
The First arui Greatest 
Lithuanian Daily m America

The Lithuanian Daily News
Published by The Lithuanian News Publishing Co., Inc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, I1L 60608 
HAymarkei 1-6100

Over One Million Lithuanian 
In The United States

Nr 111

SIŪLO NEVARTOTI ATOMO BALTIJOS J
VYSKUPAI PAKVIETĖ POPIEŽIŲ 

APSILANKYTI LIETUVOJE
ATIDĖTI GRAIKU BAZIŲ 

PASITARIMAI

Frankfurter Allgemeine’ Zei- 
tung balandžio 27 d. numeryje 
pasirodė išsamus straipsnis apie 
“nepsprastą” Lietuvos vyskupų 
apsilankymą Vatikane. Anot 
dienraščio, ’ Lietuvos vyskupų 
konferencijos pirmininkas pa
kvietė popiežių apsilankyti Lie
tuvoje. Tam esanti gera proga 
— ate'nančių metų kovo' 4 d. 
minėsimas šv. Kazimiero min
ties 500 metų jubiliejus. Ta isto
rinė tema duos pagrindo jubi
liejaus metu “pagalvoti apie 
painią L:etuvos istoriją ir Kata
likų Bažnyčią, kurios vaidmuo 
buvo garantuoti Lietuvos savi
stovumą” netrukus protesjanti- 
ne. tapsiančios Prūsijos ir pra- 
voslavinės Rusijos atžvilgiu. 
Dienraštis įsivaizduoja popiežių 
“sovietinėje imperijoje — lenką 
sovietinio komunizmo galybės 
sferoje; vien ta mintis sujudins 
sovietinę vyriausybę”.

Komparitja Lietuvoj jau pra
dėjo akciją, nukreiptą prieš šv. 
Kazimiero jubiliejų. Vilniškėje 
Tiesoje išspausdintame straipsč 
nyje “Kaip bažnyčia daro-.šven-

akademikas Juozas

IŠSIUNČIA IŠ NIKARAGUOS 
KONGRESO ATSTOVUS

MANAGUA, Nikaragua. <— 
Radjas praneša, kad Nikara
guos vyriausybė įsakė JAV Kon-I 
greso nariams taip pat išva
žiuoti iš sostinės.

Pirmadienį Nikaraguon at
skrido Kongreso atstovai į Ni
karagua. Jie norėjo vietoje iš
tirti, kuria kryptimi linksta da
bartinė Nikaraguos vyriausybė.

Kongreso nariai kalbėjo su 
įvairiais žmonėmis, net ir gat
vėj sutiktais. Nikaraguos sau
gumas tuojau išaiškino, kad at
važiavusieji klausinėjo tokių 
klausimų, kurie jiems neturėtų 
rūpėti.

Pirmadienio naktį sandinistų 
vyriausybė nutarė išsiųsti visus 
keturis Kongreso atstovus. Jie 
nėra jokie dabartinės sandinistų" 
vyriausybės draugai. Jiems liep
ta tuojau išvažiuoti iš Nikara
guos, sako radijas.

ATĖNAI, Graikija. — Graikų 
vyriausybė pranešė, kad pasita- 

j rimai su amerikiečių vyriausybe 
dėl bizių atidėti tolimesniam 
laikui. Susitarimas turėjo būti 
baigtas iki liepos 1 dienos. Bet

I pasitarimai eina labai lėtai ir
> nėra jokios vilties, kad iki lie

pos 1'dienos jie pasibaigtų.
Be to, nuo liepos' 1 d. graikų 

vyriausybė turės perimti Euro
pos ekonominės bendruomenės 
vadovybę.

Kol nesusitarta ir nepasirasy- 
i tas naujas dokumentas, tai ga- 
lios iki šiol veikiantis. Bet ar 
graikai šitaip supranta visą rei- feS? 
kalą, amerikiečiai nebežino. Vi- 
są šį reikalą reikėjo . anksčiau Ls 
nustatyti, o dabar gali-kilti ne
susipratimų.

— Antradienį aukso 
kainavo $403.

uncija

— John F. Kennedy Jr., bu
vusio prezidento sūnus, pirma
dienį gavo bakalauro laipsnį 
Brown universitete. Studijuoja 
istoriją. ■ Visa galva aukštesnis 
už motina. V

Birželio 15 dieną prasidėjo išvežimai į Sovietų Sąjungą. 
Rusai apsupdavo namą ir išsinešdavo visą šeimą. Kas ban

dė pabėgti, tą nušaudavo vietoje.

tuosius”.
Jurginis, neva atsakydamas j 
kauniečio
klausimą, tvirtina, kad Kazimie
ro paskelbimas šventųdjufbuVęs 
glaudžiai .'susijęs i su “politinė
mis tendencijomis, kova- . jdėl 
valdžios, siekimu slopinti ir Lie
tuvoje pradėjusios reikštiš vi
soje Europoje vykusios anksty
vosios buržuazinės revoliucijos 
aidus”.

K Fina kevičiaus

Baltimorės savaitraštis Tire 
Catholic Review (1983.1V.29) 
rašo, jo« ląpkymosįRomoje me
tu, vyskupas Liudas Povilonis 
pareiškė popiežiui, kad lietuvių 
vyskupų širdis “gaubia liūde
sys”, nes jų tarpe nėra vyskupo 
Julijono Steponavičiaus. Povilo
nis pridūrė, jog popiežiaus ypa
tingas dėmesys Lietuvai palaiko 
viltį, kad ir šis “suvaržytas” 
vyskupas netrukus galės vėl 
perimti savo pareigas. Savait
raštis cituoja “lietuvių katalikų 
šaltinį” Romoje, pasak kurio 
vyskupas Steponavičius nenorė
jo važiuoti į Romą su kitais lie
tuvių vyskupais: “Sovietai gal 
ir būtų davę jam vizą išvykti, 
bet jam nebūtų buvę leista su
grįžti”.

Savo kalboje lietuvių vysku
pams popiežius pagyrė “pasigė
rėtiną” Lietuvos Katalikų - Baž
nyčios “gyvybingumą” ir ragino 
Sovietų Sąjungą suteikti lietu
viams “pilną sąžinės ir religijos 
laisvę”. (Elta)

KALENDORĖLIS

Birželio 8: Medardas, Ramin
ta, Lakštė, Davėtas, Gina Me
ninas.

Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:24.

Oras gražus, vakarą atvlL

— Keli departamento pareigu-.
nai p^dęda kritikuoti ShultząJ reigūnams, kad jie yra nepagei-

‘IŠVAŽIAVO VEIK VISI 
RUSIJOS ŽYDAI

MASKVA. Rusija. — Ameri
kos ir Austrijos žydai pręjtestuo- 
ja, kaiį;iĮ'^čr^Įų Sąjui^^<yis.i
mažiau ir'-^n^^au '.patirties ir takto.
Rusijos žydų^;^,dai. 7-, ■■ - .
kad Andropovas ž^dąjau neiš- 
leidžiu.-'-..e < \

Pirmadiėiiį " paskelbtas Tass ( šė labai daug, jie pamažu važia-1
pranešimas jnustebino- Amerikos ', vo ir išvažiavo.-Daugiau niekas Galavo, kad^ tuojau išvažiuotų 
rabinus. Žinia sako, kad iš So-}nenori važrųott .
vietų Sąjungos išvažiavo veiki Tvirtinama',-"kad tai yra And- 
visi žydai, kurie norėjo išva- ropovo aiškinimas, laikinai už-
žiuoti. Dabartiniu metu Rusijoj daręs rabinams btirnas.

NIKARAGUA IŠSIUNTĖ TRIS 
AMERIKOS DIPLOMATUS
DIPLOMATAI IŠSKRIDO Į GVATEMALĄ, 
O Iš TEN SKRENDA Į WASHINGTON^

MANAGUA’. — Nikaraguos Pradžioje atrodė, kad 
vyriausybė pirmadienį pranešė. Cerna, kuris rūpinasi Nikara- 
trim Amerikos ambasados pa- guos vyriausybės narių saugu- 

■ mu. visą pasikėsinimo prieš už- 
daujanTi asmenys ir įsakė jiems spenio reikalų mnislerio reikalą 
tuojau išvažiuoti iš Nikaraguos.1 būtų suorganizavęs, bet vėliau 
Nikaraguos vyriausybė paskyrė paaiškėjo, kad veikliausia buvo

gfet

v.?

ANDROPOVAS IR MAUN0 KOIVISTC 
PASIRAŠĖ 20 METŲ SUTARTĮ

BANKETO METU ANDROPOVAS PASIŪLĖ NEVARTOTI 
ATOMINIŲ BOMBŲ BALTIJOS JŪROJE

MASKVA, Rusija. — Pirma-Juodosios jūros vandenis kon- 
dienį Sovietų Sąjungos komu- traliuoja Sovietų karo laivai, 
nistų partijos generalinis sekre
torius Jurijus Andropovas ir 
naujai išrinktas Suomijos pre
zidentas Mauno Koivisto pasira
šė naują 20 metų Suomijos 
draugingumo sutartį su Sovietų 
Sąjunga.

Naujai pasirašytoji draugin
gumo sutartis mažai kuo skiria
si nuo anksčiau buvusios Sovie
tų Sąjungos ir Suomijos drau
gingumo sutarties. Sovietų Są
junga atėmė iš Suomijos didelį 
žemės plotą Sovietų Sąjungos , 

' pasienyje. Be to, suomiai turėjo 
sumokėti Sovietų valdžiai dide
les reparacijas ir pastatyti daug 

' prekybos laivų. Suomiai visą tą 
■ padarė, ir šiandien daug geriau 
verčiasi, negu Sovietų piliečiai.

Pasirašius naują sutartį ir at
likus visus formalumus, Andro
povas pakvietė visus paširašy- 

;mo dalyvius ir kilus, kartu su 
prezidentu atvykusius r”;— 
pareigūnus ir paties Andropovo 
pakviestus Sovietų pareigūnus. 
Pietų niętų Andropovas iškėlė 
"naują mintį, nieko bendro netu
rinčią su sutarties pasirašymu. 
Savo kalboje Andropovas pasiū
lė Baltijos jūrą; išjungti iš gali
mo branduolinio karo zonos. 
Užsienio žurnalistai, patyrę apie 
šį Andropovo pasiūlymą, aiškiai 
jo nesuprato ir pasakė, jog So 
vietų Sąjungos valdovas pasiūlė 
išjungti iš galimo atominio ka
ro visas tris Pabaltijo valstybes, 
bet vėliau paaiškėjo, kad Andro
povas turėjo galvoje Baltijos jū
rą, o ne Pabaltijo valstybes.

Niekam ne paslaptis, kad So- 1 
vietų karo laivai ir lėktuvai i 

isos Baltijos jūros 
vandenis. Be Sovietų kontrolės 
niekas r negali laisvai plaukioti 
Baltijos jūroje.

Oficialiai via laisvė. Visi gali *
siųsti prekybos laivus į Baltijos į 
uostus. Bet visi žino, kad Sovie-Į nas atleido iš Valstybės sekrel 
tų valdžia yra vienintelė, kuri Į riaus pareigų Haig ir pasky 
Baltijos vandenis kontroliuoja.

Panašiai yra ir su Juodąja į 
jūra. Bet kurios valstybės pre
kybos laivai gali įplaukti į Juo-

ADIS ABABA, Etiopija. — <ląjų jūrą, bet visi žino, kad 
Antradieni turėjo suvažiuoti 
Vieningos Afrikos valstyb’ų at- j 
stovai. Vadovybė kelis karius 
šaukė susirinkimus, bet kai rei
kia susirinkti ir spręsti svarbius 
klausmms, tai neatsiranda pa
kankamo pritarimo.

Pernai turėjo suvažiuoti rug
sėjo mėnesį, o vėliau atidėjo 
lapkričiui, liet negalėjo susitar
ti dėl Polisario partizanų, norė- ■ 
jusiu įsist’printi Maroko terito
rijoje.

Libija ir Alžirija davė gink- Į 
ius ir rėmė Polisario karius, tuo ( 
tarpu kitos Afrikos valstybės 
rėmė Maroką. Čado atstovai pa
reiškė, kad Polisario klausimas 
neleidęs Afrikos valstybėms pri-1 
eiti prie sutartos veiklos.

