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BONA NEDIDINS KRAŠTO GYNYBOS ISLAi
MARTINIQUE, GUADALUPĖ 

PRAŠO PAGALBOS

per visas 
ir didesnius

pirmininku

žinia

TURKŲ VYRIAUSYBĖ UŽDARĖ 
NAUJAI ĮSTEIGTĄ PARTIJĄ

KARIŠKOJI VYRIAUSYBĖ IŠSIUNTĖ Iš SOSTINĖS 
BUVUSĮ PREMJERĄ SULEIMAN DEMIREL

ANKARA, Turkija.— Praeitą 
savaitę iš Turkijos atėjo žinia, I 
kad Turkijoj įsteigta Didžioji 
Demokratinė Turkijos partija. 
Žinia praskambėjo 
turkų radijo stotis 
laikraščius.

Naujos partijos
buvo paskelbtas generolas, bu
vęs turkų vidaus reikalų minis- 
teris. Buvo daug įtakingų tur-. 
kų, kurie norėjo sudaryti inte
lektualų ir profesionalų grupę, 
kuri imtųsi organizacinio dar
bo. Pranešimas sakė, kad stei
gėjai prašė vidaus - reikalų mi- 
nisterį, kad partiją užgirių.

šiandien oficialus pranešimas 
sako, kad Turkijos saugumo ta
ryba nutarė neleisti minėtai 
partijai veikti.

Suleiman. Demirel 
vėl išsiųstas

; Kada buvo paskelbta
• apie naujos demokratinės parti- 
jos suorganizavimą, buvo pami
nėta, kad šios partijos steigėju 
tarpe yra politikas Suleiman 
Demirel. A <

Turkijos kariai bUvoL.suėmę 
premjerą, E>emiręl-ir ruošė teis
mą. Svarbiausias kaltinimas bu
vęs jam- nepakankamas gF.iežiū- 
mas. Tuo metu Turkyoje: atsi
rado ginkluotų grupf&j /kuries 
žudydavo karius if. politinius 
priešus. Demirel vyriausybė bu
vo suėmusi kelis tikybinius fa
natikus, ruošė jiems teisnyj, 
bet nusikaltimų nesumažino. _•

Buvo paskelbta, kad Sulei
man. Demirel. bus aŲduętas teis
mui, kartu su kitais politikais, 
pro pirštus žiūrėjusiais į kons
titucijos laužymą. Jam bylos 
nesudarė, o kai paleido iš sto
vyklos, tai patarė į politinę 
veiklą nesikišti. Dabar jis suim
tas ir išsiųstas į šiaurę.

JAPONŲ RYŠYS 
SU R. VOKIETIJA

UGANDOJE IŠŽUDĖ
TREMTINIŲ STOVYKLĄ

KAMPALA, Uganda. — Re
volveriais, durtuvais ir peiliais 
ginkluoti maštininkai įsiveržė į

FORT DU-FRANCE, Martini- 
que. — Martiniques ir Guadalu
pes salų gyventojai paruošė ir 
įteikė prancūzų vyriausybei 
bendrą raštą, kuriame prašė. 
duoti jiems saugumą salose.

Pasirašiusieji tvirtina, kad 
paskutinėmis dienomis ten įvy
ko 17 didelių sprogimų, kurių 
metu buvo užmuštas vienas 

uvo 'tremtinių stovyklą ir išžudė IIP žmogus, didokas skaičius b 
vyrų, moterų ir vaikų. Nelaimę, sužeistų ir padaryta daug žalos 
aprašo katalikų laikraštis.

Viena jauna mergaitė, pajė-? 
gusi išlikti gyva, tvirtina, kad 
nužudytųjų skaičius gali būti; 
dar didesnis, nes ji mačiusi la
vonus pakelėje, važiuojant iš 
stovyklos.

Tas pats laikraštis tvirtina,; NESVARSTYS APELIACIJOS ■ 
kad 60 sunkiai sužeistų tremti
nių buvo atvežti į Kampalos li
goninę, kur jiems buvo suteikta 
pirmoji-pagalba.

Ugandos vyriausybė stengiasi 
nustatyti, kas tuos užpuolikus 
organizuoja.

turtui.
Vyrauja isilik’nimas, kad 

sprogimai buvo suorganizuoti 
žmonių, norinčių tapti nepri
klausomi nuo prancūzų.

AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

ANTRADIENĮ PALESTINIE
ČIAI APŠAUDĖ IZRAELITUS

BEIRUTAS, Libanas. — Ant-/ 
radienį gerai ginkluota palesti-- 
niečių, grupė užpuolė izraelitus,^

WASHINGTON, D C.— Buvę 
Kongreso atstovai, nubausti už 
kyšių-ėmimą ir teisėjų nubausti, 
kreipėsi į Aukščiausiąjį teismą, i 
kad persvarstytų jų bylas ir vi-. 
■sus išteis:ntų. Atsirado 7 nuteis-! 
ti Kongreso atstovai. Jie buvo 
įsitikinę, kad Aukščiausiasis 
teismas peržiūrės jų bylas if iš
teisins. Jie aiškino, kad FBI 
agentai juos apgavę. Jie sakė, 

‘kad’FBLagentas vaidino turtin
gą araba, kuris Amerikoj norė-

Izraęg^į^jjsc 
•metimgįš ;-q>aWrfĮ 
izraelitus.. Jie žilio.

j " • ii” - ■; tuojau^iinąikin.ti..4zraelitai turi; 
geriau ^inklucįiuš; karius ir njO-. 
derniušįginklus.

. Speli^jtfA^ad^pSlfestinibqai, 
nori pašfrodyŲ- drąsiais vyrais, 
ir dalyvauti pasitarimuose, kai. 
bus spfęndžiąmas buvusių Jor
danijos^. žemių? likimas. Dabarl 
palestiniečiai tuose pasitarimuo
se nedalyvautų, nes Arafatas’ 
neturi įtakos. Izraelitai leido de
šiniojo Jordano upės kranto gy
ventojams išsirinkti savivaldy
bę, ir jie nieko bendro dabar 
neturi su Arafato vadovautais 
palestiniečiais.

■

„iečiai ėmė stambų kyšį. Dabar jie, net.
Irąd-gaJi būtį, septyni, nori būti išteisinti.

JAVTOKIJO, Japonija. — 
krašto apdraudos departamen
tas užmezgė ryšius su japonų 
bendrove, skubiai gaminančia 
mašinoms reikalingas dalis. Ja
ponijoje Yokohama bendrovė 
pradėjo gaminti F-15 lėktuvams 
reikalingas dalis. Tai yra patys 
svarbiausi karo lėktuvai.

Yokohama bendrovė turi ry
šius su Rytų- Vokietijoj esančia 
lėktuvų statybos bendrovė. Ja
ponai užsakė reikalingas dalis 
iš Rytų Vokietijos.

Dabar JAV karo vadovybė
į . ...---- , , .. -■

KALENDORfiLIS

Birželio 2: Marcelinas, Ąžuo
las, Nadmė, Gegužis, Sieką, Vie- 
versis, Ankstė.

Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:19.
Oras vėsus, pamalu iilą.

Tėodora^^Blinstrubas prie dailininko A<loTOo Varno pa
minklo sako kalbą. (Al Vaitis nuotrauka)

septyni, nori būti išteisinti. 
V? ’ >7”.

Į; Aukščiausiasis teismas atidė
liojo jų bylas. Kai susirinko net 
j-7 prašymai, teismas, paklausė: antradienį atskridusi į Kašmirą, 
“Ar jie paiėmė kyšį?” Nustaty- skraido po didesnius miestus ir 

stengiasi įtikinti vietos gyvento
jus, kad nekeltų maištų ir ne
pradėtų kovų dėl atsiskyrimo 
nuo Indijos.

Užsieniečiai seniai žino, kad 
šios Himalajų srities gyventojai 
jau seniai nori tapti nepriklau
somi ir patys tvarkyti savo rei
kalus.

Savo laiku Kašmirc buvo 
stipri Kongreso partija, bet da
bartiniu 
čius yra 
kalauja, 
Kašmiro 
tais mirė šeichas Abdula, ge
riausias Indijos draugas, o da
bar Gandhi neturi įtakingo va
do, kuris pritartų jos politikai.

į ta, kad’paėmė. Apie tai nėra jo- 
.kibs -abejonės, jie patys prisi
pažino. Teismas antradienį at

spietė visus 7 buvusių Kongreso 
atstovų prašymus.

— Vakarų Vokietijos vyriau
sybė 1984 metu biudžete labai 
sumažino lėšas socialiniams ap
tarnavimams.

—Australija sumažino 10,000 
imigrantų metinę kvotą. Bus įsi- 

yra labai susirūpinusi, nes japo- leidžiama apie 85 tūkstančiai, 
nai, nieko blogo nemanydami, t Britams ir 
užsakė Rytų Vokietijoje jiems tiems nebus daugiau teikiama 
reikalingas dalis. Karo vadovy- ’ 
bė aiškina, kad japonai galėjo 
išduoti rusams amerikiečių sta- — Komendantas Zero veikta 
lybos planus. šiaurės Nikaraguoje.

angliškai kalban-

įvažiavimo pirmenybė.
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Caspar Weinberger Bonoje dvi dienas 
Vakarų Vokietijos krašto apsaugos 

ministeriu Manifred Woerneriu.

CASPAR WEINBERGERIS NESUTARIA 
SU VOKIEČIŲ GYNYBOS MINTSTERIU

DABARTINĖ VYRIAUSYBĖ ATSISAKĖ PADIDINTI 
VOKIETIJOS GYNYBOS IŠLAIDAS

KAŠMIR0 NACIONALISTAI 
SIEKIA NEPRIKLAUSOMYBĖS
INDIRA GANDHI, KARIUOMENĖS PADEDAMA, 
STENGIASI APRAMINTI NEPATENKINTUOSIUS

ŠRINAGAS, Kašmiras. — In
dijos premjerė Indira Gandhi,

metu nacionalistų skai- 
labai gausus ir jie rei- 
kad šrinagas taptų 

sostine. Praeitais me-

— Mozambiko pakraščių sar- 
. gai kalnuose rado sudužusį lėk
tuvą, atvežusį kelias bombas.

— Buvę Kongreso atstovai 
I^derer ir Meyers paėmė po 
$50,000 kyšį, o dabar labai nusi
minė. kai Aukščiausiasis teismas 
atmetė jų prašymą persvarstyti 
jų bylas.

— Įsibrovėlis pagrobė lėktu
vą, skridusį iš Saudi Arabijos j 
New Yorką, bet lėktuve užmi
go. Jis buvo nuginkluotas, su- 
pančiuotas ir atiduotas porcijai.

— Negalima reikalauti, kad 
prisiekusiųjų teismas susidėtų 
tiktai iš baltaodžių. Toks prašy
mas Aukščiausiojo JAV teisino 
atmestas.

— Kongreso atstovas John 
son gavo tris metus kalėjimo 
už $20,000 kyšį.

KOVA NTKARAGUOJ
BUS TRUMPA

BONA. Vak. Vokietija.— Sek 
praleido Vokietijoj tris dienas ii 

; paleido Vokietijoj tris dienas ir 
tarėsi su Vokietijos krašto ap 

saugos minisleriu.
Manifred Woerner, kanclerio 

Kohl naujai pasirinktas Vakarų 
Vokietijos krašto apsaugos mi 
nisteris, pareiškė, kad vyriausy
bė yra priversta taupyti, tvar 

i kyli krašto ūkio reikalus, todėl 
ir negali skirti didesnių sumų 
krašto gynybai.

