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PABALTIJO LAISVĖS DIENA
GRUBUS STRAIPSNIS

“The Washington Post” 
landžio 10 d. išspausdino 
Reich straipsnį “Send Our Nazi 
Collaborators Back to Russia”. 
Straipsnis vienašališkas ir gali 
būti žalingas kai kuriems neleis
tinai apkaltintiems lietuviams. 
Kun. J. Prunskis, atsiliepdamas 
į tą straipsnį, parašė “Washing
ton Post” redakcijai laišką, at
kreipdamas dėmesį į tų bylų 
trūkumus, kai neleidžiama pasi
naudoti jury teismu, kai taip 
teisiamų padėtis blogesnė negu 
kriminalistų, kuriems parūpina
mas valdžios advokatas; paga
liau, atkreipdamas dėmesį, kad 
patys Sovietai papildė ir tebe
pildo tokius pat žiaurius nusi
kaltimus kaip ir naciai.

(ALTo informacija)

Senatoriai Robert Dole (resp. 
iš Kansas) ir Patrick J. Leahy 
(dem., Vermont) pasiryžo pa
siūlyti, kad JAV Kongresas pri
imtų Pabaltijo valstybių lais
vės rezoliuciją; kurioje --reika
laujama, kad JAV prezidentas 
ir Valstybės departamentas pa
naudotų visas galimas priemo
nes siekiant užbaigti koloniali- 
nę padėtį ir okupaciją Pabalti
jyje ir grąžinti laisvę Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai, kaip to rei
kalauja laisvo apsisjrrendimo 
teisė. Rezoliucijos paskelbimas 
ryšium su baisiųjų trėmimų mi
nėjimu birželio 14 d.

Siekdamasis, kad ši rezoliuci
ja būtų priimta, Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirmininkas dr. 
K. Šidlauskas rašė laiškus įvai
riems kongresmenams ir sena
toriams, susilaukdamas palan
kių atsiliepimų.

ba- 
W.

M. THATCHER PARLAMENTE 
TURĖS 400 ATSTOVŲ

DARBIEČIAI IR VISOS MAŽOSIOS PARTIJOS 
NEPAJĖGĖ PRAVESTI NĖ 200

LONDONAS, Anglija. — Pra-kiečių apsaugos, jeigu reikalai 
ėjus dvylikai valandų po rinki- į 
mų, brlių radijas praneša, kad I 
premjerės Margaret Thatcher j 
vadovaujama konservatorių par
tija pravedė į parlaemntą 400 
atstovų, tuo tarpu darbiečiai, 
kartu su visomis kitomis mažo-, 
mis grupėmis nepravedė 
dviejų šimtų atstovų.

Darbiečių pirmininkas 
chael Foot apgailestauja,
koalicija n:eko nepadėjo rinki
minėje kampanijoje. Jis pripa
žįsta, kad jis pats yra padaręs 
didelių klaidų, bereikalingai pa
daręs nuolaidų koalicinėms gru
pėms. Dabar jam neliko nieko 
kito, kaip patarti visiems pra- 

1 dėti ruoštis kitiems rinkimams, 
■o jis pats yra pasiruošęs pasi
traukti.

nė

Mi-i reikalauti, kad britai 
kad

DR. KAZYS ŠIDLAUSKAS VYKSTA 
Į BALTUOSIUS RŪMUS

PREZ. REAGANAS BIRŽELIO 13 D. PASIRAŠYS PABAL
TIJO VALSTYBIŲ LAISVĖS DIENOS DEKLARACIJĄ

CHICAGO, Ill. — Ponia Blinstrubienė, ALTo reikalų ve
dėja, pranešę šią ž.inią: 4^-’

Dr.- Kazys .šifiaūškąs, Amerikos^jį^^^Tarybo^j^, 
mininkas; ar-.j inž. Grožv^das Lazauskas, ALT^sekretp.ęi^įfe 
gavo- iš -Baltųjų „Rūmų; kvietimą šių metų biržęlK^įĮ3 <į’.ėną 
būti liudininkais, prezidentui Ronald Reaganui pasirašant 
deklaraciją, skelbiančią’ Pabaltijų Valstybių Laisvės Dieną.
PABALTIEČIŲ JAUNIMAS'\ tvarkyti savo reikalus.
PRIMENA SOVIETŲ SUOR
GANIZUOTUS IŠVEŽIMUS
WASHINGTON, D C. — Esti

jos, Latvijos ir Lietuvos jauni
mas’ birželio 14 dieną Washing- 
tono biznio'šrityje važiuos auto
mobiliais ir mašinų trimitavimu 
visiems primins, kad 1940 metų 
birželio 14 dieną rusai pravedė 
plačiausius areštus visose trijo
se valstybėse ir vežė suimtuo
sius į Sibirą.

Šio protesto Washingtone or
ganizatoriai yra specialiai suda
rytas komitetas, kurio pirminin
kė yra Helena Viksnins. Ji pa
reiškė. kad 1940 metų 14 dieną 
prasidėjo didžiausi lietuvių, lat
vių ir estų areštai. Paskelbta 
Pabaltiečių Diena primins ame
rikiečiams, kad reikia padėti 
pavergtiems pabaltiečiams at
gauti savo teises nepriklausomai

Birželio 11: Barnabas, Dai
nius, Vaiva, Gaudvainis, Skir- 
gėlė.

Birželio 12: Anupras, Rūta, 
Ramūna, Uosis, Liūdgalė, Ger- 
minas.

Birželio 13: Antanas, Mintau- 
tė, Alis, Gūžė, Siginotas, Mib- 
kantė, Kūnotas.

Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:25. 
, Oras šiltas, gali palyti.

Vokietijos, Šveicarijos ir Švedijos gydytojai tikrina Katyno balose atkastus 
lenkų karius ir inteligentus, rusų nužudytus Katyno miškuose.

CHADAFI, ARAFATAS
ATSKRIDO Į JEMENĄ

SANA, Jemenas. — Moamar
Chadafi ir Jasir Arafatas ketvir-. daryti koalicinę vyriausybę, 
tadienį susitiko šiaurės Jemene,

PREZIDENTAS EANES PRISAIKDINO 
NAUJĄ PORTUGALIJOS KABINETĄ

MARIO SOARES YRA PASIRYŽĘS PRAVESTI
.. A^iW-r.KELIAS EKONOMINES REFORMAS

■» ''' -’V. ’.

'M'.TSARONa — Portugalijos Naujame kabinete yra du ka- 
ketvirtadienį pri-j riškiai. Jie yra demokratinės 

tvarkos šalininkai. Prezidentas 
Eanes yra pasiryžęs padėti pa
grindus demokratinei santvar
kai.

Soares yra pasiryžęs pravesti 
žemės reformą ir sudaryti ge
resnes pragyvenimo sąlygas vi-

prezidentas 1
saikdino socialisto Mario Soares 
naujai sudarytą koalicinį kabi
netą.

Mario Soares vadovaujama 
partija gavo daugiausia atstovų 
parlamente, bet jis neturėjo 
parlamento daugumos. Jam trū
ko kelių atstovų, todėl teko su- j siems portugalams, grįžusioms 

‘ ’ ’ ’ . (iš Goa, Timoro, Angolos ir kitų
„ . t> „n. „ u f sričių.Prezidentas Ramalho Eanes j 

kad galėtų aptarti abiem svar-' prisaikdino premjerą ir minis- 
bius reikalus.

jama, kad jie išvažiuotų iš ] 
džiosios Britanijos? Britų dž 
guma nori Amerikos apsaug 
kol bus pasiekta taika, todėl 
ir balsavo už Margaret Thatcl 
poziciją. Premjerė pasisakė 
bendradarbiavimą su JAV.

Michael Foot, darydamas m 
laidą ka:riasparniams, sut: 

išeitų
Europos Bendrosios Rinkos, 
taip būtų paslėgta, tai britai I 
ropoję būtų pasilikę be rin 
Šitas klausimas taip pat dau£ 
atstūmė nuo darhiečių. V

Michael Foot prisipažįsta, 1 
jis pats kaltas dėl pralaimėjii 
Jis pareiškė, kad neturėjęs 
į koaliciją su liberalų ir soc 
demokratų vadais.

šį-kartą rinkimų balsų suskai- 
čiavimas užtruks ilgesnį laiką, 
nes šiaurės Airijoj buvo didelė 
apgaulė balsavųncy metu. Dido
kas balsuotųjų" skaičitis balsavo* 
po du kartu, šitas klausimas tu-

GANDHI REIKALAUJA 
NAUJŲ RINKIMŲ

NEW DELHI, Indija.— Pr< 
jerė Indira Gandhi, tris die 
praleidusi Kašmire ir kasc

BANDO SUVIENYTI 
... . - -YKĄ. AFRIKĄ ,, v

ADIS’ABABA, Etiopija.— Ka
da Maroko vadovaujama grupė 
sutiko tartis apie Afrikos suvi.e* 
nijimą, tai Etiopijos diktatorius 
pulk. Mengislu Heike Mečiam 
pasakė pagrindinę kalbą 32 
valstybių atstovams. Jis išdėstė 
pagrindines mintis, kurių priva
lo prisilaikyti Suvienyta Afrika. I Darbo partijoje 
Klausytojams susidarė įspūdis, pralaimėjo.- kairiasparniai 
tarytum Mengistu būtų Suvie- svarbiausieji klausimai, rūpėju- 
nytos Afrikos diktatorius.

Meng'stu buvo Etiopijos pen
kių karių tarybos narys, kuri 
oficialiai valdė Etiopiją. Etiopi
jos iiiiperatorius Haile Salasie 
buvo suimtas. Mengistu vieną 
rytą nušovė visus keturis kilus 
komiteto narius ir pasiskelbė 
Etiopijos valdovu. Nušautųjų- 
tarpe buvo du Etiopijos kariuo
menės pulkininkai, planavę 
įvesti demokratinę santvarką vi- , 
same krašte. Maskva pirmiausia 
pripažino Mengisto vyriausybę' 
ir atsiuntė patarėjus.

,- .v.. . .v .v, . , . kitame mieste sak’usi rinkires būti ištirtas, isaiskintas ir} , „ , A .
i-jn’-., ... i .. / nes kalbas, ketvirtadienį paįsukčiau tojai’ nubausti. /f
<?■. * *

Kfetyirtadienis pasitaikė labai 
gražus, šiltas, daugelis balsavo. 
Apskaičiuojama, kad balsavo} 
32 milijonai žmonių.

kalavo. kad būtų pravesti m 
rinkimai visame Kašmire.

