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EIVINIS KANADOS LĖKTUVAS 
DEGĖ CINCINNATI PADANGĖSE

, ANDROPOVAS PRIĖMĖ HARRI3 
IŠDĖSTĖ SAVO PAGEIDAVIM

UŽTROŠKO 23 KELEIVIAI, KITI PATEKO 
Į ARTIMIAUSIAS LIGONINES

NNATI. — Iš Dalias, 
irides Kanados keleivi- 
•9 lėktuvas užsidegė 
r valstijos erdvėje, vi
rti Greater . Cincinnati 
io. Lėktuve buvo 41 
r penki įgulos nariai, 
as pranešė Cincinnati 
ao vadovybei, kad jo 
kilęs gaisras. Tą žinią 
io vadovybė gavo 7:06 
, o jau 7:19 vai. lėktu- 
o nutupės. Aerodromas 
valytas, į šoną pasitraū- 
lėktuvai, o kanadiškis 
lika minučių jau 
ėmės.
vas rūko. Dūmai 
last i 23 užtroškę
žmonių buvo apdegę ir 
ję nuo dūmų. Lėktuvas 
skirtas. Ugniagesiai pylė 
į rūkstančias vietas.

ras iš Dalias skrido į To- 
s.niekur neturėjo nusi- 
radėjo leistis, kai pilo- 
?bėjd apie kilusį gaisrą. 
>nas įsakė keleiviams 
ktuvo priešakį. Bet vė- 
ys užsidarė, ir atskirtoje 
dalyje' keleiviai ^pradėjo

MARK RICHARDS i 
NEŠIT ARIA JERUZALĖJ

JERUZALĖ. — Izraeliu at- t 
skrido Mark Richards, JAV Į 
prokuroro- padėjėjas. Jis turėjo J 
dalyvauti pasitarimuose su Iz- j 
raelio valstybės atstovais apie 
nacių veiklą. Turėjo būti pa- j 
liesti klausimai apie užsienie- j 
čius, veikusius su naciais.

stove--
ėjo iš 
kelei-

Izraelio vyriausybė suorgani-j 
zavo pasitarimą Jeruzalėje ir j 
pranešė iš Amerikos atskridu- • 
šiam- Mark Richardsui. Kai jis 1 
patyrė, kad pasitarimai turi j 
vykti-Jeruzalėje, tai p. Richards 
atšisakė vykti Į posėdį. Jis pri
silaiko JAV vyriausybės nutari
mo, liepiančio neposėdžiauti iz
raelitų pagrobtose srityse. Jeru
zalė buvo atimta iš Jordanijos. 
Jis turi teisę posėdžiauti tiktai 
Izraelio teritorijęį, o ne sveti
nėje ženrėje.' Šitas pareiškimas 
pakėlė ’ant kojų izraelitus. Jie 
^niekad nemanė, kad amerikie
tis, atvažiavęs tartis apie na
cius, drį$>„jiems tokį dalyką pa- 
sakytŲ.įRi^^Tdš turėjd^įartis 
yyriar^p^^^i^roro -•-i'■'**-*-■ 
bet atsisakė

Averell Harriman ketvirtadienį Maskvoje <80 minučių kalbėjosi su Andro
povu apie įtampos sumaž'nimą tarp JAV ir Sovietų Sąjungos.

SOVIETŲ SĄJUNGA, SAKO, NUOŠIRDŽIAI IR K.5 
NORI NORMALIŲ SANTYKIŲ SU JAV

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
Sąjunga nuoširdžiai ir karštai 
nori normalių santykių .su 
Jungtinėmis Amerikos Valsty
bėmis ir yra pasiruošusi imtis 
iniciatyvos šiam tikslui siekti. 

' — ketvirtadienį Kremliuje Juri
jus Andropovas pareiškė buvu- 
s:am JAV ambasadoriui W. 
Averell Harriman.

— Prez. Reagano administra
cija kalta dėl dabartinės įtam
pos, galinčios sukelti aliarmą, 
— pareiškė Andropovas. — Jau 
laikas baigti tą naro jėgų pir
menybe prieš Sovietu S-ga ir į v 4. *.
grįžti prie taikaus sugyvenimo.

— Turint galvoje visame pa
saulyje esančią strateginę pa- , 
dėtį ir didėjantį sprogstamų 't 
problemų skaičių, Sovietų Są-.

Jurijus Androj

buvo jo žmona Pam 
tybės departamento 
Peter B. Svviers, vyk 
Harrimanu iš AVashi 

Andropovas taip j 
vienas. Kartu su juc 
rei W. Aleksandrov 
voo oužsienio reikah

i junga ir JAV negali leisti sau ir Viktor M. Such
1. . t • V . V * , _ .

ęinnati suvažiavo keli 
tai, kurie , yra pasiryžę 
i nelaimės , priažstis. 
ir kiti įgulas nariai de- 
rtuvą nutupdė jiems nu- 
! vietoje.
lanada bendrovės vedė- 
les Gedra pranešė, kad 
5 metu žuvusiųjų var- 
; paskelbti vėliau. Pir- 
Kariados' aviacijos vado- 

formuos žuvusiųjų gimi- 
šaimas.
Ibėjusieji keleiviai buvo 
į Cincinnati aerodromo 
kurios jie galėjo telefo- 
iminėms.

— Jtnoxville, Terinį 93 njęfų < 
-našlė^jbu^b. išmestą iš namų, nėš • 
neturėjo SH 0 . miestč niekęs-1 L ? ■ v - - * \ ■ ' - -. |eiamš-sumokėti.^'. > NETEKO PASITIKĖJIMO

LEIMAN DEMIREL
LAIKOMAS

\RA, Turkija. — Sulei- 
>em:rel, buvęs Turkijos 
ras ir “Teisėtumo” par- 
rmininkas, buvo paleis- 
stovyklos, bet dabar ir 
mtas ir jam įsakyta iš- 
i į Dardanelus. Demirel 
na dieną turės prisista- 
tos garnizono viršininkui.

palestiniečiai atsisakė 
klausyti Jasir Arafato

PERNAI IR ŠIAIS METAIS TERORO ORGANIZATORIUS 
PADARĖ DAUG KLAIDŲ,

BEIRUTAS, Libanas. — Jasir 
Arafatas, iki šio meto vadovavęs

.. . . _ . .. . teroristinėms palestiniečių gru-
Jeigu jis būtų ramiai gyve- pėm$, padarė labai daug klaidų, 

nęs -Ankaros priemiestyje, tai Bekos slėnyje susirinkusi 
niekas jam nieko nebūtų sak^s. grupė karių jam pranešė, kad 

negali vadovauti 
grupėms.

Jis kelis mėnesius praleido Tur
kijos šiaurėje. Jam buvo ruošia
ma byla, bet jis prisidėjo prie 
naujos didelės partijos steigi
mo. Turkų karinė vadovj’bė su
žinojo, kad Demirel buvo tarp 
tos partijos organizatorių.

Karinė vadovybė, patyrusi 
apie jo planus, antradienį liepė 
išvykti į Dardanelus ir kasdien 
registruotis vitos garnizono vir
šininko įstaigoje.

Iš viso dabar yra 16 politikų, 
kuri kasdien turės registruotis 
iki ateinančiu metu rinkimu.

---- -—--------------------

KALENDORĖLIS

elio 4: Pranciškus, Vilū- 
jbėja, Aidis, Biržė, Straz-

elio 5: Bonifacas, Milvy- 
eštautas, Nemiga, Godvi- 
detė.
elio 6: Norbertas, Mėta, 
, Gandras, Kuklė, Tauras, 

ė teka 5:17, leidžiasi 8:21.
i truputį šiltesnis, Iii.

Jasir Arafatui palestiniečiai 
Bekos slėnyje pasakė, kad 
jis daugiau ginkluotoms jė
goms nevadovaus, nes jam 
visą laiką rūpėjo būti orga
nizacijos priešakyje, o ne 

kovos Lauke.

jis daugiau 
ginkluotoms

Arafatas padarė labai daug 
politinių ir strateginių klaidų. 
Viena didžiausių — pabėgimas 
iš Beiruto, paliekant 7,000 pa
lestiniečių ir labai didelius gin
klų sandėlius. Jie Beiruto cent
re pateko izraelitams. Ten buvo 
patys naujausi Sovietų ginklai.

Arafatas sakė, kad jis bus pas
kutinis išvvkti iš Beiruto, bet jis p
sėdo į JAV laivą ir išvažiavo 
į Atėnus prašyli Graikijos prem
jero Papandreou pagalbos.

Jasir Arafatas, išklausęs ke
lių karininkų pranešimų apie jo 
padarytas klaidas, pasakė:

— Mes skųsimės Beginui! 
Mes skųsimės šaronui! Paga
liau, mes skųsimės Habibui.

Jam buvo dar priminta, kad 
jis be reikalo suliko iš 5/<įos 
atvesti palestiniečius į Bckos 
slėnį, nesusitaręs su sirijiečiais. 
Dabar srrijiecrai bet kurią dieną 
gali būti pašaukti j Siriją, o 
Arafatas neturi jokios garanti
jas, kad sirijiečiai palestiniečius 
vėl priims į Sirijos kareivines. 
Izraelitai galės paleisti stipriau
sias savo jėgas prieš palestinie
čius ir juos ten išnaikins. Arą 
fatas neturėjo išleisti palesti- 
nieč ų į Libaną, kol nebuvo ga
rantijos, kad Sirijos kariai ryšis 
vesti koovą prieš izraelitus.

— Nevadoj atšilęs kalnų snie
gas verčia akmenis ir purvą že
myn, - _ , .

: būti įtrauktos į kariškas varžy- * tėjas. 
įbas, — pareiškė Andropovas.
į — Visų Jautų interesai reika- 
i lauja iš šių valstybių konstruk
tyvių veiksmų. Visiems aišku, 
kad kiekvieni metai, praleisti be 
susitarimo branduolin:am.s gin-.Į tas susitkimas su A 
klams apriboti, kelia naujas

PRAŠO PADĖTI GINTI .' problemas ir komplikuoja nusi- 
DEMOKRATIJĄ '^inklavini 

! povas.
I Užsienio diplomatai mano, 
kad ikomunistų partijos genera- 
Fnio sekretoriaus Andropovo 
paskelbtas pareiškimas yra la 
bai nuosaikus ir taikingas. Se
niai Sovietų valdžios pareigūnai 
neruošdavo tokio taikaus pa
reiškimo, kokį šį kartą pranešė 
Andropovas.

Šie Andropovo pareiškimai 
dalinai buvo paskelbti sovieti- į su Amerika.
nės “Tass” agentūros, o kiti bu | Andropovas vieš 
vo paskelbti A. Harrimano, bu-1 kad abi didžiosios ' 
vusio JAVių ambasadoriaus | retų imtis iniciaty 
Maskvoje 19 13-19 Hi metais.

Andropovo pasikalbėjimas su 
91 metų sulaukusiu Harrimanu 
tęsėsi <80 minučių. Po to. abu vy
rai padarė pare škimus spaudos nė prez. Reagano pi

Į atstovams. I rodė Sovietų Sąjun
Harrimanas. prieš vykdamas dančius žingsnius.

j į Maskvą, pas

— pareiškė Andro-

Ketvirtadienio vak 
televizija- parodė - 
einantį su žmona 
departamento parei 
fcrenciją. Vėliau bi

LIMA. Peru Respublika. — 
Prezidentas Fernando Belaunde 
Terry ketvirtadienį kreipėsi į 
Centro partiją, prašydamas pa
dėti vyriausybei ginti demokra
tinę santvarką. Jis pasiuntė gin
kluotus vyrus į Andų kalnus, 
kad padėtų apvalyti krašto šiau
rę nuo žudikų, o tą pačią dieną 
atsirado maištininkų, kurie nu
traukė elektros srovę pačioje 
sostinėje. Jeigu priešai ir toliau 
ardys elektros įrengimus, pa

keli pasikalbėjimo \
Manoma, kad kon 

lijos generalinis se 
Andropovas norėjo 
susitikima su Harr 
mintims išdėstyti a p 
su įvairiomis užsier 
mis. Andropovo m 
riasi nuo nuomonės 
nu, kurie skelbdavo 
jungos užsienio pol 
tų Sąjungos gyven 
kartą užgirdo anie 
karšta norą taiki? c e

SAUDI ARABIJĄ PASIEKĖ 
IRANO VERSMIŲ NAFTA

BEIRUTAS, Libanas. — Pra
nešimai iš Saudi Arabijos sako, 
kad naftas, prasiveržusi Irano 
pakraščių versmėse, plito po vi
są Persijos įlanką ir jau pasie
kė Saudi Arabijos krantus.

Tiktai nafta jau neskysta, ’ liks sostinę be šviesos, tai viskas 
kaip visoje Persų įlankoje, o 
saulės jau sutraukta. Vietomis 
ji buvo padegta ir apdegusi. 
Kitur saulės karštis ją sturaukė 
į juodus dervos grumulius.