Sekretorius aiškino vokiečių, 
ministeriui ap:e galimas pakai
tas Vakarų Europos gynimo rei
kaluose. Iki šio melo JAV ato 
minės raketos sustabdė Sovietų 
Sąjungos ir Varšuvos pakto 
valstybių karo jėgų įsiveržimą 
į Vakarų Vokietiją. Tuo tarpt 
Sovietų Sąjunga, skriausdama 
gyventojus, skiria dideles su
mas atominiams ginklams. Sek- 

> retorius nurodė, kad eina pasi- 
- tariuūd...4sn;:.>Sbyi£bĮ..- -Sąjungos 

komisija branduoliniams gmk- 
. lams kontroliuoti. Galimas daik

tas, kad amerikiečiai bus pri
versti sumažinti, ar visai atšauk
ti savo atomines raketas Iš Va
karų Vokietijos ir kitų kraštų. 
Eina pasitarimai ir dėl viduti
nio dvdžio atominiu raketų. Jei 
būtų susitarta atšaukti šiucs 
atominius ginklus, tai pačioje 
Vokietijoje reikėtų pertvarkyti 
sienų ir viso krašto gynybą. Gy
nybos pertvarkymas kainuoja.
Ministeris Woerner pripažįsta, 

kad gynybos pertvarkymas gal 
būti reikalingas, bet dabartiniu 
metu vokieč:ų vyriausybė ne 
gali skirti lėšų.

Sekr. Weinbergeris nurodė 
kad JAV jau ir taip skiria stam 
bias sumas Vakarų Europai gin 
ti, negalima laukti didesnių pa- 
siaukojunų iš Amerikos. Kiek
vienais metais ji skiria šiam

Sekretorius Weinberger buvo 
luvykęs į Briuselį, kad galėtų 
įasitarti su Šiaurės Atlanto Są
jungos valstybių atsakingai 
oareigūnais apie Vakarų Euro
pos gynimą. Pasitarimų metu 
skilo klausimas apie Amerikos 
karių permetimą arčiau prie So
vietų Sąjungos sienos. Permeti
mas JAV’ karo dalinių į pas:en 
aip pat brangiai kainuoja.

Buvęs kancleris" H. Schmid' 
skirdavo stambias sumas pinigt 
krašto apsaugai. Jam rūpėjf 
Vakarų Vokietijos laisvė ir ji: 
pats buvo pasiryžęs ją ginti 
Kanclerio Kohl vyriausybė yr; 
pasiryžusi sustiprinti markę 
Kancleris pačiam gynybos mi 
nisteriui įsakė taupyti, todėl ji 
taip kietai kalbėjo su sekretorių 
mi Weinbergeriu.

CIVILINĖ GVARDIJA NAI
KINS MAIŠTININKUS

MANAGUA, Nikaragua. — 
Kova pačioje Nikaragvoje turės 
būti labai trumpa. Dabartiniu 
metu pačioje Nikaraguoje eina 
susikirtimai tarp laisvės kovo
tojų ir Nikaraguos sandinistų. 
Ne visų sandinistų, bet tiktai su
sijungusių kartu su komunis
tais. Bet tokių pačioje Nikara
gvoje yra nedaug.

Nikaraguos kariuomenė kon
troliuoja visus didesnius kelius, 
bet saulei leidžiantis, visi vai-Į reikalui stambias sumas.
džius pareigūnai skuba j didės-1 
nius miestus. Jie vakarais bijoj 
pasirodyti toliau nuo miesto, nes’ 
kovotojai juos sustabdo, atima į 
ginklus ir nušauna. j

Hondūro pasienyje taip pat 
veikia kovotojai. Jie dienos me
tu mažai tepasirodo. Jie jaučiasi 
šeimininkais liktai naktį. Nie
kas jų nesustabdo, nieko 
klausinėja.

ne

su-
fili-

— JAV pagal pasirašytą 
tartį pirmais metais mokės 
pinieėiams $500 milijonų už ba
zes, o nuo 1989 metų mokės 900 
milijonų dolerių į metus. Gal 
tuo metu nebus karo pavojaus 
ir bazių ten nereikės. ’ ,

— Pietų Afrika nori garanti
jų. kad Angola ar kuri kita pie- j 
tų Afrikos valstybė neįs:verš į 
Namibiją ir nebandys ją pa-t
grobti.

— Popiežius antradienį priėmė 
Motiną Teresę, dirbanČ:ą Kalku
tos neturtingųjų tarpe. . ■

— JT Saugumo taryba nutarė 
galimai greičiau duoti nepri
klausomybę Namibijai.

- LIMA; Peru Resoublika. - 
Vidaus reikalų miništeris Lu 
Perkovich Roca pranešė, ka 
pasiųstas civilinės gvardijos d: 
inys išnaikinti respublikos šiai 
rėje veikiančius maištininku: 
Jie jau užpuolė kelis ūkininku 
juos išžudė ir pasiėmė vertu 
gesnį turtą.

Paskutinį užpuolimą maišt 
ninkai padarė Ajacucho srityj 

j o dabar jau praneša, kad j 
veikia apie 110 mylių atstumt 
nuo sostinės Limos. Užpuolik 
maištininkų grupė vadina 
“žvilgantis takas”. Savo laik 
maištininkai priklausė komuni 
tų partijai, bet prieš 10 mel 
nuo jos atskilo ir verčiasi p 
prastai užpuldinėjimais. Mai 
tininkai gerai žino Andu kalr 
kelius, moka labai lengvai pa-

Trečiadienį aukso unci 
kainavo $135.

Saulei pakaitinus, atšilo sniegas ir atleido vieno 
kalno šoną. Nukritę akmenys ir molis pakėlė ežero 
vandenį, kelią užvertė purvais, užmušė vieną -žmogų.

Cliff* »how ancient water ievek.Į



' HAMILTONAS, 0NT, KANADA 1
” SLA 72-oji kuopa ruošia prasmingą gegužinę

SLA 72-osios kuopos tradicinė 
gegužinė įvyks š.m. liepos 24 d. < 
savanorio - kūrėjo Antano Pa- 
dolsk o gražioje sodyboje, Paris, 
Ontario. loO Willow Si. Gegu
žinės loterijai leidimas gautas, 
bilietai jau atspausdinti ir pla
tinami. šios gegužinės tikslas — 
įamžinti Kanados Lietuvių Fon
de Roberto Grigo vardą, kuris 
1982 m. gegužės mėn. 13 dieną 
buvo paimtas į sovietinę arini 
ją, bet atsisakė duoti priesaiką, 
pareikšdamas: “Aš, Lietuvos pi- 
l’etis Robertas Grigas, pareiš
kiu, kąd atsisakau priimti prie
saiką, kaip prieštaraujančią ma
no religiniams įsitikinimams”. 
Reiškia —i pr'imti Sovietų armi
jai ištikimybės,- priesaiką, kai 
Sovietų tikslas — pavergti lais
vąjį pasaulį. 1

Robertas Grigas, atsisakyda
mas priimti priesaiką, žinojo, 
kad už tai bus kankinamas. 
Taip ir buvo. Robertui Grigui 
atsisakius priimti priesaiką, vie
tinio bataliono karininkai jį iš 
koliojo šlykščiausiais keiksma
žodžiais, grasindami fiziniu su
sidorojimu. Tą pačią dieną Ro
bertą išsiuntė į brigados štabą 
Čimkentė. Ten pulkininkai Chu
tijev ir Andrjevsij grasino R. 
Grigui; jeigu ir toliau vengs at- Į 
likti priesaikos, bus perduotas 
KGB teismui.

Kaip atsakymą į tai, R. Gri
gas parašė pareiškimą, kurie 
esmė tokiaU “Aš, Robertas Gri . 
gąs, Antano s., Lietuvos pilietis, 
pareiškiu, kad atsisakau pri
siekti jūsų partijai ir vyriausy 
bei, nes tai. klaidingos klystan
čių žmonių instancijos. Esu ka
talikas ir todėl galiu prisiekti 
ištikimybę tik Dievui — Amži 
najai Tiesai, kurią įkūnija Kris 
taus, mokslas ir katalikų tikėji
mas. Tiktai Dievui privalau būt’ 
ištikimas visose žmogiško gyve
nimo srityse^ Partijos? valdžios 
ir armijos įsakymų, prieštarau
jančių Tiesai ir mano krikščio
niškai .sąžinei, : aš nevykdysiu, ’ 
todėl nenoriu kreivinti savo sie
los ir neprisieksiu — nežadėsiu 
to, ko negalėsiu vykdyti. Gyve 
nime visomis jėgomis sieksiu tik 
vieno: išlaikyti švarią, ramią są
žinę. Būtent, tokią sąžinę aš ir. 
ginu, besutikdamas prisiekti, iš
tikimybės kąru nors kitanų o ne 
Dievui. Dėl savo įsitikinimų ir 
apsisprendimo, remdamasis ne 
savo, o Jėzaus ir šv. Jo Motinos 
Marijos, mano Tėvynės Lietu-

yos Glolbėjos, galia ir pagalba, 
esu pasiruošęs bet kokiai kan
čiai”.

Po tokio pareiškimo, Rober
tas Grigas buvo nugabentas į 
Čimkento garnizono kalėjimą 
“už dienotvarkės pažeidimą”. 
Kalėjimo viršininkas m ji. M:'el- 
nik padarė asmeninę Roberto 
kratą ir nuplėšė nuo krūtinės 
rožančiaus paslaptį, kurios taip 
ir negrąžino. Majoras uždarė 
Robertą į vieną kamerą su teis
mo laukiančiais kareiviais kri
minalistais. Naktį kriminalistai ( 
kumščiais bandė įtikinti, kad 
prisiekti rusiškąją! tėvynei — 
“šventa pareiga”.

Atsėdėjus parą, Robertą nu
vežė į Džizaką, kur jį ten pasi
tiko neapykantos, pasityėioji-! 
mų, grasinimų susidoroti kruša, j 
Pulkininkas Chutijev šaukė, 
kad tikintysis neturi teisės vie
šai skelbtis esąs religingas, įro- į 
dinėti religijos tiesą, o tik tylo- j 
mis poteriauti savo kulto pasta-! 
tuose; kitu atveju — .
matiškai tampa tarybų valdžios; 8 
sriešu, fašistu, kurį reikia likvi
duoti. ..

-

Sargybos bokštas Kauno miesto sodelyje

jis auto-i^ertas Sau^av<J net po 40 smū- 
---- J fiių Per dieną. Nuo žiauraus] 

! mušimo, spardymų, buvo įlauž
ti šonkauliai. Didelių skausmų 
ištiktas, skundėsi felčeriui. Fel- 

Sovietai skelbia laisvajam pa- ceris nustatė, kad įlaužtas šon
kauliui, kad pas juos yra tikėji- į kaulis, bet vežti į ligoninę nie- 

| mo laisvė, ir kad jie turi vieną iš kas nesiskubino ir tomis pačio- 
obuliaušių demokratišką kons~iinįs sąlygomis Robertui reikėjo 
j.tuciją pasaulyje. Kiekvienas dirbti lygiai su sveikaisiais, 
galvojantis lietuvis žino, kad
lai yra melas, ir Sovietų konsti- ti, bet’ ir normaliai vaikščioti bei 
tucija yra tik bereikšmis popie- kvėpuoti. Į pakartotus Roberto 
fiaus lapas. Kas siekia užmegzti Grigo nusiskundimus, jefreito- 

/•’yšiūs su Lietuvos okupantu, tas rius Safarian atsakė, kad tokie 
yra lietuvių tautos duobkasys, Į dalykai armijoje niekam'nerū- 
tautos išdavikas, i. j pi: “Nors ir mirtum, bet planą 

Kitas pulkininkas, griežda- i įvykdyk!” Robertas Grigas sun
itas dantimis, reikalavo tuoj kiai dirbo ir kentėjo skausmus, 
pat perduoti Robertą Grigą teis-1 kol visai nusilpo. Tada nusilpu- 
mui, uždaryti į psichiatrinę Ii-’-- T’-1—j-’ —-• 
joninę, išsiųsti į urano kasyk
las, kur po pusmečio nudvėsiąs.