Gandhi yra įsitikmusi, 1 
praeitą savaitę Kašmire b 
rinkimai buvo klastoti. Ji 

rinki
t 

daugiausia ; gali įsivaizduoti, kad
Du į rezultatai būtu tokie vieni) 

kokie buvo paskelbti. Daug 
šieji-britams, buvo šie: Į Kašmiro gyventojai neprite

1. Kaip apsiginti nuo Sovietų fanatikų grupei, siekiančiai K 
užpuAlimo? Patys britai nepa
jėgs pasipriešinti Sovietų atomi- somybės.
nėins .raketoms. Be Amerikos I 50,000 Indijos karių, kurie pa 
britai nieko nepadarytų. ' ko tvarką ir neleidžia at

2. Kaip galima tikėtis ameri-' renis grupėms savavaliauti.

miro autonomijos ir neprikl 
Į Kašm'rą pasit

terius, pareikšdamas viltį, kad
4dis šį kartą parlamentas galės pra-Diktatorius Chadafi buvo Adis':^ ,C1 ““° r

Ababoje. Jis ten siūle būtinai; 
priimti šiaurės Sacharą į Vie- ( 
ningą Afriką, bet jo pasiūlymas 
buvo atmestas. Tada jis nutarė 
išvažiuoti iš Adis Ababos. Libi
jai tam klausįjmui pravesti rei
kėjo kvorumą sudaryti, bet ji 
nepajėgė, todėl dabar Chadafi 
nesidomi tolimesniais konferen
cijos nutarimais.

Buvo pasakojama, kad Ara
fatas buvo išskridęs į Rumuni
ją prašyti pagalbos palaikant 
vienybę palestiniečių judėjime.1 
Dabar Arafatas atsirado šiaurės1 vėliau įsakinėjo 
Jemene. Jis yra įsitikinęs, kad maištininkus. Suėmė virš 200 
Libane esantieji palestiniečiai 
jo daugiau nebeklausys. Jis ži
no, kad Sirija kurstė palestinie
čius prieš Arafatą.

KANCLERIS KOHL 
ĮSPĖJA RUSUS

BONA, Vakarų Vokietija. — 
dėti stiprų pagrindą demokrati- • Kancleris Helmut Kohl ketvir-
nei santvarkai. Gen. Ramalhoj tadienį pasakė kalbą Vokietijos 
Eanes buvo štabo viršininkas, 
kai komunistai norėjo padaryti 
perversmą ir nuversti naujai su
sidariusią demokratinę vyriau- 
svbe.

Portugalijos tankai 
apgynė demokratiją

Gen. Eanes, patyręs apie pasi
ruošimus perversmui, pirmiau
sia įsakė tankams užimti parla 
mento rūmus ir prezidentūrą, o 

suimti visus

KALBAMA APIE PERVERS
MĄ PERU RESPUBLIKOJE
LIMA, Perų. — Dabartiniu 

metu kraštą valdo prezidentas 
Belaunde Terry. Jis pasiuntė 
civilinę gvardiją į šaurę, kad ga
lėtų nuginkluoti Apšviestą taką 
sudarančias ginkluotas grupesT 
Šios grupės užpuldinėja ūkinin
kus, juos žudo ir nešasi rastą pa
ruoštą maistą ir žiemos dra
bužius.

karininku, pasišovusių versti le
galią valdžią.

Apraminus perversmą, mirė 
buvęs vyriausias Portugalijos 
kariuomenės vadas. Tada prezi
dentu buvo išrinktas gen. Ra- 
malho Eanes. Visi maištininkai 
buvo nubausti ir išmesti iš ka
riuomenės.

parlamentui, kurioje nusiskun
dė Sovietų Sąjungos nuolati
niais grasinimais.

Vokietijai nepatinka, kad So- į 

vietų Sąjunga visą laiką, jei ne 1 
vienokiu, tai kitokiu būdu gąs
dina Vokietiją. Vokiečiai visą 
laiką turi rusus bijoti. Jeigu ne 
vienu, tai kitu būdu jie grasina 
ir ieško priekabių.

Kancleris Kohl planuoja būti 
Maskvoje liepos pirmomis die
nomis. Jis yra pasiryžęs kalbėti 
įvairiais klausimais, bet jis pra 
nešė parlamentui, ksd jis prašys 
dabartinius Sovietų valdovus 
vokiečiu negąsdinti.

ATVYKO AMBASADORIUS
RICH ARD STONE

ŠIAURĖS JAPONIJOJE
DREBĖJO ŽEMĖ

TOKIJO.— šiaurės Japonijoj 
ketvirtadienį du kartu sudrebė
jo žemė. Drebėjimas sukėlė ant; 
kojų žmones ir išvijo juos j lau
kus. Prieš dvi savaites buvo 
stiprus drebėjimas, padaręs gy
ventojams daug žalos, šimtas 
žmonių neteko gyvybės.

Meteorologijos specialistai tvir-’ 
tina, kad ketvirtadienio drebė
jimo centras buvo Akila srity
je, šiaurinėje Raiščiu saloje.

ginti ir šaudyti ūkininkus. Ma
noma, kad prie šių neramumų 
prisideda kai kurie kariai. Jeigu 
šios žinios pasitvirtintų, tai ne
tolimoje ateityje galima laukti 
perversmo Peru Respublikoje.

i Krašto finansai netvarkoje ir vi- 
j sur jaučiamas maisto trūkumas.

Išvykus daliniams iš sostinės, Kviečiama kariuomenė tvarkai 
Limos apylinkėse pradėjo de- palaikyti.

TEGUCIGALPA, Honduras.
Specialus JAV ambasadorius 
Vidurio Amerikai R. Stone ket
virtadienį kalbėjosi su Hondūro 
prezidentu Roberto Suazo Cor
doba. Penktadienį jis išskrenda 
į Nikaraguą, kur jis susitiks su 
prezidentu, užsienio reikalų mi
nister™ ir kitais įtakingesniais 
sandinistais.

— Penktadienį aukso uncija 
įkainavo $3X6.

NTKARAGUA ATMUŠĖ 
NAUJĄ PUOLIMĄ

MANAGUA. — Nikaraguos 
kariuomenės vadovybė pranešė. I 
kad jos kariai šiandien sustabdė 
600 ginkluotų žmonių, įsibro- 
busių į Segovijos provinciją. Ke
liose vielose įvyko krūvi 
rėmimai su įsibrovėliais, bet jie 
buvo priversti traukti iš Sego
vijos provincijos. Buvo 600 įsi
brovėlių. Nikaraguoje jie paliko 
1 10 lavonų.

ini susi-

o

I

Senatorius Robert Dole pritaria prezidento Reagano 
paskelbtai Pabaltijo pavergtų tautų kovos dienai.



JONAS JOKI BONIS

Sena fotografija padeda prisiminti
Man buvo labai malonu susi- 1. Dr. Algirdo Margerio žmo- 

tikti M. Meilienę, nes pokalbis na. Jos vardo dabar neprisime- ; 
su ja man padėjo prisiminti ne nu, bet neseniai buvau prisimi- , 
tiktai Švedijos karalienę, prieš, nęs. Dr. Margeris baigė savo die-' 
porą šintilį metų nušautą Rygo
je, bet ir senąją lietuvišką baž
nyčią, kur buvo nukirsta lietu- Chicagbj, o vėliau persikėlusi ( 

dirbti į Lietuvos konsulatą Lon
done.

3. Juodis, M., mūsų orkestro 
vedėjas, pirmo vardo nebeprisi- 
menu. Jis-turėjo gerą klausą.!. 
Mokėjo gerai nustatyti stygų 
instrumentus. Buvo skutėjas.

4. Keturienė.
5. Matilda Meilienė, ėjusi;

melstis į Senąją Rygos lietuvių 
katalikų bažnyčią ir apžiūrėjusi 
kieme stovėjusį švedų karalie-. 
nės paminklą. |

Vidurinėje eilėje:
1. Martynas Variakojis, dar’ 

gyvas, gyvena Wisconsine, turi! 
savo ūkį.

2. Druktis.
3. Veželis.
4. Jonas Jokubpnis, šio raši 

nio autorius.
Trečioje eilėje:
1. — Motiejus Jusas, labai ga- j 

bus jaunuolis. Savo pavardę pa
keitė į Charles Matthews. Buvo 
Edison bendrovės vyriausias in
žinierius. Man buvo pasiūlęs kraštui aukštai kultūriškai paki- 
idarbinti Edison Co. žadėjo pa- lūs, galima buvo ryžtis ir te
mokyti ir duoti bet kokį darbą. 
Jaunas riiirė.

2. Juozas Virbickas.
3. Verutė Navikaitė.
4. Lengvinas, ir
5. Veželis.
Manau, kad prie šios fotogra-

! nas Vilniuje, marčios bute.
2. Agota Visčiulytė, dirbusi

Socialistinio Jaunimo Lygos Mandolinų orkestras, 
Konrado fotografuotas prieš 6.5 metus.

(Skaityk J. Jokubonio paaiškinimus)

VACLOVAS BIRŽIŠKA

■! LIETUVIŠKOSIOS KNYGOS KELIAS
1

(Tęsinys)

Ilgainiui beveik visiškai išny
kus analfabetizmui ir apskritai

v?o kareivio ‘galva.
Ašs prisimenu, kąd lietuvis ka

reivis , ryžosi nušauti karalienę. 
Jis žinojo, kad karalienė visą 
laiką buvo stropiai saugojama. 
Jam taip pat buvo aišku, kad ka
ralienės sargai jo gyvo nepalėls, 
jc nekankins, ilgai jo netardys,* 
bet tuojau jam bus suruoštas 
teismas ir ten pat vietoj jam bus 
nukirsta galva.

Carąs Rodžio laikėsi ir pastatė 
jam katalik’šką bažnyčią. Nie
kas neprisimena, kada ji buvo 
pastatyta, užtat ją ir vadino 
Senoji lietuvių bažnyčią;

Rygoje buvo dvi lietuvių baž
nyčios. Senoji ir naujoji. Senoji 
buvo tą, kurion mane tėvai nu
vedė, o naujoji buvo šv. Pran
ciškaus bažnyčia, j kurią dauge
lis lietuvių ėjo.

Meilienė žinojo abi bažnyčias, 
bet ji eidavo melstis į Senąją. Ji 
labą! 'gerai prisimena Senąją 
bažnyčią ir prisimena bažnyčios 
aikštelėje stovinčią “Raganą”.