Saudi Arabijos karalius įsa
kęs pakrančių gyventojams 
rinkti juodus gabalus, krauti į 
statines ir vežti toliau nuo kran
tų. Vieni grėbliais juos traukia 
iš vandens, kiti juos meta į ve
žimėlius, o tretieji juos velka į 
statines, o vėliau tas statines 
veža į dirbtuves, kur valomas 
degutas.

ATIDUOS DAR KELIŲ 
KARIŲ PALAIKUS

BANGKOK AS, Tailandas. — 
Vietnamo vyriausybė pranešė, 
kad šionrs dienomis į Bangkoką 
bus atvežti dar kelių Amerikos 
karių, žuvus-ų Vietnamo karo 
metu, palaikus.

Tuo tarpu dar neidentifikuo
ti žuvusių karių palaikai. Vie
tos gyventojai nurodė, kur tie 
kariai buvo nužudyti ir palai
doti. Vietnamiečiai, patyrę, kad 
amerikiečiai ieško savo karių 
palaikų, 
Ten esąs 
vežti.

Šiomis
bus įteikti amerikiečiams Hano
juje. Iš Hanojaus jie bus atvež-

nutarė juos atiduoti, 
paprotys savo karius

dienomis lie palaikai

eis blogyn. Jis nemanė, kad 
maištininkai galėtų būti tokie 
išradingi, pasiektų šiaurę ir nu
trauktų elektros vielas. Jis ma
no, kad sostinėje žalą padarė 
čia gyvenantieji.

Prezidentas yra įsitikinęs,' Harrimanas. prieš 1 , 
kad demokratija yra naudin- i į Maskvą, pas’malė su sekreto-1 
giausia krašto gyventojams. Jis • riumi George Shultz ir susitarė, 
nori, kad gyventojai padėtų ją kad pasikalbėjimo metu jis kal- 
ginli. Jis nori, kad praneštų vy- I bės bendromis ta 
riausybei, kas galėtų daryti ža-1 nimo temomis, 
lą elektros įrengimams. j Pokalb o metu

--------------------- j buvo nevienas.
— Rusai atvažiuoja į Mozam- !_____ Ą

biką žaliavų paimti. Maputo 
uoste jie duoda vietiniams dar-, 
bininkams atlikti įvairius tai
symo darbus laivuose, nes Mo-. 
zambiko darbo jėga tris kartus ' 
pigesnė, negu Sovietų Sąjungoj.

Penktadienį aukso uncija ' 
kainavo $128.

Amerikoje yra 1,200,000 
gyventojų, neturinčių namų, jo
kios pastogės.

ti į Bangkoką, o iš ča lėktuvu 
bus nugalienti į San Francisco. 
Iš ten jau bus pranešta artimie
siems. j

Pranešimais iš Manilos avia- 
cijoos bazės tvirtinama, kad 
bus atvežti 12 karių palaikai.

kos ir sugyve-

A. Harriman
Kartu su juo

šalinti ir siekti tail 
nimo. Iki šio met 
skaitomos didžiau 
Sąjungos priešu. I!

I)r. Rubine 
skelbė, kad netruk 
Lietais, bus išaiški 
t ė. paskutinioji rr 
dal's. Nustatyti jos 
ji pati dar neišskir!

Marija Krauchunienė, Lietuvos vicekonsule, kali 
Tautinėse kapinėse Kapų puošimo dienos iškili 
-? i . . gegužės 30 dieną.
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JAV-se didėja vyresnio amžiaus 
asmenų skaičius

Pagal statistinius duomenis 
šiame krašte vyresnio amžiaus 

skaičius didėja. Nuo to 
neatsilieka ir lietuviu tautos 
žmonės. To amžiaus amerikie
čiai turi susiorganizavę savo 
draugijas, kurios savo nariams 
suteikia įvairių patarnavimų 
ekonominiu, socialiniu bei ki
tokių.

Žiemos atostogų laikotarpy aš 
ir žmona turėjome progos kelias 
Savaites gyventi Pittsburge, Pa. 
Aplankiau gražiai veikiančias 
kultūiines, socialines ir švieti
mo valdines, savivaldybines bei 
privačias organizacijų įstaigas. 
Nors mūsų marti ir sūnus dirba 
ligoninių rezidenciniame prie- 
mesty, mus vežiojo savo auto
mobiliais, bet dažniausiai mes 
eidavome pėstute, kad pasigro
žėtume gražia senoviška mies
to pastatų architektūra bei jų 
iliuminacijomis.

Vieną sekmadienio rytą visi 
nuvykome į lietuvių šv. Kazi
miero bažnyčią pamaldoms. 
Bažnyčia graži, bizantiško sty-

Kada reikalingas testamento 
vykdytojui pavaduotojas?.

KL. Mąlonėkite paaiškinti 
testamento vykdytoojo (co- 
executorio) vaidmenį ir koks 
jam numatytas atlyginimas?

Susirūpintęs senjoras
ATS. Bendrai, jei surašytame 

testamente yra įrašytas testa
mento pavaduotojas (vad. co- 
exueutor) bankas, kai jis tar
nauja su testatoriaiis žmona ar
ba kitais šeimos nariais. Tada! 
darbas ir atsakomybė padalina
ma. Pvz., Jurgis P. savo testa
mente paskyrė testamento vyk- ■ 
dytoja savo žmoną ir 5 anūkus! 
Šiandien gal būt pakaktų įvar
dinti banką, kurio užtektų ad
ministruoti mirusio turtui bei 
dalykams. Kai kuriose šio kraš
to valstijose honoraras ir komi
sija test, vykdytojui ir jo advo
katui nustatoma įstatyme ir pa
likto turto verte. Kitur pagrin- 
dan su sugaištu laiku ir atsako
mybe, kuri reikalinga turtą tvar
kyti. Kai kada patariama nu
rodyti testamento vykdytoją ir 
patikėtinius (vad. trustees), jei

pinigai reikia laikyti (in trust) 
vaikams ar kitiems šeimos na- i 
riams mokėti. Plačiau skaityki-! 
te: (“When you need a layer”).] 
Donelson “Kaip sudaromi testa
mentai”, Sūduvos leidinys.

Pr. š.
— Vienas fabriko arbitras pa

naikino darbininko iš darbovie-i 
lės suspendavimą. Darbininkas 
teigė, kad jis į darbą suvėlavo, 
nes tuo laiku mušęs žmoną. Ko
dėl? Jo bosas turėjo “liberališ
kas” taisykles, dovanoti pavėla-j 
vimą i darbą dėl šeimos proble- ■ 
mų. (Žiūr. “The Wall Street 
Journal 5. 1983).

— Iki šiol Rumunijos valdžia 
uždėdavo didelius mokesčius 
tiems žmonėms, kurie norėjo iš
emigruoti į Vakarų valstybes. 
JAV ir Vak. Vokietija reikala
vo. kad tokius mokesčius Rumu
nija panaikintų, nes abu kraštai 
gavo didelį skaičių skundų. Da
bar valstybės departamento at
stovas Derwinski tuo reikalu 
tarėsi su Rumunijos užs. reika-

GETTING PREPARED

Tornados respect nd geographic boundaries. Over 
the last five years 4,245 tornados have touched down m 
46 dftterent states. While they can occur anytime, March 

trough August are considered the “danger” months. State 
Farm Pre and Casualty, a major home insurer, offers the 

following suggestions to. help you get ready for the coming 
tornado aeaeon:

* Know how to get <H^ergef*cy weather 
rtomatjon m your ccmm^ty and know 
tmAr'A. 
—. A Weetwr SarMce wwtoh*

vwww eoMltom m for tornatoee to 
fona.

— A nerwfo aw * wmm a toMtoo to» 
been toghlad, tote cawer.

— tete eoeummitea ate etoww ar Mma to 
ware of a tornado wghtov Wtow F"** 
otetem to totet t ewateL

V Pton wto omrikw wtet war toteto w® to to 
eaae of a Kewto.

t yrfwrrwpgte ptoce to war hrww
H have one or In intenor room'

<r under etenear M ww 4oeH te gc kr

— I yntf’m to a woHto heeae. get mit. I i 
Weter e mteta. <jr to <_ r ww W e t 
tedh or other tereewon.
I you’re to • car, gto Lie to • ar 
etowr tow arwu

■ Be sure you have MM o< insurance 
•nd enough of < to <xw»r a tornado
could do.
-—Make en inventory of everything in yotr 

house and keep it to a fcafe ptoce away from 
home (tore a sa*e box). It wit be a
great help n speeding payment for your 

lų ministerlu, kuris pranešė, kad ( 
jo valdžia sutiko emigracijos 
rinkliavą panaikinti. Apie tai 
pranešė Chicagos Sun-Time 1983 
m. gegužės mėn. 26 d.

♦ ♦ ♦

šio krašto advokatai ban
do sukurti savo imperijų 

krautuvių languose
KL. Būkite malonus ir pasa

kykite, kokius honorarus dabai 
reikalauja Chicagos praktikuo
jantieji, turį III. valstijos licen
cijas, advokatai?

ATS. Jūs galite sužinoti iš ko
mercinių pranešimų. Jei iki šiol 
negirdėjote, tai greit išgirsite, 

liaus, su įdomiais vitražais, gana 
erdvi, bet joje tebuvo tik apie 
30 maldininkų, nors pamaldas 
laikė lietuvių kunigas. Jis pa-, nes jaunas Joe Hyatt paaiškins, 
sakė gražų pamokslą, ko negali- Jis tuojau taps lordu “store 
ma pasakyti apie chorą, kuris fronto legalios imperijos steigė- 
pagiedojo keletą lietuviškų gies- ju- Jis Yra Hyatt legal tarnybos, 
miį. - p .

Po pamaldų lietuviai būre.Į tybių ir 240 advokatų. Ta firma
• * Ima* V, ZM V-A .

liais pasikalbėjo ir greitai išsi-Į 
skirstė namučių. Kas įdomu, kad’ 
ir lietuviškų veikėjų nesimatė.; 
Dalis dalyvavusių pamaldose at_ ] 
rodė “nuvargę”, mat, buvo po! 
švenčių pirmosios dienos.

Po švenčių visą savaitę mudu 
su žmona pasigrožėję Pittsburgo 
miesto didesnėmis krautuvėmis, | 
kaip pav., Sears ir kt. bei gra-j 
žiomis bažnyčiomis, užsukome! 
į viešąjį knygyną. Čia radome- 
įvairių knygų, žurnalų, laikraš-’ 
čių, bet nei vieno lietuviško] 
spausdinio. Tačiau anglų kai-j 
ba gavom nemokamai įvairių! 
spausdinių, liečiančių vyr. am
žiaus žmones, jų organizacijas, 
draugijas, ko Čikagoje neužtin-j 
kam. pr. Fa b. j

kuris turi 115 ofisų 17-oj vals- 

ima toki honorarą:
• Pradinė konsultacija — 

( $15.00.
• Testamento sudarymas — 

$45.00.
• Divo! so mokesčio įmoka — 

$50.00.
• Asmeniškas bankrotas — 

$400.00.
• Stojimas teisman, judėjimo 

(trafiko) taisyklėms nusižengus 
— $150.00

• Girtam stovy važiavimo by- j 
la — $350.00.

Dabar ta firma Chicagos apy
linkėse turi 14 ofisų. Firmos 
ofisas Lincoln Avė. “Tikisi gau
ti bylas dėl asmeniško sužeidi
mo”. Ta įstaiga nekreipia dėme
sio į testamentų sudarymą. I

P. S. Plačiau žiūr. Chicago 
Times 5.21.1983. Pr. Š.

■ -V "

Trumpos žinios

T 
I

• Amerikiečiai kasmet išlei
džia 10 tilionų dolerių pirki
mui brangenybių.

I

• Vienam svarui gauti me-! 
daus, bitėms reikalinga aplan-j 
kyti 1 milijoną žiedų.

• Didžiajai Kinijos sienai pa
statyti reikėjo 1,800 metų.

• Amerikiečiai George Harbo 
ir Frank Samuelson 1896 metais 
tapo pirmieji du vyrai istorijoje, 
perplaukę Atlantą paprastu lai- 
vuku.

• Universitete Texas valsty
bėje, Longhorn Band turi būg
ną 25 pėdų didumo. Jį naudo
jant. reikia panaudoti traktorių.

• CIevelande. Ohio valstijoje, 
neleidžia vedybų maudymosi. 
kostiumais.

• Spalio 25 d. yra St. Crispins 
diena. Tą dieną via batsiuvių 
ir balnų siuvėjų šventė.

• Tik po šešių metų, kai Mar-

TORNADOS
If one struck, would you 

know what to do?

IF IT HAPPENS
W Cooperate My with tow enforcement and 
tteaster service officials. Check your local 
aews media for nstructions and informatton on 
•tergency services avteabto-

V FfoFy your insurance agent of your loss as 
eoon as posstole. He can advise you what to

W Stay with your property to guard against 
wrdahsm or looting until law enforcement 
•penėtos organize protection.
— Project agamst add*honai damage, board uo 

broken windows or holes in the wafts or 
ftoot cover or otherwise protect furnishings 
foort further damage by rain or wind. If 
necessary, have ut^bes turned off to pre
vent damage from axptosxxi or fire.