Jaunuolis R. Grigas atsakė, 
kad jie bejėgiai padaryti ’jam 
ką nors, ko Dievas neleis, o vi
sa, kas Dievo mūsų gyveniman 
leidžiama, yra pats didžiausias 
gėris. “Todėl su šypsena aš eisiu' jaunimo sekretoriumi buvo nu- 
pasitikti ateities, ar tai būtų ka-Įvežtas į Kzyd-Ordą, kur yra ba- 
ėjimas, ar urano kasyklos’ 
baigė jaunuolis.

Robertas Grigas didvyriškai ’ Šaipos, grasinimai ir priekaištai, 
laikėsi, atsisakė duoti sovietinei 
armijai priesaiką ir pasirinko 
sunkių darbų kalėjimą, gal ir 
lėtą mirtį. Sunkių darbų kalėji- 
ine turėjo dirbti sunkų darbą 
plytų fabrike. Ten žiaurių pri
žiūrėtojų Robertas buvo muša
mas.. Buvo tokių dienų, kad Ro-

Skausmas trukdė ne tik dirb-

; sį Robertą Grigą, dėl sanitari- 
, nės priežiūros nebuvimo, pra
dėjo kamuoti ir viduriavimas. 
1982 m. rugpiūčio 1 d. Robertas 
bataliono vado mašina su visa 
palyda — šoferiu, kombato pa
vaduotoju politiniams reikalams 

. maj. Belokonj ir bataliono kom-

taliono štabas. Visa kelia — 400 
1 km. nenutilo bukaprotiškos pa-
. T - — - ’
kad drįsta gadinti tarybinę duo
ną, ir panašiai.

Čia Naujienų skaitytojams pa
tiekiau tik trumpą apžvalgą 
apie okupuotos Lietuvos jau- 

j nuolio patrioto Roberto Grigo 
{ iškentėtas kančias nuo sadistų 
kagėbistų. Jis buvo kankinamai

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
'• LITERATURA, lietuvių literatūros, meno ir mokat 

IBM m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenatų, Vine* 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
7. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir f 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis E 
M. K. Čiurlionio. M. ŠOeikio, V. Kašuboa, A. Rūkitelė* ir K. Vare* 
kūrybos poveikiais, 365 pusi, knyga kainuoja tik F3.

'• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos tr Iri 
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daint 
šventes beijų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim^ 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apral) 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyf>

JAomlai paraiyt* tfudija apie Rytprūsius, remianti* Pakalni I 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienai!, 
lietuviui Leidinys fliustruotM nuotraukomis, pabaigoje duodami 
vitovardžių pavadiuimx'>Tr jų vertini*! | vokiečių kalbą. EaEsJ

kevičiaus verstų knygučių. Li- džiant, turėta jau nemaža kliu- *' 
kusieji Lietuvoje ar bent Rusi- Čių iš rusiškosios cenzūros: uni- ‘ 
jos imperijos ribose vis dėlto versitetą panaikinus, lenkiškąją 
plunksnos nemetė, o kiekvienas Į cenzūrą pakeitė rusiškoji, nors f 
savo sumanymu ir iniciatyva] 
stengėsi veikti ta. pačia krypti
mi, kuria jie buvo pradėję savo 
darbą Vilniuje. Nors tas jų dar
bas ir neturėjo organizuotumo ir 
planingumo požymių, bet vis 
dėlto ir jis paliko žymių pėdsa
kų bendrajame lietuvių kultūros 
ir ypačiai knygos darbe. Tiesa, 
žymi dalis jų parašytų darbų li-' 
ko rankraščiais, kurių kiti ir žu-j 
vo. bet buvo nemaža ir išspaus-1 
dinta, 
atsirado naujų 
iš pasauliečių, 
tarpo.

Tuo laiku ir 
senų tikybinių 
mas. Bet jau pirmas Simanas 
Daukantas pradeda leisti eilę 
savo paruoštų knygučių iš že
mės ūkio srities ir kitų, o nuo 
1846 m. ir Laurynas Ivinskis pra
deda leisti savo išgarsėjusius ir 
jį išgarsinusius kalendorius. Kai 
kas naujo pasirodo ir tikybinės 
literatūros srityje, nors tas pats 
Valančius, kuris savo vyskupa
vimo laikais ligi spaudos uždrau
dimo daugiausia rašė tikybinė
mis temomis, šiuo laiko tarpu 
stojo i lietuviškosios knygos 

pat lietuviškosios knygos pra- rungtynes pasaulietiniu istoriniu 
džios į lietuvių literatūrinį dar
bą Didžiojoje Lietuvoje įsitrau
kė ir pasauliečiai, nes ligi 
a. pabaigos visų mums žinomų 
lietuviškųjų knygų autoriai ar 
vertėjai buvo vieni kunigai ar 
vienuoliai. Dėl tos to 1822-1823 
m. būrelio veiklos, Įtraukusios 
į darba ne vien Vilniuje bestu- 
dijuojantį ar gyvenantį jatfruma, 
bet ir gerą būrį asmenų, gyve
nančių Lietuvos provincijoje, 
galima tarti, kad lietuvių tau
tinis atgimimas buvo prasidėjęs 

‘ laikais, bet dar 60 
metų .prieš ją. Tiek tiktai, kad 
gražiai pradėtas, jis vėl dėl poli
tinių priežasčių .greitai sų^sįb 
kaip organizuotas darbas^’ įačįaū 
neliko be įtakos ir vėlesniam Jier 
tuvių kultūros darbui, ypač lie
tuviškųjų knygų srityje.

Vilniaus Universiteto studen
tų persekiojimai, kad ir tiesio
giai nepalietė lietuviškosios kny
gos darbininkų, bet kitus juos 
išvijo iš Vilniaus, o 1831 m. pra
laimėtas sukilimas apskritai iš
blaškė visą jų sudarytąją orga
nizaciją, kitus išstūmė į Lenkiją 
ar Rusiją, o kai kas net atsidūrė 
ir užsienyje. Pirmieji emigran
tai Prancūzijoje kad ir buvo su
darę ten atskirą nuo lenkų lie
tuvių organizaciją, tačiau tik 
vienas Kiprijonas Zabitis davė 
keletą emigracijoje parašytų lie
tuvišku eilėraščių ir porą iš Mic-

* F

*
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VACLOVAS BIRŽIŠKA

LIETUVIŠKOSIOS KNYGOS KELIAS
(Iš V. Biržiškos raštų)

(Tęsinys)

O būdinga šiam laiko tarpui 
ir tai, kad čia pirmą kartą nuo

už atsisakmą priimti priesaikos 
Lietuvos okupantui — sovietinei 
armijai, užsimojusiai pavergti 
kitas laisvas tautas. Tačiau, 
vargu ar kuri komisija pamatys 
vadinamas gauptvachtos kame
ras,. kagėbistų saugomas. Paga
liau, ar kada-nors laisvasis pa
saulis sužinos apie tai, ir ar at
kreips dėmesį į tai, kokiose “sa
nitarinėse”
XX-ojo amžiaus rekrūtai. Jei ir 
sužinos, vargu ar paskelbs. O 
kas šiandien sųg^aičiuos /visas 
slaptas gauptvachtas plačiojo’ 
sovietinės šalies teritorijoje?

Koks bus tolimesnis kankinio 
Roberto Grigo likimas? Ar oku
panto mašina suluošins jo fizinę 
sveikatą ar visiškai sunaikins jį, 
kaip pulk. Chutijev pareiškė sa
vo grasinime, kad tokius, kaip 
Robertas Grigas, reikia likvL 
duoti. O gal Robertas Grigas jau 
ir yra nukankintas, nes niekas 
jokioje spaudoje nemini Rober
to Grigo likimo.

Juozas šarapnickas, 
SLA 72-osios kp. pirm. 

(Bus daugiau)

sąlygose kalinami ne "Aušros

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

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

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

MARIJA NOREIKIENĖ

jitKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih

A

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2b01 W. 69th St., Chicago, I1L 60629 ♦ Tel. 925-2737

ypač nuo to laiko, kada 
talkininkų tiek f 
tiek iš kunigų

su kai kuriais likusiais valdinin< ; 
kais lenkais.

Bet ir tuomet vis dėlto ir kai 
kurie įtakingi lenkų sluogsniai 
bandė statyti lietuviškajai kny
gai, ypač pasaulietinei, tam tik- 
rų kliūčių. Tuo požiūriu ypač 
pasižymėjo Vilniaus spaustuvi
ninkas Zavadzkis, kitų visai ne
teisingai laikomas kaip ir kokiu 
lietuviškos knygos mecenatu.

(Bus daugiau)

toliau tęsiamas 
knygų kartoji-

darbu — “Žemaičių vyskupyste”. 
Bendrai 1832 m. — 1850 m. lai
kotarpiu, t. y. ligi Valančiaus 
įsi vyskupavimo, Didžiojoje Lie
tuvoje buvo iš viso išleista apie 
100 lietuviškų knygų, taigi tiek 
pat, kaip ir 1801—1831 m.; tik
tai spaudos tempas, skaičius kny 
gu, vidutiniškai per vienerius 
metus spausdintų, padidėjo be
veik du kartus. Bet, jas lei-

,— Libane, Tripoli stovykloje 
buvusieji palestiniečiai atsisakė 
klausyti Arafato. Jie yra pasi-. 
ryžę kovoti kartii su Sirijos 
kariais.

ENERGY
WISE b#

i 
t tI

Chang* th* oil tnd 
f Item avary 3,00018 
8,000 miles to avoltS 
wasting gasoline.
©cnl be i Bom Loaeri |

*

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

SLA — atlieka kultūrinius darbus, geisti ir. kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. ' ' * *

1 . • . ' - ■ ■* j- - • j ?.

.. .. SLAkaip. ASTUONIŠ JHŪJONUŠ dolerių
< -apdraudų savo nariaūis< < -L - į ?i

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Kiekvienas' lietuvis ir lietuvių draugas gali
Susivienijime apsidrausti iki $10,00d. ___

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač-naudinga jaunimui; rie^nciam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai, ’

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

» . ' ' • f ■ - - - • ’ •'>*»-*<**» _ . • -; ’ 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
* ’ M- ‘ - *

307 W. 30th St, New York, l^.Y. 10001
Tel. (212) 563-2210 - < ? .

Inl UODAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

Ml

pavadinti kovotoju ui žmogau# te'**

9tm«*. KW pat. luyfoje yn 4G nevalių, Kabu U

Irryfnl pTntron 1TW So.

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

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

> KA LAUMtS L1M*. rašytojo* Petronėlė* Orintzltėf it* 
mtnSnal tr mintyj tple tfmenis ir vietas seprfk. Lietuvoje ir pir 
maišiai* bolševikų okupacijom metais. Knyg* turi 234 pruslapiui 
bet kainuoja tik W. . 1 11*'«|*V*’

'• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupra* 
Lu Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikojeį tik Atdara šiokiadieniais nuo

9 vai. ryto iki 10 vaL vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:80 vai. vak.

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada Ir 
Bet kur, bet kuria kalba buvo parašytą apie Lietuvą, lietuvius

Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti.

Piitu CL

3 — Naujienos, Chicago, 8, DI. Thuridiy, June 2, 1983 , '



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

KOMUNI^TINŪ.S ŠALYS 
VIS ATVIRKŠČIAI

Komunistinė lenkija, po 25 
rietu pertraukos, nutarė prisi
eti prie visų kitų pasaulio vald
ybių. kurios renka savo gra- 
uoles ir su jomis dalyvauja 
iso pasaulio gražuolių kon

kurse išrinkti pasaulio gražuo
li. Deja, ir čia komunistai iš. 
i4C šu priešinga idėja — jie nu. 
:uė ŠŠėirik'ti Lenkijos šlykščiau- 
ia ihdferi, kuriai suteiks Len
kijos Krizės titulą.