Besikalbant su Mėiliene, mu
du; prisiminėm, kad abu pri
klausėm tai. pačiai jaunimo or
ganizacijai.' Be to, abu priklau
sėm' to mėto mandolinų orkest
rui. Grįžęs namo, pradėjau knis
tis po sayo senas fotografijas, 
ir radau vieną, kurioje abu esa
me; i Kad skaitytojai pamatytų, 
kaip mudu tais laikais atrodėm, 
tai spausdinu čia: tą seną foto
grafiją. . Fotografija sena, bet 
mes prieš 50 metų jaunai atro
dėm.’ Cibulskis galėjo pasakoti, 
kas. jam j,galvą atėjo, bet mudu 
su Meiliene buvornę Senojoje 
Rygos'lietuvių bažnyčioje ir ma
tėme lietuvio nušautą Švedijos 
karalienę, 'rusų Ragana vadina
mą, nes;. ji padėjo švedams vy
kusiai. gintis. nuo rusų .kareivių, 
bandžiusių užimti Rygą. Abu 
atvažiavome Amerikon, apsigy
venom ..Chičagoje ir- priklausė
me. Lietuvių socialistinio jauni
mo ’.ygai, kuri turėjo savo 
dolinų: orkestrą..; Šięjejfotoįrą-. 
f i j oje ’jąia yĮsž^ ' -

1 Iš.eilės išvardinsiu visus, ku
rie priklausė mandolinų orkest
rui. Ne visų vardus prisiminiau, 
tad kai-prisiminsiu, tai papildy
siu. Iš .kairės .j dešinę sėdi:

J

kiems leidiniams, apie kuriuos 
anksčiau tesvajota, bet nerizi
kuota jų leisti. Vienas tokių lei
dinių? buvo 1932 m. pradėjusi 
eiti ‘‘Lietuviškoji Enciklopedi- ‘ 
ja”. Per 12 metų jos tesuspėta 
išleisti tiktai 9 tomus ir dešim-

i . . .
fijos dar teks gi'įžti, kai pasikal- Į tojo % (8 sąsiuvinius; paskutinis 
besiu su dar tebegyvenančiais j sąsiuvinis, pasirodęs tiktai 1944 
muzikantais. i
: Jeigu kas prisimena vardus, 
tai būčiau dėkingas, jei man pa
skambintų 434-2610 dienos me
tu ir neprašytų fotografijos, nes) 
jų daugiau neturiu. Ją traukė 
Konradas.

— Afriką*sudar6 51 valstybė. 
Adis Ababoje susirinkę valsty
bių atstovai pasisakė prieš Poli
sario karių, atstovavimą. Cha- 
dafi reikalavo,, kad kiti atstovai 
pripažintų Polisario kovotojus.

— Kenijos prezidentas tvir
tina, kad Afrikos valstybių kon
ferencijoje išspręsta didžiausioji 
Afrikos vienybės krizė.

• Amerika yra vienintelė pa
saulyje šalis, kurioje automobi
liai dažniau keičiami į naujus 
negu padangos.

žiūrint nė jų vertės. Tuo požiū
riu buvo sumuštas ir Muravjovo- 
Koriko rekordiis, nes šis iš kon
fiskuotų vienuolynų ir privati
niu bibliotekų buvo bent Vil
ūnus viešą'a biblioteką sukūręs.

Vokiečiams 1941 m. Lietuvą 
okupavus ir ją lig’ 1944 m. žiau
riai valdant, lietuviškųjų ir ap
skritai Lietuvoje esančių knygų 
naikinimas buvo tęsiamas ne 
mažesniu uolumu, kaip prie bol
ševikų. Iš viso buvo iš bibliote
kų tos okupacijos metu atimta ir 
iš dalies išgabenta į Vokietiją, 
o iš daiie* ai.’duota j popieriaus 
fabrikas keli šimtai tūkstančių 
knygų, o jų tarpe iš vienos Kau
no Universiteto Eibiiotekos bu
vo atimta ir sunaikinta 30,000 
knygų. Per visą okupacijos lai
ką veikianti griežčiausioj i vo
kiečių karinė cenzūra neleisda
vo paleisti viešumon ir daugelio 
tokių knygų, kurios jau buvo iš- 
spaudintos, nors jose nieko poli
tiško ir nebuvo. Tik į tos oku
pacijos pabaigą suradus kelius, 
kaip veikti tos cenzūros valdi
ninkus, nekartą pasiduodančius 
įvairioms materialinėms pagun
doms, buvo trumpą laiką pavy
kę išleisti kiek lietuviškų kny
gų. O kaip lietuviškoji visuo
menė buvo savosios knygos iš
siilgusi, matyti kad ir iš to, jog 
išleidus, nors ir kiek cenzūros 
sužalotus Maironio raštus, visas 
30,000 egzempliorių leidinys bu
vo iš karto išpirktas; buvo jau 
ruošiamas ir antras toks pat lei
dimas, kurį tačiau sustabdė Lie
tuvos okupanto pasikeitimas. 
Apie tokius knygų tiražus se
niau lietuviškoji knyga ir sva
joti negalėjo. . .

Tačiau 1944 m. prasidėjus ant-
,ra;ai bolševikinei Lietuvos oku- ryti 10 tonų įvairių žalėsių.

pacijai, lietuviškoji knyga Lietui 
voje visiškai mirė. Tiesa, dide
liais tiražais tenai spausdinama 
lietuviu kalba įvairi bolševikinė v Į
mukalatūia, bet ją tiek pat ttf- 
galima taikyti lietuviška knyga, 
kiek ir spaudo* draudimo metu 
išleista Muravjovo azbuką ar 
pravoslaviškojo sviatejško sino
do išleistą ‘‘Dievišką Liturgiją 
Švento Jono Auksaburnio”. Tuos 
pravoslaviškojo svetejšojo sino- 
pirkti, bet niekas jų neskaito.

Bet tuo pačiu laiku žymiai lie
tuvių visuomenės daliai atsira
dus Vakarų Europos tremtyje, 
kol ji didesne, kompatiška mase 
laikėsi ypač Vakarų Vokietijoje, 
ir čia 1945—1949 m. lietuviškų
jų srityje buvo nemaža pasiek
ta, ypač leidžiant daugybę įvai
riomis formomis dauginamų pe- 
riodinių leidinių. Bet šiai emi
gracijai išsisklaidžius, ir lietuvių 
spauda ten beveik visiškai apmi
rė.

Tauta, kuri neturi galimumo 
savo kultūros kelti, kuri nega
mina ir nespausdina naujų kny
gų, kuri nepateisina savo savita 
kultūra savo tautinio individua
lumo kitų tautų tarpe, yra miru
si. Bet lietuvių tauta, išgyvenu., 
si tiek skaudžių katastrofų ir jau 
nekartą iš numirusių prisikėlu
si, mirti nenori ir nemirs. Ir dėl 
to ji, nelaukdama ir savo tautos 
židinio atstatymo ir dar po vi
są pasaulį išsklaidyta, atgaivins 
ir savąją knygą ir jau ne tuščio
mis rankomis grįš į išlaisvintą 
tėvynę.

(Pabaiga)

tautinėse parodose laimėti pir
mąsias vietas. Nors knygos sri
tyje ir buvo nemaža dar trūku
mų ir spragų (pvz. per maža bu
vo dar kreipiama dėmesio į 
mokslo popuiiarizacijos knygas 
ir per maža dar buvo paruošta 
pasaulinių klasikinių veikalų 
vertimų), tašiau ir šioje srityje 
vis buvo matomos aiškios pa
stangos tobulėti. Vienu žodžiu, 
per tą laiko tarpą lietuviškoji 
knyga buvo jau visiškai išaugu
si ir virto vienu svarbiausiųjų 
lietuviškosios ir Lietuvos kul
tūros kėlimo veiksnių.

Tik kaip tik tuo didžiausio 
lietuviškos knygosM?1!™0 
laikotarpiu užgulė krąstą 
visiems žinomos '• poĮ(Įąiės-įką--- 
tastrofos, kurios, sugriovus.pą 
Lietuvos nepriklausomybę, kar-

(Iš V. Biržiškos raštų)
ninių pažiūrų mūsų motkslini li
kai ir iš šiaip rašytojai (šis leidi
nys turėjo daugiau kaip 300 ben
dradarbių).
žodyno tolimesnis leidimas ilges
niam laikui susitruktė. Naujai 
sudaryta žodyno redakcija ilgus 
metus tvarkė ir tikrino visą ank
sčiau surinktą medžiagą, rinko 
naują ir pagaliau tiktai vokie
čių okupacijos metu pavyko iš
leisti pirmąjį.tomą, o kitoje oku
pacijoje išleistas ir antrasis, bet 
jau smarkiai bolševikinės cen
zūros sužalotas.

■ Paskutiniu nepriklausomybės 
dešimtmečiu ypač smarkiai pra
dėjo augti ir kilti dailioji raštija,] tu visiškai numarino ir'Jietuviš- 
kurios lygis palyginti' su senes- kąją knygą. Pirmuoju,' 1940— 
niais laikais tiek jau buvo paki
lęs, kad vis dažniau lietuviškųjų

• m. liepos mėnesi, baigėsi žodžiu

Kitas leidinys, kuris mūsų 
tautai;būtų turėjęs gal ir daug

J didesnę reikšmę, tai buvo su- 
i planuotas ir pradėtats leisti di

dysis įietūvi-ų kalbos žodynas, 
kuris turėjo apimti visą mūsų 
kalbos lobyną. Jį buvo jau pra
dėjęs leisti Kazimieras Būga, bet 
jam 1924.XII.1 nelauktai mirus, 
“Indija”), kurie visi apėmė'apie 
40 milijonų.spaudos ženklų, kas 
^sudarytų apie: 150 nbrmalaus di
dumo knygų. Jos pareikalavimas

* jjuvo toks didelis, kad vis tekda
vo senesniuosius tomus, kartoti, 

Yr tuo būdu, pavyzdžiui, pirmo 
jo tomo buvo jau' išspausdinta 
30,000 egzempliorių, antrojo 
25,000 ir tL t., Šįs^ leidinys buvo 
ir pirmasis- plaieshio masto lie
tuviškas leidinys, kuriame vie
name bendrame darbe susijun-jo varžytis su panašiomis knygo- 
gė įvairių politinių ir visuorųę- mis kituose kraštuose ir net tarp