• Don’t be rushed into signing repair con
tracts Ay by-mght repeinnen often prey on 
tomwfo v»ct>ms Be sure you know with whom 
you’re dealing Your insurance or ad- 
fuefer should be able to hefc or ask your 

Business Bureau or fnee^s reto.*, yes 
to recommend someone.

i 
i 
i 
i 
i I 
i 
♦ 
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• Keep receipt fur aii repairs and additions’ 
kvmę expense^ Most homeowners insurance 
contracts w>’i reimburse these costs: casualty 
losses exceeding $ t’OO aren't reimbursed 

tax ceaucuo^ 2 — Naujienos Chicago. 111. — Saturdav-Mondav, .Tun* 1-6. 1983

Artinasi 23-čias Gintaro balius
1961 m. Chicagos Lietuvių Moterų klubo narės, paskatin

tos gerb. J. Daužvardienės, pirmajame Gintaro baliuje pri
statė visuomenei 6 jaunas lietuvaites. Nors debiutančių 
pristatymai buvo ruošiami ir kitų grupių, Gintaro balius 
skyrėsi nuo jų lietuviškos muzikos, tautinių šokių bei gin
taro ir trispalvių gėlių puokščių įpynimu į šį elegantišką 
parengimą. Chicagos Istorijos Draugija savo leidinyje Gin
taro balių pavadino pačiu įžymiausiu renginiu Chicagoje.

Šįmet jau 2.3-ėia grupė lietuvių kilmės gintarėlių kruopš
čiai ruošiasi momentui, kada birželio 25 d. Conrad Hilton 
viešbučio didžiulėje salėje giliu reveransu jos lenksis prieš 
mamytę, tėvelį ir visus svečius, štai šių melų debiutantės:

Gintarėlė MARIAN ADELĖ DAUžVARDYTĖ. Dolores i a
ir Petro Vytauto Daužvardžių dukra, Lockport, Ill., yra bai- ; 
gusi Lockport Central ir East aukštesniąją bei Joliet grožio | 
ir kosmeuKos mokyklas. Kaip savanorė-pagelbininkė pašven
tė virš 120 valandų Oak Forest ligoninėje ir nesuskaitomas 
valandas Glenwood senelių prieglaudoje. Buvusi skautė, 
dalyvavo sporto varžybose: plaukikė, lošia tinklinį. Yra lai- Į 
mėjusi originalios plaukų šukuosenos konkursą. Priklauso 
Chicagos kosmetologijos draugijai. Planuoja teatrinio gri- 
mavimo bei meno projektų studijas. •

coni išrado radijo, pirmasis ra
dijo garsų persiuntimas per At
lantą įvyko 1901 metais.

• Kiekvienas amerikietis vi
dutiniškai taksų per metus su
moka apie 2,000 dolerių.

• Amerikos kariuomenės re
zervas, įkurtas 1908 metais, susi
dėjo tik iš 364 medicinos kari
ninkų. Reikalui esant, visi jie 
galėjO būti pašaukti aktyviai 
tarnybai. Tai galėjo padaryti tik 
gynybos sekretorius.

• Raguočiai atsirado Ameri
koje. kai Kristupas Columbus 
juos atvežė, atlikdamas savo ant- 
rają kelionę.

Stabai ir stebuklai

(1939 -1983 m.)
Ach, tas atmintinas ruduo 
Ir mirtį sėjantis rugsėjis! 
Širdis kietesnė kaip akmuo. 
Sukaustė laisvės gėrį.

Kiek daug pa: aulyje vadų, 
Apsvaigusių ant laurų guli.. . 
Stabams dalina dovanų — 
Tautas, kovojančias už būvį. ..

Praverkite visi akis!
Ir pamatykit laiko klastą.
Seniai įskelta kibirkštis,
Tautos širdyje te negęsta!

- - - < i r x

Tik ji viena tirpina plieną,
Vergijos pančius užnertus, 
Tarsi ugnis SEKMINIŲ dieną, 
Kurią mums siunčia pats DANGUS!

f ŠV. RAŠTO |
I NAUJASIS TESTAMENTAS = 
f IR PSALMAI |
= LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. JRIŠTAS =
= KIETAIS PLASTIKINIAIS VOtšELlAlb S
= PRAKTIŠKO KISEN1NTO FORMATO. Ę
S k#* .. L r- r t ■ j.į $LAINA$3. H

= LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 3žL f

= Oak Lawn, III. 60454 E
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• Pirmasis Amerikos artistas
buvo Henry Hackett, kuris at
liko pirmąjį pasirodymą Lon
done, Covent Garden 1827 me
tais. į

I

• Tarp daugelio pagamintų | 
dalykų, kuriuos perka kačių ir! 
šunų savintinkai. rinkoje pasi
rodė naktiniai baltiniai ir sau
lės akiniai šunims.

i

• Pipirai yra daugiausia var-| 
iojami prieskoniai. Prekyboje jie 
sudaro virš 60/< kitų prieskonių 
vartojimo.

• Puodukas acto gali sunai
kinti cigaro, cigaretės arba pyp
kės kvapus.

kei! patarimai tiems, 
kvrie įpratę rūkyti.

Ar rūkymas kenkia sveikatai, 
ar ne, tai klausimas kurį sunku 
atsakyti. Vieni tikrina vienaip, 
kiti kitaip. Gydytojai, kurie pa
smerkia, patys nesilaiko tokio 
nusistatymo. Todėl žemiau pa
duodame tik keletą patarimų 
kaip neišeiti iš ribų.

1. Jei tavo širdis yra silpna, 
tai rūkymas jai neatneš gero, 
bet apsunkins kraujo cirkuliaci
ją

2. Nerūkyk daugiau kaip ke- 
turius cigarus ar dešimt ciga
rečių į dieną. Su cigarete įtrau
ki pusę nikotino, o su cigaru tik 
Ketvirtą dalį.

3. Sausas tabakas yra kenks
mingesnis už suviigintą. įtrau
kimas dūmų Į plaučius pažeidžia 
audinius.

4. Nerūkyk cigaro kol pra
dės svilti lūpos. Geriau numesk, 
Kai jis yra pusantro colio ilgio,

5. Nerūkyk prieš valgį, nes tas 
sumažins apetitą; venk rūkyti 
uždarytam kambaryje, nes tas 
apsunkina orą, kurį įtrauki į sa
vo plaučius.

6. Paimk atostogas nuo rūky
mo ir duok savo sistemai pail
sėti.

Štai lOpatarimy, kaip 
būti laimingam

Kiekvieno asmens laimė pri-’ 
klauso daugiau nuo vidujinio jo 
susitvaikymo, negu nuo išori
nių aplinkybių. Jei sveikata ir 
medžiaginis stovis nėra visiš
kai pašlyje, tai nėra pamato 
chroniškai aimanuoti ir nusi
skųsti likimu.

Štai yra dešimt patarimų kaip 
išvengti juodos nuotaikos ir bū
ti laimingu:

1. Draugauk su žmonėmis 
skaistesnės nuotaikos.

2. Galvok apie skaistesnius ir 
smagesnius dalykus, kad galė
tum užmiršti apie nemalonu
mus!

3. Nereikalauk perdaug iš gy
veninio.

4. Bandyk suvaldyti piktumą, 
kerštą, pavydą ir palaikyk vidu
jinę taiką.

5. Ieškok pasitenkinimo kitus 
darant laimingais.

6. Turėk kilnius gyvenimo 
tikslus.

7. Prižiūrėk savo sveikatą.
8. Nesibaidyk darbo, nes dar

bas paįvairina gyvenimą.
9. Nesijaudink ir nesinervuok, 

nes tas visvien nieko nepagel- 
t»es. Tikėk, jog po tamsių va
landų ateis šviesesnės.

10. Suprask, jog prabanga, 
puošnumas, turtas nėra viskas. 
Dažniausiai pasitaiko, jog mažiau 
trokštanti būna laimingesni už 
didžiuosius turtuolius.

• Amerikoje gimęs vengras 
Harry Houdini, buvo vienas gar
biausių pasaulio burtininkų (ma
gician). Mirdamas, visas savu 
knygas ir užrašus paliko Ame
rikos Kongreso knygynui. Tas 
rinkinys yra vienas didžiausių 
tos srities pasaulyje rinkinių.

• Kiekvienas lašas iš atidary
tos kenutės turi apie 50 milijonų 
bakterijų.

• Maždaug pusė gyventojų 
Amerikoje, sulaukę senatvės, 
naudoja akinius.

TAVO 4OD1S YRA TIESA 
Jonft 19:0

IK PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS
Jone 8J2

GERAS PATARIMAS

Gydytojas. — Tamstos žmona, 
tur būt, paklausė mano pata
rimo.

Pacientas. — Taip, ji prieš 
užmigdama suskaičiavo iki 20 
4-44... ir. , t

Gydytojas pertraukdamas... ir 
gardžiai užmigo?

Pacientas. — Ne, nebebuvo 
kaua, reikėjo keltis.

♦ ♦
NAMINE PRIEŽIŪRA

A,
Žmona: — Pažiūrėk, brangu

sis, štai pagarsinimas laikrašty
je apie naujos rūšies marškinius 
oe sagų...

Vyras: — Nieko tame naujo 
Mano marškiniai irgi būna be 
sagų.

* * k
DVIGUBAS DARBAS

Vaitkus grįžta namo išsikau- 
šęs ir kamoaryje jam nukrinta 
skrvbėlė.

— Močia, pakelk mano skry
bėlę...

— Pats nusilakei, tai pats ir 
pasiimk! .. į

— Na, nedurnaypkj; jei aš pa| 
silenksiu, tai.rtųi4sį’pal(elti ma
ne ir skrybėlę. ■. -’ f f

<- T- ,
PASIGAILĖJIMAS

Elgeta: — Susimylėk, ponuli, 
nors skatiką. Jau tris (dienas ne
valgiau...

Ekspertas: — Pagal vėliausius 
mokslo davinius žmogus gali iš
būti nevalgęs septynias dienas. 
Taigi, ateik už ktverto dienų ir 
tada ką nors gausi.

* * *
TIESA

Ar tiesa, kad nuo šalčio vis 
kas traukiasi.

— Tiesa. Vakar pavyzdžiui at
ėjo taksų kolektorius, pažiūrė
jo šaltai į mane ir tuojau ma
no turtas susitraukė šimtu litu.

• ♦ ♦
— Ar ponia Pupienė pas jus 

daugiau neperka? Anksčiau ją 
visuomet matydavau jūsų krau
tuvėje.

— Ne, nuo to laiko, kai par
davėjas, nieko blogo nemany
damas, jai užsiminė, kad ji yra 
viena seniausių mūsų pirkėjų,
ji pas mus daugiau nesirodo.

* ♦ *
— Kaip tik kokia moteriškė 

pasilieka viena su manim, tuo
jau jos veide pasirodo maloni 
šypsena.

— Žavėtojas?
— Visai ne! Aš esu fotografas.

— Petrai, tu kasdien vis drū- 
tėji.

— Tiesa, bet kaltas gydytojas. 
Jis man leido prie kiekvieno už
kandžio išgerti stiklą alaus ir 
dabar aš valgau dvidešimt kar
tų per dieną.



Turime išmokti greitai spręsti
Tėvas pasistatė tą namą, ku

ris ir šiandien tebestovi Michi
gan ežero pakraštyje. Jam pa
tiko ta vieta. Jam paliko ir na
mas, nes jis pats jį statė. Tiktai 
tada.ežero vanduo buvo kiek to
liau. Dabar jo vanduo gerokai 
priartėjo. Ežero bangos gausės 
nės, smėlis'baltesnis. Saulė jį 
labiau degina, o vanduo smar 
kiau plauna.

Aš gimiau Bridgeporte, už-

kur buvo pačios didžiausios 
Ch cages, skerdyklos. Town of 
Lake buvo už skerdyklų., kad 
nesijaustų skerdyklų kvapas.

Susituokiau Šv. Kryžiaus baž
nyčioje. Visi laukėm savai tga-

Laikas greitai bėga. Kariku su 
laiku bėga ir mūsų gyvenimas. 
Jeigu turėtume daugiau laiko, 
tai galėtume nuodugniau, rim
čiau kfekrteną klausimą ap
svarstyti* ir galėtume geresnį 
sprendimą padaryti.

Bet mūšų •-gyvenimas trum
pas. Mes neturime laiko klausia 
mams rimčiau •apsvarstyti. Mes 
turime išmokti. greitai spręsti. 
Turime spręsti greitai ir gerai.
Jeigu sprendimas negeras, tai augau Town of Lake kolonijoj, 
mes visą gyvenimą jį nešime 
ant savų pečių. Bus tikras var
gas. Vargų gyvenime ii šia'p 
yra. Mes negalime blogai nu
spręsti,' nes tada tektų tą vargą 
dar labiau padidinti. Turime iš
mokti greitai ir gerai spręsti.' lio, kad galėtume išvažiuoti į 
Taip mokė mano tėvas.