Be to, visoj eilėj valstybių: 
siaučia didelė sausra. Sausrą se-l 
ka badas ir ligos. Atrodo, kad 
vienybės klausimas ne toks ak
tualus. Badas aktualesnis.

Sovietu agentūra “Tass” tuo- 
jau pranešė, kad Andropova 
pasiūlė Baltijos jūrą iš atomini 
karo išjungti. Andropovas pa 
reiškė, kad jis sutinka tuo rei 
kalu tartis su bet kuria valstybe 

Sovietų generolas Nikolaj V 
Červov tuojau pridėjo, kad Sc 
vietų laivyno vadovybė tuoja 
atšauktų iš Baltijos jūros šeši 
narlaivius, kuriuos dabar tui 
tuose vandenyse.

Visi supranta, kad rusam 
būtų daug geriau, jeigu Soviet 
karo ir prekybos laivai galėt 
plaukioti Baltijos vandenimis.

KINIEČIAI MOKA 
SENAS SKOLAS

ŽENEVA, Šveicarija. — ž< 
nevoj veikia Tarptautinė Dari 
organizacija. Prie jos priklau- 
įvairios valstybės. Priklausė 
Kinija, bet nuo 1971 metų, k

Lenin suorntį Kinijos vyriausybė persikėlė

.•nėra daugiau žydų, kurie norėtų* J^ems 24 valandas išvažiuoti, ir yia pati Marlene Moncada. Ji 
išvažiuoti. Pradžioje, jų prisira- į bet jie nelaukė.

Nikaraguos vyriausybė parei-
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dirbo Tegucigalpoj, dažnai atva
žiuodavo į Managua ir čia ji 
gavusi tą butelį vyno iš ČIA 
agentų.

Jai minėti žmonės pasakė, 
kad ministeris D’Escoto turi 
būti nunuodytas, nes jis, būda
mas dvasiškis, patraukia Nika
raguos katalikus sandinistų pu
sėn. Jis nesilaiko dvasiškio 
principų, bet pritaria komunis-

’ kontroliuoja vi.

Linda M. Pfeifel, politinių rei
kalų patarėja; David Noble 
Greig, pirmasis Amerikos amba
sados sekretorius, ir Ermila Lo
reta Rodriguez, antroji ambasa
dos sekretorė.

Lenin Cerna, Nikaraguos vy
riausybės saugumo pareigūnas, 
pareiškė, kad visi trys minėti 
asmenys priklausė prie ČIA ir 
ruošėsi vynu nunuodyti Nikara- mokratai nesusitaria su respub- 
guos užsienio reikalų minister} 

j Miguel D’Escoto.

Ambasados pareigūnai 
įteikė protesto notą

Amerikos ambasados pareigū- 
i nai, patyrę apie Lenino Cernos 
Į pranešimą, įteikė Nikaraguos! 
vyriausybei griežtą protestą, pa
brėždami, kad vyriausybės kal
tinimas neturi jokio pagrindo. 
Visi trys pareigūnai susėdo į 
pirmą lėktuvą, iš Managuos iš
skrendantį į Guatemala ir, ne
spėję aptvarkyti net savo asme
niškų daiktų, išskrido iš Nika
raguos.

Len’n Cerna toliau aiškino, 
kad apie ministerio nunuodiji- 
mą pradėtos kalbos jau praei
tais metais. ČIA agentai Terry 
Castillo ir Samuel Benavides 
susižinojo su Marlene Moncada, 
Nikaraguos konsulato Teguci
galpoj, Guatemaloj, sekretore. 
Ji turėjusi apnuodyto vyno bon- 
ką atiduoti užsienio reikalų mi- 
nisteriui Miguel D’Escoto.

Marlene Moncada buvo spau
dos konferencijoje kartu su I^e-

j ninu Cema. Ji patvirtino žinią, 
kad jai buvo pasiūlyta vyno 
bonka.

Marlene Moncada — 
veikliausia narė

j tų partijos užsienio politikai.
WASHINGTON, D.C. — De-

likonais dėl pinigų kontrolės. 
Respublikonai nori, kad ČIA 
kontroliuotų kovotojams duo
damus pinigus, o demokratai 
nori, kad Senatas kontroliuotų. 
Tuo reikalu nėra sutarimo.

Taivaną, jos’os ištekliai sum 
žėjo ir nustojo mokėti nar 
mokesčius.

Dabartinė Kinijos vyriausyl 
savo atstovų Ženevoje neturėj 
bet vakar atvažiavo į Ženevą t 
Kinijos atstovas. Jie buvo sup 
žindinti su kitais Tarptautini 
Darbo organizacijos nariais, s 
kuriais pasižadėjo bendrada 
Liauti. Kartu su Tarptautin 
Darbo organizacijos atstovai 
atvaž:avo ir Kinijos darbo m 
nisteris žao šuji. JLs atsive 
sunkų čekį ir sumokėjo Kinij 
skolas, nemokėtas nuo 1971 1

Ministeris Žao šuji atve 
$37,924, UI čekį. Senoji gener 
lo Čiang Kaišeko vyriausybė b 
vo skolinga 1.6 mil. dolerių, b 
negalėjo mokėti. Ji buvo išme 
ta iš Tarptautinės Darbo org 
nizacijos.

Prieš metus prez. Rea}

George Shultz.

NESUSITARIA DĖL VIE
NINGOS AFRIKOS

— Teksas valstijoje, EI Pa 
kareivinėse sprogo prieštan 
nis šovinys ir sužeidė 27 kari:

Kongrese eina smarkūs respublikonų ir demokratų 
susirėmimai dėl įvairių mokesčių gyventojams.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia
1905 metai buvo revoliuciniai metai

Lietuviai kovojo visą laiką už 
savo teises 1905 metais. Aš bu
vau jau pilnų penkių metų: aš, 
vyresnė sesutė Veronika, jau
nesnis brolis Juozas. Gyvenom 
su tėvais. Tėvai neturėjo žemės, 
nei savo trobelės, gyveno ūki
ninkų stubelėse, už tam tikrą 
skaičių darbo dienų, su teise, 
pirmoj eilėj pas tą ūkininką, ku
rio trobelėje gyveno.

Tėvai buvo bemoksliai, labai 
religingi. Tai ir vaikus išaugino 
gana padoriai.
‘ 1905 metąis gyvenom Varnu- 
pių kaime, Daukšio parapijoje, 
šimtamargio ūkininko Vinco 
Švirmicko šlubelėje. Per dides
nius atlaidus tėvai eidavo mels
tis į Marijampolę. Tada vadino 
Starapole, apie 12 kilometrų 
(buvo varstai). Tėvai parėję 
iš tų atlaidų, kalbėdavo apie 
■kokius socialistus (kiti sakyda
vo cicilikai), kad toks tai teks 
kunigas, per pamokslą sakė, kad 
tie, socialistai yra pavojingi. Ei
na prieš valdžią, viską griauna 
— naikina, ir apie juos sužino
jus, reikia pranešti valdžiai.

Tėvas, bijodamas tų socialis
tų. prie durų pritaisė visokius 
spyrius, atramas, po ranka turė
davo šikę, kuria kabindavo šie
ną. Einant gulti, visada prie lo
vos pasidėdavo kirvį. Vieną kar

PATYRĘS BIZNIERIUS
Viena penia, rinkusi.* porą 

-valandų rankinuką, pagaliau, 
'netekusi kantrybės, sako par
davėjui:

- — Gal tamsta pakviesi patį 
-šeimininką, jis gal daugiau tu 
ri patyrimo padėti išsirinkti tin
kamą prekę.

— Puiku, aš ji galiu pakviesti, 
.bet kažin ar rasiu. Kai tik jis 
tamstą pamatė, tuoj dingo.

* * *

MOKSLO NEATIMSI
— Vos kelios dienos kai tams- 

4a išėjai iš kalėjimo, o jau štai 
vėl padarei įsilaužimą, — bara 
teisėjas suimtą plėšiką.

— Mat, pone teisėjau, tams
ta mane į kalėjimą galėjai paso
dinti, bet mano mokslo nuo ma
nęs negalėjai atimti, — pasidi
džiuoja plėšikas.

* * *

Specialiam bal'ui trys mergi
nos nusitarė pasirinkti tokias 

tą atėjo V. Švirmickas pasakyti 
tėvui, kad dabar prasideda dar
bai ir jam reikės ilgiau darbi
ninko, kad neprižadėtų kitur. 
Na, ir pamatė tuos durų rams
čiu*, tai Vincas ir sako mano tė
vui:

— Na, Petrai, ką tu čia dabar 
įsitaisei? Kas tave gąsdina?

Tėvas aiškina Švirmickui, ką 
jis girdėjo Starapolėje per pa
mokslus ir nuo kitų, kad socia
listai yra pavojingi (tėvas su ma
ma kuždėdavo).

Tada Švirmickas tėvui sako, 
Petrai, kad ir mūs gaspadorius 
priklauso socialistams. Tie, ku
rie gąsdina socialistais, jie yra 
pavojingi patys sau, tarnauja 
svetimiems arba nežino, kad jie 
yra lietuviai. Tada aš buvau 
per silpnas suprasti, kas buvo 
tie socialistai, bet vėliau aš su
pratau, kad tai yra kovotojai už 
savo tautos teises. Žmonės kal
bėdavo apie Kudirką, Basana
vičių ir kt. Palyginus 1905 me
tus su dabar, tai pasirodo, kad 
ir anais metais, jau buvo tokių 
kviklių, drungų, kamantų, rim- 
šelių ir kitokių, kurie dirbo pa
tys prieš save. Tiktai tada, bu
vo neorganizuoti, nes caro val
džia neturėjo KGB mokyklų, 
kaip dabar, kad turi nauji carai...

A. Vaičekauskas

sukneles, kurių spalvos pilniau
siai atitiktų jų vaikinų plau
kams. Viena užsivilko tamsią, 
kitą gelsvą, o trečia nežinojo ką 
daryti — jos palydovas buvo pli
kagalvis.

❖ * *
MATEMATIKA

Mokyklų inspektorius vizi
tuoja mokyklą. Aritmetikos pa
moka. Vizitorius klausia:

— Pasakykit man katras koki 
dviženklį skaičių.

— 72, — pašovė vienas.
Vizitoiius užrašė lentelėje 27.
— Na, dar vieną koki nors 

dviženkli!
— 47, — pasiūlė kitas moki

nukas.

Vizitorius užrašo 74.
— O dabar gal tu man pava

dinsi kokį skaičių, kreipėsi in
spektorius į mažą blondinukę 
pirmame suole.

— 33. Žiūrėsime, kaip tu da
bar jį atbulai parašysi!...

NEIŠMOKO

Pas garsų kalbų žinovą Wil- 
helmą Grimmą vienas prancū
zas studentas išbuvo tris metus 
ir neišmoko vokiškai. Paklaus 
tas kodėl, studentas atsakė:

i

— Aš neapkenčiu jos; vokie- 
j čių kalba tinka tik arkliams.
I Tamsta turi tiesą, — atsakė
Grimm, — ir dėlto asilas jos ne
gali išmokti.

VISAI PRIEŠINGAI Į 
I

Teisėjas: — kaip matyt, tams
ta, kaltinamasai, esi turėjęs sa
vo praeityje gana judrų gyveni
mą.

!
Teisiamasis: — Visai priešin

gai, pone teisėjau, aš didžiąją 
savo gyvenimo dalį išsėdėjau.

* ❖ *
PARŠELIS KOLCHOZE

— Mielas veterinoriau, sugal
vok kokią nors ligą, vistiek par- j 
sėlio nebėra, — sako kolūkio pir- ■ 
mininkas veterinorai, — abiems 
gurkšnojant vyną prie staliuko, 
ant kurio guli obuoliais apdėtas • 
keptas paršelis. ‘

♦ * * «
BURNOS NEDIDINTI!

Pagyvenusi moteris užbėgo 
pas fotografą, padavė jam savo 
fotografiją ir sako: ■

— Ajį.Ą^galėtumėt padidinti?
*— Gerai/1—- sako fotografas.'