1941 m., bolšeyikmečiu naujoji 
‘‘valdžia” savo darbą pradėjo ĄŠ 

autorių raštai buvo verčiami ir Į' karto ne tik įvedimu grięžęiaų- 
svetimas kalbai

Bet ir šiaip žymiai buvo paki- 
lėjusi ir pati knygos išorė. IŠ 
dalies dėl susikūrusios pirmo
sios lietuviu bibliofilų “XXVII 
lietuvių knygų mėgėjų” draugi
jos įtakos, bet ir šiaip pakilus 
bendrajai knygų . kultūrai, lie
tuviškoji knyga ilgainiui visiš
kai pakeitė savo formą, viršelius 
ir iliustracijas, į tą darbą įtrau-. 
kus ir mūsų tiek senesniuosius, 
tiek ypač jaunesniuosius meni
ninkus, ir pagaliau pasiekė to, 
kad šioje plotmėje drąsiai gale-

'n

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

ISM m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrtą, VIn« 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
J. Raukflo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir T 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukom!* b 
M. K. Čiurlionio. M. ifleffclo, V. Kašuboa, A. Rūkitdės ir A. Vanu 
kūrybo* poveikriaia 365 pu*L knyga kainuoja tik £1

'• DAINŲ SVENTtS LAUKUOSE, poetės, rašytojo* ir tol 
tinių lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dairų 
iventea bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim^ 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja W.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraJy 
t*S luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų apralymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyfJ 
parduodam* tik už 81 -r -i

GIFT PARCELS TO LITHUANIA

Nepaprastai gerą apetitą turi 
skėriai.. Tolią sverianti skėrių 
masė per kelias sekundes gali su-

Mr-

‘ sios visų spau^dinių cfenžūrds,'
1 kuri toli prašoko jJ r
Vilniaus lenkų cenzūros žiauru
mus, bet ir sistemingu, daugelio 
senesnių leidiniu naikinimu. | 
Pirmoji sunaikinta knyga buvo 
prieš pat šią okupaciją išspaus
dinta, bet dar iš spaustuvės ne
išleista Mykolo Biržiškos knyga 
“Vilniaus reikalu Amerikos Lie
tuvoje”, kurios tepavyko išgel
bėti vos keletą egzempliorių- 
Paskiau prasidėjo sistemingas 
mokyklinių ir įvairių viešųjų 
bibliotekų knygų naikinimas, 
jau nekalbant apie daugybę pri- ' 
vatinių bibliotekų, atimamų iš | 
suimamųjų ar tik likviduojamų • 
įvairių asmenų, kurios visos pas
kiau buvo naikinamos, visai ne- R

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

. ....
% SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos

•• darbus dirba. ’ i .r.
kaip AŠTUONIS fellJONUS dolerių

. - • >apdraudū- savo nariams. 3
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
1 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. A

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

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

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

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

Tel. (212) 563-2210

-
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PtomUI paraiyt* studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalni* t 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienas! 
lietuviui Leidinys fllustruotu nuotraukom!*, pabaigoje duodami 
vitovardžiu pavtdinima'tir Jų vertini*! J vokiečių fctffią. EaBal 
naudingoje 335 puri, knygoje yra Rytprūsių Lemėhtpl*. Kaina M

> K4 LAUKIS E1ML palytojo* Petronėlė* Orintaitėf it#
minimai ir mintyj apie urmenis ir vietas neprOt Lietuvoje ir pir 
maišiais bolševikų okupacijom metai*. Knyga turi 234 puslapiu* 
bet kainuoja tik $3. * .

> JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupm 
ta* ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir yoUtikoje? tik >* 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
riją. Dabar būtų jį galimi pavadinti kovotoju ui žmogau* teiwa 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja W

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, I1L 60629 ♦ TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENĖ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2a01W. 69th St., Chicago, I1L 60629 * Tel 925-2737

E

o

3 — Naujienos, Chicago, Ill. — Sa t.-Monday, June 11-13, 1983

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

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI * FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

T** T Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. yakaro.

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

I *

50 metų studijavęs, kaip

MlATEINA LIETUVA,
parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai bet kada Ir 
Set kur, Set kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvį lietuvius

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

tr patarė mums toliau studijuoti

PUt** n.

■
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VI melai

JAV-bese busią daug naujų darbų
Rockwell Corp, gavo iš JAV - 

Air Force už vieną bilijoną ir 
200 milijonų satelitams ir kito
kiems įrengimams užsakymų. 
Tuos įrengimus naudos JAV 
aviacijos įstaigos bei įmonės. Ci
viliniai laivai ir lėktuvai galės 
taip pat naudotis kai kuriais 
įrengimais. Be to, Pentagono 
pastangoms Could Defense Sys
tem Inc. gavo už 92 milijonus 
dolerių Užsakymą laivyno tor
pedų dalims ir panašioms erdvės 
dalims gaminti. General Dyna
mic Corp, gavo iš Air Force už
53.7 milijonų Užsakymų kovos nūs su Navy sutartį ir United 
lėktuvų ,F16 dalims gamin i.*. 
Martin Marrieta Corp gavo iš 
Air Force 16 milijonų dolerių 
tęsti toliau studijas,vad. MX 
missile srityj. McDonnell Doug
las korp. sudarė sutartį su Navy

ir Air Force už 13.3 milijonus 
dolerių F18 karo lėktuvų dalims 
gaminti ir kai kuriems pakeiti-!

f “Cubs” žaidžią Cikkjos parke. 
E Kainos yra sumažintos 2 dul. nuo 
g reguliarios kainos, išskyrus Blėa- 
C cher seats.
* Chicagos beisbolo komanda 

“White Sex” yra pagadinusi bir- 
€ želio 23 d., liepos 17 d. ir rvgpiū- 

čio 5 d. seniorų diena. Žaidynių 
pradžia 1 vai. 15 mln.; įėjimas 
— pusė kainos. Pirmadieniais, 

j žaidimo pradžia 7:30 P. M. ir bi- 
! lietų kainos Č7 ir $5 yra suma

žintos iki pusės kainos.
Chicagos golfo laukuose: Co- 

> Park, Jackson Park, 
Waveland, Warren Park ir South

mams padaryti F-15 kovos ^nos senjorams yra su-
tuvuose. Avcco korp. sudarė su
tartį už 10.5 milijonų ir North
rop korp. gavo 7 milijonų do
lerių užsakymams kautynių lėk- 1 1 * 9 » •

mažintos.
Daugiau informacijų gausite 

skambindami teief. 294-2274.

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 debiutančlų 
pristatymai buvo ruošiami ir kitų grupių, Gintaro balius 
skyrėsi nuo jų lietuviškos muzikos, tautinių»šokių bei gin
taro ir trispalvių gėlių puokščių įpynimu j šį elegantišką 
parengimą. Chicagos Istorijos Draugija savo leidinyje Gin
taro balių pavadino pačiu įžymiausiu 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 
1,—Aytę, tėvelį ir visus

tuvu dalims pagaminti.
ITT korp. sudarė už 6 milijo

nus ir Texas Instrument Inc. už 
46 milijonus dolerių sutartis! 
identifikacijos sustemai Air 
Force Įrengti.

FMC korp sudarė už 7 milijo-

Technalogy koip sudarė už 3.2 
milijonus su Air Force sutartį. 
Pirmoji gamins vad. "missle” 
launching sistemą dalis, o a nt-. 
loji jet-ingin dalis. Pr. Fab:

Žinotina kiekvienam vy
resnio amžiaus (suėjus ly
biai 65-nVrAs MėTttrns) 
automobitic\ Vtffrūbfojūi
Nuo šių metų liepos mėn. 1 d. 

kiekvienas automobilistas, kaip 
ir kas met, turi išsipirkti Chi
cagos City Hali savo automobi
liui lipinuką, kuri reikia užli- 
pyti ant automobdlio pryšaki- 
nio lango. Tie vairuotojai, ku
riems prieš liepos mėn. pabaigą 
sueis lygiai 65-ri amžiaus metai, 
turi teisės tą lipinuką gauti už 
pusę kainos, kiek jis kainavoSamdys laikinai atleistuosius darbininkus I jam pirmiau. Kaip visa tai at-

Hot Springs, Va. — Daugu-, 
mos korporacijų vadovai praei-1 
tos savaitės pabaigoje savo su-' 
eigoje nutarė, kad jie gal būt. 
kai kuriuos atleistus darbinin
kus priims darban, kurie buvol 
atleisti recesijos metu, nežiūrint 
j stiprumą ekonominės padėties 
šiame krašte.

. James H. Evans, Union Paci
fic Corp. pirm, pasakė, kad 6,000 
šios kompanijos (iš 44,000 dar
bininkų) darbininkų dėl rece
sijos buvo atleisti iš darbo.

Mi. Seferson, iš Du Pont kor
poracijos, pasakė, kad dėl rece
sijos administracija iš 174,000 
darbininkų atleido 7%. Tačiau 
ekonomijos padėčiai krašte su
stiprėjus, tik mažas skaičius at
leistųjų vėl bus naujai pasam
dyti.

Mr. Ruben F. Metier, TRU’. 
Inc. korp. pirmininkas, pareiškė, 
kad naujų darbų atsiradimas pri
klausys nuo darbų rūšies pa
skirstymo. Jo kompanija turi 
patyrimo elektronikos ir vad.

• likti, pasiteiraukit City Hali telf. 
] 744-6878.
Į Lipinukams ant automobilio 
{užpakalinės lentelės (plate), ku

riai lipinukus išduoda Spring- 
vadovai pareiškė, kad palei-} fieldas, seniorai jokių papigini- 
džiant pensijon vyresnio am-^.mų negąuūa'/ F,'J. 2* 
žiaus darbininkus, jaunesniems® 
darbininkams bus daugiau ga-| 
limybių• darbo gauti. . . —— ------ — -r---------- ------

Petitas, rėjo: V. Virginija šū 8.4% be- 
' ■' x darbių, Alaska ir 'Pensilvanija-

— 6.4%, Louisiana ir Oregon 
5.7%, Illinois, Washington ir 
Wyoming — 5.6%, Idaho 5.5%, 
Kentucky ir Mississippi 5.2%. 
Dvidešimtyje valstijų apie 533,- 
000 bedarbių gauna per 26 sa
vaites tiek išmokų kiek jie už
dirbdavo per 33-ka savaičių. Fed. 
valdžios raporte pasakyta, kad 
333,200 bedarbių gauna tokias 
išmokas, kurios svyruoja nuo 
6-10 savaičių, kaip nedarbo kom
pensacijos.