B'rželici.mėn. 2 d. suėjo 16 me-1 
tų nuo mano^tėyp mirties. Jis 
mirė taip neseniai; Dar prisime
nu jį gyvą, dirbantį, vaikščio
jantį, važinėjantį, ir kiekvieną 
kilusį gyvenimo klausimą tuo
jau sprendžiantį. Atsimenu jį, 
pasakojantį apie būtinumą grei
tai ir gerai spręsti. Ką aš čia 
viršuje parašiau, tai buvo’mano 
tėvo žodžiai. Manau, kad jis 
kalbėjo, taip, kaip aš čia: užra
šiau! Galėjo jis kiek' kitaip pa
sakyti, bet man jo pasakyti žo
džiai šitaip skambėjo. Jau pra
ėjo 16 metų nuo jo mirties. Tai 
daug laiko, bet sprendimui 
skelbti mes tiek laiko neturime 
Jd neturėjo ir tėvas, bet jis 
greitai "sprendė ir mus mokė 
taip "daryti. ; : f ; ;

įTųos žodžius jis pasakė prieš 
mirtį. Bet man atrodo, kad jie 
buvo' pasakyti neseniai. O kai 
pagalvoju, tai jie buvo pasakyti 
apie dešifntmėtį prieš mirtį. De
šimtmetis tai ilgas laikotarpis^ 
žmogaus gyvenime jis labai il- 
gds, nes mes gyvename labai 
trumpai, vos kelis .dešimtme
čius. • ■; • ’■ į

Mano tėvas buvo Kazys-Kriš
čiūnas. Bet Amerikoje jis. vadi
nosi Čarlis. Taip amerikiečiai jį 
vadino, taip jį šaukė motina, 
taįp jį vadino kaimynai. Jis, paT 
dirbėjęs ilgesnes valandas ir 
susitaupęs šiek tiek pinigų, nu
tarė' nusipirkti gražesnį žemės 
sklypą Michigan ežero pakraš
tyje ir pasistatyti ten namąi 
Mano motina, taip pat dirbo ir 
taupė. Abu sudėjo .savo; santau
pas ir Indianoj,' Bėverly4 Shores 
apylinkėje nusipirko žemės pa
čiame: ežero pakraštyje. Jie au
gino dvi dukteris — mino se
serį ir mane. 5-

ž'ūrėjo į svečią iš vienos pusės. 
Žengė porą žingsnių, ir pažiū
rėjo iš kitos. Nuo jo nusisuko ir 
nuėjo toliau.

Priėjus prie antrojo, pasižiū
rėjo į sėdintį žmogų. Pasižiūrė
jo į akis, į veidą. Kelis žings
nius žengė ir apžiūrėjo iš kitos 
pusės. 1 Pasižiūrėjo, pagalvojo, 
apsisuko ir nuėjo toliau.

Priėjo prie trečiojo, apžiūrėjo 
ir priartėjo prie jo. Jis buvo su
sidėjęs rankas tarp kojų.Monika 
pakėlė vieną ranką ir padėjo į 
šalį. Vėliau pakėlė antrąją ir 
padėjo į kitą pusę. O dar vėliau 
užlipo jam ant kelių ir atsisėdo. 
Kai atsisėdo ir pataisė savo 
suknelę, tai lengvas šypsnys 
nusirito kiekvieno kambaryje 
buvusio žmogaus veide. Visiems 
buvo aišku, kad trečiąsias sve
čias jai patiko. Apie tai norė
jau kalbėti.

i
] Moniką sekė ir mano tėvas. 

Kada valgomajame vėl prasidė-_ 
jo kalbos, tai mano tėvas tarė:

— Ji yra pati jauniausioji iš

Indianą. Ten oras daug švares
nis, smagiau kvėpuoti. Ten gali 
švariame Michigan ežere pasi
maudyti ir ant balto smėlio pa
sikaitinti. Kaitinausr ne tik aš, 
bet ir mano vaikai.

Savaitgaliais ne tik mes, mū-Į 
su šeima suvOz,iuuuafUn.v, , . . . ,.. i spręsti... Ji netun jokios patir- suvaziuodavo ir musų draugai-}; , ..

j greitai nusprendė, kuris jai la
biausiai patiko, ir turėjo drąsos 
atsisėsti jam ant kelių...

Kiekvieną kartą.
greitai bet kokį klausimą spręs
ti, tai vis prisimenu savo tėvą, 
mokinusį mus, kaip gxwenime 
reikia greitai ir gerai spręsti. 
Sprendimas turi būti geras.

Aš Į tris metus išvažinėjau 
110,000 myliu. Sėdėdama už 
vairo, labai dažnai turiu spręs
ti. Turiu greitai spręsti ir gerai. 
Jei sprendimas nebūtų geras, 

Matėsi ■ krantą plakančios ban-j tai vargu ar aš tiek išvažinė- 
gos, dvi didelės eglės. Kitas lan-ičiau. Kiekvieną kartą prisime

nąs ėjo į kaimyno' sklypą, o tre- nu savo tėvo žodžius, pasakytus 
šias rodė medžiais apaugusi [ šio .rašinėlio pradžioje, 
kalną.

Po pietų visi susėdavome, 1 
džiaugėmės nuo ežero plaukian
čiu, vėjeliu ir dalindavomės gy
venimo įspūdžiais Ir vyresniųjų 
išmintimi. Nelauktai į kambarį 
įžengė Monika, mano jaunes
nioji duktė. Ji jau buvo peršo
kusi vienerius metus, bet dvie
jų dar neturėjo. Ji buvo kaip lė
liukė, aprengta balta, vėjo per
pučiama suknele. Plaukai balti, ? abiejų valstybių protokolas nu- 
kaip apylinkės smėlis.

' Monika įžengė į kambarį,, ap
sidairė ir nepastebėjo, kad nu
tilo visos kalbos. Ji net neat
kreipė dėmesio, kad visų akys 
buvo nukreiptos į. įžengusią lė
lę. Monika priėjo prie vieno 
senio, patogiai sėdinčio plačioje 
kėdėje ir rūkančio cigarą. Ji pa-

S llvZ llife 1L1 u- • _ a ir * •• i • 1 •’ J musu visu, bet ji moka greitai važiuodavome, bet} M . ..
a Ii vinrnv’l TA O T i T’

............ ; v. ” ties, bet ji, apžiūrėjusi, labai Sekmadieniais ir jie isvaziuoda-1 . ■______
vo už miesto. Kai pamalė, ka<fT” J* K 

žią paežerės vietą, tai sekma
dieniais pas mus svečių netrūk
davo. Tėvas buvo draugiškas, 
savo pažįstamus kviesdavo pa
sisvečiuoti. Mano motina yra 
gera virėja, tai pagamindavo 
gerus pietus. Visus, pasimau- 
džiusius, skaniai pavaišindavo.

Virtuvė buvo apačioje, o mes 
valgydavome antrame aukšte. 
Ten būdavo trys dideli langai. 
Pats didžiausias ėjo į ežerą.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
'• L1TERATCRA, lietuvių literatūros, meno !r moiA

I8M m. metraltl*. Jame yra vertingi, niekuomet neaenftą, VIn* 
Krtvte, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 
J. Raukfio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K- Matusevičiaus Ir 1 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukom!* fc 
M. K. Čiurlionio. M. Meikio, V. Kašuboa, A. Rūkitelės Ir A Varw 
kūrybos poveikalala. 365 puik knyga kainuoja tik 83.

'• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, r a lyto jo* Ir tn 
tinių lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsimini m a! apie daim 
Švente* be^jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
Hems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim!! 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 22.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apralj 
tu Tuoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne mum 
gyvenimo bruožų apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities Hta 
ratflrinė atudija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyfi 
parduodama tik už 82. ■

> LIETU V1ŠKASTS PAMARYS, Henriko Tomo-TamafcrtBfc 
{domiai paražyta ttudija apie Rytprftgiua, remiantis Pakalnei I 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienai! 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaisoje duodami 
vttovardžių pavadinima'»lT jų vertfaia! j vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 puat knygoje yra Rytprūsių Umėhpia. Kaina M.

> KA LAUM19 LIMft, valytojos Petronėlės Ortntaftės aW 
mtnftnal tr mintys apie asmenis ir vietas n aprik. Lietuvoje ir pir 
maišiais bollevikų okupacijom metais. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik S3.

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nerrrpm 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik » 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe 
«Uą- Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teiM* 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja |6.

V lATYlTNfi NOVELta. HL lorfenko kūryba. J. Vataift. 
ycrifmas. MM knygoje yra žf aųmojlngų novelių. Kaina >1

Knygra gmsmaf NauffeBoe, JTM Se. RaMsd St., UMeags, 
K BMM. Ulsska*! rRl irfiMfl fefeq p—fwaWie Mhlirnm
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Garsėjanti solistė Anita Pakalniškytė

Steigiamas Rezistencijos Internacionalas z
nės valstybės. Tik Maskva ne- 
leidžia toms respublikoms sava-7 
rankiškai egzistuoti. *

Baltarusijos draugijos vardu- 
kalbėjo Beading universiteto 
profesorius James Dingley. Jis® 
iškėlė reikalą Britanijos univer
sitetams studijuoti Rytų Euro
pos tautų istoriją, kalbas ir 
kultūrą.

Kaukazo tautų vardu kalbėjo 
Gruzijos atstovas dr. A. Ram š- 
vili, nušvietęs tų tautų kovos dėl 
nepriklausomybės istoriją.

Susirinkime taip pat kalbėjo 
lenkų emigracijos veikėjas Gro- 
cholskis, čekoslovakų laisvės 
kovotojų atstovas maj. Kašpar, 
jugoslavų astovaš ir kiti.

Visų kalbų santrauką padarė 
lordas Bethel, konservatofu 
partijos atstovas Europos par
lamente, tik dabar grįžęs iš 
Strazburgo, kur jis padarė pra
nešimą apie žmogaus teisių pa
žeidimus Sovietų Sąjungoje. Jis 
pritarė Vladimiro Bukovskio 
pradėtam darbui, steigiant Re
zistencijos Internacionalą, kuris 
apjungtų visas tautas, ne tik 
Rytų Europos, kovai prieš So
vietų imperializmą visame pa
saulyje.

Susirinkimą atidarė ir jam 
pirmininkavo jugoslavų atsto
vas R. Marcetič, kuris pažymė
jo visų pavergtųjų tautų vieny
bės svarbą, nes “Vienybė — ga
lybė”.

Vladimiras Bukovskis, nišų 
dis’dentas, pasakė, kad šiuo 
metu yra įsteigiama pasaulinio 
masto organizacija — Rezisten
cijos Internacionalas. Jis kalbė
jo “European Liaison Group”— 
Europos egzilų organizacijos 
Londone susirinkime, kuris įvy
ko gegužės 20 d. Porchester 
Hali salėje, Londone.

Salėje buvo susirinkę keli 
šimtai Rytų Europos egzilų ir 
anglų politinių veikėjų, nors 
daug parlamento atstovų, dėl 
prasidėjusios rinkimų kampani
jos, negalėjo dalyvauti.

Susirinkime kalbėjo paverg 
tųjų Europos tautų didelis drau
gas, konservatorių partijos par
lamento atstovas Julian Amery 
ir Europos parlamento atstovas 
iš Londono Ealing apylinkės.

Julian Amery ilgesnėje kal
boje pasakė, kad atsakymas į 
Sovietu “taikos ofenzvva” turė
tų būti: “taika su laisve, bet ne 
taika bet kokia kaina”. Sovietų 
imperializmas yra grėsmė vi
sam pasauliui, todėl ir pasaulis 
turi duoti vieningą atsakymą.

Po to, apie padėtį paskiruo
se Rytų Europos kraštuose kal
bėjo egzilų atstovai.

Apie padėtį Baltijos kraštuo
se pranešimą padarė jaunas 
akademikas, latvis dr. Andris 
Abakuks, kuris paminėjo Esti
joje, Latvijoje ir Lietuvoje esan
tį rezistencijos sąjūdį, kuris ne
seniai paruošė memorandumą 
dėl šiaurės Europos beatominės 
zonos. Pasirašiusieji tą doku
mentą buvo Sovietų valdžios 
suimti ir nuteisti. Lietuvoje yra 
ypatingai persekiojama Katali
kų bažnyčia. Tikinčiųjų teisėms 
•gulti komiteto narys kun. A. 
Sva’rinskas neseniai nuteistas 
sunkia bausme. Visuose Baltijos 
kraštuose vyksta rusų koloni
zacija.

Ukrainiečių atstovas Marenko 
nurodė, kad Ukraina ir' Balta- 

-rtisija formaliai yra suvereni-

Apie pagarsėjusią solistę Ka- rolėms tinka.
nadoje Anitą Pakalniškytę jau 
buvo rašyta šiąjne dienraštyje. 
Dabar trumpai supažindinsiu 
šio dienraščio skaitytojus, nuo 

kai turiu kada solistė Anita Pakalniškytė 
pradėjo iškilti į meno viršūnes, 
ir kaip jinai tapo pirmaujančia 
soliste-aktore.