* ♦ *
JOS TAS NEPALIEČIA

Vienoje bažnyčioje kunigas 
fasakė taip griaudi ngą pamoks- 
ą apie nuodėmingą pasauli, kad 
isos moterėlės pradėjo verkti. 
Cik viena klausėsi šaltai ir nei 
rupučio Tiesi jaudino. Išeinant 
auk kžs tai jos paklausė:

— Ar tamsta nenugirdai pa- 
nokslo, kad taip ramiai sėdėjai?

— Nugirdau, bet aš priklau
sau prie kitos parapijos ir tas 
manęs neliečia...

# * *

PRIEŽIŪRA NAMUOS

-- Tamsta reikalauji prižad
ėtojo?

— Taip.

— Gal aš galėčiau gauti tą 
darbą?

— Ar gi buvot kuomet nors 
užvaizdą?

— Beabejo: per dešimtį me
tų.

— Ar skundės ant jūsų gy
ventojai?

— Nei vienas blogo žodžio ne
tarė. ’

— O kur taip buvo? ;
— Kapinėse. ;

* * »

AUKŠTOS PAREIGOS
i

— Kaip jums sekasi?
— Gerai. Po savim turiu 30 

otTso 'darbininkU...
— Tai užimi atsakortiingą Vie., 

tą?
— Ne. Aš dirbau trečiam aukš

te, o tie raštininkai yra antra
me...

♦ *
' ATSPĖKITE, KIEK TAS BUS?

— Girdėjau, jog .jūsų šeima 
yra gana skaitlinga. Kiek iš viso 
jūsų yra?

— Paskaitykite patys: mūsų 
yra vienuolika brolių ir kiek
vienas turi po seserį.

— Ką tamsta šakai? Tai jūsų 
esama dvidešimt du.

— Visai ne. Tiktai - trylika.

PAVOJINGA JUOKAUTI
Vyras. — Kai tik pasižiūriu 

| tavo naują skrybėlę tai nega
liu tveftis nesijuokęs.

Žmona. — Kažin ar tau neiš-? 
dulkės visi juokai, kai prisitjt; 
sąskaitą.

♦ # ♦
Už VISAS YPATfNGESNf: '

Jonas. — Žinai, Petrai, aš vis 
dėko vedžiau Oną, ji ypatinges
nė už visas kitas.

Petras. — Sveikinu, sveikina,; 
bet sakyk, kuo ji už kitas-ypatin
gesnė,

Jonas. — Ji vienintelė, kuri 
šatiko už man|s tekėti.

» * *
NEPAPRASTAS BALSAS
Didelis visuomenininkas, kal

bėdamas salėj, įsikarščiavęs dro
žia:

— Kad mano balsas būtų iš-, 
gjrštris hė Ak viso -mūktį nd'ėsto 
vTŠėčdffi’ėnės, h’ė lik višb krėŠto, 
t»t k vfed prisaū^o...

iš kalės giAo prislgirstri balsas:
— iGal, poifė, gali trupūlį gar

sinti-, čtri viriai hesigirdi.
» » i

^ivAižDAviMAi
^Gydytojas: — Trė vaistai yrA 

kartūs. 'GėrfeiYt, jVėri, jgabt'ė 
vASždūOii, įdį tai yrri- hluri.

^•iėnras: — pone «&k- 
toiė, ar hėgatoeriū gerti alauš 
ir yd£ tai yrri vaiš-

/ . 7 - % £ ♦ •_ <

' ; Už^-mImaš
I Sočiai Sėeurr-y ofisą ateinu- 

v^Fife 'pa^ipOS tefcrir-

Pasikalbėjimas 
Maikio 
su Tėvu

Propaganda ir Birželis
Kas yra ta propaganda?
Kaip tarp mūs ji
Grynas melas, ve5M&5hVbė, 
Taipgi nepilna teisybė.

Kas tą melą sugalvoja 
Ir tarp mūs jį propagūdja? 
Kremlius propagandos lizdas, 
Pragarinio turto iždas.

Tad šalin su propaganda, 
Reikia drožti jai per sprandą. 
Josios liepsną reik gesinti, 
Josios pasėkas naikinti.

Jei kas smerkia vien naciziftą,
O nutyli komunizmą, 
Tam tiesa jau neberūpi, 
Jo galvoj velniūkštis tupi.

VAIKAS IR JO ŠUO

Kai žaidžia, tai kurį laiką būiia geri draugai. Bet 
kai vienas padaro kokį nusižengimą, ir gauiia j sė
dynę, tai antras parūpina net rykštę, kad stipriau 

jo draugui Įkrėstų.

hėH
joclti-jtz. uv i u..

— fe fefi Ir bedar
bio pašalpos:

¥ % *

— Pirmą syk bučiuodamas’: 
mane sakei, jog myli net žemę" 

j ant kurios aš stoviu.
— Taip, nes aš maniau, jog ta 

žemė priklauso tau...
* * >

PIGIAUSIA MOKYKLA
I

— Ar žffiark, klibi mokykla .yra 
pigiausi?., — klausia atsilankęs 
studentas savo draugo.

— Ten, kur lankydamas dau-. 
gi ausiai išmoksti — buvo atsa’-j 
kymaš.

» * »-

— Dienos Šaltos. lietus, tai ir. 
.Iri, Malki-, ėši 'tylūs.

— Nėra čia ko daug kalbėti, 
'tfeVė.

— Man ritPod'b, kad Šaltą ii-' 
hė'tihgą 'dieną yT6 progos dau
giau paplepėti, n'egu šiltą Ir gra
žiu priVašėrio dieną.

— Kaip tu kalbėsi-, bėrė-, jeigu 
šriftą it tyjh, ’t kalbėti nėiėidžia.

— Kaš n'ėMdžia? Kris gali 
ūždrėūšti?

— Nėteidžia dr. Ilražartls. Jis 
Viri .įsifikihfeš-, kalį visife li’ėtuvių 
šriVitatpfč YČikrilūri ŠptčftčĖia tik 
.jfe ’viėĄriš. įsišoko ftatkhs. Jis 
pkrig.VVė pėr 'bridiją-, kriti buvo 
VLOfo ffcteyfe bftaWArigiai su 
viriais prisikalbėjo, -jis ir 
pfef ripfrghčtd rildijri priSigyrė. 
kad iietuvišl lab'Ai Mandagiai 
jį priėmė, jo kfausirtėjo, ir j*s 
vra susitaręs toliau tartis. Kas 
jau Kutkaus nutarta ir padary
ta, tai Butkus jau nekeis. Nepa
togu kaitalioti dalykus, kurie 
jau įprasti. Butkui pinigai rei- 
kal’ngi, kaip jie buvo reikalingi 
ir Kilikui, šio klausimo jis ne
keis.

Butkus inčkė gražiai pakal
bėti. Jis mandagus. Jis plahavo 
ir tolimesnius pokalbius. Jam

atrodė, kad geriausia būtu su- 
eiti po 3 asmenis iš abiejų pu
sių. Dabar jis vienas kalbasi su} 
VLIKo tarybos nariais. Jis vie-į 
nas radijo bangomis aiškino,; 
ką kalbėjo. Aiškinimas buvo ii-! 
gas, tęsėsi dvi dienas. Vienam Į 
kalbėti nuobodu. Jam atrodė, 
kad po 3 iš abiejų pusių būtų 
naudingiau ir įdomiau. i

Patys pagrindiniai dalykai Į 
jau buvo aptarti ir sutarti. Jau 
buvo numatytas laikas ir vieta, 
bet dr. Brazaičiui dingtelėjo kita
mintis. Jis nieko nesakė, kai’ 
Butkus vienas kalbėjo. Vienas! 
jis galėjo pasakyti, kas jam pa-j 
tinka. Tuo tarpu 6 žmonių po-| 
kalbis jau visai kitas dalykas. 
Trys gali paliesti kitus klausi
mus, kurių iki šiol vis vengdavo 
aptarti. Tada geriausia neleisti’ 
Butkui toliau tartis. Dr. Brazai
tis taip ir padarė.

— Tie pasitarimai nereikalin- ‘ 
gi. Juos sustabdykite... Jokių 
paaiškinimų. Sustabdykite, ir 
baigta.

— Tokios d’ktatūros aš dari 
nebuvau matęs. Nemaniau, kad] 
vienas žmogus gali sustabdyk | 
tarp organizacinius nuomonių ■ 
pasikeitimus, tėve.

Audros uolos nepajudin, 
Vilko akys hėpažibiii, 
PropafaMa fhūYhs nešviečia, 
Melui pasiduoti kviečia.

Propagandai netikėkim, 
Ją įvertinti mokėkim, 
Reik visad prieš ją kovoti, 
Niekad jai nepasiduoti.

Ta kremlinė propaganda 
Ko veikiausia teprasmenga.
Sveikas protas tegyvuoja, 
Tautos laisvėn težygiuoja.

Va birželis jau atėjo, 
Tąsyk kančids prasidėjo, 
To per amžius neužmiršim, 
Baisumus pilnai atminsim.

Tą žiaurybių, neteisybių..-^' 
Ir baisiųjų žmogžudžių 
Propaganda heužklostė,
Nenuplovė, neužglostė.; J

• -■ ' ■ - ' t i
Perkūnas'

KAIME

Pone viršininke! Kodėl su ma
nim taip žiauriai apseinate? Juk 
aš esu pilietis.

Nieko panašaus! Piliečių pas 
mus nėra; yra tik taksų mokė-'; 
tojai.

* *

MEILĖ NEAMŽINA

Kalbasi dvi moterėlės apie 
meilės: amžinumą.

— Kai Zigmas mane vedė, tai

SKOTIŠKUMAS IŠGELBĖJO biulius. Jiems spėjus pasisukti

Vienas škotas pirklys pavar
go, nusigyveno. Jis nutarė nusi
žudyti. Užėjo į vaistinę:

— Gal galėčiau už viėną cen
tą gauti vitriolio?

— Mažiausias kiekis pas mus 
parduodamas tik už šilingą, — 
atsakė vaistininkas.

— Už šilinngą? Tai geriau gy
venti. negu šilinga sumokėti, — 
ir skotas grižo gvveniman.

SKIRTUMAS
•Iri ir ji ėjo siauru miško ke

liu. Staiga prieš juos pasirodė

į šoną, bulius prabėgo. Ji tuo-i| 
met ima išmetinėti:

— Matai, brihdei pirmas pa
bėgti. o kiek kartų pirmiau man 
pasakodavai, jog dėl rnaiięs ir 
mirčiai pažvelgtum į akis.

— Mirčiai aišku, bet ta; juk 
buvo gyvas jautis.

# Me

ŽVAIGŽDĖS
— Ar tai yra Marsas?
— Ne. brangioji, tai Jupiteris.
— Netikėjau, kad tūri tokias? 

sferas akis ir gali atskirti žvaigž- S-? C?
dės.

SEIMO DARBAI

— Aha, seimas vėl pradėjo po- 
ėdžiauti.
— Apie ką gį dabar tariasi at

stovai?
— Apie tai, kad dabar neapsi

moka judinti jokių svarbių 
klaūsfm'u.

* ♦ ❖
DĖLKO frŪO JO

— Na, pasakyk'Čiobreli, dėlkb’ 
Dievas pradėjo niro Adomo su
tvėrimo, o lik paskiau ėmėsi 
Ievos?

— Nes, pone profesoriau. le- ■ 
va nebūt žinojusi kokio vyro ji! 
nori.

*' CLANS' CP THE ■'ėhAVFLO^f R 
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• Keleivinių traukinių vago- 
hų sėdimos vietos apmuštos tam
siai žaliu audeklu, teikia ramią 
nuotaiką keliautojui. Jokia kita

- spalva čia nepakeičiama. Žalioji 
spalva reiškia linksmumą, norą 
judėti, todėl puhnaniniai Vago
nai taip įrengti. BiBjrirdų stalai 
padengti taip pat žaliu aksomu, 
todėl ši spalva netrukdo maty
mui.

♦ šviesiai YetjOtiHe ripalva iš- 
dažĮrta’s miegalhrisis kalnbarys. 
tėlkfe ramų poilsi.