“aerospace” srityse. Jas plėsda-Į 
mi sumažina darbus kitose rū. 
švse.

— J. A.'v-bese II valstijų ge
riausias nedarbo apdratidas tu-

Pr. i. .
■t

SPECIALIOS KAINOS 
SENIOKAMS

1

I

Chicagos beisbolo komanda 
“Cubs” pavadino kiekvienos sa
vaitės antradienį seniorų diena.. 
Minėtą dieną seniorai gauna 
dolerių nuolaidą nuo pagrindi
nės bilieto kainos, išskyrus pi
giausias sėdimas vietas (Blea
cher seats).

Bilietams rezervuoti arba tu
rint bet kokiu klausimu skam
binkite į parko raštinę tel. 181- • Senatvė yra, kai vyriškis į
5050. dar flirtuoja su mergaitėmis, bet

Moterų dienai yra paskirta nebepameiia dėlko.

i

Štai šių metų debiutantės:svečius.

O «

1

,1

- •

M.

Gintarėje SUZANNE MARIE RUDDY, Jean ir Jono 
Ruddy dukra, Chicago, Ill., baigė Marijos gimnaziją ir pra
dėjo studijas Daley kolegijoje. Mėgsta muziką, kegliavimą, 
meną, fotografavimą bei sviedinio sportus. Yra pašventusi 
savo laisvalaikio valandas pagelbėti senelių prieglaudos gy
ventojams. Planuoja pasiruošti specialiai profesijai — tera
pijos darbui su fiziniai paliegusiais vaikais.

KELIAS Į TĖVYNĘ
Auksinius miestus išdidžiai aplankęs, 
Kalnų viršūnės perkopsi rimtai.
Pavargusios širdies kiekvienam kraujo tvinksny 
Girdėsi balsą, šaukianti tenai, 
Kur motina tave lopšy pagirdė

Krūtimi meile tekančiu penu 
Ir šalį tąvo pasakom apsupo 
žiedų baltumo nuotakus šydu. 
Išblėsusios vilties tamsioj prarajoj 
Matysi kuoruos augančias ugnis 
Ir tamsumos vaiduoklių klaikų šokį 
Nutrauks dangun pakilęs pilnatis, 
Kada svečioj šaly nuo vargo upių 
Pakelsi į tėvynę žvilgsnį ir mintis, 
Kada suskaudusios krūtinės dvasios skundas 
Plačia, kaip Nemuno tėkmė, daina pragys. 
Norėtum apkabinti visą žemę plačią, 
Norėtum apsodinti vyšniomis baltai 
Visus kelius į žemės kampelius mažiausius, 
Visus kelius, kuriais sugrįžtų tremtiniai. 
Tada baltai pražystų Azijos kalnynai, 
Nuo Reino ir Dunojaus būt keliai balti. 
Balti balandžiai vėl į sostines sugrįžtų, 
Ir būtų ta diena nepaprastai giedri. 
0 maršai, žengiančių į vieną didžią šventę, 
Nutildytų pirklių erzlias kalbas. ^ 
Bet kas, lietuvi, tavo širdį plačią' 
Mažos tautos didžiam pasaulyje supras?

Vytautas Vėtra

Lietuves kaiiftb žiftėftės būto 
gėri astronomai

tūom sykiu atsitiko nelaimė. Ra
tai užkliuvo už peklos kampo. 
Arkliai pasibaidė, apvertė veži
mą ir riulatižę dišiių kaž kur pa
bėgo. Ratai pasilikę gulėti ant 
dangaus.

Pagal tai, kaip tas žvaigždynas 
stovi, žmonės ir atspėja laiką 
arba pasaulio dalis. Prieš dieną 
tie ratai, atsisuka -į rytus arba 
“apvirsta”; vidurnaktyje jie at- 

i 
žiemvakarius. ItgiąŪj&žiįĮ^ūs 
kaip sukasi tie “ratai?’. lengvai 
atspėsi vakartis, rytusį, šiaurę 
arba pietus.

Bet kiek mūsiškių, pakliuvę 
į kalinis arba mišką, galėtų pa
sinaudoti šiomis paprastomis in
formacijomis? Daugelis jau apie 
tai užmiršo, o kiti visai nebuvo 
girdėję. _

; Kiek dar mūsų atsimena ką 
I reiškia ‘^rąžulo ratai”?

Lietuviai seniau daug ką at-, 
į spėdavo iš žvaigždžių. Ke- 
« liaudami svetimoj šaly nakties, 
j metu, jie atspėdavo pažiūrėję į. 
] žvaigždes, kurion nušėh eina: ar 
1* į šiaurę, ar į pietus ar kiton 
, kryptin. Žvaigždės jiem paša-..

kydavo ir laiką arba metų dąlį., 
Ttiose speliojifriudSe svarbiu da-.
vinių būVo 'taip vadihami Grįžtu? jsigręžia į šiaurę, vakare. -

J žvaigždžių. Iš kur atsirado toks, 
i pavadinimas? Mat, toje grupė- 
i je esančios 2 žvaigždės sudaro 

kaip ir ratus, o trys likurios at
rodo, kaip rodyklė. Nė girna to,; 
ši grupė šūkmėjaši arba gr^zOšl..

1 Apie šio žvaigždyno 'atširadi-1 
mą pasakojama, kad labai se
niai kokia aukšta dangaus esybė 
važiavusi ratais per dangų.. Bet

Trumpos žinios
• Amerika eksportuoja virš 

1 50% Visų užauginamų pupelių
(soybeans). Išlyginant, išvėži- 

1 mą apie 10 bilijonų vertės per 
1 metus, užtenka pinigų pirkimui- 
'apie 300 "milijonų statinių aly- 
voš.

• Krokodilas niekad nekram
to maisto, visad jis viską prary-, 
ja.

• Viena sekundė saulės ener
gijos yra 13 milijonų kartų di
desnė už metinį elektros naudo
jimo vidurkį JAV.

• Seniau žmonės tikėjo, kad
sapnuojant upę, yra kas nors vi
duryje iš troškimų. 1

• šįmet Amerikoje daug dau
giau žmonių skaito laikraščius 
kaip anksčiau. Viso yra priskai-’ 
tomą 45 milijonai, skaitytojų.

• Daugiau žmonės kreipia dė-. 
mesio į garsinimus laikraščruo-’ 
»e, negu televizijoje ar kitu b&-' 
du. Ketvirtadalis visų garsini-į 
mų randamas laikraščiuose.

• William Douglas auksciau-j 
šiame teisme ištarnavo 36 me
tus. Tai pats ilgiausias ištar
nautas laikas teisingumo depar
tamente.

I

Si«♦ <♦> <♦> «*> <♦>

ORBIS invites you to

mm

.11 /

plus ... Austria, Poland, 
Czechoslavakia, Hungary 
Belgium, U.S.S.R., Rumania

• Amerikoje yra maždaug apie 
vienas milijonas ląikraščių iš-> 
nešiotoju.

• Jaunas špokas sunaudoji 
maistui tiek kirminų, kad jubs 
išrikiavus užimtų keturiolikds* 
pėdų ilgio liniją.

• JAV išlaikymai Jungtinių 
Tautų Organizacijai, išleido virš’ 
180 milijonų dolerių 1982 metais.

Ali-.i.-i..J k. » L*

ATSPĖJO

— Ką tau išpranašavo sena 
čigonė?

— Jog neužilgo turėsiu nema
žą nuostolį.

— O kaip, ar išsipildė?
— Aišku. Jai išėjus pastebė

jau, jog trūksta kelių,sidabrinių 
dalykų.

* * *
DRAUGIŠKAS PATARIMAS

— Ji man pasakė, jog esu gra
žiausias ir įdomiausias vyras pa
saulyje.

— O, nesivesk su mergina, ku
ri apgaudinėja iš pat pradžios.

» »
PRIEŽASTIS

— Ar kartais neturi cigaretės?
— Tariu, bet tu nerūkysi.
— AšTukaU visokius, tai ko-

del tavbrregalėciau?
— Dėlto, kad neduosiu.

IŠALKINO

“Kas man pasakys, 
padarytas 
rnolfyrojas 
kinių.
t JMažasis 
liSoirti.

“Tinklas padarytis 1š **»«•
1 :1

tinklas?'
I-thoj6 skyriau^

iš ko yra
— klausia 

mo

Zigmas ;.p<ėmė pa-

MM

džiulis gyvulys, Tcurio skrandis •' _ ___
yra 10 pėdų ilgio, kuriame telpa lųčfrų, kurios suriji 
šeši bušeliai žoles. TlTTS

elė-

Naujienos, Chicago, III. —Sat-Monday, June 11-13, 1983
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Kieno duonų valgo, to ir dvasia gyvena
Mykolas Drunga Drauge, gegužės mėn. 27 dienos 

laidoje, pasiryžo LB-nę apginti nuo šmeižtų. Jis pabrėžia, 
kad šmeižtai grįžta bumerangu. Labhi gaila, kad jis šiuo 
atveju pats klysta ir klaidina mūšų visuomenę. Lietuvių 
Bendruomenės, kaip tokios, niekas nepuola ir jos nešmei- 
žia. Jos įiešmeižia net ir Petronio okupanto melo propa
gandai tarnaujantis “Gimtasis Kraštas”. LB-nės neprisi
mena savo-smeižtuosė- net ir buvęs Draugo redaktorius, 
grįžęs Vilniun, Alseika; Gine ^ijp,;kai^ ^a jub^mi mūsų, 
laisvinimo veiksniai ir ^pašiepiami jų'veikėjais Juos puola 
okupanto samdiniai, juos marina kaip nusenėjusius par-, 
tijos likučius net ir LB-nės vadai.

Mano nuomone, tai, ką rašo Draugo vedamųjų rašy
tojas, tai nėra LB-riės šriieižimas, o tik jos vadains da-, 
romi priekaištai, kaip, sakysim, kad jie ją nukreipė nuo 
jai skirtų tikslų ir uždavinių, ir visu svoriu ją įjungė 
į politinę veiklą. Todėl per mažai veikiama švietimo ir 
lietuviškos kultūros veikloje. Bet tai nėra LB-nės šmei
žimas, o tik priekaištas jos vadams. Joks LB-nės šmei
žimas, kai primenama, kad JAV ir PLB-riės vadovybes 
atsidūrė vienos siauros grtipėsrglėby. Tai faktas, kurio 
Mykolas Drunga, kad ir kažin kaip besistengtų, nega
lėtų nuneigti.