1973 metais Hamiltone buvo 
pastatyti nauji teatro rūmai. 
Teatro rūmų atidarymo proga 
buvo statoma operetė “Fiorel- 
lo”. Prieš statant šią operetę, 
spaudoje buvo paskelbta, kad 
yra reikalingi aktoriai. Anita 
Pakalniškytė nuvyko į nurodytą 
registracijos vietą, nežiūrint, Deum”.
kad jinai tuo metu buvo tik 15 universiteto simfoninio" orkestro 

' jau dešimtas toks renginys.
Po koncerto, muzikos ■ kriti

kas Hugh Fraser, Hamiltono 
The Spectator dienraštyje, ra
šė: “Soprano Anita Pakalniškis 
did an excellent įob while

Solistė Anita Pakalniškytė 
paskutiniais metais daug kartų 
dalyvavo operečių pastatyme, o 
apie jos dalyvavimą buvo rašo
ma anglų spaudoje. Aš paliesiu 
solistės Anitos Pakalniškytės 
dalyvavima tik šiais metais ko
vo 27 d. Hamiltone teatro rū
muose. Ta diena Anita Pakal
niškytė buvo viena pagrindinių 
solistų, kuri atliko Beethoveno 
IX simfoniją su Mohawk kole
gijos choru ir McMaster univer
siteto simfoniniu orkestru.' šimt
metinei sukakčiai paminėŲ, bu
vo atlikta ir Zoltan Sę^aly?^Te 

Tai buvo 'jreMėster

(Iš Europos Lietuvio)

PATIKSLINIMAS

Duktė Kristina

RUSAI STATYS SIRI
JOJE JĖGAINES .

• Sirijos oficiali' žinių agentūra 
Sana paskelbė, kad Sovietų Są
junga ir Sirija projektuoja pir
mąją branduolinę jėgainę Si
rijoje. ■ ’ ; . -

Damaske pasirašytas tarp

mato taip pat šiluminių elektros 
jėgainių statybą Sirijoje.

• Pirmasis virš Atlanto paš
to pervežimas buvo pradėtas 
1939 metais. Lėktuvas skrido iš 
New Yorko iki Marseilles Pran
cūzijoj, kryptimi iš Bermudos ir 
Portugalijos.

metų jaunuolė.

Iki nustatytos datos užsiregist-1 
ravo virš 170 aktorių, net tris 
kartus daugiau, negu buvo rei
kalinga. Be abejo, kiekvienas, 
menininkas norėjo patekti į pir- ■ gneĮjien 
mą naujų teatro rūmų atidary
mo proga statomą operetę. Ko
misija užsiregistravusius išeg- 
zaminavo ir padarė atranką pa
čių gabiausiųjų aktorių, į kurių 
tarpą pateko ir viena lietuvaitė 
— Anita Pakalniškytė.

Operetės dirigehtas dr. Lee 
Hepner,atkreipė dėmesį Į Ani- 
tds Pakaliiiškytės gabumus, ir. 
nuo 1973 metų solistė Anita Pa
kalniškytė tapo nuolatine akto
re. Paskutiniais'metais stato
mose operetėse Anitai tenka pa
grindinės rolės, nes dirigentas 
žino, kad ji geriausiai tokioms

sang with ’poisesaneb
■ -’.'G

Anita Pakalniškytė,

jiininiiiniiiiiiniHiiiiiiiHiniinniiinmiiiinimiiiiniiiiininiiiiiiii miiiiniiii įmint.

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

4iuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir,iiiiiiiiiimni 111111111111111 m 11 iiniiiiiiiiiniiniiiniiiiiii in7

j style’’.

Solistė 
hamiltoniškių publikai per dau
gelį metų dainavusi, yra gerai 
pažįstama. Anita, turėdama 
lakštingalos grožio balsą, visuo
met yra publikos dėmesio cent
re ir įsigijusi daug gerbėjų. 
Hamiltono ir kitų miestų dainos 
mėgėjai žino, kad Anita yra lie
tuvių kilmės. Dėl Anitos ilgos 
pavardės, anglų publikos yra 
vadinama “Singing Lithuanian 
girl”.

Linkiu solistei Anitai Pakal
niškytei ir toliau savo dainomis 
garsinti lietuvio ir Lietuvos var-Į 
dą; būti ir toliau meno srityje

šviečiančia žvaigžde.
, i ; J. Šarapnickas

| SIUNTINIAI Į LIETUVĄ |
't' *♦'£ Cosmos Parcels Express Corp.
Ž MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE $

2;>01 W. 69th St, Chicago, Ill. 60629 ♦ Tel .925-2737

I V. VALANTINAS
0. •

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

♦ RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS '

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

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

• 1ST t' i:Tl|!lllli;illiiiil>iilliH!:Įhi iJ!lH|il|ll|lilll|iHiiri|iU||jH|iiitllfflil|||||||||||lhii.,iiiiįti:

Praėjusio ketvirtadienio Nau. 
jienų 108-tame numeryje spaus
dinant R. LB atstovės Z. Juške
vičienės sveikinimą L. Krikš
čioniu Demokratu suvažiavime, 
rašinio trečioje skiltyje pirmo
sios trys "eilutės pakriko. Tos 
trys eilutės turėjo būti... 
reikalą pastatyti aukščiau siau
ro partinio politinio dominavi
mo. į i-’''

N. R-ja

• Egiptiečių sfinksas yra 4,695 
metų senumo.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

jr American Travel Service Bureau
*727 S. Western Ave., Chicago, UL 60643

Telef. 312 2384787
• Remoknaus patarnavimai užsukant lėktuvų, traukiniu, laivų keiio- 

Jų (eruisea), viešbučiu ir automobilių nuomavimo reservadlaa; Parduoda- 
ne kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuva ir kitus kraštus; 
tedarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoj* Ir teikiame infot'- 
oadjas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik įeina reserruga vietas
i anksto — prieš 45 - flO dienų. »

Ini LIOBAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

m ŪKANŲIŠ PRAEIT
ATEINA LIETUVA,

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada Ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kūn. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

Kalita 125. Kieti vfrlelial. PaJtaa H.

ft A U J I E N O S
1739 S. Halsted St, Chicago, W
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Falklando didvyriai reikalauja darbo
Britų premjerė Margaret Thatcher išskubėjo iš 

Williamsburgo konferencijos, nes ji patyrė, kad rinki
minė kova krypsta blo'gojon pusėn. Ji gavusi žinią, kad 
darbiečiai yra pasiryžę ją kaltinti noru panaikinti socia
linę apdraudą. Ji tokias žinias pranešė artimesniems Wil
liamsburgo konferencijos dalyviams.

Darbiečiai, pasakojo ji, paleido gandą, kad Anglijos 
konservatorių partija, norėdama pataisyti ekonominius 
krašto reikalus, yra, pasiryžusi’jeigu .ne likviduoti, tai 
bent gerokai apkarpyti dabar mokamą socialinę apdrau
dą. Ji pareiškusi, kad tai esanti netiesa, bet ji iš Wil
liamsburgo išskrido, nesulaukusi konferencijos pabaigos.

Matyti, kad darbiečiai buvo gerai rinkiminę kampa
niją aptarę^ nors nė vienas darbietis negirdėjęs, kad 
premjerė būtų bandžiusi kėsintis prieš socialinę apdrau
dą. Jeigu ji tokio žingsnio imtųsi, tai darbiečiams būtų 
labai lengva ją išstumti iš premjerės pareigų. Prieš socia
linės apdraudos panaikinimą būtų pasisakę visi britai. 
Šis klausimas yra labai jautrus, niekas nesutiktų leisti jai 
toki jautrų klausimą .taip huspręsti. Toks žingsnis visa
me krašte sukeltų audrą ne tik prieš pačią ponią That
cher, bet ir prieš konservatorių vyriausybę.

Praeitą trečiadieni ponia Thatcher, važiuodama Į 
Škotiją sakyti rinkiminę kalbą, prie vienos dirbtuvės ji 
pastebėjo vieną jauną vyrą su tokiu plakatu:

— Bedarbis Falklando didvyris reikalauja darbo. 
Duok mums darbo, penia Thatcher!

Ji bandė sustoti ir pasikalbėti su plakatą nešiojančiu 
Falklando didvyriu, bet vėliau liepė važiuoti toliau. Ji 
nežinojusi, ką ji būtų galėjusi buvusiam kariui pasakyti. 
Falklando salų karo laimėjimas buvo pati svarbiausioji 
josios kampanijos dalis. Jai neatėjo Į galvą mintis, kad 
buvęs Falklando salų karo didvyris galėtų ją sustabdyti 
tokiu klausimu. Nei vienas josios patarėjas šito klausimo 
nekėlė. Ji stengėsi aprūpinti buvusius karius atsakingais

darbais, bet dauguma tų darbų buvo pačiose Falklando 
salose. Ten reikėjo pertvarkyti salų apsaugas, praplėsti 
uostus, aptvarkyti karo metu išgriautus sahd&iūs. Ji visą 
laiką planavo sutvarkyti santykius su Argehtiha, bėt jai 
nesisekė. Vyriausybės priešakyje stovėjusieji kariai ne
skubėjo tų santykių taisyti. Patys kariai atlėidb visą eilę 
generolų, vadovavusių Falklando salų invazijai ir ko
voms, bet jie buvo paleisti atsargbn. Premjere Thateher 
darė nuolaidas Argentinos generolams, bet tos nuolaidos 
reikalų netaisė. Aiškiai buvo matyti, kad reikia stiprinti 
Falklando salų gynybą ir ginti kelius j Ahtarktiką. Jai 
buvo reikalingos milijoninės sumos laimėto kaLo išlai
doms padengti. Bet ji pakankamai nesirūpino grįžusiais 
Falklando salų karo didvyriais. Sutikti) kareiviu plaka
tas atkreipė jos dėmesį, ji užkinkė rinkiminės kampani
jos plaiiuotojus paruošti atsakymą darbo neturintiems 
Falklandb salų karo didvyriams. Jai pradžioje atrodė, 
kad visi Falklando didvyriai balsuos už ją. JI kiekvieną 
sveikino, dalino medalius, o dabar tie laimėtojai jai kelia 
naujas problefnas.

Poniai That chef ausys galutinai atsikimŠe ti^€iadie- 
nio vakare, kai Darbo paftijbs pirihihihko pavallutjtojas 
pasakė pagrindinę darbiečių rinkiminės kovos kalbą. Ji 
laukė socialinės apdraudos klausimo, o čia buvo paliestas 
dabartinės rinkiminės kampanijos pagrindas; -Jeigu nė 
Falklando salų karo laimėjimas, tai ji, iš viso, ilebūtų ‘ 
skelbusi rinkimų. Ji būtų palaukusi apie metus ir būtų 
savo rinkiminę kampaniją kitaip pagrindusi. Jai Siš-| 
kėjo ir Falklando didvyrio plakatas. Ji suprato, kad buvo . 
netiksliai informuota apie darbiečių planus gąsdinti bri
tus socialinės apdraudos apkarpymu.

Darbiečiai nuėjo prie rinkiminės kampaiiljos pa- j k^nlb^įjo'kapinių'i

Domo Adomaičio, Paminklo komiteto pir-
mininko žodis, atidengiant jJrtf. A, Varno ties ir tik stebuklas gali Jį is-

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsifiyš)

Tam tikram laikui paėjus, tarnai surado ir 
atnešė naują lentelę, ir Sanderus pasiruošė rašyti. 
Ką jis parašė, Žbyška nemokėjo perskaityti, bet 
tuojau Įsakė šaukimą iškabinti prie vartų, o po 
juo pakabinti jo skydą, kurį tufkai pamainomis 
saugojo. Kam sudavus ietimi Į skydą, būtų ženk
las, kad šaukimą priima. Tačiau Sieradzėje, ma
tyti, trūko šitam reikalui savanorių, todėl tą pačią 
dieną ir kitą dieną iki pusiaudienio skydas nė kar
to nuo ieties smūgio nesuskambėjo, o po pusiau
dienio kiek sumišęs jaunasis riteris išsirengė Į 
tolimesnę kelionę.

Tačiau dar prieš tai atėjo pas Zbyšką San
derus ir tarė:

— Jei jūs, pone, iškabintumėte skydą kur 
nors Prūsijoje, tada tikriausiai šiuo metu tarnas 
turėtų jums padėti šarvus užsidėti.

— Kaip tai! Juk kryžiuočiai, kaip vienuo
liai, negali turėti damos, kurią jie mylėtų, nes 
neleidžiama.

— Nežinau, ar jiems leidžiama, tik žinau, kad 
jie turi. Teisybė, kad kryžiuotis negali be nuodė
mės kautis dvikovoje, nes prisiekia tik už tikė- 
fimą kiut < kitais kariauti, bet tenai, bė vie
nučių. yra daug ii • asauliečių riterių iš tolimų 
■■.i-aA-.ų. kurie piu ų ponams ateina Į pagalbą. Jie 

susikauti, o ypač ptancū-

i

gelbėti. Ir tas stebuklas įvyko. 
Atsirado slaugė, kurios rūpestis 
ii- globa VaYnui buvo daugiau 

IjKfnas, he rėtai -ftšiėkias jį gy-. tubmėtmių daktarų pagal- 
Vybės atika.