— O kiek kartų padidinti? (
— Tris kartus. Tik norėčiau, 

kad burną paliktumėt tą pačią...
* * *

MOTERYS KANTRESNĖS j
— Gal gydytojas tau sakė, kad

1 moterys kantresnės už vyrus?
— Ne gydytojas, bet batų par

davėjas.
❖ * *

KARIUOMENEJE !

— Kodėl tu nepristatei mano 
raporto, kaip buvo įsakyta.

'— Aš padariau viską, kas bu
vo galima...

— Kas buvo galima! Jeigu aš 
bilįau žinojęs, kad pasiunčiu 
kvailį, tai būčiau pats nuėjęs!

Liudininkas: — Aš manau, jog 
-ai buvo po pietų.

Advokatas: — Nejaisyk apie 
galvojimą; pasakyk tik ką tų 
žinai!

Liudininkas: — Aš negaliu 
kalbėti negalvodamas, kaip jūs 
advokatai...

♦ * ♦
— Jei tamsta esi detektyvas, 

lengvai gali atspėti žmones?
— klausia viena moteriškė.

— O, taip. Pav., anas vyras 
yra nevedęs.

— Iš ko tamsta atspėji?
— Kur gi neatspėsi! Švarke 

ištrūkę du guzikai, marškiniai 
juodi, kelinės nepiosytos...

— Kaip tik tamsta klysti; tai 
yra m;mo vyras.

Pasikalbėjimas 
Maiklo 
su Tėvufe<

Berželis ir pavergtos tautos
Vai berželi svyruonėli, 
Šiuo metu tu nuliūdai.
Tu, išvydęs rudenėlį,
Grožį savo praradai

Tavęs darbas nekankina, 
Nepažįsti, kas skausmai, 
Tavęs badas nemarina, 
Net nejaudina jausmai.

Bet audra mat sudundėjo, 
Tarp medelių augančių 
Kaukia, švilpia balsas vėjo, 
Besisukdams tarp šakų.

Svyruonėlis sulingavo, 
Sudrebėjo neramiai 
Ir verksmingai sudejavo, 
Atsiduso jis giliai.

Jojo lapai, ką žaliavo,
Jįjį slėpė nuo kaitrų,
Nuo šalnų pageltonavo, 
Atsiskyrė nuo šakų.

Ir didėjo vėjai, speigas, 
O stovėt jis turi čia,
Šakos lūžta, krinta sniegas, 
Kenčia dieną ir nakčia.

— Dievo bausmė atėjo, Maiki. 
Tik pamanyk, jau kone vidurys 
vasaros, o vis dar šalta, butus 
reikia šildyti. Vakarinėse vals
tijose nuo sniego žemė prasky
do: kalnai slenka, purvu ir van
deniu miestus užverčia. Pietines 
valstijas potvyniai ir tornadai 
nusiaubė. Pati šalčiausia vieta 
Chicagoje.

— Dar bus karštų dienų, Tė
ve, kai prasidės Lietuvių Dienų 
šventė Chicagoje.

— Pasakyk, Maiki. ar aš turiu 
važiuoti į visų lietuvių rengiamą 
šventę?

— Niekas nedraudžia važiuoti, 
aš manau, kad reikia važiuoti, 
bet ši šventė bus ne visų lietu
vių šventė. Pavergtosios Lietu
vos lietuviai joje nedalyvaus. 
Bus tiktai laisvojo pasaulio lie
tuvių šventė -r kongresas arba 
suvažiavimas, kuri rengia LB ir 
frontininkai.

— Skaičiau, kad suvažiavimas 
būsiąs labai platus — kultūrinis 
ir sportiškas. Bus paskaitų, spor
to pasirodymų, banketų ir daug, 
daug kitų pramogų, įskaitant ir i 
dailės painią.

— O tai gerai. Tėve. Važiuo
jame ir mudu. Gal su kokia pa
nele iš Australijos ar Pietų Ame 
rikos susipažinsiu-

• Pasaulis pergyvena nuodin
gą.!! amžių. Chemikalų ir nar
kotikų aiiplūdis nesuvaldomas. 
Narkotikų produkcija plaukia 
daugiausia iš lotynų kraštų j 
JAV. Vien kokaino vartojimas 
per praeitus metus pakilo 20'/.

• Pisos bokštas Italijoje vis 
daugiau pasvyra.. Jo virtimo ati
ties nti nieka^ nenori, sako Giu- 
'€ppe Toniokx Bokštas buvo 
pastatytas 12 šimtmetyje. Aukš
tis 180 pėdų. 14-am šimtmetyje 
buvo pridėki varpinė. Bokštas 
turi 300 grandies fermos laiptų, 
kuriais per dieną pereidavo 
7.000 turistų bei vietinių gyven
toju. Bokštas apskritas, statinės 
pavidalo. Laipsniškai griūva ir 
darosi pivojingjis. Jo atstatymas 
i normalią būklę beveik neima 
nomas ir bū,ų per brangus.

® Eiic Peters, 43 metų am
žiaus, >tatinėje perplaukė Atlan- 
‘a per 46 dienas. Statinė tik 6 
pėdų ilgumo. Išplaukė iš Ka.

i

— Aš noriu dalyvauti parodo
je. Sako, kad bus didelė paveiks, 
lų paroda.

— Tai, kad tu, Tėve, ne daili- į 
nmkas. Ką ten išstatysi-

— Na, ir nušnekėjai. Kai ašį 
savo istorinį kardą išstatysiu, 
tai visi žiūrės, dar ir premiją iš 
L. F. galėsiu gauti...

— Patariu tau to nedaryti.
— Ką tu čia mane balamutiji, 

Maiki. Visus kviečia paremti 
pinigais ir darbais. Gerus dar
bus reikia paremti.

— Ne visus dailininkus paro-.j 
doje dalyvauti pakvietė. Sako,; ■. 
kad visiems nėra vietos. Net pa- J 
čius “didžiuosius’’ užmiršo pa
kviesti.

— Atsimins, kai “nuskriaus
tieji” dailininkai ir pseudo dai-i 
lininkai manifestą sukels... i 
. — Aš manau, kad šis suvažia
vimas, kad ir išlaidrngas, bet bus 
naudingas lietuvių solidarumui 
pademonstravimas. Manau, kad 
bus ir rezoliucija pasiųsta į Wa
shington reikalaujant Lietuvai 
laisvės ir nepriklausomybės. Te
gul pasaulis žino ir mato, kad 
Lietuva yra pavergta.

— Tai gerai. Maikuti. Kad tik 
Dievas duotų gerą orą pasaulio j 
lietuvių dienoms. Į

— Lik sveikas, Tėve. j’ 

Lika nuogas, lapai pūsta 
Ant žemelės, ant takų. 
Jojo ašaros nedžiūsta, 
Gaila lapų ir šakų.

Taip ir mūs tauta užgauta, 
Kaip berželis tos audros.
Kenčia vėjus, prispaudėjus, - • 
Vargsta, skursta nuolatos.

Buvo ji gerai pakilus
Tarp kitų šviesių, tautų,
Bet iš naujo ji nelaisvėj, .

■■ r ji kalne vargų |

Nelabieji;' raudonieji .
Nori tuoj ją sunaikint. '
Galingieji ir didieji
Nesirūpin josios gint. ' ;

Nenurimsim, nuolat dirbsim, 
Turim josios bylą kelt- 
Nenutilsim, balsą kelsim, 
Jai padėsim prisikelt.

Kai ateis pavasarėlis, 
Oras ims kartu atšilt.
Tad berželis svyruonėlis 
Sveikas vėl galės atgimt.

Toks ateis pavasarėlis, ■>■■
Kad Maskvos galia susmuks.
Patekės tad spindulėlis, 
Tautos iš vergijos spruks.

narų salyno, pasiekė Karibų są- j 
.as. Jis turėjo tik kompasą, bet 
daugiausia rėmėsi tik nuovoka, 
kuria kryptimi statinė plūdu
riuoja. Nuotolis tarp Kanarj sa
lų ir Karibų — 2,500 mylių.

* ♦ *

• Nuo alaus, galvą spaus, 
Nuo degtinės dar daugiau.

• Taip gavėnioj vaikams sakė. 
Nuo mėsos lūpa vėpsos...

• Smalsus vaikas kosėt gauna.
Kai tabako paragauna...

• Miesto rotušėj tornadas. 
Kai atėjo juodas vadas...

® Atsargiam reikia būti. 
Kad į bėdą nepakliūti.

Prasidės nauja gadynė, 
Laisvės vąrpas suskambės. 
Tad gadynė baudžiavinė 
Pragaran sau nugarmės.

Perkūnas

TIE PATYS VARGAI gas, — kėm ne kam, tik tau tur. 
Mr. Rubin skundžiasi savo -tuoliui nėra reikal° sku-stis‘ 

draugui- L — • ■ s to' Kuomet susi
krauni pusę milijono dolerių, 

Jokio smagumo nerandu, tai daktaras tuojau uždraudžia 
gyvenime. j gerti degtinę ir liepia Valgyti

— Mielasis, — tasako drau- tik sriubą su džiovinta duona...

» Ateizmas — kas ateina, 
Praėizmas — kas praeina,

• Blogas mintis varyk išgalvos. 
Jeigu jos dar lis — pkartok.

* * *
Jaunas Jonas myli Oną.
Myli ir Agotą,
Pamylėjo jis ir trečią.
Gražią ir bagotą.

Dow Pilotas

Viešbučio šeimininkas

Ar isakysit durininkui anksti 
jus prikelti?

Svečias. — Ačiū, nereikia. Aš 
visada atsikeliu septyniomis.

šeimininkas. — Tai būkit ma
lonus prikelti durin’nką.

» k. » ’ ;

° Pirmininke, prašau balso!
— O kur tu padėjai savo bal- I 

są, kad manęs prašai? — pū-| 
klausia tas. į

— Balsą tai aš turiu, tik leisk 
man išsižioti. 2 — Kani-ennę Chicago, S. Ill. Wednesday. Tune*8,4
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Chicagoje yra daugiau lietuvių,
gyvenusių Rygoje

davo tris dienas. Nedaug tada 
verpėjoms mokėjo, bet kapeika 
pr e kapeikos sudarydavo grivi
ną, o dešimt grivinų — jau ir 
rublis. Rublis jau buvo didelis 
pinigą^. Meilienė buvo už mane 
truputj vyresnę. Ji, Rygon at
važiavusi, eidavo bovelną verp
ti. Ji sutikdavo mano motiną.

Kai Naujienos praeitą savai
tę atspausdino du mano atsiriii- 
nimų /rašinėlius ap'.e Rygą, tai 
Chicagaję atsirado daugiau lie
tuvių, šio šimtmečio pradžioje 
gyvenusių Rvgoje.