Mykolas Drunga ramina išeiviją, kad patekti LB-nei 
į vienos grupės glėbį nėra pavojaus. Tikrai, tai tiesa, 
jai šiandien tokio pavojau nėra, nes ji jau yra vienos 
grupės glėby. Tą pastebėjo ir vėlokai V. Trtimpa. Myko 
las Drunga tokiam faktui, kad nėra pavojaus, reikalauja 
skaičiais įrodančių davinių. Jis sumini kai kuriuos kraš
tus, kuriuose frontininkai LB-nei rie^dovatija. Betgi yra 
toks faktas: jei JAV ir PLB-nems vkdovaūja frontinin
kai, tai jie —daugiau ar mažiau— vadovauja visiems 
krašatms. Jei tai netiesa, norėčiau paklausti Mykolą 
Drunga, kurio krašto Bendruomenė pareiškė protestą 
PLB-nės pirmininkui, kuris paskelbė, kad Lietuvių Die
nose, Chicagoje, suvažiavę išrinkti “demokratišku būdu

LB-hės atstovai, perims taiyi*a
bet ir politinę veiklą. Juk prįeš tokį uŽMojb Vryilhi tbtH-' 
hstinį, turėjo kitų kraštų nefrontininkai ’LB-riės -^adoV^i 
pareikšti protestą. Bet ar kas iš jų tą pfediabe? '

Jo manymu, visuomenė frontinįrikais laiko višus tiiBb, 
kurie nesijuhgfa į 'šmeižtus prieš frontiiiirikūs. Nejab^i 
jis hiahb, kad mūsų visuomenė yra tokia hhivi, kad ne
pajėgia atskirti frontininko nuo ne^rontininko? /MykdlUš 
Druhga primygtinai akcentuoja šmeižtus. Nejaugi 
iki šiol vaidenasi net tada šmeižtai, kHi pasiŠ^kBftih pbleš 
tuos, kurie sendina ir niarina mūšų laišvihihib veiksnius: 
VLIKą ir ALTą. Ar tai apšmeižihias irohtihiftktj, kUfte 
užgožė LB-nę, kurie skelbia totalfštinius užmojas, k&ip, 
sakysim, Vyt. Kamantas arba toks laišviiiiiHb vėĮksHių 
“graboriųs” Gečys. Tokie pasisakyriiai, frors ir kTėfn t&t 
jie nėra šmeižtai frontininkams, kadangi phrėffiti ’leišTh- 
gais faktais.

Be to, jis naudoja palyginihitiš, tik 'gaili, kd.cl Re Vi
sada palyginimais galima tiesą išsakyti. Sakysim, My
kolas Drunga sugretina LB-nės rinkimus su Švedijos 
valstybės gyventojų rinkimais, jienis renkant krašto val
džią. Mes neturime tokių davinių, kurie liudytų, kad jos 
piliečiai, renkant, daro suktybes. Tuo tarpu jau tiek kartų 
spaudoje buvo rašyta, kad renkant LB-nės vadovybę buvo 
padaryta balsavimuose nuokrypų.

Mykolas Drunga reikalauja nurodyti frontininkų Blo
gus darbus. Man rodos, kas skaito spaudą, ypač'tą, kuri 
nėra jų paglemžta, tam įrodymų nęreikia. Iš Visockam 
klausti tokius klausimus, kai apkaltintiems nelei^ziąma 
pasiaiškinti. Juk tie, kurie yra užgožę Spaudą, iiegi Leis 
įrodinėti, kokie demokratiški buvo LB-nės vadovybes rin-’ 
kimai. Pagaliau, ar jie leis jų spaūdbje "P^^Uyti, kad 
negalima skaldyti visuomerię, sukelti joje erzelį,’^suskal
dyti Bendruomenę? Ar jie leis pasisakyti, ką^/Saronia 
blogai, kai ryžtamasi sugriauti mūšų laisvinimo,>yeiks- 
nius .arba įubš.fiiįąnšiskai šusdšihfi? ■ ; /
( ; Jis skelbia jr tokį ‘dalyką,;kad yraroi^ahižti(5tbs anti-* 

■ trohtininkiškbs grupės. Tai jdū 'tikra fąiitaštih'ė kČhša- 
cija; kad prieš fcrdntininkūs, b ne'prieš 'okupanto 
•yra. sušioiganizavęš pogrindis. Mes viši zinome^kaįjfljęl 
tūviška patriotiška visuomenė '-yra “griežtai rtūsistaeiušiL 
prieš okupantą ir jos visos pastahgbš rftikreiįitM;;kbvar 
dėl Lietuvos išlaisvinimo. Mykbfas tikrai;pSšk:ėį-į 
bė “naujieną” Draūgo skaitytojSniš, kad yra '8^ąnBii0- 
tcs antifrbntininkiškos grupes. Man rockis, taiAjra tuš
čias jo plepalas. L Į

Be to, jis prisimena kažkokius suklastotus parašus/ 
Greičiausiai, tai bus spaustuvės rinkėjų' padaryta klaida/ 
užUbt surinkę .šuklaštotus rinkinius, - jie šfififiko ;si^l^s-r 
totiis parašus. Tokių klaidų sp^Udtfjb 'rie^tSi $HsftŽkb. 
Betgi šiandien jokia paslaptis, kad šUklaštojimų, renkant 
LB-nės vadovybę, buvo. Jis prisimena ir teismo spren
dimą. Betgi spaudoje skaitėme, kad LB-nėšyadų iškeltas 
RLB-nei teismas Įvyks šiais metais riigpiūčib mėHesio 
pradžioje.

įdomus šio Draugo vedahiųjų. 'kad
opozicija, kovodama pries stiprų oponentą, nesivadovauja 
protu. Štai jo žodžiai: “Išauklėtoj visuomenėj geriausias 
būdas opozicijai pralaimėti prieš stiprų ir. įžvalgų opo
nentą, tai su juo kovoti padėjus Į šhlį protą”. Man rodos; 
kad šiain jo manymui bereikia jdkio kbiiieht§l*(); 'kacfaiigi 
šį Vedamąjį jis tikrinusiai parašė, padėjęs protą į šalį.

Baigia savo vedamąjį taip, kad jis dbttičšiš'tik daly
kiškais svarstymais, bet jis ^pats rašo ne dalykiškai, o tik 
užuominomis, be jokių įrodymų, pasikliovęs fantazija, 
kaip, sakysim, kad yra antifrontinirikiškaš Bldka's; :ltdrTš

Rako vasarvietės miškas ir ežeras.

A. PLESKYS

VLIKo pirm. dr. Kazio Bobelio kalba
(Pasakota 1983 iu. gegužės 29 d. Lietuvių Krikščionių 

15eriiokratų Sąjungos kohferėririjoje, Chicagoje)
(Tęsinys)

Iki šio laiko jie buvo akli 
ir galvojo, kad- yra labai gerai, 
jei galimą su 4iothūnistais su-

( plačiau. Pirmoje eilėje jau Hel
sinkio akto pasirašymo metu, 
mūsų lietuvių, latvių ir estų at
stovai,. ten. sukėlė didelį triukš
mą. Kai kurie net buvo suimti 
ir per spaudą nuskambėjo pa
vergiu. Pabaltijo valstybių lais
vės balsas ir jų troškimas būti 
nepriklausomais.

> 'i -. -■ -•--------— .-v- Po to atėjo 1977 metai, kuo-
Arjis nętūrejo in. Į met BeigraŪoLonfere'ncijojepir' 

rorniacijų, ’kaš yraSbviėlų Š^ga? i ’ • - >- • —.
Btes nėniaftoihe sas vyksta baltijo valstybių pavergimo 

Afrikoje? Ar ines nematėme f klausimas, kur Sovįętų 3-gąpiro-i 
4ras'.t^kšta.;ii^hė? Ar'nėriiatbme, testavo ir- boikotavo, kad tas 
^šj^^sia^ieiniė^ ir centrinė- Jdafisiihas nebūtų nagrinėjamas., 
všė'-yai&ybese?- Kas. Po'1977 metų, atėjo 1980 mėtai 
ten; Visą nesantaiką sukelia, ar' 
•ne komunistų agitatoriai, išnau- »f --j* V ' - i-*.vz ;
jjdodhmi sunkias ekonomines pą- 
. dėtis? Bet jie tuos kraštus nu- 
vedę į komunizmų, tų ekonomi
niu padėčių nepatąiso ir nepa-

no invazijos pareiškė, kad aš tik 
dabar painačfdu, tas y;ra komu- 
nlžnias. O l^'jis veikė aiikšciaū, 
^'fis^veŽė Šddairias "kaiididatu 

f- fįr-. t i - ... - t *■_-

rorniačijų, ^kaš yra Sovielų Š-ga?

konferencija su pertraukomis 
dar tebesitęsia. Todėl, kad Va
karai aiškiai užėmė konkrečią 
poziciją,-reikalaudami tb, ką So
vietų S^ga ir jos satelitai pasi
rašė Helsinkyje, kad tai Būtų 
vykdoma ir nenusileidžia. Pra
džioje daug kas juokėsi iš Hel
sinkio akto, bet kuomet įvyko 
Madrido konferenciją lietuviai 
ten važiavo ir siuntė savo pareiš
kimus. Mes savo memrandūma 
įteikėme visų lietuvių vardu 
prieš konferencijai prasidedant 
in konfėrehėijos mėt'u< 1981— 
1983 mėtais, visą laiką primin
dami, kas vyksta Lietuvoje, Lat.