T ė 'Užrašo žodžiai tinka ir 
šifnttttečiams seneliams, kurte il
sisi šiame kape. Pro’f. Varnas ir 
jo “Mariukas” per visą saVb am
žių riipinosi, dirbo, adkojo sa
vo Jėgas ir talentus kitiems ir 
Vikai teutai; visi žinome, kad be 
meilės — nėra aūkos. Užtat, iŠ 
kapo kiek pienam praeiviui ‘ir 
jie gali tarti: “Mes seneliai jū
sų, kurie jus mylėjo, — už jus 
galVas įdėjo!”

Savo darbais jie paliko daug' 
paminklų, kurie juos primins, 
kuriais naudosis ateities kartos. 
Mdn čia malonu pasakyti, kad 
Vis'ūOfnehė Įvertino prof. Var
no darbus ir atšidekodatna pa
statė jam šį menišką paminklą.

Nestrpraiftafiri ir kartais net' 
keisti atibdo Apvaizdos keltai.1 
Ypač heĮptašti jie yra prof. A.’ 
Vafrro gyvėjime. Nuo pat jau-1 
nystės hepašižymėjęš stipruolio: 
sveikata, jis p'ėrgyVenO Visuš sa
vo beįidraafnŽius, kurte dėl te' 
bandė kartais iš jo pasišaipyti. 
Nito tarp policijos besislapsty
damas ir sVėtur baigęs mokslus 
jis tik Į Lietuvą slapta gtįž^s su 
prancūzišku pasu (-1909 m.) atga
vo Savo sVeikatą, — taip biiVo 
nusidirbęs, nusimaitinęs ir nu
silpęs. , \ .

Nepriklausomybę pa^elbus, 
grįžęs į Viihių silpnutis Vąįhaš:

paminklą 1983 gegužes 29 i
lithi yfh Anksčiau gyvenusių pa-

ADbMAŠ VARNAS

‘'N&tftfokit mūsų!
M^s s^ūėTiai įuš'ų — 
Kufte jus tfvįftėjb, 
už įus 'galvas dėjo!”

Toks užrašas buvo a. a. prof, 
Varno krašte prie sėnų, kaihiO 
kapinaičių. Dabars turbūt, niė- 

, , . , ---- - --------____ r-----, ir jų vai-
grindų. Jeigu ponia Thateher tikėjosi laimėti rinkimus duoklių, tačiau to užrašo ant- 
vien Falklando salų karo laimėjimu, tai jie ryžosi ieškoti 
tos kampanijos plyšių; Darbo' partijos vicepitmininkąs. 
Denis Healėy, Bii’minghame^ didžiausiame britų darbi
ninkų . 'centre, milžiniškame mitinge pasakė pagrindinę 
kalbą. Jis yra geras kalbėtojas. Pirmoji problenia būvo 
nedarbas Anglijoje. Jis, tarp kitko,'paminėjo, kad Angli-- 
joje Falklando1 didvyriai neturi darbo, jis nurodė, kad 
Anglijoje pati svarbiausioji problema yra nedarbo prob
lema. Premjerė turinti kelias dienas britams išaiškinti, 
ką ji daranti ir darysianti su nedarbo problema; Išspren
dus hedarbo problemą, išsispręs ir Falklando didvyrių 
problema. Darbiečiai buvo už kovą Falklando saloms iš
laisvinti. Britai žinojo, kad Argentinos gehėbolai Hrošėsi 
Falklando ir kitų salų kovoms. Argehtinbš Fadijąš ir llik1' 
raščiai apie tai kalbėjo. Britų šnipai pranešė Thatchėf 
vyriausybei, kad Argentinos karinė vyriausybė ruošia, 
ekspediciją Į britų salas pietų Atlante-, bet britų Vyriau
sybės pareigūnai netikėjo savų žmonių pranešimui. Atsa
kingiems pareigūnams atrodė, kad tokia ekspedicija būtų 
nesąmonė, todėl jie patys netikėjo savo dtstbvų žihibinis; 
Tokie pareigūnai turėtų būti nubausti, bet ponios That
eher vyriausybė tokius aukštus pareigūnus išteisino.

Ponia Thateher pradėjo organizuoti salų gynyboj, 
kai tos salos buvo užimtos, buvęs Falklando salų britų 
gubernatorius buvo suimtas ir išsiųstas į Montevideo,. 
75 britų kariai buvo nuginkluoti, suguldyti į purvyną, 
iš jų tyčiotasi, o vėliau ir jie suvaryti i transporto laivą 
ir išvežti j Uruguajų, Montevideo uostą. Ten jie buvo ati-, 
duoti britų konsulatui. Ponia Thateher pradėjo organi- 
uzoti salų išlaisvinimą, kai argentiniečlai jau buvo Užčhię 
visas pietų Atlante esančias britų salas.

— Britai yra geri jūreiviai, puikūs lakūnai ir patyrę

roji dalis liks amžiams svarbi 
tiesa. Tojrteėsa būs Vertirfam'a, 
kol zinttgiis bris žbiogiiihi, kol 
ji§ gerbs savo tėvus, šenėliuš it 
prosenelius, kol į is sripraš, kad 
šių dienų gyvenimas didėle da- ;

_   * L- • r : . j! . <

L A; '.-HvĄ ■■■ f7“• V
kariai, —.susilenkusiems,pareiškė D. Healey. — PąnižU 
Thatcher įSivyniojo Į Union Jack vėliavą ir išnaudojo 
mušti karių pasiaukojimą. _ • ’ \

Šie žodžiai sukrėtė ne tik pačia pbni'ą Thaėher, bet 
ir kitus konsfervatorių vadus. Jiėrfts atrodo, kad ponas 
Healey buvo nepaprastai žiaurus su dabartine premjere, 
ir didelis Stačiokas. Darbo partijos jjirinimhkas M. Font 
pareiškė-, kad .jo kalba buvo stačiokiška. Jis pareiškė vil
ties, kad ateityje jis tufėtų" būti iftafidagešniš; Bfet pif- 
mininkas Foot vis dėlto pripažino, kad pono HėaiėV var
toti faktai yra teisingi. Atsakingi britų konservatoriai 
turi išmokti skaitytis su gyveiuifid faktais;

DalbieČių pimininkas M. Foot taip pat pritaria 
vicepirmininko Hėatey pasiūlymui ištirti visą Falklando 
salų karo reikalą. Iki šio meto darbiečiai šie klausimo 
nelietė, bet dabar nori, kad britų parlamėntas sudarytų 
kbifiišiją ir ištirtų visą Falklando salų katb reikalą.

Healey iškėlė dar vieną svarbų faktą — ponia M. 
Thateher yra dviveidė. Ji tūrėjo vėsti kovą prieš Argen
tinos karius, o dabar, dar nepasirašiusi jokios taikoš su
tarties, ji parduoda tiems patiems Argentinos kariams 
milijonų dolerių Vertės ginklus.

Tvirtinama, kad darbiečių iškelti faktai sugriovė 
patį svarbiausiu šios rinkiminės kovos pagrindą. Rinki
mai vyks birželio 9 dieną. Už savaitės patirsime britų 
rinkimų rezultatus.

ba. Toji slaugė — globėja buvo 
Marija Kuraitytė, busimoji žmo- 
ftaj kuri Varną ištraukė sau iš 
mirties glėbio ir netrukus už jo 
ištekėjusi, dar ne vieną kartą 
gelbėjo ji nuo mirties.

Arba vėl, karo metu 1943 m. 
arkliuku važiuojančius Varnus 
užpuolėė plėšikai. Varnas bandė 
su lietsargiu nuo jų gintis ir bu. 
vo pe. šautas per plaučius. Nors 
tai atsitiko toli nuo daktaru ir 
ligoninės, bet ir vėl įvyko ste
buklas. Kraujuose paplūdusį 
Varną “Mariukas” nuvežė į ge
ležinkelio stotelę, sustabdė trau. 
knį ir baltą kaip popierių “Ado- 
muką” nugabeno j Kauno ligo
ninę. Tvirtino, kad Varno tra- 
ttibsė ir drabužiuose tada guvo 
daugiau kraujo negu jo gyslose, 
tačiau Varnas ir vėl buvo išgel
bėtas. Iš paties prof. Varno ešu 
girdėjęs, kad jis gyvenime atlai
kė bent penkis plaučių uždegi- 
tnus.

Virš €0 metų praleidęs sveti
muose kraštubse Vainas niekuo
met henutoio nuo savo tautos, 
nuo jos rūpesčių ir vargų. 100 
metų sukakti sulaukęs jis para
šė:.

.^KŠyvėnifhe ‘stėh^idušif atlikti 
žmbgiškąją misiją savo tautai ir 
per ją visai žmonijai.: Savo tau
tiečiams tariu -|-.p€Žfeswfeinkite! 

Įyi§jįUifdnijjų< bfivb tas pats ga- 
'’fes; Ji- dabartinius senutės Lie- 
tūvbs. paveigėjuš ištikš toks li
kimas. Laisvė, šviesa ir Tiesa

’ Su šiais žodžiais ir savo pareiš
kimais Amerikos žurnalistams 
jis užbaigė šimtametę savo mi
siją žemėje. Tepriima Aukš
čiausias Juos abudu į savąja 
Globa!

— Varšuvos pakto valstybės 
neturi atominių raketų, nes jas 
kontroliuoja Sovietų valdžia. 
Rusai žino, kad ir Europoje 
esančias Amerikos atomines ra
ketas kontroliuoja JAV.

— Sekretorius G. Weinberger 
pareiškė suvažiavusiems mmis- 
tei-iams, kad Sovietų vidutinio 
(Lydžio raketos gali lėkti 3,000 
mylių.

— Britu ambasados Pakista
ne tarnautojui, už viešą naudo
jimą alkoholinių gėrimų, gresia 
10 rykščių, metai darbo stovyk
los ir išmetimas iš krašto. Išgel
bėti j j gali tik diplima’inis imu
nitetas.

PIEXlTE JAV TAUPYMO JONUS

zų riteriai.
— Mačiau it aš juos prie Vilniaus, o Dievas 

duos, pamatysiu ir Malburge. Man reikia povo 
plunksnų, nes prisiekiau — supranti?

— Nupirkite, pone, iš manęs du ar tris lašus 
šv. Jurgio prakaito, kuri jis išliejo grumdamasis 
su slibinu. Jokia relikvija riteriui geriau nepadės. 
Duosite man už tai arklį, ant kurio man buvote 
Įsakę joti, tai jums dar ir atlaidų pridėsiu už tą 
krikščionišką kraują, kuri kautynėse išliesite.

— Palik mane ramybėje, nes tuojau supyksiu. 
Neimsiu tavo prekių, kol nežinau, kad gefos.

— Vykstate, pone, kaip sakėte, Į mozūrų dva
rą pas kunigaikštį Jonušą. Paklauskite tenai, kiek 
iŠ manęs relikvijų paėmė — ir pati kunigaikštiė’- 
hė, ir riteriai, ir merginos vestuvėse, kuriose ir 
aš buvau.

— Kokiose vestuvėse? — paklausė Zbyška.
— Kaip paprastai prieš adventą. Riteriai ve

dė vienas paskui kitą, nes žmonės kalba, kad bėg
siąs karas tarp lenku karaliaus ir prūsų ponų dėt 
Dobrynės žemių. Kai kurie taip kalba: “Dievaš 
žino, ar liksiu gyvas”’ — ir nori prieš tai su nuo
taka laimės pasiekti.

Zbyšką labai sudomino žinia apie karą, bet 
dar labiau apie tai, ką Sanderus kalbėjo apie ve
dybas, todėl paklausė:

— Kurios ten merginos ištekėjo?
— Kunigaikštienės dvariškės. Nežinau, ar 

nors viena liko, nes girdėjau, kaip kunigaikštienė 
kalbėjo, kad jai teksią naujų merginų ieškoti.

Tai išgirfęs Žbyška Valandėlei nutilo, paskui mina.
pasikeitusiu balsu paklausė:

— O panelė Danutė Jurandaitė, kurios var
das šaukime išrašytas, taip pat ištekėjo?

Sanderus delsė atsakyti iš pradžių dėl to, kad 
pats gerai nieko nežinojo, o antra — pagalvojo, 
kadj palikus riterį netikrume, įsigis daugiau pa
garbos ir pavyks lengviau išnaudoti. Jiš jau iš 
inksto buvn apsvart'tęs, kad jam reikia prisilai
kyti prie šito riterio^ kuris ir palydovų nemažai 
turėjo ir buvo pakankamai apsirūpinęs. Šandettls 
gerai pazihojb Žmones ir daik’tūs. Jaunas febyškos 
aftižifts dMvė prėgūš prilįsti, kad šitas riteris bus 
išdidus, nesivadovaująs protu ir lengvai sVaišląs 
pihigUs. Jis jau būro pastebėjas lt tuos bf anglus 
Milano šarvus ir didelius kovos arklius, kuriuos 
hė bet kas galėjo turėti, todėl ff hūVafė, kad prie 
šitokio pohaitfako pfisigteJuįs, turės užtikrintą 
svetingumą pilyse, ir ne vieną progą pelningai 
Atlaidus parduoti, ir apsaugą kelionėje it paga
liau WiAfeto ir gėkalų ištekli ūš, khd jis labiau
siai lt bUvū sUsifūptn£S.