Praeito;'1 šimtmečio pabaigoje 
ir šio šimtmečio pradžioje Ry
goje gyveno daug lietuvių. Esu
tikras, kad didokas lietuvių Jodvi kartu dirbo.
skaičius ir Amerikon atvažiavo. — Skaičiau tavo straipsnį 
Jie išsimėtė po visas didesnes < Naujienose, —ji pasakė.— Sek
1 etuv ų kolonijas. Reikia turėti 
galvoje, kad daugelis jų jau į 
kapus /išvežti, bet ir gyvųjų tar
pe dar yra. Esu tikras, kad dau 
gelis 'jų Naujienas skaito. Nau
jienose visuomet galėdavai rasti 
įdomių.iy naudingų žinių, todėl 
jas tada, .skaitė ir šiandien 
skaito. K? * ■”

Gegužės 29• dieną, užpraeitą 
sekmadienį, nnvažiąvau į Lietu
vių Tautines kapines, kad galė
čiau kartu su visais dalyvauti 
kasmet ruošiamose iškilmėse ir 
pagerbčiau Tautinėse kapinėse 
palaidotus gimines ir pažįsta
mus. • :

Seni mano draugai užsimanė 
apeiti aplinkui kapines, eiti pro
cesijoje, bet aš ne labai norėjau. 
Pasakiau, kad mano kojos ne 
tok os stiprias, kaip buvo anks
čiau. Kartais netenku jėgos, tu
riu pailsėti. Ne visuomet seni 
draugai paklauso. “Mes tau pa
dėsime”, sakė. Vienas paėmė už 
vienos rankos, antras už kitos, 
iri mane išvedė. Ėjau, kol keliai 
manė laikė, bet kai pamačiau 
vėliavas, tai pasitraukiau į šalį, 
atsirėmiau į medį ir praleidau 
visą procesiją, žingsniuojančią 
pagal mušantį būgną

Prie manęs priėjo mano am
žiaus moteris, padavė ranką ir 
p'asvėikind.

rr Sveikas, Jonais
— Sveika! — atsąkiau.
— Ar pažįsti manė? — ji pa

siteiravo.
— Pažinti pažįstu, bet neatsi

menu tavo vardo.
-r-.Esu Meilienė, —ji pasakė.
Aiškūs daiktas, kad ji mane 

pažino. Ji gyveno tuo pačiu me
tu Rygoje, kai ir mūsų šeima 
ten gyveno. Pasirodo, kad ji ir 
mano motiną pažino.. Abi dirbo 
tame pačiame medvilnės .fabri
ke. Tiktai tada nevądirįo med
vilnės, bet bovelhos^j' j V

Mano motina, aprūpinusi šei
mą, paruošusi maistą, sutvar
kiusi būtą, bėgdavo bovelnos 
verpti. Kiekvieną savaitę ji verp

madieniais aš ėjau ton pači on 
bažnyčion, kurią tu aprašęs. 
Rygoj buvo dvi lietuviškos baž
nyčios: senoji ir naujoji. Tu ne
paminėjai, ksd tai buvo Senoji 
bažnyčia, bet taip mes ją vadin- 

i davome.
— Aš žinau, kad buvo dvi baž

nyčios, bet nežinojau, kurią va- 
d'no senąja ir kurią naująja. Į

— Tu žinai, kad šita buvo Se
noji, o naują dar vadindavo šv. 
Pranciškaus, bet ji buvo toliau. Į 
Aš gvvenau kitoje Dauguvos! 
pusėje, kur lietuvių dauguma | Pasimaudėm visi ežere, o vėliau Meilų ir nešė į krantą. Visai 
gyv 
pro c 
davome apeiti bažnyčią kairiąja 
puse, kad pasiektume priešaki
nes duris ir įeitume į vidų. Kai
rėje pusėje stovėjo Ragana.

— Tai buvo švedų karalienė, 
o ne .ragana, — ją pataisiau.

— Aš sakau, kaip žmonės va
dino. Ji stovėjo aikštės vidury
je, žiūrėjo į šiaurę, į Švediją. 
Buvo marmurinė. Stovėjo ant 
vienos kojos. Kita koja buvo pa
kelta. Dešinę ranką buvo iškė-

’ lusi ,į dangų.

Mudu su Mieliene ir Čikagoje j sakyt i. Mudu su žmona, važiuo- 
susitikdavome. Ji mėgdavo gro- darni namo, plačiai komentavo- 
ti. Ji grojo gitara, o aš grojau, me šį atsakymą. Mano žmona 
banžo. Buvo 8 stigų, 4 poros. Meilų pažino. Jiedu abu kilę iš 
Galėdavai užtraukti labai gar- j Čedasų. Žmona pažino visą Mei-

1 lų šeimą.
Jis žuvo Čikagoje. Prie 79-tos 

gatvės buvo didelės viešos mau
dynės. Atvažiavo pasimaudyti 
ir Meilus. Savo mašiną jis pa
statė kieme. Tada reikėdavo 
mokėti kvoterį už mašinos pa
statymą.

Pastatė mašiną, nusirengė ir 
nužygiavo į ežerą. Sargai pra
dėjo šaukti, kad tolyn neitų. 
Diena tvanki, bus lietaus, tai 

.negalėsi grįžti. *. • •_
— Tu man nepasakysi, kur aš 

■turju sustoti, ,— atsakė Meilus.
Aiškiai matėsi, kad renkasi 

juodi debesys. Diena buvo vė
juota, bet prieš audrą vėjas ap
tilo. Visai nelauktai labai didelė 
banga atlėkė į krantą. Ji iškėlė arklių staigiai padaugėjo nuo 3.5

Jonas Jokubonis

»’eno. Bažnyčia pasiekdavome j pas.traukėm į smėlio kalnus, 
užpakalines' duris. Ture- J kad neparaudonuotume nuo

saulės?
Meilienė negalėjo sėdėti smė

lyje. Ji lipo į kalną, tarp me
džių. Įlipti įlipo, bet kai reikėjo 
nulipti, tai prašė pagalbos. Pir
miausia ji kre’pėsi į vyrą. Prašė, 
kad padėtų nulipti nuo smėlio 
kalvos.

— Koks velnias tave užnešė, j je (V.21) rašo 
tai tas tegu tave ir nukelia! — 
suriko jos vyras.

Tai buvo labai žiaurus pasa
kymas. Jis galėjo pykti, bet 
prie visų jam nereikėjo taip pa-

sią!. ;
Mudu priklausėm Juodžio va

dovaujamam orkestrėliui. Jis 
buvo skutėjas, bet turėjo labai 
gerą "klausą.'Jis pats grojo man
dolina ir gitara. Mėgo groti. Jei 
tiktai kuris nesuderindavo savo 
instrumento gerai, tai jis tuojau 
parodydavo ir liepdavo nusta
tyti.

Meilienė Rygoje ištekėjo už 
Meilaus. Ji Amerikon atvažiavo 
tuojau po Pirmo Pasaulinio ka
ro. Josios vyras buvo aukštas, 
stambus, gražiai nuaugęs; bet 
buvo stačiokas.

. Vieną kartą, atsimenu, nuva
žiavome pavasaroti dar už Mi
chigan miesto, kur paežerys 
kalnuotas, apaugęs medžiais.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
'• LITERATŪRA, lietuvių Hteratūros, meno fr motai

ISM m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet neeenitą, Vin* 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankol 
J. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaue ir 1 
Meilaus straipsniai bei studijos, Hiustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio. M. AHeiklo, V. Kašubos, A. RCkitelės ir A. Van- 
kūrybos yoveikslais. 385 pusk knyga kainuoja tik 33.

'• DAINŲ SVENTftS LAUKUOSE, poetės, ralytojoa Ir ta 
tinl< lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie da!n\ 
iventea bei jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuoju 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim! 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja ML.

• VIENIJO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprakj 
tas Juoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožų apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities Et< 
ratfirinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 pualapių knyfr 
parduodama tik ui M- - '

> LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Torno-Tirnilsnlfc 
Romiai paraiyt* studija apie Rytprūsius, remianti* Pakalnės I 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienai® 
lietuviui Leidinys iliustruota* nuotraukom!*, pabaigoje duodami 
vitovardžių pavadinima'iJr Jų vertiniai J vokiečių kalbą. EaBd 
naudingoje 335 pn*L knygoje yra Rytyrūsių iemėlapla. Kaina K

> KA LAUMtS L1M*, rsiytcJ.M Petronė!* Orintaltėa at«
mtnžmal ir minty* apie asmenis Ir vietas nėprft Lietuvoje ir pir 
maistais bolševikų okupacijom metais. Knyga turi Z*-4 p-juapi-i 
bet kainuoja tik tS. . - » . • t

H J uLiUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesuprm 
!a* Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik >< 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Julians Janonio gyvenimą ir po* 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus tei»« 
Kryffs yra tLdvlLo f*nr.a'n. k*’r.-;-ja JA.

> 1ATTMN1S NOVKLfS, 51 l^er.ko kūryba, J. Vabččli 
yvritma*. pri. knyfoje yr* W i<moj!.ugų nevalių. Kalu* H

Knyira pumamn* 1?W Se. HaJrtrf Bt, CMra#*,
r IMM UlmfcaM pftL prlMfl pMtnSac WMcvl j

prie kranto ji trenkė Meilų j 
vandenį. Tuojau atsirito kita 
banga, 
mušė.

kirto j krutinę ir uz-

Jonas Jokubonis

PUBLICISTAS IR ARKLYS

Publicistas Stasys Kašauskas 
Literatūros ir Meno savaitrašty-

Sodų žydėjimo metu žmogaus 
jutimas paaštrėja visam kam — 
bitei, skruzdėlytei, taigi kaip 
neatkreipsi dėmesio į tokį didelį 
sutvėrimą, koks yra arklys. Bet 
čia, kaip sakoma, yra tik dvasi
nė reikalo pusė. Pavasarį arklys 
reikalingas žemelei išpurenti, 
bulvėms ir pupoms pasodinti, O] 
arklio nėra. Pamenu, prieš ke
letą pavasarių “Septyniose die
nose” apie arkliuko nebuvimą 
rašė publicistas R. Sadauskas, < 
visai neseniai šu išmanymu ir 
graudžia ironija — kas belieka 
daryti — ištikimo žmogaus pa- 
gelbininko problemas apkalbo
je poetas S. Jonauskas. Jei spaū 
doje apie arklį užsimenama tik 
retkarčiais ir puse lūpų, tai kai
mo žmogus, kuris iš naujo spėjo 
įsitikinti romaus gyvulio nauda, 
kalba visu balsu. Ir ne tik kai
mo.

Atavizmas? Ne. Būtinybė! To
kia, kuriai išspręsti jau rašomi 
net vyriausybiniai dokumentai. 
Rusų rašytojas V. Peskovas yra 
paskelbęs skaičius, kad JAV

KODĖL TAIP DAROMA?
Gegužės 4 d. 1983 m. Draugo pantą, o kovotų tarp savęs. Už 

ved imajame M- Drunga klausia: ! 
’’Kas yra PLB?” ' 1

Keistas klausimas. Jei M. I 
Drangai dar neaišku, kad ji to
kia yra, tai man visai aišku, nes 
i klausimą atsako jos pačios dar
bai. Kadangi pasistengė vado- 
\autis uiktal6iiniais pagrindais 

, ir negerbti kitų nuomonės, tai 
J turi būti visiems aišku, ko sie- 
į kia LB. Dėl jos diktatūriškų už- 
1 mojų Bendiuomenė suskilo ir

pasidarė dvi Bendruomenės.
I Kodėl per 15 metų, po to. kai 

VLIKtis sukūrė Lietuvių Bend
ruomenę, kultūros ir švietimo 
reikalams, o ji tą užduotį vyk
dė, tai ji nebuvo išskirtinė ir ne
buvo lietuvių jokiiĮ nesusipra
timų. Tuomet visi turėjo vieną 
tikslą — kovoti prieš okupantą 
r išlaisvinti pavergtą Lietuvą.

Bet kuomet okupantui pavy
ko į LB infiltruoti agentų, tuo
met pataikūnai pradėjo siųsti 

' jaunimą pas okupantą, kad jį 
pamokytų lietuvių kalbos. Iš io 
džiaugsmo LB pirmininkai net 
savo dukras pasiuntė, kad atsto
vautų LB jubiliejinėje pavergi
mo šventėse, kuomet okupantas 
surengė 35-40 metų okupacijos 
sukaktis. Tik neaišku kodėl M. 
Dr. apie tai neužsimena? Tai 
kam tarnauja ir ką moko tose 
lituanistinėse mokyklose, jei jo
se esantieji mokytojai nesugeba 
mokyti lietuviškai? Net pats M. 
Dr. buvo labai nepatenkintas, 
kuomet okupantas sustabdė tas 
pamokas Vilniuje. O bendruo- 
menininkai pradėjo kviestis 
KGB paruoštus solistus,- kurie 
čia atliko dvigubą ^^^,'^^gal 
KGB paruoštą plan^&kad^.sų^ 
skaldytų lietuvius, ir: kad :jįė 
neturėtų laiko kovoti prieš oku-

ta: PLB ir įsteigė Visuotinų rei
kalų tarybą, kad galėtų trukdy
ti ir dublikuoti ALTo darbą.

Nuostabu ir įdomu, kad po 
tiek metų vis dar atsiranda ne- 
perkvailiausių žmonių, kurie 
plėšosi dėl atsakymo į šį klau
simą. (Jei nesiplėšytų, nebūtų 
reikėję prof. dr. R-ui rašyti šia 
tema straipsnio “Dirvoje” ba
landžio 28 d. nr.).