♦ Ant sienų kabinti fotogra
fijas visiškai netinka. Todėl, 
kad iš toto žiūėrint, fotografija 
ifedaoda trečioje matavimo. Ji 
pasidaro sunkiai matdma. Tiktai

: tapytas pavėikslaš iš tdlo geriau 
matorna's. Kodėl? Tddėi. fcrid ta
pyba per spalvas sudalo trečią
ją dimensiją.

• Kai kada pamatysime laik
raščiuose žinias, sako l^all Street

Į Journal ekonomijos ekspertą*

Alan Greenspan, kad gali būti 
pavojingas banku bankrotas,; 
pats didžiausias pusės šimtme
čio laikotarpyje. Bankai ne vi
sada turi dideles pinigų sumas 
atsargoje. Bankai taupytejams 
moka nuošimčius, pinigus inves
tuoja kitur už didesnius nuošim
čius, bet infliacija spaudžia dau
giau pinigų iš vartotojų. Val
džia spausdina daugiau pinigų. 
Kainos nemažėja, bet kyla ir ky 
la. darbininkai spaudžia darb
davius kelti algas. Valdžia ke
lia mokesčius ir tuo pačiu nedar
bas didė:a. Dėl tokių aplinky
bių nemažai bentdrovių bankro- 
tuoja. Infliacijos priežastys: 1) 
perdaug dideli kreditai. 2) Val
džios išlaidos. 3) Karo ginklams 
išlaidos. 4) Didelio atiygfiirfind' 
už darbą Špaiidirris. 5) O^EČį 
alyvds erribrifjgh. ?6) aukšti paskė-l 
lų nlidŠiftrčial.

• Dirbtinių gėlių nėgrittfia 
duoti asmeniui, khrį gerbi ir 
myli. Tai reikšto apgavystę, 
įžeidimą ir pa niekini irią to is- 
mens, kuriam ducfcos gėlės. Prie 
mirusio asmens kursto hėgMiriri 
dirbtinių gėlių dėti.

• AngTatfis namai be žūfrthd,,
be auksinės žMvėtė>. gĮj-vų gė
dų Ir phvėTkslų, laikoffii nesve
tingais nitrilais. '

• nvfėsiai gelsva spalva Tšde-, 
kortiota vąlgtjfcla fh g(4s\Tri stal-< 
tiesės, paskatina apetitą.

• Kril karius rūšies VhfSŠVoŠ’ 
savo jaunikliams maistą neša į 
lizdą, taip, kaip paukščiai daro.

® Peteliškėm ir bitės turi gė- O 
resne uoslę, negu paukščiai ar
ija šuo

• Baltimorės oriblės (paukš
čiai) savo lizdą suka tiktai skirp. 
so medyje.

• Kodėl burbulas apskritas? 
Todėl,, kad jame susiformuoja ir 
oras lygiai tub pačiu kartu spau
džia iš vidaus. Don Pilotas

sakė, kad iš meilės jis mane vi
są suvalgytų. O dabar, jei sriu
boje suranda tik vieną mano 
plauką, tai sukelia didžiausias 

scenas.
** * ♦ •

j^epAklVšnūmas
— Aš tau uždraudžiau matytis 

su Povilu, o tu vėl jį sutikai 
vakar parke.

— Ne, tėveli, aš nemačiau jo 
vakar.

— Kaip tai? 3vk: tavo akyse 
pasiliko užrašas.

— Tai nuo paškutinio karto.
- • « 4c *

PAVOJUS
— Žinai, jeigu Barbora pabėg

tų, tai jos vyrui būtų mirtis.

— Netikėk trim! NTekas dar 
nemirė... iš džiaugsmo.

SPACE AGE COW&OV
- 9 ‘ ______ t w • : v
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Pramones kraštų pasirinktas kelias
Iš Williamsburgo pirmoji išskrido Margaret That

cher, Didžiosios Britanijos konservatorių partijos vadovė 
ir premjerė. Jai labai rūpėjo pramoninių valstybių eko 
nominiai reikalai, bet kai patyrė, kad darbieeiai metė la
bai svarbų klausimą rinkiminėn kampanijoj, užmiršo 
visus tarptautinės konferencijos reikalus ir grižo Į Lon
doną.

Williamsburgo konferencijoje paaiškėjo^ kad prezi
dentas Ėėaganas yra -daug apdairesnis politikas, negu 
daugeliui atrodė. Jėi^ujjis pajėgė vienos yalandoš kai-1 
bos metu, nevartodamas jokios . “špargalkos”, įtikinti 
kanclerį Helmut Kohl, Prancūzijos prezidentą Francois 
Miterandą ir Japonijos premjerą Nakasonę, kad jo už
imta ekonominė pozicija yra rimta, kad tuo tarpu nėra 
kito protingesnio kelio susidariusiai krizei išvengti, todėl 
jis patarė eiti jo pramintu keliu. Jeigu bent kuris iš susi
rinkusių turi kokių pataisų, papildymų ar naujų planų, 
tai prezidentas buvo pasiruošęs juos svarstyti ir, jeigu 
bus geresni, tai priimti.

Prezidento kalba padėjo į savo vietą visą eilę nusi
skundimų Amerikos vyriausybe, brangiais nuošimčiais 
už dolerio paskolas, ir ilgai besitęsiančiu ekonominiu 
atgimimu. Visi suvažiavusieji sutiko, kad tai yra tiks
liausias kelias į ekonominį atsigavimą. Suvažiavusiems 
buvo nepatogu nesutikti su prezidento pasiūlymais, ka
dangi geresnio pląno jie neturėjo, todėl ir pritarė JAV 
užimtai ekonominei pozicijai.

Prezidentas Reaganas, pradėdamas Williamsburgo 
konferenciją, nusiskundė sunkumais ir sudarė nuotaikas 
kiekvienam atstovui nusiskųsti savais sunkumais ir pa
kritikuoti dolerį bei JAV. Bet konferencijos pabaigoje 
prezidentas įtikino tuos pačius atstovus, kad nėra kito 
kelio, kaip prez. Reagano pasirinktasis.

Williamsburgo konferencijoj dalyvavo šių valstybių 
atstovai: Geoffrey Home, britų eksčekerio kancleris; 
Amintore Fanfani, Italijos premjeras ir krikščionių de

mokratų vadas; Helmut Kohl, Vak. Vokietijos kancleris 
ir krikščionių demokratų pirmininkas; Francois Miteran- 
das, Prancūzijos prezidentas ir socialistų partijos vado
vas; Kanados premjeras Pierre Trudeau; Japonijos prepi- 
jeras Jasuhiro Nakasonę, liberalų demokratų partijos vei
kėjas; Gaston Thorn, Europos Ekonominės Bepdruome- 
nės veikiančios komisijos pirmininkas, ir JAV preziden
tas Ronald Reagan. Kiekvienas atstovas turėjo po du 
patarėjus specialistus, jeigu jam būtų kilęs reikalas.

Visi jie pasižadėjo bendradarbiauti sų prezidentu 
Reaganu. Kiekvienas, grįžęs namo, padarys platesnius 
pranešimus apie šios konferencijos eigą savo vyriausybei 
ir krašto gyventojams. Parlamentams, partijoms., atsa
kingiems atstovams nereikės daryti jokių sprendimų, bet 
kaip Williamsburgo nutarimai bus vykdomi, kiekvienas 
juos pajusime. Visi juos jautėme iki šios dienos, juos jau
čiame ir šiandien. Iš ekonominiuose reikaluose atsakingų 
pareigūnų aiškiai matyti, kad tą patį jausime ir ateityje-

Pramoninių valstybių atstovai nutarė taupyti vals
tybės išlaidas ir spausti galimai daugiau mokesčių. Dide
lėms bendrovėms sunku, bet mažesnėms dar sunkiau- di
dokas jų skaičius jau bankrutavo, o kitos stengiasi gintis 
nuo ekonominių sunkumų. Kas surinko visas santaupas 
ir sumokėjo reikalingas skolas, tai tas dar gali tęsti. Ne
ilgai, bet dar gali. Jis turi visko nenorėti. Turi po ranka 
turėti šiokias tokias atsargas. Jeigu pasilieka be atsargų, 
tai mažiausiai lauktą vakarą turės duris uždaryti. Takios 
nuotaikos kankins visus mažiuosius, kol Amerikos pra
monė atsigaus, pramonė pajėgs prisitaikyti prie elektro
nikos metodų, o jaunesni darbininkai baigs aukštesnį 
matematikos kursą ir pajėgs skaičius pritaikyti elektro
nikai.

Antras Williamsburgo konferencijos nutarimas lie- 
oie duoti paskolas valstybėms, kurių bankai nepajėgia 
skolų mokėti. Dideles paskolas gavo Brazilija, Meksika ir 
visa eilė kitų valstybių.

Brazilijos generolas, turįs nuompnę ne tik apie šau
tuvus, bet ir apie finansus, pajėgė gauti bilijoninę pa
skolą ir stabilizuoti ūkį. Didžiausias bankų rūpestis ’— 
grąžinti išskolintus dolerius. Jei pajėgs galą su galu 
suvesti, tai kraštas atsigaus. Jeigu nepajėgs — teks dai
rytis kitur paskolos. Williamsburge nutarta dpp.ti įr ant
rąją paskolą, jeigu būtų reikalas. Meksikoje bus sunkiau, 
bet naujas prezidentas turi vilčių, kad ir ten ūkis galu
tinai atsigaus.

Visi kiti Williamsburgo konferencijoje padaryti nu
tarimai nesiskiria nuo JAV taikytų priemonių.

Naujausias Williamsburgo konferencijos nutarimas 
liečia Aplinkos apsaugą ir globą. Iki šio nutarirųp, aplinka 
rūpinosi kiekvienas savame krašte, bet pąškųtįniąįs me
tais pramoninės valstybės pajuto reikalą apsisąugoti nuo 
aplinkos teršimo. Vienos valstybės mokosi iš kitų. Vįenps 
užteršia vandenis ir išžudo gyvius bei augalus. Kitos už
teršia orą. Imtasi priemonių teršikams kontroliuoti ir 
aplinkos gamtai apsaugoti.

Aptartos priemonės sutvarkyti didesnes pąskpląs, 
kad jos neišardytų prekybos ir pramonės. Kiekvienam 
aišku, kad Aplinkos švara ir globą brangiai kainuoją. 
Pačios JAV ėmėsi priemonių tyrinėjimo išlaidoms suma
žinti, bet visos pramoninės valstybės pasižadėjo glau
džiau dirbti, kad aplinka būtų saugi ir sveika

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

JEGORAS BUNSTRUBAS

AdQinas Varnas (1879J.M979.VII.29)
Teodoro BJinstrubo kalba, pasakyta a.a. prof. Adomo 

Vąrno paminklą kapinėse atideng ant

‘ ■ ji ‘ ' ■• _ _

L Profesorius'Adomas Varnas

Rusų revoliucijos metu 1917 
metais Adomas Varnas buvo 
areštuotas ir apie metus išlai
kytas kalėjime.

Ęąj 1918 metais grįžo į Lie
tuvą, čia buvo vienas iš produk-
iingausių dailininkų. Tačiąu, 
šalia tiesioginių dailės reikalų, 
neųiažai laiko ir jėgų jis skyrė 
ir visuomeniniams bei organiza- 
cirkams darbams. Tuoj įsijungė 
į Lietuvos kultūrinį ir visuome
ninį gyvenimą ir prisidėjo prie 
Lietuvos valstybės stiprinimo, 
[steigęs Lietuvos meno kūrėjų 
draugijų, kurį apėmė visas me
no šakas, ir kuriai pirmininka
vo, per ja rūpinosi Valstybinio 
teatro bei operos, muzikos ir 
meno mokyklų steigimu.

Buvo plačios veiklos žmogus. 
Ir pats pasisakė: “Kipšas žino, 
kuo aš nebuvau”.