Todėl išgirdęs Zbyškos klausimą, suraukė 
kaktą, pakėlė į Viršų akis, tarytum norėdamas ką 
prisiminti, ir atsakė-:.....................

— Fahelė Danutė jurandaitė... 0 iš kur ji?
— tš Spychovb.

Mačiau aš jAs visas, bet, kaip jos kuri va
dinosi — nelabai atsimenu. <

JaūhUtė dat tebėra, skaffibthahti kanklė
mis, kurios dainavimas kunigaikštienę pralinks-

— Aha, jaunutė, kanklėmis skambinanti. .. 
ištekėjo ir jaunučių... Ar ji nebuvo juoda, kaip 
agatas?

Zbyška atsiduso.
'—Tai ne ji! Ji buvo balta, kaip sniegas, raus

vais, kaip uoga, skruostais ir šviesių plaukų.
— Nes viena juoda, kaip agatas, prie kuni

gaikštienės pasilikb, o kitos beveik Visos ištekėjo. 
1 Sakai, kad ^beveik Visos*, tai. vadinasi, ne 
iki 'pačios paskutinės. Del Dievo meiles, jei nori 
iš manęs ką nors gauti, tai atsimink.

— Taip per tris ar keturias dienas prisimin
čiau, — b friah labiausiai tiktų arklys, kuris ga
lėtų nesti mano šventąsias prekes.

— Gausi jei tik teisybę sakysi.
| Tada įsiterpė iki šito pasikalbėjimo klausę
sis ir juokęsis į saują čekas:

Teisybė paaiškės mozūiu pilyje.
Sanderus Valandėlę Į jį pažiū-ėjo i’ atsake; 

Į — Manai, kad aš bijau tos pilies?
— Aš nesakau, kad tu bijai, tiktai tu nei da

bar, nei po keturių dienų arkliu iš čia neišjosi, o. 
j jei paaiškės, kad melavai, tai ir savo kojomis 
neišeisi, nes jo malonė lieps jas tau sulaužyti.

— Tikra tiesa, kaip gyvas esu! — patvirtino 
i Zbvška.i J

(Bvs daugiau)
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VACLOVAS BIRŽIŠKA

LIETUVIŠKOSIOS KNYGOS KELIAS
VAKARŲ VĖJAI

112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresui

■MIIIIIIIIIMIIIIIIIIIMBWN

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd*, Westchester, HL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomii

SUSIRINKIMŲ

Tel: 562-2727 arba 562-2728

S*rvic* S55-4504, Page 04054

Bridgeport© Lietuviy Namu Savi
ninkę draugijos susirinkimas įvyks 
šeštadienį, birželio 4 d., 1 val/pip., 
3808 S. Union Avė. Nariai malonė
kite atsilankyti, nes yra daug dalyku 
aptarimui. Bus gera progra ir duoki 
lems užsimokėti. Pi susirinkimo — 
vaišės. Valdyba

GYDYTQJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBR: AKIŲ LIGOS 

1907 West 103rd Str**t 

Valandos pagal auaitarimą.

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

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

Po susirinkimo bus vaišės.
A, Kalys

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI
MIS W. 71st St T*L 737-5149 

Tikrins aids. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Lietuvių Moterų Apšvietos draugi
jos pusmetinis narių susirinkimas 
įvyks šeštadienį, birželio 11 d., 1 vai.,

I popiet, 3808 S. Union Avė. Narės j 
prašomis atsilankyti, nes yra svarbių

• reikalų aptarti. Bus vaišės.
Rožė DidžgaJvis

Dr. LEONAS SEIB UTIS 
INKSTŲ, PUSLRS IR 

PROSTATOS CHIRURGU  A 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—6 poptat,

® Nesidžiauk kai giria, neverk 
kai bara.

(Iš V. Biržiškos raštų)

Profesorius Vaclovas Biržiška

(Tęsinys)

Ofise telrfeoer 776-28M,
give

FLflKIDA HEART 
FUND

Rusų valdžiai uždraudus var
toti lietuviškose knygose loty
niškai lenkiškas raides ir pra
džioje pačiai pasiryžus pagamin
ti naujai kuriamoms vietoj likvi 
duotų parap. valdžios pradž mo-

Prostatos, inkstų ir ilapumo 
taku chirurgija.

SL Petersburg, Fla. 33/li 
Tei. (8132 321-420S

PERKRAUSTYMA1
MOVING 

L*Mim*i — Pilna ap4r*vte 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chares 
ir VISA korteles.

R. Ž ER* NAS. T*L 925-Wtt

Apdraustai parkrauatymat 
ii ivairiy atatuasy. 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 176-18S2 arte >764996

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS

nuo 8:30 iki 9:30 v*L ryto.
Stoti** WOPA - 1498 AM 

trateii>o(*mo« ii mūey atvdŲaT 
M*rqp*tt* Parte.

*«dš|a —■ Aldona Deufcua
ToloL: 776-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, IL 4OC29

“Lietuvos Aidai”
KAZĮ BRAZDŽIONYTt

Kssdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro. 

Viaoa laidos ii WCEV atotlaa, 
Danga 1400 AM.

Petersburg, Fla., 12:30 val. p.p. 
Ii WITS noties. 1110 AM banga.

2644 W. 71at Street

Chicago, niinort 60621
T*Uf. 778-6374

j

O-LIULU pcLlctįJ. .

kykloms reikalingus vadovėlius, I 
negausi tuo laiku pasaulietinė 
•lietuvių šviesuomenė (L. Ivins
kis, J. Juška, -T. Žilinskis), o iš

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
ir tiksliai aptarnauja savo gausią klientūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS 

PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose ra-site didelį kiekį įvairių 
aukštos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS FARC11S 1XFRESS
a n n n t »i

40 East 49th Street (Corner of Madison Ave.)

NEW YORK, N.Y. 10017 
Tel: (212) 758-1150, 758-1151

S K Y R ‘ A I :

Apple Valley, Minn. 55124 
So. Boston, Mass. 02127 
Bridgeport, Conn. 06610 
Chicago, III. 60629 
Cleveland, Ohio 44134 
Fort Wayne, Ind. 46806 
Grand Rapids, Mich. 49505 

Hackensack, N. J. 07601 
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pradžių ir tas pats vysk. Valan
čius negalėjo iš karto nusista
tyti, kaip į tą uždraudimą rea
guoti, ir kurį laiką pati bendra
darbiavo su admimstracija ~gami- '■ 
nant leidžiamas rusų raidėmis 
knygutes. Tik jie greitai savo 
akimis pamatė, kad valdžiai čia 
rūpi ne lietuvių tautos kultūri
niai reikalai, bet tos tautos ru
sinimas, ir pravoslavinimas, juo 
labiau, kad ir,^pačių tų kny
gučių per 40 spaudos draudimo 
metų valdžia teišleido prieš ofi
cialiu! spaudos uždraudimo pa
skelbimą.

Tačiau, kol lietuviškoji švie- 
į suomenė dar svyravo, pati liau- 
j dis, kuriai tos knygutės ir buvo 
Į skiriamos, iš karto jų atžvilgiu 
Į nusistatė griežtai neigiamai ir 
j pradžioje labiausiai dėl to, kad 
j niekas negalėjo tų rusiškų “kir

vukų” paskaityti. Liaudis pir
moji pradėjo ieškoti kelių gauti 
tokioms maldaknygėms, prie 

j kurių ji buvo jau per šitmečius 
I Įpratusi. Ir pradeda jų reikalau- 
• ti iš įvairių kontrabandnešių, 
f kurie gabeno per sieną įvairias 

prekes. Šie, nunešę į Prūsus ke
letą senų maldaknygių, ten pa
gamino jų tikrąsias kopijas ir 
jas atgabeno į Lietuvą. Tokiu 
būdu atsirado pirmosios vadina
mosios kontrafakcijos, t. y. kny
gos, nelegaliai Prūsuose išspaus
dintos, bet su neteisingu Vil
niaus, Juozo Zavadzkio spaus

tuvės ir dvasinės bei pasaulinės 
j cenzūros nurodymu.

Greit po to ir vysk. Valančius, 
pastebėjęs lietuvių liaudies nei- 

i giamą rusų raidėmis nusistaty- 
Į mą ir įsitikinęs, kad per jas ru
su valdžia jau atvirai bruka pra- 
voslaviją, paėmė į savo rankas 

j lietuviškųjų knygų spausdinimo 
j Prūsuose ir jų platinimo Lietu

voje organizavimą. 1867—1869 
m. jis išspausdino Prūsuose ke
letą savo parašytu populiarių po
litinių brošiūrų (Ėerspeimas, Iš 
tamsybės ved tiktai kelis Teisy
bes ir kt.), kurios plačiausiai 
buvo jo sudarytosios slaptos or
ganizacijos paskleistos, visoje Lie

trivoje ir kurio; iš karto nulėmė < 
ir viso spaudos draudimo likimą, 
atitraukdamos nuo bendradar- 
oiavimo su rusų valdžia ir tuos, 
kurie pradžioje tuo požiūriu dar 
svaravo.

Nors rusų administracija tuo
jau atsakė į tai griežtomis repre
sijomis, kurios paliete iš karto 
ir visą tą pirmą spaudos plati
nimo organizaciją, o paskiau tai
kė represijas ir visiems kitiems 
knygnešiams ir lietuviškųjų kny 
gų skaitytojams, tačiau ji nesu
gebėjo sulaikyti to tiesiai gai- 

i vališko sąjūdžio, kuris ilgainiui 
I apėmė visą lietuvių tautą. Bet __
| ligi 1883 m., kada pradėjo eiti 
‘ “Aušra”, toji užsieninė gamyba _ 

turėjo veik visai tokį pat pobū
di, kaip ir prieš uždraudimą: 
su mažomis išimtimis spausdin
ta pradžioje vien tikybinė litera
tūra. Bet ilgainiui, kada iš to 
paties kaimo, bet jau nusikra- 
čiusio baudžiavos jungo, išėju
si pasaulietinė šviesuomenė įsi- 

j junge į kovą už lietuvių spaudą, g 
| pradėjo keisti ir lietuviškasis 
knygos pobūdis; nuo “Aušros” 
laikų ji iš lengvo stengėsi apim
ti jau visas Lietuvos gyvenimo 
sritis. Bet savaime aišku, kad, 
tokiomis nenormalinėmis sąly
gomis knygas rašant, spausdi
nant ir platinant, tai negalėjo 
neatsiliepti tiek knygų kokybei, 
tiek ir kiekybei, ir turėjo smar
kiai sulėtinti normalią lietuvis- 
kosios knygos raidą. j —

Nors 1865—1904 m. Mažojoje 
Liteuvoje išspausdinta Didžia
jai Lietuvai skirtų knygų apie 
pusantro tūkstančio, t. y. du kar
tus daugiau, kaip per praėjusius 
nuo pirmųjų knygų pasirodymo. 
Vilniuje 280 metų, tačiau žy-;i 
miausią tų spaudinių, ypač pa-lj| 
saulietinio tųfiniov da^'įu^ary- f 
davo ne knygos, bet kelių lan-’ 
kų didumo brošiūros, kurios ne-i 
galėjo pilnai patenkinti jau ne 
vien šviesuomenės, bet ir besi-, 
veržiančios i mokslą liaudies, 
ypač jaunimo reikalavimų. Taip 
pat ir lietuviškieji laikraščiai,’ 
kurie ypač paplito per paskuti
niuosius penkiolika spaudos 
draudimo metų, kada jie susi
skaidę ir politinėmis srovėmis, 
faktiškai laikraščiai tebuvo tik’ ~ 
iš vardo, nes buvo spausdinami 
labai retai ir ne visados regulia
riai, o ir patys skaitytojai juos 
gaudavo tik praėjus ilgam lai
kui, taigi ir laikraščiai negalėjo 
greitai reaguoti į visus nuolatos 
kylančius Lietuvos gyvenimo 
reikalus. Bet tuo požiūriu lietu, 
vių visuomenei nemaža padėjo 
ir Amerikos lietuvių spauda. !