Trumpai ir aiškiai galima at
sakyti, kad tai yra bendradar
biautoji ir tiltų statytojai su 
Lietuvos okupantu. Jžvalgesnie. 
ji, kurie tam ne pritaria, už tai 
ir rašo priešingus straipsnius ir 
nurodo PLB ne tikslią veiklą ir 
kiršina lietuvį prieš lietuvį.

Vincas Trumpa parašė straips
nį “Drauge” gegužės mėn. 20 d., 
kui jis taip pareiškė: “...o vis dėl- 

. to tas šūkis PLB netinka, kaip 
nebandytų m. dr. aiškinti kovos 

i sampratą, gyvenimas — kova ar 
kova už būvį...”

Šiuo atveju išskyrimas kovo
jančios tautos PLB netinka. PLB 
turėtų būti visų lietuvių orga
nizacija, tam ji buvo ir kuria
ma. Ji turėtų solidarizuoti su 
visais lietuviais, nenorėdama 
tapti dar vienu politiniu veiks
niu. Deja, prieš keletą metų PLB 
(iš dalies ir JAV LB) pasuko 
labai slidžiu ir pavojingu poli
tinės veiklos keliu, o pastaruoju 
metu net ėmė skelbti, kad PLB 
yra vienintelė politinė organi
zacija, galinti kalbėti visos išei
vijos ir net visos tautos vardu.

A. Gečys, vienas iš PLB--ir 
JAV LB supolitinimo apaštalų, 
ne tik jau marina VLIKą, bet ir 
rašo jam nekrologą ir stato pa- 

4minklą. (Tėviškės Žiburiai, 1983.

4.21). Ar ne iš to past nešimo - 
politikuoti ir atsirado tas šūkis-- 
“Vienybėje su kovojančia tau- , 
ta”? V. Kamanto straipsnis “Pa
saulio lietuvyje”. .

Taigi, yra nemažai kovojančių 
ir nepritaranoių PLB veiklai. 
Bet jie nenori savo tikslų atsi
sakyti ir visais būdais stengiasi' 
to tikslo siekti. Panašiai kaip ir 
rusai komunistai, kuriems visos 
priemonės yra geros, jei tarnau
ja jų užmačioms.

PLB nuolat vis siūlo pasita
rimus ir bendradarbiavimą su 
ALTa, bet prie susitarimo ne
gali, prieiti, nes ALTas, anot jos, 
tvarką, kad PLB dirbtų savo 
munistų satelitas ir vykdyti tai, 
ką PLB padiktuos. '

Pagaliau čia jokio susitarimo 
ir neteikia, o reikia tik atstaty- 
titvarką, kad PLB dirbtų savo 
darbą, kuriam ji buvo sukurta, 
ir lai nekenkia ALTai vykdyti sa 
vo veiklos. Dar nėra buvę tokio 
dalyko, kad pasamdyta kompani
ją iškovotų kitai valstybei lais
vę. Kodėl Arafatas nepasisamdo 
tokios kompanijos, kuri jiems 
atkovotų iš žydų atimti Palesti
ną, bet patys kovoja?

Antanas Marma

Dailininkas: — Už šitą paveiks 
lą man vienas amerikietis siūlė 
5,000 dol.

Pirkėjas: — Bet man tamsta 
jį parduosi už šimtinę?

Dail.: — Na, suprantama, juk 
nepatogu, kad reti mūsų meis
terių meno darbai eitų į užsie
nį.

-r- Mano sužieduotinis labai 
mėgsta pataikauti.

— O, nesibijok, apsivedęs jis 
greit atpras nuo to.
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GIFT PARCELS TO LITHUANIA
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. =

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

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

MARIJA NOREIKIENĖ =
t
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J Cosmos Parcels Express Corp. | 
| ‘ MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE |
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JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, Ill.

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

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

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

K - - TeL 476-2206

iki 12 milijonų; mūsų šalyje jų 
yra apie 8 min. Užatlantėje, kaip 
žinome mašinų nė kiek
žiau kaip pas mus... ;; lĄi 7

Tačiau grįžkime į;sa^oik^ęplą; 
ir pamatysime, kad tas, kuris tū
ri reikalo su arkliais, yra didis 
žmogus, tik žmonių tokių, deja, 
nedaug. Girdėjau šį pavasarį 
Žemaitijoje, kaip vieni ir kiti 
žmonės, ypač senesni, meldė ark
lio į savo sklypą, kur traktorius 
nebūtinas ir neprisišaukiamas. 
Gerai, jei konservatyvesnis ūkis 
išsaugojo dešimtį kitą arklių, jei 
dar yra vėžlybesnis žmogus, ku
ris moka su jais apsieiti... Pub
licistai, žinoma, negali nei už
auginti, inei prižiūrėti arklio, 
bet jie šventai tiki spausdinto 
žodžio galia. Gal, sakome, kurią 
diena arklvs padėkos mums.

(E, L.)

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

SLA — atlieka kultūrinius -darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
' darbus dirba. 1 H . r '
••kaip AŠTUONIS iSLLĮONUS dolerių 

y . ' apdraudų savą nariams. >";• X <
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
? < Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 

Susivienijime apsidrausti iki $10,000. ‘
SLA'— apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 

Insurance, kuri ypač; naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

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

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

Galite kreiptis ir tiesiai Į SLA Centrą: '

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA ~ *

307 W. 30th St, New York, NX 10001v 
Tel. (212) 563-2210 y

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, ka« bet kada Ir 
Bet kur, Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą, Jis mokėsi kartu su kum Jaunium Ir prof. EL 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

K*in* J25. Kieti ririeUri, n, .•

R A U J I E N .0 S
1739 S. Halsfea St„ EHcago, W 5C«33 '
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Gėlės ant Varšuvos studento kapo
Praeitą pirmadienį visą pasaulį apėjo nuotrauka, 

vaizduojanti 19 metų Varšuvos studento kapą, pasken
dusį gėlėse. Fotografija buvo nutraukta praeitą sekma
dienį, kada tūkstančiai lenkų didžiausiais būriais praėjo 
pro studento kapą, o šimtai atnešė įvairiausių gėlių.

Atnešta daugiausia baltų gėlių puokščių. Yra daug 
vainikų, pintinių ir Įvairiaspalvių vazonų,-kuriuose sudė
ta dar: Įvairesnių ;spalyų ir vardų gėlių. Gėlių riek daug, 
kad jos nebetilpo ’ant 4ęapb..i'j6s.'užėmė tris gretimus 
kapus, o šonų takuosė Nustatyti šimtai vazonų su Įvai
raus dydžio gėlėmis. Gėles prižiūri specialistai, kad jos 
viena kitai nekenktų, kad iš tolo būtų galima pamatyti 
gėles atnešusių paskirų žmonių ir organizacijų vardai.

Gėles neša studentai, prieš mėnesį baigusieji su mi
rusiu studentu gimanziją. Gėles neša tos pačios gimna
zijos kitų klasių mokiniai ir tėvai. Jas neša visos apylin
kės gyventojai, prisiminusieji studentą, augusi tose gat
vėse ir apylinkėse. Jas neša visos Varšuvos motinos, tu
rinčios vaikus ir bijančios, kad jos netektų savųjų, kaip 
neteko šio berniuko motina. Pagaliau, jas neša ir siunčia 
priemiesčiuose ir kituose miestuose gyvenantieji lenkai. 
Tas gėles neša kasdien, nuo tos dienos, kai studentas buvo 
palaidotas.

Į kapus atvykusieji turi teisę tiktai kelias minutes 
pastovėti prie kapo. Ten uždrausta ne tik kalbėti, bet ir 
giedoti. Prie kapo uždrausta net melstis. Turint galvoje 
lenkų tokį didelį atsidavimą Dievui ir maldai, kapų vado
vybė uždraudė lankytojams ne tik giedoti, bet ir melstis. 
Atvykusieji prašomi susikaupti ir giliomis mintimis pa
galvoti apie žuvusį studentą, kad daugiau panašių dalykų 
neįvyktų Lenkijoje.

Vienai grupei pasitraukus nuo kapo, jos vieton ar
tėja kita. Ji pasižiūri į baltų gėlių vainikus, į ant grei
tųjų sukaltą iškabą, kurioje yra žuvusiojo studento var- 
das ir pavardė, gimimo ir mirimo datos. Ir taip žmonės

eina nuo ryto iki vėlyvo vakaro, lietus ar graži diena, 
šilta ar vėsu.

Lenkai gerbia prieš mėnesį mirusį studentą, nors visi 
žino, kad jis nieko ypatingo nepadarė. Jokio žygdarbio 
jis neatliko. Prieš mėnesį studentas Grigorijus Pšemc- 
kas, gegužės 12 dieną gerai išlaikęs paskutiniuosius eg
zaminus, kartu su kitais susirinko jo namuose, kad ga
lėtų pasidalyti mintimis, kaip pavyko kvotimus išlaikyti, 
kokius klausimus mokytojai klausė ir kaip studentai 
atsakė.

Nespėjo studentai baigti savo pokalbių, kai Varšu
vos policija įsiveržė į Pšemeko namus ir pradėjo klausi
nėti, ko jauni vyrai susirinko. Jie nespėjo papasakoti 
apie paskutinius egzaminus, o policija liepė Pšemekui 
apsirengti ir kartu su jais nueiti į nuovadą, kad ten ga
lėtų apklausinėti. Pšemekas nieko kito nepasakojo, bet 
pakartojo tą pačią istoriją. Jauni vyrai niekur nebuvę, 
į policiją akmenų nesvaidę ir su policija nevedę jokios 
kovos. Policija netikėjo. Policijai atrodė, kad jis buvo 
užsispyrėlis, į klausimus nenorįs atsakyti. Polieiia jam 
pritaikiusi pačias naujausias kankinimo priemones, ku
rias ryžosi vartoti Jaruzelskio vidaus reikalų ministerio 
agentai.

Už valandos studentas Pšemekas buvo be žado. Jį 
kankino labai dideli vidurių ir nugaros skausmai. Poli
cijoj nebuvo kam tikrinti tų skausmų priežasties. -Poli
cija pašaukė ambulansą, įkėlė studentą į vežimą ir pa
skubomis išvežė į namus, iš kurių jis prieš valandą buvo 
išvežtas. Jis negalėjo pakęsti skausmų. Prašė pagalbos.

Šeimos gydytojas liepė tuojau vežti jauną vyrą į 
ligoninę, kad nustatytų tų skausmų priežastį. Gydytojai 
pasakė, kad buvo sužaloti kepenys, inkstai ir kiti vidaus 
organai. Bet jie negalėjo nustatyti, koks tas sužalojimas 
buvo ir kokių priemonių reikia imtis.

Gydytojai nutarė jauną tsudentą operuoti, kad žino
tų, ką ir kaip gydyti. Iš paviršiaus gydytojai hemątėjd- 
kių mušimo žymių, bet kai praplovė, tai pamatė visiškai 
sužalotas kepenis, inkstus, tulžį ir kitus organus.' Gydy
tojams buvo aišku, kad jokia operacija nepadės, nes. vi- 
daus organai buvo labai sužaloti, apie sėkmingą opera
ciją nebuvo ir kalbos. ‘ V. .. \ .'..j

Operacija tęsėsi penkias valandas. Ant operacijos 
stalo studentas Pšemekas ir mirė. Barbora Sadovska.. 
vienintelio sūnaus motina, patyrusi apie sūnaus staigią 
mirtį, plaukus rovė. Ji negalėjo suprasti, kaip lenkų po
licija per vieną valandą galėjo tiek sužaloti josios jauną, 
sveiką ir stiprų sūnų. Sadovska buvo dabartinės Lenki
jos poetė. Ji mokėjo gražiai pavaizduoti dabartinės Len
kijos nuotaikas. Ji buvo Solidarumo judėjimo šalininkė. 
Josios eilėraščiai pasirodydavo Solidarumo spaudoje.

Lenkai žino, kad Grigorijus Pšemekas buvo vienin
telis poetės Sadovskos sūnus. Lenkai, jų tarpe ir policija, 
žinojo poetę Sadovska esant Solidarumo judėjimo šali
ninkę, todėl iš sūnaus norėjo patirti daugiau žinių apie 
vykusį darbą. Sūnus galėjo nežinoti, bet jis galėjo ir užsi
kirsti. Policija, matyt, manė, kad žinojo. Jam nutarė pri
taikyti pačias naujausias paspaudimo priemones. Jam 
sumalė ir mirtinai sužalojo vidaus organus, bet nieko 
iš jo neišgavo.