Hiut Avinui crirvijvje UH i ų < rpj x • v -v d vUOje ir Estnoje, kdEsVten yra mą kartą viešai buvo įskeltas Pa- , L.. , ,teroras: •fSiginis. taūtinis ir kul-

----- 'Madrido koriferėhcija. Ma- 
drido koniefėnėčija dar ir Šian
dien tebesitęsia ir 'kurią taip ne_ 
feisihgai, 'kai’kufie'mūšų redak
toriai spaudoje aprašo. Aš aną 
dieną skaičiau mūsų vieno laik
raščio vedamąjį, kuriame aiš
kiai parašvta, kad Madrido kon- 
ferencijoje visiškai nekovojamą 
dėl žmogaus^teisių, dėl žmogaus 
laisvių, tai e^s i«iavimo aktas. 
Ponai ir . ponios, jei Helsinkio 
aktas ir Madrido konferencija 
būtų žmogaus teisiu ir laisvių iš
davimas,, tai iki šiandien ji nebe- 
srtęstų Madride, kuri jau tęsia
si du sū r.puse metų. Madrido 
konferencija buvo numatyta pa- 

k į baigti per šešiasy-aštuonias ša- 
ąktą^mums atsidąrė^naujas ko-i,vaites; Ji prasidėjo j980 .metais 
vos forūmąs ir tpjšętavoje, rnū- lapkričio 9 d.5 o šiandien jau yra 
su kovą buvo pristatyta daug lwŠ m. gegužės pabaiga ir ta

1 ■ ...............................................III ■■ ■ ■■ Į HIM Į Į ■

Jjernk jhfonėjiis jyyenįmp sąly-

nės^kūrį^yra beraščiai'ir Lmažo 
i^iiąd^slininio, nepažįsta ir ne
žino tikro komunizino moto, ku
ris atrodo toks, idealus, tokia uto
pija. toks^ gražus, kad visi mes 
esame lygūs ir visiems lygi lais
vu-
,,.1975 metais, pagal Helsinkio

šmeižia frontininkus. Juk tokios niekuo neparemtos prie
laidos -yrk iiė kas 'kita, kaip demagogiškas pliurpalas. 
Bet tai nenuostabu, jei taip jis rašo, nes kieno duoną 
valgo, to ir dvasia gyvena.

A. Svilonis

'aaĮiū Vakarams, ’kaU jie negali 
įsitikėti Sčviėtų kad jie 
.‘tLr: : rėikrJte'iitj, kad jie vykdy- 
& jię*pk$ii^šė.‘ Mes pri- 
miitėnle Helsinkio nai
kinimą, jų šūinūiiėjimus, jų 
ąrėętūs, o tų gftipių:sU^iaiynią 
juk ir iššaukė Helsinkio aktas, 
kad j i e galėtų sekti kaip tie Hel- 
širikjo princn^i yra vykd&mi.

Del to šfanaiėn, Aūie?ikbs de- 
legatai labai stipriai ir griežta: 
yra užsispyrę; ’kMd Jie nepasira- 
sys Madrido dokumento, kuris 
neapgintų pavergtų žmonių tei
sės ir jų laisvės. Prieš pat ma
rio čia atriažiavimą • į Chiėagą. 
praeitą savaitę aš gavau kon- 
gresmano Fascell trumpą pra
nešimą apie tai, kas vyksta Ma- 

"(iride, šiuo metu Madride ne. 
bėra jokio susitarimo. Vakarai 
yra griežtai užsispyrę nepasira
šyti dokumento, kol Sovietų Są
junga nesutiks gerbti žmogaus 
teisių ir nepakeis savo pozicijos 
Helsinkio akto stebėtojų atžvil
giu. Kaip žinote, tuos stebėtojus 
sovietai pamažu baigia likviduo
ti.

(Bus daugiau)

‘’ikKITS JAV TAUPYMO "BONUS

HENRIKAS SINKEVIČIUS

K R Y ž IU 0 ČI Al
(Tęsinys)

— O anas tretysis?
— Trečiasis dėl smalstimo.
— Turi būti koks nors žinortias.* X
— Paskui jtios važiuoja. tiįys Wfrslyti ve- j 

žimai su gausiais reikmenimis, o palydovų yra 
net 20. Kad Dievas leistų su tokiu susigrumti! 
Net seilės teka.

— Bet negalite?
— Kaip gi? Kunigaikštis įsakė man juos 

saugoti. Plaukas jiems nuo galvos neniikris iki 
Ciechanovo.

— O jei aš juos iššaukčiau? Gal jie ir norėtų 
su manim susikauti?

— Tada su manim pinna turėtumėt susikau
ti, nes, kol gyvas, iš šito nieko nebus.

Tai išgirdęs, Zbyška draugingu žvilgsniu pa
žvelgė į jauną bajorą ir tarė:

— Suprantate, kas yra riterio garbė. Su jumis 
nesikausiu, nes esu jūsų bičiulis, bet Ciechanove, 
Dievas duos, atrasiu priežastį su vokiečiais 
susikauti.

— Ciechanove daiykit, kas tik jums patinka. 
N<apsiei.' ir tenai be kokių nors rungtynių, ku
rios gali ir paaši”ėti, ’"i tik kunigaikštis ir kdm-

Turiu aš to’.ia lentą, kurioje yra šauki-

— Tada darykite, kaip išmanote. Gana "kalbų. 
I Zbyška, matydamas, kad nėra išeities ir su
prasdamas, kad Jendrekas negali leisti kautynių, 

į vėl pašaukė Sanderų, kad paaiškintų Lotaringijos 
'riteriui, jog galės kautis tiktai atvykus vieton. 
Išklausęs vokiečio žodžių, de Lorche galva davė 
ženklą, kad suprato, ir, ištiesęs Zbyškai ranką, 
valandėlę palaikė jo ranką savojoje ir tris kartus 
ją suspaudė, kas pagal riterių papročius reiškė,

s smaigaliu pirš- i^^^ullni^kai štišifeik^, pajudėjo CiėčHSndvo

y ^TadaųJendrekas atgpęžė savo jau rūstų veidą 
į Zbyška ir tarė:

mas kiekvienam, kuris nepripažintų, kad pahfelė tarė: 
"Daliutė Jtiraiiahitė yra gražiausia ir doriausia . 
ril'ergina pasaulyje. Bet žinote, žmonės visur tik ■ 

* peciiis traitke ir juokėsi. '' uąvėjh:
— Pasakyk jam, kad jis pelėdą myli. 

... — Mano ponas sako, garbingas riteri, kad jūs
hebeht tik kur pasienyje. Čia tai ir anas lotarin- tylite pelėdą! — Itlį) *afdtfe:gf&Hb]b SSnderus.

, 3 - - . .- TWs he’lk^e'^lfib iš rankų pavadžius
[kažkokią savo damą labiau vertinti už kitas. Bet Jir pradėjo segti, ojraskui mauti geležinęįuržtiiię . , .

„ui™ ... „s u; 'ir riūteetė. 3? j sniegą priedais Zbyška. ŽBJŽka kada hora.fr Wir nors kdtitis. Ir taip
tfi;.>K, . ......... JjJaviršulfiii&tai štlši^kę, jiajtidėjo CiėeHhnovo

' įiiies link, kurios bokštus jau gdliiiia Buvo j žiū- 
rėti debesuotame dangaus horizonte.

i Atvyko tik dar sutemus, bet kol jiems atsakė 
prie pilies vartų ir kol nbleido tiltus, pasidarė jau 
gili ntiktis. Juos priėmė ir pavaišino Zbįrškds pa- 
Žįštąiii&siš Mikklofuš iš Užmiškio, vadovavęs pi
lies sargybai, sUd’arythi iš saujos riterių ir trijų 
šimti|l£hkinMktj. Tik atvykęs Zbyškh tuojau, di. 

^(Telfem Šato hefnalohumtli, rė, krrl kiinlgaikš 
tiėhės dvdrtis jau išvykęs. Kunigaikštis, norėda
mas palinksminti komtūrus, surengė dfdhlę me. 
džibklę Mozūrijos lygumose, kurion dar del dides- 
rtfo įaįvairiiiiiho išvj^ko ir kuriigaikštiėhė su pi
lies dainomis. Iš pažįstamųjų dvaro damų Zbyška 

’sutiko tik šermukšninės našlę Ofką, pilies rakti- 
ninkę.

— Nes yra bendras paprotys, teisybę paša- , 
kius — kvailas, kurio mūsų žmonės nepažįsta,

gietis užkabindavo bajorus pakeliui, liepdamas-

jo niekas nesuprato, ir aš iki mtištynių nepri- 
leidau. *

— Kaip? Liepė savo damą garbinti? 'Bijokite^ 
Dievo! Nebent gėdos neturi.

Čia jis pažvelgė į svetimšalį, thrytum norė
damas įsitikinti, kaip atrodo tas žmogus, kuri$.,| 

; gėdos neturi, bet širdyje turėjo pripažinti, kad ' 
Fulka de Lorche neatrodė panašūs į paprastą 
nuotykių ieškotoją Iš po pakeltos šalmo uždan-< 
gos žvelgė geros akys ir jaunas, kažin kokio liū-" 

'desio prislėgtas veidas.
— Sanderus! — staiga pašaukė Zbyška.
— Klausau! — artindamasis atsakė vokietis.
— Paklausk šito štai riterio, kuri pasaulyje • 

yra gražiausia ir doriausia mergaitė.
Sanderus klausimą pakartojo. 4
— Ulrika de Elner,—atsakė Fulka de Lbrche.L
Ir pakėlęs akis į viršų, pradėjo dūsauti. Išgir-i 

| dus tokį piktžodžiavimą, Zbyškai pritrūko oro krū
minėje ir jį paėmė toks didelis pyktis, kad vietoje 
sulaikė eržilą. Tačiau nespėjus jam išsižioti, Jend
rekas savo arkliu atskyrė jį nuo svetimšalio ir

—- Čia man nesikausite.
Tačiau Žbyška vėl kreipėsi į relikvijų par-

J

nepasibąigs. Neleisiu nei jam, nei .jums.

, _ , šito. O jei ku- 
.mjdku.ir aš šį tą.

_ Mi įuhfe
— t) ttlrČtldMet šii Hdfilm, nes drišiekiau

,— Tni'kaip dhbar būš ? — paklausė užsispy
ręs Zbyška; ' . r ,L . 1

je- “ Rietis pagalvos ?,
jr* ** * • - .4 -■» » -A* i -

jūsiškis-jam pasako, kad čia rtėgali 
_ j Jr I&tFpirma jūs turite gkūti kuhi-

ghik§Člb;l> jfs —/ktthitūrb atitikimą.
— 0 jei tokio sutikimo negausime0

ris priešinsis

būti

4

(Bus daugiau)
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SUSIRINKIMŲ
: *

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Wtfcfchwrer Community klinikos 
Medicinų* direktoriui

l*3i S. Manheim RcL, Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

lirseliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 
tokiu adresui

ŽJiMUieAos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

TaL: 562-2727 arba 562-2723

*55-4504, Pag* 04051

Lietuviu Motery Apšvietus 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 Didžgaivis

DŽIAUGSMO ŽMOGUS - CiVH.IZA- i 
coos kūrėjas i 

žesnių minčių, bet VakaruoseArtėjant prof. Vlade Stankos 
šimtinei gimimo sukarinai, Y?r-

mintis. N. Red.

džiaugsmą pinigų mokėti nerei-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

9907 Wwt 103rd Sheet 

Valandos pagal msiUrimą.