Pašto Valdyba šleido jo su
projektuotus 110 įvairių verty
bių pašto ženklus (juose 37 
originalūs piešiniai). Suprojek
tavo ir pirmuosius litų bankno
tus (1, 2, 5, 10, 20, 50 ir 100 
litų vertės). Pritūrėjo jų spaus
dinimų Pragoję (1922 m.), išbu
vo ten 14 mėnesių ir už tai ga
vo, kaip pats gyrėsi, 14,000 litų, 
kuriuos vėliau naudojo kryžių 
nuotraukoms išleisti.

Jau vieni jo pašto ženklų ir 
banknotų projektai sudarė ryš
kų Lietuvos istorijos vaizdą...

Noriu akcentuoti, kad Ado
mas Varnas buvo ir reikšmin
gas Lietuvos jaunimo, ypač 
moksleivių,, auklėtojas. Nekal
bant apie jo teisioginį darbų 

Įkaip piokytojo, dėstytojo ir pro
fesoriaus gimnazijose, piešimo 
kursuose, Meno mokykloje ir 
Dailės institute, kur jis praleido 

Da|)ie 25’mętfi8, tas minėtas jau- 
- . les.-Organizavo jaunimą, skųi-^himo auklėjimas vyko ir už tų 

jo dėstomų mokyklų ribų.
Tai sakau todėl, kad jo piešti 

-tautos atgimimo paveikslai Švie
timo Ministerijos pastangomis 
puošė mokyklų sienas. Adomas 

. Varnas parengė mokykloms de
vynis tokius paveikslus: Vytau
tas, Daukantas, Valančius, Ku
dirka, Basanavičius, Maironis, 
Žemaitė, Čiurlionis ir kt. Buvo 
išleista po 3,000 egzempliorių.

Ne vienas moksleiyis stengėsi 
pažinti, kas tie pavaizduoti as
menys, kuo jie tautai pasitar
navo. Ir jų akiratis plėtėsi, jų 
tautiškumas stiprėjo... O tų pa
veikslų autorius jiems Ūko le- 
gendariniu asmeniu.

; “^avp' tautiečiams tariu .
nenųsimipkite! Visų tironijų Į lė jiems paskaitas, rengė vaidi
buvo tas pats galas. Ir dabarti
nius Senutes Lietuvoj pavergė
jus ištks- toks likimas. Laisvė, 
šviesa ir tiesa. — nenugąbmos.”

Tai Ądcųnp Varpo testamen
tiniai žodžiai, pasakyti - parašyti 
jo 100 metų amžiaus minėjime. 
'978 m. gruodžio mėn. 2 d.

O ir sayo gyvenimo saulėlydy 
1979 m. pradžioje, "yps kelis mė
nesius prieš‘mirtį, jis pasakė:

‘M?,no rūpestis daugiausia 
sukasi apie Lietuvą. Visą lai
kų galvoju, kad kaip norą ta 
Lietuvėlė atsistatytų... Ateity, 
mūsų Lietuva bus laisva. Gal 
per kančias, bet turės būti

nimus (dėl ko buvo ir areštuo
tas), aktyviai reiškėsi Labdarių 
draugijoje Petrapily, studentų 
draugijose Krokuvoje ir kitur.

Nors tas laikotarpis, ypač 
jaunystės ir mokslo metų, ap
ginęs treędalį jo gyvenimo, ne
buvo rožėmis klotas, tačiau jis 
nepalūžo — studijas sėkmingai 
baigė ir kartu buvo aktyvus lie
tuviškoje veikloje.

Iš prigimties jis buvo ramaus 
būdo, p latja turėjo audringą ir 
pilną pavojų gyveninių. Ąplįnr 
kybių veyeiąmas, turėjo blašky
tis po įvairias vietas ir valsty
bes: .Joniškis (gimtinė), Mintau-

laisva”.
Taip jis ir užbaigė sąyo die

nas, Lietuva besirųpindarnas. 
Visa jo veikla buvo susijusi su 
mūsų tautos gyvenimu. Adomas 
Varnas ir jo Lietuvėlė buvo 
Įampiiąi sųipegąli.

Dar caro laikais, prieš Nepri- 
kįau§opąqs Lietuvos atstatymą, 
jis įsijungė i tautos veikėjų ei-

ja (gimnazija), Kaunas (kuni
gų seminarija), Petrapilis (me
no studijos), ir vėl studijos ąr 
lietuviški įsipareigojimai — 
Varšuva, Krokuva, Ženeva, Si
cilija, Vilniūs, Zakopane, vėl 
Vilnius, Odesa, vėl Petrapilis, 
Voronežas, ir vėl Vilnius... G 
tarp jų — slaptos kelionės į Lie
tu vų ar po Lietuvų...

O man, tas legendarinis Ado
mas Varnas visada buvo ypatin
gam dėmesy. Ir tai lodė, kad, 
būdamas moksleiviu, turėjau 
garbės, — kartoju: man didelės 
garbės, — kartu su juo braidyti 
po gilų sniegų Tauragės kapi
nėse ir padėti rasti kryžius, ku
rie jam tiktų nufotografuoti...

(Nukelta į Šeštą puslapi)

HEMUKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

— šventimų neturi, kad tavęs paklausyčiau 
— pats tai sakei, — kaip gi tu mane nuo skais
tyklos atleisi?

— Šventimų neturiu, bet mano galvą nuskus
ta, nes tai man buvo leista, o, be to, atlaidus ir 
relikvijas vežiojuosi.

— Šitose žievėse? — paklausė čekas.
— Taip. O jei viską, ką turiu, pamatytumėte, 

pultumėte ant žemžs ne tik jūs, bet ir visos šilo 
pušys kartu su laukiniais žvėrimis.

Tačiau čekas, būdamas gudrus ir patyręs 
bernas. įtartinai pažiūrėjo į atlaidų pardavinėto
ją ir tarė:

— O vilkai arklį papjovė?
— Suėdė, nes jie velnių giminąičiai, bet ir jie 

visi nustipo. Vieną persprogusiu pilvu pats savo 
akimis mačiau. Jei turi vyno, duok, nes, nors vėjas 
ir aprimo, bet peršalau, sėdėdamas prie kelio.

Čekas tačiau vyno nedavė, ir jojo toliau ty
lėdami. Paskui relikvijų pirklys nats pradėjo 
klausinėti:

— Kur jojate?
— Trik bet šiuo melu } Sieradzę. Josi kartu?
— Turiu. Išmiegosiu arklidėje, o gal rytoj 

sitas pamaldus riteris man arklį dovanos — ir 
vyksiu toliau.

’— Iš kur esi?
— Iš Prūsijos, nuo Malburgo.
Tai išgirdęs, Zbyška pamojo galva nepažįs

tamajam, kad prisiartintų.
— Nuo Malburgo?
— Bet tur būt nevokietis, nes mūsų kalba 

gerai kalbi. Koks tavo vardas?
— Esu vokietis, Sanderus; jūsų kalba kalbu, 

nes gimiau Toninėje, kur visi žmonės taip kalba. 
Vėliau gyvenau Malburge, bet ir ten tas pats. Net 
ir broliai vienuoliai jūsų kalbą supranta.

— Ar seniai iš Malburgo?
— Buvau, pone. Šventojoj žemėj, paskui 

Konstantinopolyje ir Romoje, iš kur per Prancū
ziją grįžau į Malburgą, o iš Malburgo vykstu į 
Mozūriją, gabendamasis šventąsias relikvijas, ku
rias pamaldūs krikščionys dėl savo sielų išganymo 
mielai perka.

— Buvai Plocke, o gal ir Varšuvoje?
— Buvau ir čia, ir čia. Tegu Pievas suteikia 'Hkvijds, ir 

sveikatos abiem kunigaikštienėm. Neveltui kuni
gaikštienę Aleksandrą net ir Prūsijos ponai myli, 
nes ji dievobaiminga moteriške, nors ir kunigaikš
tiene Ona Jonušienė taip pat neblogesnė.

— Ar buvai Varšuvoje, jos dvare?
— Varšuvoje jos nesutikau, tik Ciechanove, 

kur mane, kaip Dievo tarną, abi kunigaikštienės 
buvo priėmusios ir gausiai kelionei apdovanojo.
Bet ir aš joms palikau relikvijų, kurios joms turi 
atnešti Dievo palaimą.

Zbyška norėjo paklausti apie Danutę, bet jis 

pajuto tam tikrą nedrąsumą ir gėdą, nes suprato, 
kad tuo išsiduotų nepažįstamajam, žemo kilimo 
Žmogui, kuris, be to, atrodė įtartinas ir galėjo 
būti paprastas apgavikas. Todėl, kurį laiką pa
tylėjęs, paklausė:

— Kokias čia relikvijas gabeniesi?
— Gabenuosi ątldidus ir įvairias relikvijas 

atlaidų atžvilgiu: aš turiu bendrų atlaidų relikvi
jas ir penkieras šimtams mętų, ir trims šimtams, 
ir dyiepįs šimtams, ir trumpesniam laikui, piges
nių, kad ir vargingi žmonės galėtų įas įsigyti iš 
skaistyklos kančias sutrumpinti. Tūriu atlaidų 
prąęities nuodėmėms ipr būsimoms, bet negalvo
kite, pone, kad pinigus, kuriuos aš gaunu, sau 
pasilaikau. Juodos duonos gabalas ir gurkšnis 
vandens — man, o kas liko — j Romą gąbeau, kad 
ilgainiui vėl galima būtų naują kryžiaus žygį su- 
repfri- Teisybė, fca^aūlyje hastosi daug sukčių, 
kurių viskas yra apgavikiška: ir atlaidai, ir re-

\ ‘ antspaudai ir Hudijimai — ip tokius
įeitasis Tėvas savu raštais persekioja. Ir mane 
Sieradzės prioras neteisingai nuskriaudė, nes ma
no ątspąųdai bųyp tiM- Pamatysite, pone, pats 
vąš^a ir patys pasakysi^.

— O ką Siepadzės prioras jųips padarė?
— O. pone! Jis mane kaltino, kad aš klaida

tikio Viklifo mokslą platinu. Bet jei jūs, kaip man 
jūsų tarnas pasąkbjp, į Sieradzę vykstate, tai aš

.nenorėčiau tenai rodytis, kad neįtraukčiau jo į 
(nuodėmę ir piktžodžiavimą prieš šventąsias re
likvijas

— Vadinasi, nedaug kalbant, tave ten apga
viku ir sukčiumi palaikė?

— Kad taip tik mane! Atleisčiau jam dėl ar
timo meilės, kaip ir daugeliui esu atleidęs, bet jis 
piktžodžiavo prieš mano šventas prekes, ir aš bi
jau, kad už tai jis bus pasmerktas be jokios vilties.

— Kokias gi ten šventas prekes turi?
— Tokias, kad apie jas su pridengta galva ir 

kalbėti netinka ,bet šituo kartu, turėdamas pa
ruoštus atlaidus, leidžiu jums, pone, nenusiimti 
gobtuvo, nes vėjas vėl pradėjo siausti. Nupirkite 
už tai šitą atlaidėlį prie diržo, ir nuodėmė nebus 
jums įskaityta. Kp aš peturių? Turiu asilo, su 
kuriuo į Egiptą bėgo, kanopą, atrastą prie pira
midžių. Aragonijos karalius siūlė man už ją pen
kiasdešimt dukatų geru auksu. Turiu iš arkan- 
gelo Gabrieliaus sparnų plunksną, iškritusią per 
Apreiškimą; turiu dvi galvutes putpelių, pasiųstų
izraelitams tyruose; turiu aliejaus, kuriame pa

gonys norėjo šv. Joną išvirti, ir pakopą kopėčių, 
apie kurias Jokūbas sapnavo, ir Marijos Egip
tietės ašarų ir truputį rūdžių nuo šv. Petro rak
tų. .. Bet visko ir išvardinti negaliu, nes peršalau, 
o tavo tarnas nenorėjo man duoti vypo, o, be to, 
ir iki vakaro jų išskaičiuoti negalėčiau.