Jaruzelskis pranešė, kad vedamas tardymas. Papil
domas valdžios pranešimas sakė, kad tardymas eina lėtai, 
bet jis tęsiamas. Lenkų vyriausybė padarė didelę klaidą. 
Ji neturėjo teisės sumalti jauno studento vidurius. So
vietų čekistai vartoja pačias žiauriausias priemones pa
geidaujamoms žinioms išgauti, bet jie į valandą žmogaus 
i kapus nenuvaro. Jie pamažu kankina, kol žmogus pfiši-

KrazausKas. “Siekimas” (grafika)

A. PLEšKYS < 1

VLIKo pirm. dr. Kazio Bobelio kalba
(Pasakyta 1983 m. gegužes *29 d. Lietuvių Krikščionių 

Demokratą Sąjungos konferenrijoje, Chicagoje)
Dr. K. Bobelis savo kalboje už pavergimo nepripažinimo sta- 

Lietuvos bylos eigą suskirstė Į tus quo (esamos padėties) - įšlai- ; 
tris kovos etapus (laikolar- kymą; antras — remiantis,. Hel- 
jiiius) : pirmaš.— Lietuvos išlaiš- sirikio'ųžbaigiamuoju ąktu išėji- 
vįnimo kovės etapas, tai kov# ’ mas J laisvojo pasaulio politinę

—— . .. ... , 
pažįsta prie įvairiausių nesąmonių. Prisipažįsta prie to
kių dalykų, kurių jis negalėjo padaryti. Tokiais “prisi
pažinimais” teismas vadovavosi ir sprendė.

Pšemeko kapas užverstas gėlių puokštėmis, o vidaus 
-reikalų ministerio stalas užverstas protestų telegramo
mis. Protestuotojai aiškiai tvirtina, kad vyriausybė su
laužė pagrindines žmogaus teises.

Lenkų gen. Česlovas Kisčiakas, tvarkęs policiją vi
daus reikalų ministerijoj, praeitą pirmadienį asmeniškai 
buvo užsukęs į mokyklą^ kurioje studentas Pšemekas mo
kėsi. Matyt, kad jis norėjo patirti apie nužudyto studen
to elgseną mokykloj, bet ta elgsena, matyt, buvusi pavyz
dinė. Jeigu ji būtų buvusi bloga, tai jaunuolis nebūtų 
galėjęs būti pirmųjų mokinių tarpe. Jei gen. Kisčiakas 
būtų ką neigiamo radęs, tai būtų paskelbęs. Šiandien visa 
Lenkija žino, kad gen. Kisčakas, prieš išeidamas iš mo
kyklos, direktoriui įsakęs nė vienu žodžiu neprasižioti, 
kad jis buvęs mokykloje ir kokiu klausimu kalbėjęs su 
atsakingais pareigūnais. Lenkai yra įsitikinę, kad apie 
mokinį Pšemeką gavęs tiktai geriausias žinias. Tos žinios 
sakė, kad jauno studento nereikėjo žudyti.

Grigorijus Pšemekas tapo lenkų tautos didvyriu. 
Didvyriu jį padarė dabartinė lenkų vyriausybė, be pa
grindo taip žiauriai kankinusi 19 metų jaunuolį.

areną, ir trečias — mūsų ir viso 
Pabaltijo tautų ir valstybių pa
vergimo nepripažin’mo rezoŪu- 
cy'os priėmimas Europos Tautų 
Parlamente.

(Čia kai kurie jo kalbos pa- 
saky.i sakiniai bus, kalbos at
žvilgiu, ne visai tsisykl ngi ir 
sklandus. Jis kalbėjo laisvu žo
džiu, be pasirašyto teksto. Tie 
uetaisyklinguinai savaime su
prantami.)

Okupacijos nepripažinimo 
status quo išlaikymas

Dr. Kazys Bobelis:

— Aš šiandien jums pakalbė
siu apie L.eiuvos poltiuės veik
ios vystymąsi, jos padėt) ir ko
kios yra ateit es parspeklyvos, 
pradvdiiit nuo 19-10 m. iki da
bar. 1910 m. Lietuva buvo oku
puota Sovietų Sąjungos. Iki ta
da ji buvo la sva, nepriklauso
ma valstybė, Tautų Sąjungos 
narė. Dalyvavo visose Tautų Są
jungos konferencijose, taip pat 
buvo Hagos tarptautinio tribu
nolo narė ir kitų. Džiaugėsi vi
somis visoms tautoms suteikto
mis laisvėmis. Bet 1940 metais 
Sovietų okupacija visas tas Lie
tuvos, jaunos valstybės viltis ir 
ateities kūrimą sugriovė ir su
naikino savo brutaliu įsiverži
mu. Nuo to laiko, Lietuvos lais
vės kova daugumoje prasidėjo 
u^ienyje. Pačioje Lietuvoje 
prieš* okupantą partizanai stip
riai ir atkakliai kovojo keliolika 
mėtų. Raudonasis . bolševikas 
■t • X f •,
juos galutinai išmaik&o, iššaudė, 
o ..krt^.!^rėiiig;’į’ Bibirą. Bet 
niės, tię, kurie esame Vakarų 
pasaulyje, ir 4ič, ankščiau į Va
kartis atvykę lietuviai, pradėjo 
tįsti naują; Lfetuvos laisvinimo 
.kovą. ,

Didžiausia mūsų pagarba pri
klauso Amerikos lietuviams, ku
rie 1940 m. spalio mėnesį išgavo 
iš prezidento Roosevelto garsią
ją deklaraciją, nepripažįstančią 
Lietuvos okupaciją ir niekada 
jos nepripažinsiarieią. Nuo tada 
ir prasidėjo mūsų pirmasis lais
vės kovos etapas. Visa to laiko 
kova grynai rėmėsi dėl status 
quo išlaikymo, kitaip sakant, 
okupacijos nepripažinimo išlai
kymo, kad Lietuva yra Sovietu 
S-gos okupuota. Nors ji buvo de 
facto pripažinta kaip okupuota, 
bet de jure (teisiniai) ji niekada 
nebuvo pripažinta. Tai yra ypa
tingai didelis Amerikos lietuvių 
nuopelnas, kadangi jie pajėgė 
įtikinti Amerikos valdžios pa
reigūnus, kad jie tos Okupacijos 
nepripažintų. Toje išdavoje, bu
vo išlaikyti mūsų diplomatiniai 
atstovai Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, įvairiuose miestuo
se.

(Bus daugiau)

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

Jį guodė tiktai mintis apie didelį karą. Nors 
jis ir nenorėjo be Danutės gyventi, tačiau negal
vojo. kad turi būtinai žūti. Vietoje to jis jautė, 
kad karo metu jo dvasia ir atmintis bus taip už
imta kitais dalykais, kad dėl šitų rūpesčių jam 
neteks graužtis. 0 didysis karas kabojo tarytum 
ore. Buvo nežinoma, iš kur kilo žinios apie karą, 
nes tarp karaliaus ir ordino viešpatavo taika, bet 
vis dėlto visur, kur tik Zbyška sustodavo, dau
giau apie nieką kitą ir nebuvo kalbama. Žmonės 
nujautė, kad tai turi įvykti, o kai kurie ir atvirai 
kalbėjo: “Kam mes su Lietuva susijungėme, jei 
ne prieš tuos kryžiuočius vilkus? Kartą reikia su 
jais baigti, kad ilgiau nedrumstų mūsų ramybės 
viduje”.

Tačiau kiti kalbėjo: “Pasiutę vienuoliai! Ma
ža jiems Plovcų! Mirtis jau tiesia į juos rankas, 
o jie dar Drobynės žemes pasigrobė, kurias dabar 
turės su kraujais išvemti”.

Buvo rimtai ruošiamasi visuose karalijos 
kraštuose, nesididžiuojant, kaip paprastai, kada 
rinama į kovą dėl gyvybės r mirties, bet su nusi
statymu galingo krašto, kuris per ilgai kentė 
skriaudų naštą ir da^ar pasiryžo rengtis žiauriam 
kerštui. Visose p lyse Zbyška sutikdavo įsitikinu- 
■bss žmones, kad bet kurią -diena reikės zirgan 

sėsti ir net stebėjosi, kaip ir kiti žmonės, tuo kietu 
įsitikinimu, kad karas turi Įvykti. Tačiau jis ne
girdėjo, kad karas gali taip greitai prasidėti. Jam 
neatėjo į galvą, kad žmonių noras šiuo atveju pra
lenkė įvykius. Tikėjo kitus, ne save, ir džiaugėsi 
savo širdy stebėdamas šito įvyksiančio karo reiš
kinius, kiekviename savo žingsnyje. Visur visi 
kiti reikalai užleido vietą rūpesčiui apie arklį ir 
šarvus, visur žmonės labai rūpestingai tikrino 
savo ietis, kardus, kirvius, ragotines, šalmus, šar
vus, diržus krūtinės šarvams ir arklių aprangą. 
Kalviai kalė dieną ir naktį kūjais geležį, gamin
dami storus ir sunkius šarvus, kuriuos ištvermin
gi vakarų riteriai vos pakelti galėjo, bet kuriuos 
be vargo galėjo dėvėti stipresni Didžiosios ir Ma
žokos Lenkijos paveldėtojai. Seniai traukė iš dė
žių supelėjusius maišus su pinigais, kad galėtų 
parūpinti vaikams karinę aprangą. Kartą Zbyška

■ nakvojo pas galingą bajorą Bartošą iš Bielavų, 
kuris, turėdamas 22 gerai nuaugusius sūnus, įkei- 

’ tė didelius savo žemes plotus vienuolynui Loviče, 
i kad galėtų nupirkti 22 šarvus, tiek pat šalmų ir 
kitų karinių reikmenų. Zbyška, nors apie tai Bog- 
daniece nieko negirdėjo, taip pat galvojo, kad 
jam teks tuojau patraukti į Prūsus, ir dėkojo 
Dievui, kad šitam žygiui yra taip gerai pasiruo- 

išęs. Jo šarvais ir apranga visi stebėjosi. Jį laikė 
j vaivados sūnumi, ir. kai jis tvirtino, kad esąs tik 
paprastas bajoras ir kad tokius šarvus galima 
pas vokiečius nusipirkti už gerus kirvio smūgius, 
visų širdis apėmė noras kariauti. Tačiau ne vie

nas, matydamas šituos šarvus ir negalėdamas at
sispirti pagundai, pasivydavo Zbyška kelyje ir 
sakydavo: “Nori už juos kautis?”, bet jis. turė
damas prieš akis aiškų tikslą, kautis nenorėdavo, 
o čekas įtempdavo kilpinį. Zbyška paliovė ir šau
kimą kabinėjęs prie smuklių vartų, nes suprato, 
kad juo jis tolėją nuo sienos, juo mažiau žmo
nės apie tai supranta ir juo labiau jį tik kvaište
lėjusiu laiko.

Mozūrijoje žmonės mažiau apie karą kalbė
jo. Tikėjo ir čia, kad bus, bet tik nežinojo, kada. 
Varšuvoje buvo ramu, nes karaliaus dvaras buvo 
išvykęs į Giechanovą, kurį kunigaikštis Jonušas 
po seniai įvykusio lietuvių užpuolimo perstatė, 
bet greičiau — iš naujo pastatė, nes iš senų pa
statų buvo likusi tik pilis. Mieste jį priėmė Jaska 
Socha, pilies Storasta, žuvusio ties Vorksla vaiva
dos Abraomo sūnus. Jaska' pažino Zbyšką, nes ir 
jis buvo buvęs su kunigaikštienės dvaru Varšu
voje, todėl sutiko jį svetingai, valgydino ir girdė. 
Zbyška pradėjo klausinėti jį apie Danutę ir apie 
tai, ar jos neištekino su kitomis kunigaikštienės 
dvariškėmis.