1875 m. Mykolui Tvarauskui 
išspausditnus Shamokine, Pa., 
pirmąją Amerikos lietuvių kny
gą “Tlumoczių arba Slowniką 
Angielckaj Lietuwiszka ir Lie
tu wyszka j Angielcką”, prasidė
jo ir Amerikos lietuvių knygos 
kelias, ilgainiui smarkiai pavei-j 
kęs ir Didžiosios Lietuvos kny-Į 
gą. Pradžioje ji tebuvo skiriama V 
emigrantams, o Lietuvos ir ne.ia 
pasiekdavo ir jos gyventojams 1 
nebuvo įdomi. Tačiau 1884 m. g 
atvykus Amerikon Jonui Šliū- S 
pui ir čia nuo 1885 m. liepos I 
mėnesio pradėjus leisti “Lietu- 
wiszkaj? Balsą”, paskui 1889 m. * 
atvykus kunigui Aleksandrui 
Burbai, vėliau ir kitiems inteli
gentams, o ir pačiai emigracijai 
greitai kultūriškai pakilus, 
periodinė, įgijo didelės reikš-, 
mės ir Lietuvai ir suvaidino ne- 

i mažą vaidmenį ir bendrojoje lie
tuvių spaudos kovoje. Atsiradus ■ 
eilei savaitinių laikraščių, buvo^ 
galima per jų skiltis leisti ir sto-,i 
riausias knygas, nes tai keletą 
kartų atpigindavo pačių knygų

■ spausdinimą.
> (Bus daugiau)

BIELIŪNAS
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue 
Tel. — 523-3572

O RD O N
Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St.
FD. LE. Chicago, IL 60608
(312) 226-1344 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

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, I1L 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street Tel. RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
Tel. 974-4410

VAS AITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003
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KKAL ESTATE FOR SALS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ES ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUTMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-7747

n

Kalbininkas A. Tamulynas apibūdins novelės žanrą literatūroje.

Akademinis jaunimas skaitys premijuotų novelių ištraukas.

rasvarscyk ancela tykiai plūkiodama ...

4

i 
į 4

9 KAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

» NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISI KVIEČIAMI Į LITERATŪROS 
DERLIAUS ŠVENTE

Al. Brazis, Metropolitan operos solistas, atliks solo programą 
R. LB-nės Kultūros tarybos pravestame Novelės konkurso 

užbaigtuvių renginyje.

Angelė Katelienė pateiks lengvas vaišes visiems puotos 
dalyviams.

Visi, kuriems rūpi išeivijos tautinės kultūros gyvastingumas, 
yra maloniai kv.ečiami šiame renginyje — Literatūros 

derliaus šventėje dalyvauti.

Renginys įvyks ši sekmadieni, birželio mėn. 5 d., 3 vai. popiet, 
Lietuvių Tautiniuose Namuose, 6422 So. Kedzie Avė.

RENGĖJAI

R. LB-nės Kultūros taryba

J. GIRDŽIŪNAS

Lietuvos gamta ir čiulbuoneliai
(Tęsinys)

Gražus malonus, saulėtas ir 
šiltas pavasario oras ir dangaus 
mėlynas skaidrumas susiliedavo 
su paukščių čiulbėjimu, ulbėjimu 
ir klegėjimu, kurs ramiai nuteik
davo žmones, triūsiančius na
muose ir knibždančius laukuose. 
Giesmininkai, kiekvienas kito
kiu balseliu vinguriavo giesmę, 
ir savo džiaugsminga nuotaika 
pripildydavo apylinkę.

•Ne visados būdavo nuotaikin
gi jų susibūrimai; būdavo ir

triukšmingų rytų. Padirbęs pauk 
ščiams inkilėlių, įkeldavau į so
do vaismedžius. Varnėnas būda
vo didelis -džiaugsmas. Nuo jų 
riksmo ir čiulbėjimo sodas ir 
visa apylinkė skambėdavo. Vie
ną gražų, saulėtą ir šiltą gegužės 
mėnesio rytą, iš miego pažadino 
didžiausias paukščių klegesys. 
Pro langą pamačiau, kad sodo 
pieva ir visi sodo medžiai buvo 
juodi nuo varnėnų antplūdžio. 
Vieni stovėjo ant šakų, kiti nuo 
šakos ant šakos šokinėjo, ar nuo 
vieno medžio skraidė ant kito,

ar nuo medžių skraidė ant že
mės, ir visi čiulbėjo, šaukė, rė-1 
kė ir klykė. Tie, kurie neskrai
dė, stovėjo ant žemės ar medžių 
šakų; jie sparnais plasnojo, šna
rėjo ir rėkė. Jų klegesys ir spar
nų siautulys susimaišė su riės- 
mu, ir priminė triukšmingą ir 
siaubingą miško ūžimą.

Jie klegėjo, siautė, ūžė ir nar-j 
dė tol, kol jiems nusibodo, o išį 
tolo atrodė, kad siaučia sode vie-i 
sulas. Tokios gausybės varne-Į 
nų, tokio siautulio, ūžesio ir] 
čiauškėjimo nebuvau matęs iri 
girdėjęs. Buvo pats triukšmin
giausias varnėnų susibūrimo ir. 
siautojimo rytas. Prie varnėnų 
klegesio, ūžesio ir šėlimo prisi-

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino 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 DEL LIETUVOS

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

’ KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1)
r: Siųsti čekį: 3 ■ ’T •

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, EL 60608
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ir tarytum sakė, — gaudyk ma
ne. šuo pašokėjęs gi iebė ją, bet 
vikri pempė staiga suplasnojo 
sparnais ir mitriai šoko aukš
tyn. Apsukusi nedidelį ratą, ji 
'ir vėl prie šuns snukio. Ir taip 
kartojo kol šunį nuviliojo pus- 
varsti, o šuo vis bandė ją pagau
ti. bet visos jo pastangos buvo 
beprasmės. Niviliojusi šunį, 
pemp pakilo aukštyn ir atskri-; 
do prie savo lizdo, kuris buvo 
dirvoj, karvės pėdoje.

Vieversėlis laikomas artojo

i
i

1 
i

6

3

1

1
| mis.

dėjo ir skardžias gerkles laidė 
triukšmadariai žvirbliai, o klyk
damos orą raižė ir į padangę 
įaudė vikriosios kregždės. Visų 
klegesys ir šlamesys susimaišė 
su vyturėlio čiulbėjimu, ir su
darė triukšmingą paukščių kon
certą. Į

Miškas turėjo savąją paukščių 
rūšį. Neminint kitų paukščių, 
noriu paminėti tik gražiausiomis 
plunksnomis paukščius. Nesu 
matęs gražesnėmis plunksnomis 
paukščio, kaip genys. Genių bu.1
vo daug rūšių ir labai puošnioj palydovas. Jis rytą anksčiausia 
mis ir spalvingomis plunksno-' sutinka ir palydi artoją. Pakilęs

. Jų plunksnų spalvos žaidė virš lauke dirbančio galvos, jis 
medžių kamienj ir lapų aplin- užtrililiuoja, vienoje vietoje 
koj. Savo plunksnų gražumu,’ plazdena, virpina sparnais, rai-| 
nuo genių neatsiliko ir meletos, buliuoja, linksmai čiurena, ir be] 

Pavasarį, gamtai atgijus, miš- jokio rūpesčio savo giesmelę trau 
kas prisipildydavo giesminio-' kia. Jo čiurenimai malonūs ir 
kais, ir kiekvienas norėdavo pa-' žmones nuteikia paslaptingai ra- 
rodyti savo balselį, pasigrožėti 
savo giesmele. Pavakariais, va- 

j karais ir rytais miškas plyšdavo 
nuo triukšmingų čiulbuonėlių ' 
koncertų ir skardžiais nueidavo 
per klonius, sujudindama ūks
mingą girią. Paukščiai mėgo pa
mėgdžioti kitų paukščių gies
mių melodijas, ir taip jie šauk
davo, taip klykdavo, kad tik per
rėktų savo, konkurentą.

Netoli sodybų prisilaikydavo’ 
pempės, vieversėliai ir kiti, prie^ 
žmogaus pripratę, paukšteliai.] 
Visų gyvių palydovė buvo rėks- j 
nė pempė, bet žmonės ją labai! j
mėgo. . Pempė dieną ir naktį,1 — 1983 m. Chicagos Lietuvių 
giedra ar lietus, sutinka ir klyk- Festivalis bus šeštadienį, birže- 
dama palydi, kad ir mažiausią'lio 25 d., 69-toj gatvėj (Lithua

nian Plaza Court). Norintiems i 
dalyvauti, vietų dar yra. Dėl in
formacijos ir registracijos pra
šom kuo greičiausiai kreiptis į

miai. Jis gieda visa savo širdi
mi ir jo balsas prpildo džiaugs-1 cero jr 63-čios, 6129 S. Kolmar 
mu apylinkę ir dangaus mėlynę. \ve Kaina $85,000 arba geriau- 

Prie sodybų žiemą ieško mais-j 3įas pasiūlymas.
to ir užuovėjos kurapkos, snie-j 
genos, zylės ir kiti maži paukš-■ 
teliai. Esant nepalankiam orui, 
ar pūgai siaučiant, jie glaudžiasi 
prie namų, pastatų ar pastogių.

(Pabaiga)

gyvą padarėli: žmogų, šunį, zui
kį ar šiaip kokią judančią bū
tybę. Ji labai budri, net ir nak
tį pro ją jokia judanti gyvybė 
nepralenda, nepraslenka, nepra- Zigmą ar Daną Mikužius, tel.:
šliaužia nepastebėta. Ji savo (312) 436-0769 po 5 vai. popiet, 
skardžiu riksmu atkreipia visų Naujų registracijų nebus gali- 
dėmesį, kad ten kažkas pasiro- ma priimti po birželio 17 d. 
dė, sujudėjo, sukrutėjo, prabė-'------------------ —
go ar slenka.

Pempė labai gudri. Norėdama] Johann Sebastian Bach grupėje 
nuo savo lizdo nuvilioti gyvą’ dalyvavo 52 muzikai.

• Garsaus kompozitoriaus

būtybę, ji skrenda virš jo galvos, j 
priešaky snukio, apsimeta vos 
gyva, sulaiko sparnus, neplasto- 
ja ir lyg pakimba ore. Mačiau 
kaip pempė nuo savo lizdo vi
liojo šunį. Skrido vos porą pė
dų virš šuns snukio, .sulaikė 
sparnus, neplasnojo, pakibo ore j 
ir atrodė, kad tuoj kris žemėn,

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

Chicagos Lietuvių Tarybos baisiųjų 
birželio trėmimų minėjimas

Sekmadienj, birželio 12 d., minėjimas vyks Šia tvarka:
• 10:15 vai. lyto — vėliavų pakėlimas Marquette 

Parko parapijos aikštėje.
• 10:30 vai. — pamaldos š. M. Marijos Gimimo 

parapijos bažnyčioje, šv. Mišias atnašauja ir pamokslą 
sako klebonas kun. Antanas Zakarauskas. Gieda pa
rapijos choras.

• 10 vai. — pamaldos Lietuvių Liuteronų Tėviškės 
parapijos bažnyčioj. Pamaldas laiko kun. Ansas Trakis.

Tuojau po pamaldų, š. M. Marijos Gimimo parapi
jos salėje vyks akademija. Kalbės Lietuvos generalinė 
konsule Juzė Daužvardienė. Meninę dalį išpildys Alice 
Stephens studijos lietuvaičių trio: Aldona Buntinaitė, 
Gražina Stauskas ir Elizabeth Steponavičiūtė; joms 
akompanuos Nijolė Kupstaitė.

Lietuvių visuomenė ir organizacijos kviečiamos 
gausiai dalyvauti. Organizacijos vėliavų pakėlime ir 
pamaldose dalyvauja su savo vėliavomis.

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA

ECmuL Žwn4 — Pardavimvl 
RSLAL ESTATE FOR SALI

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ' 

X BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

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

2 butu 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

———— -Wi
ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leldi*^ 

Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 
garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Are.
Tel. 927-3559

D Ė M E S I/O
62-tO METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automebllie 
Liability apdraudimas pati si n la

kams. Kreiptis:
A LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775

SAVININKAS parduoda mūrinį 
2 aukštų, 3 butų namą arti Ci-

767-7826

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

Dengiame ir taisome visų ri)^ 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
6557 S. Talman Avenue

Chicago, IL 60629 t 
434-9655 ar 737-1717

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

Call Davis & Davis 
1-616/432-3296

Pardavimac Ir Taisymo 
2646 WMt r>th SftMf 
T*L REpuNlc 7-1941

M1SCELLANOUS FOR SALE 
įvairūs Pardavimai

SURPLUS SUPPLY CATALOG pub
lished twice a month is a national 
listing of all surplus materials for 
sale or wanted and includes a cal
endar of uncoming governmental 
(DPDR) auctions. Over 65 classified 
headings — surplus electronics, agri
cultural equipment, communications, 
avionics, computer, vehicular com
ponents, etc. Subscriptions S8 per 24 
issues (1 year). Write, SSC, P.O. Box 
A81809, San Diego, CA 92138.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

Nuomos
RENTING IN GENERAL

MARQUETTE PARKE antrame aukš
te išnuomojami du švarūs, dideli ir 
gražūs kambariai vyrui ar moteriš
kei. Galima naudotis virtuve.

Telefonuoti 434-4645

jNctiry Public
INCOME TAX SERV1CI

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra 

šymai ir kitokie blankai.

REPAIRS — IN GENERAL 
{vairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

Homeowners insurance
Good service/Good price 

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

Everg. Park, III. 
60642 - 424-8654

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro. 

Šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL i 
11 pagal susitarimu,

TeL 776-5162 
1649 West 63rd Street 

Chicago, HL 60629

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St 
(Town of Lako)

Skambinti Y A 7-9107

ADVOKATŲ DRAUGU A 
V. BYLAITIS 

Ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

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

8606 S. Kedzie Ava. 
Chicago, III. 60429
TeL: 778-8000

t
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