— Didelės tai relikvijos, jei tikros! — atsa
kė Zbyška.

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

tokiu adresu;
Naujienos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikai 
Medicinos direktorius

153$ S. Manheim Rd^ Westchester, 111, 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomii

TeL; 562-2727 arba 562-272§

Service *55-4504, Page 04054

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPSCIALYBi; AKIŲ LIGOS 

9907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitaiimą-

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
klubo pusmetinis susirinkimas įvyks 
antradienį, birželio 7 d., Vyčių salėje, 
2455 W. 47th St. Pradžia 1 vai. pj>.

Visi nariai kviečiami atsilankyti, 
nes bus daug svarbių pasitarimų atei
ties reikalais.

Po susirinkimo bus vaišės.
A. Kalys Vytautas Kasiulis Studijoje

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
241« W. 71st St TeL 737-51W 

Tikriną skis. Plitfflko skinin< 

ir “contact lenaer”,

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLtS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST 43rd STREET 

Vthndoa; utnuL 1—4 popias.

Oftoe telefaaaa: 774-2M®, 
Rasi dantijai taMu 440-5544

FLORIDA

KONTROLIERIŲ PARAMA

Kasdien, iš Zarasų autobusų 
stoties tarpmiestiniais ir prie
miestiniais mašrutais išvyksta 
121 autobusas. Žmonės noriai 
naudojasi visuomeniniu tran
sportu, tačiau ne visi sąžiningai, 
— yra tokių, kurie važiuoja “zui
kiu”. Pasitaiko, bando pasipel
nyti ir konduktorės — pinigus 
paima, o bilietų neišduoda.

— Pernai 3 etatiniai ir 15 vi
suomeninių autotransporto kon
trolierių atliko beveik penkio
lika tūkstančių patikrinimų, iš
aiškino 285 keleivius, važiavu
sius be bilietų, 77 nesąžiningus 
konduktorius ir vairuotojus, — 
pasakejftj-Zarasų autotransporto 
Įmonės eksploatacijos skyriaus 
viršininkas Jonas Nastajus.

Prostatos, inkstu ir ilapųmn

St Petersburg, Fla. 337Ii 
Tei. (813) 321-4201

AUSTRALIJOS DARBIEČIŲ DILEMA
DtaUgiją .panašių organizacijų 
konferencijoje vykusioje Mask
voje. Šiuo atveju jo kelionės 

. formahihaai ir išlaidos buvo tvar
komi Ivanovo., Jo paties prisi
pažinimu sžthtykiai su Ivanov 
neapsiribojo ri'en tik oficialiais 
kontaktais, bet' Ivanov buvo ir 
jo draugas, kuris lankydavosi ir 
kartais; pietaudavo jo namuose.

Savo kalboje parlamentui min. 
pirm. Hawke pareiškė, kad nors 
Cbmbe jokių valstybės paslap
čių sovietams neišdavė, savo in
tymiu bendravimu su Ivanovu 
jis susikompromitavo tiek, kad 
tolimesnis santykiavimas galėjo 
pakenkti valstybės saugumui. 
Ivanov ir Combe santykių ati
dengime tam tikrą rolę suvaidi
no ir Australijos vidaus saugu
mo organizacija AŠIO, kuri min.

. . , . . , UroiT-ūri pinhihiWkui ir atsakingam mintos tarpininkaujant tarp Įvairių} y 6 . ,, .■ -■ • ictni i nisteriui patiekė jų pokalbiųnrivacių interesu ir valdžios Įstaij . - .r. H

Per Australijos parlamento de
batus paaiškėjo, kad Sovietų Są
jungos ambasados Canbėiroje 
pirmasis sėkretoriūs Vat'ėrij Iva
nov buvo ‘‘paprašytas’7 •ajAeisti 
kraštą tarp kitų priežasčių ir 
dėl artimos draugystės su šosti- 
tfnės lobyistu (žmogus, kuris dėl 
savo pažinčių sugeba lengviau pri 
eiti prie ministerių ir aukštų vai. 
džios pareigūnų) David Combe.

Kas yra David Combe? Jis 
jau 21 ‘ metus yra Australijos 
Darbo Partijos — A.L.P. — na
riu. Nuo 1973 iki 1981 metų jis 
buvo jos generaliniu sekreto
rium. Pasitraukęs iš A. L.P. se
kretoriato j fe tapo vienu iš sos
tinės lobby-ist’ų. Jo vertė ypa
tingai pakilo darbi'ečiams šįmet 
kovo mėnesį atėjus į valdžią ir 
galvojama, kad jo metinės paja-

Per H

’ERKRAUSTYMAI **

MOVING 
Laldūnai —- Pilna apdTMM£* 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Cha?*^ 

ir VISA kortele*.
K. ŽERiNAS. Tai. 925-8S4S

Apdraustaj perkrauatyrnat 
ii įvairi y etstuny.

ANTANAS VILIMAS
Tat. 374-1 M2 arba 374599#

SERVE WITH PRIDEK 
THE NATIONAL GUARD

tus.
Jis taip pat priklauso Austra

lijos—USSR Draugijai ir pas
kutiniu laiku yra jos valdybos 
nariu. D. Combe pirmu kart ap
silankė Sovietų Sąjungoje 1974 
metais būdamas A. L. P., kuri 
tuo laiku buvo valdžioje, gene-j 
raliniu sekretoriumi. Antrą kar- i 
tą jis ten lankėsi 1982 metais at
stovaudamas Australijos—USSR

ASIO, kaip ir kitos vakarų 
pasaulio žvalgybos organizaci
jos, yra rakštis kairiojo sparno 
darbiečiams politikams, kurie 
jose mato savo priešus dėl kar
tais ir teisingų užmetimų, kad 
jos teseka ir kraupia medžia
gą tik apie kairiuosius politinius 

! aktyvistus. Bet'tie patys kraš-

š'T’kur-ą reiškiama simpatija 
Sovietų Sąjungai, kaip saugoto
jai ‘‘šventų socialistinių relik
vijų” nustumdami į šalį jos pa
darytus prasižengimus prieš 
žmonių ir tautų teises “asmens 
kulto” (Stalino) laikais ir tęsia
mus dabartinės valdžios. Kar
tais vardan socialistinės vieny- 

i bės karieji randa pritarėjų ir iš 
I nuosaikiųjų darbiečių, kuriems 

viešas Sovietų Sąjungos pasmer
kimas būtų lygus susidėjime su 

į dešiniaisiais.
Dabartinis Australijo min. 

pirmininkas R. Hawke yra so
cialdemokratas panašus j vokie
čius W. Brandt ir H. Schmidt, 
kuriems komunistai yra nepa
keliui. Jam atėjus į valdžią bu
vo tikimasi visokeriopo pagerė
jimo Australijos politiniame ir 
ekonominiame gyvenime. Jis 
pats savo laiku yra buvęs Rho
des Scholar ((stipendininkas), 
o jo sudarytame kabinete yra 

i daug nuosaikiu talentingų žmo- 
| nių, ko nebuvo galima pasakyti 
j apie prieš tai buvusiąją konser
vatorių valdžią. Galima sakyti, 
kad daugiausia dėl kairiojo A.L. 
P. sparno ideologinio sustaba
rėjimo Australija per paskuti
niuosius 34 metus turėjo tik vie
ną trijų metų laikotarpį darbie
čių valdžios, Atrodo, kad ir da
bartinė darbiečių valdžia nepa
jėgia atsikratyti kairiųjų įtakos 
ir jos talentai ir pastangos nuei- 
na lopymui kairiųjų padarytų T 
skylių, o ne konstruktyviam | 
krašto vadovavimui.

Ivanov—Combe epizodo ironi- | 
ja yra, kad Combe būdamas A. | 
L. P. gen. sekretoriumi 1974 me- I 
tais buvo įsivėlęs į taip vadina- ! 
mą “Irako paskolos aferą”. Tuoj 
laiku kairysis partijos sparnas 
jį suvedė su Irako vyriausybės 
pareigūnais su tikslu gauti iš jų 
paskolą reikalingą partijos prieš, 
rinkiminei kampanijai. Sekreto, j 
riumi jis išsilaikė tik dėka da- 
bartnio min. pirm. Hawke stip
raus užtarimo.

Australijos Lietuvių Bendruo
menė pastorių tiltų į A.L.P. ne
turi. Ar tai dėl nepasitikėjimo 
darbiečiais, ar tai dėl kelių akty
vistų priklausančių konservaty
viajai partijai, bendruomenė vie 
nu metu galėjo sudaryti įspūdį 
Liberalu partijos padalinio. Nau 
joji bendruomenės valdyba su
daryta Sydnejuje turėtų bandy
ti sudaryti ryšius su naująja val
džia, bet jos paskyrimas savo 
įgaliotiniu Melbourne su aust- 

(Nukelta į šeštą puslapį),

O RD O N
Funeral Home and Cremation Sendee
Charles Stasukaitis 
FD.LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKIS
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

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave.> Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

16 metų mirties sukaktis

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, UL 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

RADIJO itIMOf VALANDOS

Sereadieniaia fr sekmalieniaii

_ StotiM WOPA - i49e AM 
6imiluo|rrno» ii

Parfcau

f* — Aldona beufcw 
Telef^ 778-1543

7159 So, MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 40429

‘Lietuvos Aidai” 
KAŽI BRAZD1IONYT8 

Prt>gr«m*» vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki penk- 
tamenjo 8:30 vai. vakaro 

Vtaoa Tildo* ii WCEV rtoti*. 
b*n« 1400 AM.

St Petersburg. Fl>., 12:30 vai. p.p. 
Ii WTIS ctdtfea. 1110 AM banga.

2644 W. 71at Str«i

Ckicagn, Ubuos 60621
TetriL 778-5374

--- --------------------------------- --- —----------------— i
•OMB CHICAGO MOTOR CLUB 

EXfRSSSWAy DW/iVS-

CHARLES KRIŠČIŪNAS
Gyvenęs Beverly Shores, Ini., anksčiau gyveno Chicagoįe, 

Town of Laite apylinkėje.

Mirė 1907 metų birželio mėnesio 2 dieną, sulaukęs 
71 melų amžiaus.

(linręs Lietuvoje, PnneVėžio apsk., Krekenavos vaisė.
Paliko nuliūdę: žmona Josephine (Yuška), dvi duk- 

tciĄ ': Christine AtfSlin, Eleohor Lukas, žentas Leonard, 
septyni anūkai ir kili giiriiriės, draugai bei pažįstami.

. ekmadienį, birželio I d., 10 vai. ryto bus laikomos 
pamaldos šv. X%os bažnyčioje, Beverly Shores, Ind.

M :s Tavęs, mūsų Brangiausias, niekuomet neužmir- 
š me. l u pas mus jau hcbėsagrjši, bet mes anksčiau ar 
vėliau pas Tave nueisime.

Tebūna Tau lengva ši žemelė.
Nuliūdę lieka:
ŽMONA, DUKTEBYS ir GIMINĖS

BIELIŪNAS
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue 
Tel. — 523-3572

xy.rtw *oc^c***w<? ‘rtoc

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

i

VASAITIS-BUTKUS

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003
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'EODORO BLINSTRUBO KALBA, PROF. ADOMO 
VARNO PAMINKLĄ KAPINĖSE ATIDENGIANT

Atkelta iš 4 psl. Ar tai nėra šviesus taškas
mūsų tremties ūkanose?

Reikia manyti, kad įdomus ir 
įvairus Adomo Varno gyveni
mas ir gausūs jo darbai turėtų 
būti apvainikuoti jam skirta 
plačia monografija. Mūsų 
suomenė, reikia tikėtis, savo 
raina prisidėtų.

Ir taip man skirto laiko
muose tegalėjau tik trupinius 
pasakyti apie šį didelį mūsų tau
tos vyrų Adonių Varną. Tebūna 
jam lengva ši žemelė!