Tačiau Socha nemokėjo jam į tai atsakyti. 
Kunigaikštienės gyteno Ciechanove nuo anksty
vo rudehs. Varšuvoje pasiliko tik dalis lankinin
kų ir jis. Girdėjo, kad Ciėchanėve buvo įvairių 
parengimų ir veštūilų, kaip paprastai prieš ad
ventą būna, bet, kuri dvariškių ištekėjo ir kuri 
paliko, kaip vedęs žmogus, jis neišsiklausinėjo.

— Aš manau. — kalbėjo. — kad Jurandaitė 

neištekėjo, nes be Jurando tai negalėjo įvykti, o aš 
negirdėjau, kad jis būtų atvykęs. Kartu su kuni
gaikštiene buvoja ir du ordino broliai, komtūrai, 
vienas iš Johanesburgo, o antras — iš Ščytno, o 
su jais ir kažin kokie svečiai iš užsienio. Tokiais 
atvejais Jurandas niekada neatvyksta, nes jis, 
išvydęs baltą riterio apsiaustą, beveik siuntąs. 
Nebuvo Jurando, nebuvo ir vestuvių! O, jei nori, 
pasiųsiu pasiuntinį, įsakęs tuojau pat grįžti, nors, 
kaip gyvas esu, manau, kad Jurandaitę sutiksi 
dar netekėjusią.

— Pats rytoj išvyksiu, bet už paguodą tegu 
tau Dievas atlygina. Tegu tik arkliai pailsi — ir 
josiu, nes neturėsiu rariiybės, kol teisybės nesu
žinosiu. Tegu Dievas tau visokeriopai atlygina, 
nes man žymiai palengvėjo.

Socha šituo nepasitenkino ir pradėjo klausi
nėti pilyje esančių bajorų ir kareivių, ar kas ne
bus ko girdėjęs apie Jurandaitės vestuves. Tačiau 
niekas nieko nebuvo girdėjęs, nors ir atsirado te
kių, kurie buvo buvę Ciechanove ir net kai ku
riose vestuvėse dalyvavę. “Nebent j; butų ištekė
jusi paskutinėmis savaitėmis ar paskutinėmis 
dieiKimis”. Galėjo tačiau ir taip atsitikti, nes tais 
laikais žmones negaišo ilgai spręsdami. Bet tuo 
.Zbyška nuėjo miegoti žymiai atsigavęs.

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

tokiu adresui
Naujiem 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 6060ti

MIIIIIMIMIIIIIIIIIWiiilll.....................................

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktoriui

1931 S. Manheim Rd^ Westchester, Ill, 
VALANDOS: 3—d darbo dienom i*

SUSIRINKIMŲ

TeL; 562-2727 arba 562-2728

Swvic 855-4504, P«®e 940M

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

9907 West 103te Strwt 

Valandos pagal ausitarimi

OPTOMETRIST AS

KALBA lietuviškai
Ml* W. 71«t St TaL 737-5149 

Tikriaa akū. Pritaiko akūūui 
lx “contact lensea”,

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLIS IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2Uė WEST Ord STREET

Ofte tetefMM; 774-238®,

Prostatos, inkstų ir ilapumq

o025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 3371i 

Tei. (813) 321-420S

PERKRAUSTYMAl

Laidiniai — Pilna apdratea ~ 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA kortele*.

R. iERRNAS. TaL 925-Ktt

Apdraustai parkraustymaa 
H tvairiy atstumu.

ANTANAS VILIMAI
Tai 376-1U2 arte 3744994

SOPHIE BARČUS
fcADtJO iELMOS VALANDOS

tehidieniai* ir aetanalioniaii 
nuo 8:30 iki 8:30 v*L ryto. 
Stotie WOPA - 1499 AM 

traa*liuo[.fflM mixy atvdij* 
Marquette Parte.

778-1541

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 40429

“Lietuvos Aidai’
KAZE BRAZDŽtONYTi

Cudiea nuo pirmadietdo Iki penk
tadienio 8:30 tiL vakarą 

VMoa laidoc ii WCEV atotiea.

št Peteraburg, FLa_, 12:30 vu. p.p 
Ii WT1S stotie*. 1110 AM bangs

2348 W. 71«t Strean

Chicago, Ulinocs
Tolet 778-1374

Lietuviu Motery Apšvietos draugi
jos pusmetinis nariy susirinkimas 
įvyks šeštadienį, birželio 11 d., 1 vai. 
popiet, 3808 S. Union Avė. Narės 
prašomis atsilankyti, nes yra svarbių 
reikalų aptarti. Bus vaišės.

Rožė Didžgatvis

TRYS BERŽELIAI

Ten stovėjo trys berželiai, 
Trys žali;
Trys berželiai gale lauko, 
Pakely.

Vėjai pūtė, lietūs lijo
Galveles,
Bet jauni linksmai siūbavo 
šakeles. ų

Ir nei vėjai, ir nei audros, 
Nei naktis
Neįstengė jų ramybės
Sutrikdyt

Jūs, berželiai svyruonėliai,

Kas gi jus dabar aplanko 
Pakely?

Kas pavasarį prie jūsų
Benueis, \
Saldžią sulą ąsotėlio
Įsileis? į

Aš toli dabar nuo jūsų,
Nuo namų,
Tarp žmonių man nedraugingų,
Svetimų...

I

Ir kas vakaras, kas rytas,
Kas <cfiena
Ta buitis, ir ta pati vis
Vargana.

Ir vaidenasi man naktį:
Aš einu,
Iš kelionės grįžus sveikint
Mūs beržų.
O jie moja man šakelėm,
Lyg draugai,
Tarsi, sako kaip gerai, kad 
Sugrįžai.
Vėl linksma daina skambės

. Visoj šaly;

Montessori mokykla

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

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

VACLOVAS BIRŽIŠKA

LIETUVIŠKOSIOS KNYGOS KELIAS

EUDEIKISl
1 
I

GAIDAS-DAIMID i
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA | 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

laiko buvo įvesta lietuvių kalba 
atskiru dėstomuoju dalyku ir į 

'aukštesniąsias mokyklas, tačiau 
joms tinkamų vadovėlių taip ir 
neparuošta. Rimtų privatinių 
leidyklų, kurios kitų tautų kny
gų rinkose vaidindavo ir vaidi
na žymiausią vaidmenį, Lietu
voje visai neatsirado.

Pastangos organizuoti knygų 
leidimą visuomeniniais pagrin
dais (J. Jablonskio Vilniuje įkur 
ta "Aušra”, P. Višinskio suda
ryta “Šviesa”, taip pat “Lietu
vos Ūkininko” leidykla ir kitos), 
neturint užtenkamai materiali
nių lėšų, tedavė labai kuklius re
zultatus. Viena tiktai Kaune 
šv. Kazimiero Draugija, leidusi 
daugiausia tikybinio turinio kny 
gas, bet nevengusi ir pasaulieti-, 
nių iš karto atsistojusi ant tvirto ' 
materialinio pagrindo, kiekybiš
kai davė daug .daugiau knygų, 
negu visos kitos visuomeninės 
leidyklos kartu. Ilgainiui ir mo
nopolinė knygos gamyboje Vil
niaus padėtis pradėjo keistis, su
sidarant rimtiems knygų cent
rams Kaune ir Seinuose, o iš 
dalies ir Rygoje, kur A. Macie- 
jauskio ir L. Jakavičiaus leidyk
los pradėjo masinę populiarinių,, 
palyginti ne labai aukštos koky-, 
bės, brošiūrų gamybą.

(Bus daugiau)

(Iš V. Biržiškos raštų)
ir visai dar nebuvo, o rašytojų 
darbu besiverčiant įvairiems 
profesionalams tik atliekamu 
nuo kitų jų darbų laiku, daugu
mas tiek pasaulietinės, tiek ir 
dvasinės šviesuomenės atstovų 
beveik visą savo rašytojų ener
giją išeikvodavo bendradarbiau
dami laikraščiuose, o knygoms 
rašyti jiems neužtekdavo nei 
laiko, nei jėgų.

Tai ir dabar, kaip ir anais 
draudimo laikais, lietuviškųjų 
knygų tarpe pirmą vietą vis už
ima ta pati kelių lankų brošiū
ra, be to, dažniausiai ne origina
liai parašyta, bet išversta iš len
kų ar rusų kalbos. 0 pirmaisiais 
metais buvo išleista ir daug pa
kartojimų tų leidinių, kurie bu
vo anksčiau nelegaliai išspaus
dinti.

Senoji Vilniaus Zavadzkio 
spaustuvė, o- tąijKpat ir naujai 
įsikūrusios spaustuvės Vilniuje

noroms teko nusidažyti tam tik- i (Petro Vileišio, Martyno Kuk- 
romis visuomeninėmis spalvo- i ^os) ’ Kaune (Saliamono Banal
us į čio) ir Seinuose (Laukaičio,

Palyginti su spaudos draudi- j i^varanausko ir kompanijos) vis 
mo lalikais, naujai legalinėse są-> dėlto pradeda masiškai lietuviš- 
lygose spausdinamų knygų po- i ^as knygas .spausdinti. Bet ir tai_ 
budis pradžioje maža tepasikei-, ^uvo daugiausia brošiūros, ne-| 
tė. Rašytojų profesionalų, kaip! re^aį atmustos iš tų pačių laik-|

■ raščių, o iš dalies ir padžios mo-?
; kykloms lietuviškieji vadovėliai,||me birželio 12 d. kalbės dr. Ka- 
kada į valdines pradžios mo- zys Ūringis. Pamaldose giedos 
kyklas buvo įvestas ir lietuvių solistė Elena Blandytė; akom-

(Tęsinys)

tuo laiko- 
dėmesiotarpiu daug iausia 

kreipta ir daugiausia lėšų ir 
energijos išeikvota periodinei 
spaudai organizuoti. Tuo požiū
riu neturint patyrimo, nes “prū
sinių” laikraščių praktika lega
lioms Lietuvos sąlygoms netiko, 
nesugebėta naujai kuriamų laik
raščių tinkamai komerciškai or
ganizuoti. Dėl to didesnioji tuo 
laiku ėjusių lietuviškų laikraš
čių dalis vis dar ir toliau rėmėsi 
labai nepastovia visuomenės 
medžiagine parama ir pati tų 
laikraščių padėtis buvo netvirta 
ir nepastovi. Bet tai leido išlai
kyti jų idėjinį pobūdį.

Grynai komerciniais pamatais 
suorganizuoti laikraščiai atsira
do tik nuo 1909 m., bet ir tai ne 
pačioje Lietuvoje, bet Rygoje 
(Rygos Garsas ir Rygos Naujie
nos). Bet ir jiems noronis-ne-

— Chicagos Lietuviu Tarybos 
baisiųjų birželio Įvykių minėji-

Vėl be sielvarto svyruosim 
Pakely...

M. Kuprėnienė kallbos dėstymas. Nors po kiek panuos Birutė Tamulaitytė.

Golden Egg
r And Cheese Salad Sandwiches

Fuel up your hungry back-in-school kids with a nutritious 
lunch of Golden Egg and Cheese Salad Sandwiches. The filling 
W economical and easy-to-do because it relies on hard-cooked 
Kgs.

4

Golden Egg and Cheese Salad Sandwiches
4 sandwiches

1

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

BIELIŪNAS

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue 
TeL — 523-3572

k

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

SOME CHICAGO MOTOR CLVo CH

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

XXM RDCLOWUiG TOO
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tablespoon chopped 
pimiento, optional 

teaspoon prepared 
mustard

teaspoon Worcestershire 
sauce

teaspoon sali A
slices bread *
Softened butter

except bread and butter. Spread

hard-cooked eggs,* 
chopped

cup shredded Cheddar 
cheese

cup mayonnaise or 
salad dressing 

tablespoon snipped 
parsley or parsley 
flakes 

Combine all ingredients
i slices of bread with about 1/3 cup egg salad mixture each. 
Top with remaining bread. Butter outsides of sandwiches. 
Grill in skillet or on griddle over medium-high heat until 
golden brown. Turn and brown other side.
*HARD-COOKED EGGS: Put eggs in single layer In sauce* 
pan. Add enough tap water to come at least 1 inch above 
eggs. Cover and quickly bring just To boiling. Turn off heaU 
If necessary, remove pan from heat to prevent further boiling. 
Let eggs stand covered in the hot water 15 to 17 minutes for 
T.arge eggs. (Adjust time up or down by about 3 minutes for 
each size larger or smaller.) Immediately run cold water over 
eggs or put them in ice water until completely cooled.