Ačiū už dėmesį.

po daugelio metu jį suti- 
ikagoje, jis man atrodė 
at, koks buvo man esant 
moksleiviu. Jis man at 
nogumi, kuris niekad ne- 
.. Ir ar aš galėjau jau- 
pagalvoti, kad man teks 

prie jo kapo tarti kelis

’oje turėjau progos jį 
ir džiaugiausi, ir gėrė- 

> judrumu, jo aktyvumu, 
ing mu į lietuviškų gyve- 
nors buvo vyresnio am- 
Tai buvo gyvas pavyzdys, 
ūkia dirbti tautos labui, 
ivo jokio didesnio paren- 
minėjimo, koncerto, pa- 
kur jis kartu su žmona 

nedalyvautų. Kalbėjo 
)s kongrese, skaitė Nepri- 
nybės paskelbimo aktą 
)S 16 dienos minėjime, 
žuvusius už laisvę B’rže- 
rkių minėjime... Rėmė 
darbus, aukojo jo reika- 
.ankė ir lituanistines mo- 
Pats įsijungė į Montes- 

okyklos, kurių įsteigė jo 
veikimų... Ir kas gali 

nardinti?
jo jam ir savo profesijos 

susiorganizavimas. Pri- 
prie Dailininkų Sąjungos 
lionio Galerijos steigimo, 
i, Adomo Varno nuopel
nai dideli. Jis savo kury 
larbais pasistatė amžiną 
:lą. O šis paminklas tėra 
žas priminimas apie (li
jo darbus.
■na yra šviesi diena, švie- 
džiuginanti diena,

ietuviai, parodėme, kad 
ie pagerbti Lietuvai pasi
nius tautiečius. Ir Komi- 
rmininkas Domas Ado- 
kuris daugiausia rūpino- 
inklo pastatymu, ir kiti 
o nariai bei aukų rinkė- 
š pats, galime patvirtinti, 
buvo tokių, kurie užkal- 
?būtų savo auka prie pa- 
pastatymo prisidėję. Pa- 
kad Adomas Varnas bu- 
ems mielas, visų gerbia- 
visiems savas žmogus.

nes

vi- 
pa-

rė-

AUSTRALIJOS DARBIEČIU
(Atkelta iš 5-to psl.)

ralų politikais asmens priklau
sančio konservatyviajai partijai 
ir žinoma savo poliniu nelanks
tumu neduoda daug vilčių.

Kiek įtakos gyvenamojo kraš
to partijos ii jų nariai lietuviai 
turėtų turėti į bendruomenės 
kryptį ir veikimą turėtų būti 
gerai apsvarstyta. Ar yra reika
las lietuviams demonstruoti 
prieš prancūzų pasiuntinybę dėl 
Prancūzijos ekonominės politi
kos nepatinkančios JAV vyriau
sybei? Ar reikia lietuviams pa
sisakyti prieš amerikiečiu rėmi
mą Anglijos praeitų metų kare 
prieš Argentiną? Taip Įvyko 
Amerikos ir Argentinos lietu
vių tarpe. Ar nereikėtų vado
vautis berods Churchill pasaky
mu. kad “valstybės (tautos) ne
turi turėti nei pastovių drau
gų, nei pastovių priešų, jos turi 
daboti tik pastovius savo intere
sus”. (E. L.)

— čikagietis muzikas Petras 
R. Aglinskas savo kompozicijos 
kūriniu “Karnyzas Paneling” 
laimėjo muzikalinį konkursų 
Northwestern universiteto su
ruoštose varžybose. Jo kūrinį 
N.W. universiteto simfoninis 
orkestras išpildys š.m. birželio

Aleksas Ambrose,

niėn. 5 d. 8.15 vai. vakare Pick- 
.Staigcr Concert Hali, 1977 Sher- 
dan Rd.. Evanston. įėjimas 
laisvas. »

— Birželio 5 d., sekmadienį, 
Panevėžiečių klubrs rengia ge- 
guž'nę šaul ų salėje. Pradžia 
12 vai. Prityrusios šeimininkės 
svečius vaišins cepelinais, kuge
liu ir kitais skanumynais. Veiks 
turtingas laimės šulinys ir ba
ras. šokiams gros "Aido” or
kestras. Bus įdomi programa.

Panevėžiečių klubas kviečia 
visus gegužinėje dalyvauti.

Sekmadienį, birželio 5 d., 
3 vai. popiet, Lietuvių Tauti
niuose Namuose, 6-122 S. Kedzie 
Avė., C'hicagoje, bus prem jų 
įteikimas novelių konkurso lai
mėtojams. Kalbės A. Tamuly- 
nas, bus vaišės veltui. Visus 
kviečia RLB Kultūros taryba. TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

Mamai, Žarna — P*i 
UAL irTATl PO

BUTŲ NUOMAVIMAS
1 MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYM. 

» N0TAR1ATAS • VERTIMAI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TER 
ra ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS I&SIMOKEJT 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVU 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL
i

ItaKšI, Žwn4 — P«rd*vlnwl 
UAL S STATI FOR SALI

reg. l. B-NĖS Marquette’
PARKO APYL. PIKNIKAS J , ....nutarė neleisti žaliųjų partijos 
1983 m. gegužės .... d. 12 vai. parlamentarams būti nariais

Vyčių salėje R. LB Marquette parlamento komiteto, kuris pri- 
Parko apylinkė surengė pikni- * įiūri slaptąsias tarnybas.
ką. Įėj’mas — lik vienas do-1 
ler‘s- i — Sovietų ambasadorius Pa-

Prisirinko apypilnė salė. Ri-1 kistane V. Smirnov pareiškė, 
kiavomės prie virtuvės apsirū- j J°o Sovietų Sąjunga sutiktų ati- 
pinti maistu. Suprantama, ap-! lraukti savo kariuomenės dali- 
................... ! nius iš Afganistano, jeigu gautų 

tarptautines garantijas, kad po 
to niekas nesikiš į krašto vidaus 

I reikalus. Esą, kai kurie Pakista- 
. Į no draugai nenori, jog neramu-

6 vai., vadovaujant J. Bag- maį Afganistane greit baigtųsi, 
džiui, prasidėjo loterija. Bilietai Tie draugai (JAV ir Kinija) 
buvo išplatinti šokių metu. Bu-[Maskvos ir Kabulo kaltinami 
vo vertingų fantų. i laisvės kovotojų rėmimu ir ap-

Pasibaigus loterijai, publika I ginklavimu.
praretėjo. Iš viso dalyvavo virš 
190 asmenų.

Dalyviai dėkingi valdybai už santykiams tarp Indijos ir So
vietų Sąjungos, šių metų pabai
goje pats Andropovas planuoja 
vykti į New Delhi.

— V. Vokietijos vyriausybė [ tybinę propagandą ir pasisaky- 
> [ mus prieš mišrių religijų žmo

nių vedybas, musulmonų religi
jos mokytojas Husein Sniatic 
nuteistas 5 melus kalėti.

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-223:

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

lankėme ir barą.
šokiams grojo Kivėnas su 

dviem asistestais. Pasivaišinę, 
mėgėjai smagiai pasišoko.

» Amerikoje kiekvienam šim 
tui žmonių tenka 56 telefonai. 
Washington, D. C., šimtui žmo- i 
nių — 130 telefonų. Kasmet 
JAV turi 188 bilijonų šaukimų, 
per metus.

• Pypkės iš kukurūzų šerdies 
pradėjo gaminti Montanoje 1869 

' metais. i

Pablogėjus prekybiniams

progą pasilikti ir pasivaišinti.

. — Kai paskutiniu metu Čilė-________ ;_
je buvo suimta daugiau kaip _ pietų Korėjos vadas Kim 

h omon n vi i o oloonVo ’ _ _ 1: Ai R ^4-300 asmenų. Prancūzija atšaukė I Young Sam guli ligoninėj, bet 
savo ambasadorių. neatleistas iš pareigų.

— Kinija įrengė specialią la
boratoriją, kurioje iš sveikų 
kiaulių širdžių bus išimami vož
tuvai, reikalingi žmonių širdžių 
operacij oms.

— Artėjant popiežiaus vizi- 
Į tui, Lenkijos komunistų laikraš
čiuose sustiprėjo Valensos juo
dinimas. Valdžia susirūpinusi, 
kad neįvyktų viešas Valensos 
susitikimas su popiežiumi.

— Jugoslavijoj, už priešvals*

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
K

Jliai
džia

Kiekvienas asmuo, 
imant, miegojimui 
apie 20 metų.

viduti- 
pralei-

MEET THE CHALLENGE!

r SERVE WITH PRIDE IN 
i I THE NATIONAL GUARD' 
I I - —!

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

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

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

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

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

SAVININKAS parduoda mūrinį 
. 2 aukštų, 3 butų namą arti Ci- 
Į cero ir 63-čios, 6129 S. Kolmar 

.1 Ave. Kaina $85,000 arba geriau- 
j sias pasiūlymas, 
j 767-7826

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

i

1

i

1

ELEKTROS JREN 
PATA1SYMA 

Turiu Chicagos miesi 
Dirbu ir užmiesčiu®: 

garantuotai ir sąži 
KLAUDIJUS PUM 

4514 S. Talman 
T»l. 927-355!

D t M E $ t 
62-K METŲ AMŽ. VA 
Tiktai $’20 pusmečiui 
Liability apdraudimas 

kams. Kreipt 
A. LAURAI 

4*45 Sc. ASHLANI 
TeL 523-8771

Dengiame ir tais* 
šių stogus. Už d 
tuojaine ir esame ;

ARVYDAS K
6557 S. Talman

Chicago, IL 6(
434-9655 ar 71

ijTi

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

Call Davis & Davis 
1-616/432-3296

JOHN GIBAinS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

Laikrodžiai tr brai
Pirdavimai Ir Tai 

2644 W»t+ J 
Tai. REpubHc 7-

I* I ..I I

Siuntiniai į L:

P. NEDAS, 4059 Arch

Chicago, III. 50632. T»l.

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 —1959 metai).

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

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

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Mr. K. Januta

J

KAIP SUDAROM] 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daup 
išdėti teisininko Prano ŠULO 
išruoštą — teisėjo Alphonse. 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
įleista knyga su legališkoinif 
ormomi*

Knyga su formomis gauna 
ua Naujienų administracijoje

Notary Publk
INCOME TAX SER

4259 S. Ma pitwood, Te
Taip pat daromi vertim 
iškvietimai, pildomi pili* 

šymai ir kitokie bb

LIUCIJA

Homeowners insu 
Good service/Good 

F. Za polis, Agent 
320814 W. 95th St 

Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS

1 619 puslapių, kietų viršeliu knyga

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

I KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1)'

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

tojo, riroemenė? veikėjo ir rašytojo atauninimua,

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

•uairūpinim^_________ __________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais 

Minkštais viršeliais, tik 

Dr. A. J. Goasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
tMONŪS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik
Gadinta taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI persiuntimo išlaidoms.

Hiko Šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

Advokatas
GINTARAS P. ČE

Darbo valandos: Kast
9 vai. ryto iki 6 vaL 

šeštad.: nuo 9 vai. r. iki 
h pagal susitari

TeL 776-516
Ž649 West 63rd 1

Chicago, UI 60

18.00

B4.00
R5.00

F2.06

TR1W«C42'IMI£TS

THATSNOTMMGTO

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

c 1932 Dc-**y Laboratory*, o<
SasMoy, Lx.» Lincoln, Nebraska fiMOl

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

ADVOKATŲ ORAI
V. BYLAIT1 

ir V. BRIZGI 
Darbo valando 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. 
Šeštadieniais pagal su 

6606 S. Kedit. A 
Chicago, III. 606

TeL: 778-800

PIRKITE JAV TAUPYA

Naujienos, Chicago, 8, DI. Thursday, June 2, 19