To remove shell, crackle it by tapping gently all over. Roll 
egg between hands to loosen shell, then peelt starting at larga 
end. Hold egg under running ^lold water or dip in bowl of 
water to helo eCM off »hz>lL. t
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VASAITIS-BUTKUS

I^IDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
■btfi niiM><i*V, . . y*

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003

Naujienos, Chicago, 8, HL Wednesday, June 8, 1983



Dariaus-Girėno sukakčiai artėjant

J PAUKsTIS

Paukštis prašė visas organizaci
jas skaitlingai dalyvauti eiseno
je su vėliavomis, plakatais, or
kestrais ir kit. įvairenybėmis. Jis 
pakartotinai prašė kiekvieną or
ganizaciją nupirkti vainiką. Tuoj 
pat dauguma at-tovų pasisakė, 
kuo galės minėjime pataikauti. 
V. Jasinevičius pranešė, kad 
Dainavos ansamblis prisidės dai
na, giesme, “Draugas”, “Naujie
nos”, “Laisvoji Lietuva” — sa
vo plunksna, E. Jasiūnas pasiū
lė j minė imą pakviesti anų die
nų Lituanicos krikštynų ir skri
dimo komiteto dalyvius. Baigda
mas susirinkimą J. Paukštis pra 
šė paraginti minėjime dalyvau-

I ti ir kitas organizacijas, kurių at. 
'tovu susirinkime nebuvo.

Minėjimas įvyks liepos mėn. 
4 d. 1 vaL prie Dariaus ir Gi
rėno paminklo Marquett Parke 
6700 S. California Ave. Chica
go. Vėliau smulkesnę minėjimo 
programą 
išgirsite 
Įvait* iais

rasite laikraščiuose ir 
klausydami radijas, 
minėjimo reikalais 
John Paukštis, 4423

S. California Ave., Chicago. Ill. 
60632, telcf. 523-0546 ir į parado 
viršininką Bruce Neberieza — 
tel. 247-4438.

Už visokeriopą talką nuošir
džią padėką iš anksto reiškia i

N. Dariaus ir S. Girėno .
Minėjimo Komitetas j

O- L23-čias Gintaro balius
1 !M>1 m. Chicagos Lietuvių Moterų klubo narės, paskatin

tos geib. J. Daužvard'enės, pirmajame Gintaro bal uje pri
statė visuomenei 6 jaunas lietuvaites. Ners debiutančių 
pristatymai buvo ruošiami ir kitų grupių, Gintaro balius 
skyrėsi nuo jų l etuviškcs muzikos, tautinių šokių bei gin
taro ir ti spalvių gė.ių puokščių {pynimu j šį elegantišką 
parengimą. Chicagos Istorijos Draugija savo leidinyje Gin
taro balių pavadino pačiu įžym'ausiu renginiu Chicagoje.

Šįmet jau 23-ėia grupė lietuvių kilmės gintarėlių kruopš
čiai ruošiasi momentui, kada birželio 25 d. Conrad Hilton 
viešbučio didžiulėje salėje giliu reveransu jos lenksis prieš 
i---- lytę, tėvelį ir visus svečius, štai šių metų debiutantės:

tlAL 1ST ATI F O JI IXLS
— P«rdavlrTM»i

BBAL ISTATI FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t V

MUTUAL FEDERAL SAVINGS *
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai ’

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L TeL 847-7747

Gegužės mėn. 26 d. Dariaus ir 
Girėno posio salėje buvo su
kviestas organizacijų atstovų pa
sitarimas S. Dariaus ir S. Girėno 
istorinio žygio per Atlantą 5z 
metų sukakties minėjimo reika
lu. Susirinkime dalyvavo Da
riaus-Girėno posto valdyba, Pa
saulio Lietuviu Dienu komiteto 

w C

atstovas A. Milūnas, Lietuvių 
Bendruomenėj ALTos, Vytau
to Didž. šaulių rinktinės, gen, 
T. Daukanto ir “Klaipėdos” jū 
rų šaulių, Marquette Parko ir 
Brighton Parko Namų Savinin
ku draugijų, Vyčių 36-tos kuo
pos, Lietuvių Moterų Federaci
jos, Biržėnų klubo, Vilniaus 
Krašto Sąjungos; Tauragės klu
bo, Liet. Prekybos rūmų, Načlių- 
Našlikių klubo, Moterų klubo. 
Liet. Skautų Brolijos-Seserijos, 
Cub scouts’, Veterans of Foreign 
Wars of the US, Anglų lietuviu 
klubo, Medžiotojų - Žuvautojų, 
Liet. Futbolo klubo ir dar kelių 
organizacijų atstovai.

Susirinkimui pirmininkavo 
Dariaus-Girėno posto buv. ko- 
mand. J. Paukštis. Jis pranešė, 
kas jau padaryta, kas daroma ir 
kas dar reikės atlikti sukakties 
paminėjimui. Iškilmės prasidės 
eisena Lith. Plaza Court (69-ąja 
gatve) nuo Western gatvės. 
Bruce Neberieza bus parado vir
šininku. Prie Dariaus-Girėno
paminklo bus paminėtas lietu-kompozitorių dainų. Plojome už 
yių išeivijos istorinis įvykis. J. linksmas daineles.

Literatūros derliaus švente
1!183 m. birželio 5 d. 3 vai. Iškviestas Reg. Liet. Bendruo- 

buvo surengta Re. Liet. B nes i menės pirmininkas dr. V. Dar- 
Kultūros tarybos Novelės kon-'gis pristatė svečius: T. Blinstru-, 
kurso užbaigtuvės. | bą, dr. VI. Šimaitį, prisiminė R. i

Po 3 vai. Liet. Tautiniuose ’ 1 J~ ” T'*
Namuose Kultūros tarybos pir
mininkė Z. Juškevičienė gražiu 
įva-d’niu žodžiu pradėjo iškil
mes. Pakvietė A. Tamulyną api
būdinti novelės žanrą. Pasirodo, 
kad A. Tamnlynas ne tik spor
to žinovas, bet ir literatūriškai 
aptarė novelės žanrą ir iliustra
vo daugelio rašytojų kūrinia:s.

Perskaitytas premijų komisi
jos protokolas.

Kultūros taryba skyrė mece
natų premijas:

Pirmąją premiją — $500 (pa
skyrė Veronika Jasiukaitienė) 
laimėjo rašytojas V. Alantas;

antrąją premiją — $250 (pa
skyrė X) laimėjo S. Tomarienė;

trečią premija — $200 (pa
skyrė p. Kapačinskasj iš Rock- 
fordo) laimėjo A. Norimas.

Novelių ištraukas skaitė: V. 
Alanto — stud. R. Tričytė; S. i 
Tomarienės — Ig. Petrauskas, 
A. Norimo — p-lė Pranckevi- 
čiūtė.

Pirmoji dalis labai sumaniai 
išpildyta. Palydėjome plojimu.

Meninę dalį atliko operos so
listas A. Brazis. Jis, akompanuo
jant žmonai, padainavo keletą

LB-nės prad ninkus: dr. Z. Da
nilevičių, J. Vaičiūną ir pristatė i 
jų žmonas. Paminėtas J. Žemai
tis kaip premijos davėjas (kiek 
anksčiau).

Po to paminėjo dalyvaujan
čius R. LB-nės apylinkių pirmi
ninkus: p. Skopą, ig. Petraus
ku ir K. čiurinska. Pristatė dr.!

c *■ JK. Pranskevičių su šeima. Visus 
palydėjome katutėmis.

Pasibaigus oficialiai daliai, p 
A. Katelienė pakvietė vaišėms: 
kavutė su įvairiais skaniais de
likatesais. Kadangi nemažai bu
vo, tai ėjome pakartoti.

Prie registracijos buvo renka-1 
mos aukos. Nemažai dalyvavo 
asmenų, nors aplink buvo daug 
parengimų. Skirstėmės 6 vai. 
vakare.

šių iškilmių parengimas 
truputį disonanso, bet

Aleksas Ambrose

I

i

Nors 
sukėlė 
“literatūros derliaus šventės” / 
parengimu visi buvome sužavė-j 
ti ir dėkojame Kultūros tarybai J 
už puikią programą ir šaunias I 
vaišes.

Išsamų pranešimą pasiskaity- 
sime “Vagose”. C. Genučio pa-1 
daryta daug nuotraukų. Pama
tysime spaudoje.

K. P.

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

f ’ autorius,
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

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

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina 515.

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

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKSOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

' KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1)' 
Siųsti čekį:

BUTŲ NUOMAVIMAS 
R NAMŲ PIRKIMAS * PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALT
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

2 mieg. 
Garažas. 
Francis-

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

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

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

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

M1SCELLANOUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidau 
Dirbu ir užmiesčiuose, groti, 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
Tai. 927-3559

D Ė M E S I/O 
62-W METŲ AMi VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui lutonwblll* - 

Liability apdraudimas pamlnla- 
kams. Kreiptis:

A. LAURA ITI1 
4645 Sc. ASHLAND AVI. 

TeL 523-8775

Gintarėlė KRISTA KAREN KALIEBE, Kardės ir Ro
berto Kaliebe dukra, Palos Heights, Ill., lanko Mother Mc
Auley aukštesniąją mokyklą. Priklauso garbės studentų 
organizacijai, yra studentų tarybos narė bei įtraukta į gar
bės studentų sąrašą. Priklauso Marist HS teatralų grupei 
bei yra Marist sportininkų skatintojų grupės narė. Pažen
gusi prancūzų kalbos studijose. Baleto, jazzo, modernaus 
šokio ir gimnastikos mėgėja. Bent porą valandų savaitėje 
pašvenčia St. Alexander parapijos mokykloje kaip mokytojų 
asistentė. Planuoja pasirinkti medicinos mokslų šaką.

IBItllillllillllllllllllllllllllillllllllllllll'l
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JAU ATSPAUSDINTA
< J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
' NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CfilCAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Mr. K. Januta,

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

SURPLUS SUPPLY CATALOG pub
lished twice a month is a national 

i 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.

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

>

>
i
1

i

I

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings
S10 

ELEONORA JAKŠTAS
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (Pr.)

i
| HELP WANTED — FEMALE 

Darbininkių reikia

REIKALINGOS VALYTOJOS
Dirbti visą dieną. Kreiptis asme
niškai nuo 10 iki 2-ros vai. p.p.

MINIT-MAID DOMESTIC 
7562 N. Milwaukee Ave. — 647-0433 

Skambinti angliškai.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
išdėti teisininko Prano SULC 
išruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
šleists knyga «u legališkomi' 
ormomiA

Knyga su formomis gauna 
nt Naujienų administracijoj*

f

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Laikrodžiai Ir teanrenyMt 
Pardavimai ir Taisymai 

1646 West r>th SftMi 
TiL Republic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, I1L 60632. Tol. YA 7-5980

Notary Public .
INCOME TAX SERVIC1

4259 S. Maplewood, TeL 254-745$
Taip pat daromi vertimai, giminią 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

Homeowners Insurance
Good service/Good price

F. Za polis, Agent 
3208V2 W. 95th St 

Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

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

TeL 776-5162 
1649 West 63rd Street 

Chicago, HL 60629

LIUCIJALR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai {domine gydy- 

toj’o, viioomenėg veikėjo ii rašytojo atiiminimūi, 
Dr. A. Gumch — MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečia 1905 

metų {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunai dienai Ir 
fusirūpinimą______ _______ ____________

Dr. A. J. G n seen — DANTYS, jų priežiūra, įveiks ta ir 
grožis. Kietais viršeliais

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

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik ____
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekj arba 

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

18.00

84.00
53.00

Miko šileikio apsakymu knygi 
‘‘Liucija’ jau atspausdinta.

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

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

į

ADVOKATŲ DRAUGU A 

V. BYLAITIS 
ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

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

6606 S. Kedzie Ava. 
Chicago, III. 60629 

Tel: 778-8000

PIRKITE JAV TAUPYMO dONUf

Naujienos, Chicago, 8, Ill. Wednesday, Jude 8, 1983

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608