LIETUVIŲ KLUBAS AUSTRA
LIJOS SOSTINĖJE

OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI
241* W. 71»t SL TaL 737-5149 

Tikrwg giria. Pritaiko akinius 

ir “contact leaser”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST 43rd STREET 

Valandos: sntnd. 1—4 popiet,

Canberros Lietuvių klubas, 
Australijoje, turi 186 pilnatei
sius narius ir 809 nepilnateisius. 
Per 1982 metus klubas turėjo 
47.253 dol. gryno pelno. Buvęs 
pirmininkas pažymėjo, kad pra
eitais metais į klubą priimti 289 
nauji nariai.

Kovo 27 d. metiniame klubo 
susirinkime išrinkta nauja val
dyba: pirm. A. Brūzga, sekr. G. 

’ Genys, ižd. G. Andriuška, vice- 
pirni. T. Žilinskas, nariai: A. 
Kovalskienė, N. Pilka ir G. 
Howe. (E. L.)

4.

OfiM Metam: 774-23*0,

FLORIDA

• Naminė musė išsiritulioja 
iš kiaušinio ir pilnai išauga per 
dvi savaites.

1

KNOW YOUR HEART

Psichologijos temomis daug pri
rašyta, bet apie džiaugsmą be
veik nieko nėra. Yra Dearbor- 
no monografija apie džiaugsmą. 
Jis, matyt, yra vienintelis, pla
čiau šia tema kalbėjęs. Bet ir 
jis klausimą stato labai lėkščiai. 
Jis klausia, kaip reaguoja žmo
gus, gavęs 10 dolerių? Kaip jis 
reaguoįja — gavęs 1,000? Čia 
jis šaudo pro šalį. Atsakymai į 
šiuos klausimus bus atsakymai 
į sukeltą malonumą, bet ne į 
džiaugsmą. Aiškiai matyti, kad 
psichologai dar nesupranta klau
simo.

IŠ viso, tikslaus ir aiškaus 
džiaugsmo nusakymo dar nė
ra. Prelegentas būtų dėkingas, 
jei kas duotų tikslią ir aiškią 
džiaugsmo definiciją. Tiek teži
nome, kad džiaugsmą sukelia 
pati žmogaus egzistencija ir gro
žis, kad džiaugsmas yra kūry
bos šaltinis.

Homo militans
Kalbant apie džiaugsmo reikš

mę istorijoje, negalime imti vie
no žmogaus gyvenimo. Jis yra

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

EUDEIKIS
“DžiaTikffės vfcaomet”, — pa

sakyta Šv. Rašte. Įsidėmėkite:; 
ne verkite, bet džiaukitės. Ki-j 
toje vietoje pasakyta: “Džiauki-; 
tęs, kaip vaikai”. Kas gi gali 
taip gražiai džiaugtis, kaip vai
kai?

Kaip žmogus gali džiaugtis? _
Kaip jis, patekęs tarp dviejų nepaprastai trumpas. Reikia im- 
amžihybių,jam visai nežinomų,1 ti didesnius laiko tarpus ir žiū- 
gali deiaugtis?

Kas yra džiaugsmas?

Pagaliau,‘kas yra džiaugsmas?

GAIDAS“ DAIMIDDžiauksmo reikšmė istorijoje 
yra didelė, tiktai mes į šį klau
simą nekreipiame reikalingo dė
mesio. Vienas kitas filosofas 
ties šia tema stabtelėjo, bet jos 
nuodugniau nenagrinėjo. O te
ma yra įdomi. Juo daugiau į ją 
įsigilini, tuo ji darosi įdomesnė.

Filosofas Henri Bergsonas 
viename menkesnės vertės dar
be apie džiaugsmą šitaip yra pa
sakęs;

■TUosolai, speku^vę apie gy. ;
eemnu, PraSmę .r žmogaus hk- adančios daug tik-
mą, neatkreipe pakankamo de- ^uo. klalįmu
mesio Į pačios gamtos duotą nu-gį. ,.aKlclo. 
rodymą. Gamta laįa! a,sta-.u j^rericana" nei -Ency-
mus Įspėja ka>p galūne pasmk- Mtur,
4* +«Ir o 1 /-i IcYVOinTYln-c TCA’ClClQ * * i# X * ’ ‘ - <«•

džiaųg§nu> sąvokūs. “Britaimi- 
ca”, kalbėdama apie psichologi
ją, užsimenu,.Jkąd , džiaugsmas 
esąs priitatyvi reakcija...

Kas 'Sfcrri džiaugsmo klausi
mą studijuoti, .'turi kitur žinių 
ieškoti, šis klausimas, rodos, 
turėtų būti nuodugniai ištirtas 
psichologijos studijose. Bet ir 
jose iiiėko aiškaus apie džiaugs
mą nepasakyta. Psichologai ne-

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

ti savo tikslo. įspėjamas josios 
žengiąs yra džiaugsmas. Turiu 
galvoje dtžiaugsmą, ne matonu-

PERKRAUSTYMA1

Leidime! — Pilna apdremh 
ŽEMA KAINA 

Pritniam M 8 et ar Charyt 
ir VISA kortele*.

R. SERENAS. T aL 925-0041

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 3371€ 

Td. (813) 321-4201

HELP MOUR HEART. FUND 

filĘLP YOUR HEART C)

yra kūrybą; juo gilesnė^kūryba, 
tuo didesnis džiaugsmas”.

Reikia skirti džiaugsmą nuo 
malonumo. Kar ais šios dvi są 
vokos sumaišomos, bet tai yra 
du skirtingi idalykai.

O vokiečiu filosofas Nietzsche *

Teisybė, esu šį tą padaręs vtdnj' .yra dkfef& Kiekvienoj e 
skausmų kankinamiems, bet man mums'žiįomojeEūropos kalboje 
atrodė, kad geriausią darbą dir-. yra žodžiai džiaugsmui
bau, kai mokiausi geriau džiaug- jr malonumui nusakyti, tuo tarpu 
^s >- v ! psichologai jų nesugeba išryš-

Nietzsche palietė šią temą 1 -
bet, matyt, jis pats jos nesupra-.j Malorrumb ir džiaugsmo sąvo-

rėti, ką džiaugsmas juose yra at
likęs.

Grimstant į praeitį, tenka susi- 
Klausimas paprastas, bet at- du,rti.SU visa eile būdxl ui Pr-a' 
—• ■ - • - Į eiciai tyrinėti. Istorikas Vico

skirsto praeitį į dievų, didvy
rių ir žmonių istoriją. Comte 
kalba apie teologiją ir metafi
ziką, Hėgelis nustato savo nor
mas, Spengleris vartoja kitus kri
terijus. Skirtingai į praeitį žiū
ri anglų istorikas Arnold J. To
ynbee, kuris dabar dėsto viena
me Amerikos universitete. Per 
paskutinius 15 metų jis parašė 
šešis didelius “Istorijos studijų” 
tomus. Jie nebaigti. Ilgus me
tus Toynbee studijos tebuvo ži
nomos tiktai mažam žmonių bū
riui. Bet p. Somervell šias stu
dijas išpopuliarino. Iš 6 tomų jis 
padarė vieną. Ši “Istorijos stu
dijų” santrauka išgarsino Toyn
bee, o jo skelbiamos idėjos ta
po gana populiariomis. Dauge
lis istoriko Toynbcee interpre
taciją skaito teisinga, pagal ją 
spėlioja ir apie ateitį.

(Bus daugiau)
bet, matyt, jts pats jos nesupra-.j Malohtirnb ir džiaugsmo savo- 
to. Vietoje gilesnių studijų apie yra susipynūsios, bet
džiaugsmą, jis nuėjo prie jėgos jos dėlto tūri ir skirtingų 
garbinimo filosofijos. O kur ši 
filosofija nuvedė, mes jau žino-!

pažymių. Malonumą galima už 
pinigus įsigyti, o. džiaugsmo už

• Maža didumu, bet pilna pro 
teinu, maža pupelė atstoja tiek 
riešutų sviestą, tiek ir keptą viš
čiuką. Pupelės yra vienas iš

me. Kai mokame džiaugtis, už-1 pinigus negausi. Už malonumą Amerikos taupiausių ir sveikiau- 
mirštame daryti bloga kitiems, dažniausiai reikia mokėti, o už- šių maisto produktų.

Apdraustas perkraustytam 
ii Įvairiu etatas*. 

~ ANTANAS VILIMAS 
TaL 374-1*02 arba 3744994

Rytuose šiuo reikalu buvo gra-

SOPHIE BARČUS
RADIJO 4EIMO4 VALANDOS

ntto 8:S0 iki 9:30 t*L ryta 
Stetie* WOPA - 1494 AM 

tranaliuolam** S nusy atvdUef 
MarqueHe Parke.

'i* — Aldona Daufcua 
Talaf4 77*-154J

H59 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO. <L 40429

“Lietuvos Aidai’
KAZĮ BRAZD1IONYT> 

Pro^rirrvM vxUIa

Kiiiiep nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro- 

VLkm laido* ii WCEV rtoti**, 
ban** 1400 AM.

St Petersburg. Fla, 12:30 vaL p.p. 
ii WTTS stotie*. 1110 AM banga.

2644 W. 71»t Street

Ckic&go, niiDOta 60521 
Tdet 778-1374

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

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, III. 60650 
Tel: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
1

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
Tel. — 523-3572

i

IMARYRTMOM]

iTHAN TIM PTftCtMT C*

WHAT IS TH{ FAZT^T GftOMHG -

ratwc /wiwawr/ 
;tors of oatiopath^

at, wm. MORE THAN 
D0U8LI THT1R PRISINT 
MUMBtR-GROWING FROM 

1 10,000 TOOAY TO MORE 
THAN 36000 PHYSICIANS

YIAR5/ /

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

O.** API RALY UCINSTV1D KtDOUM 
DftUOX PERFORM 8UMIRY AMDVTMJU 

/ ALLOTHfR *QtNTlFICAU.Y ACCfFTft 
I MIANS FOR TRIATMg MMYAKDOIIM^ 

INCLUDING THI UA( OF MAMAPUUkfWS j
\ THERAPY. — ■’

•OME CHICAGO MOTOR CU7B TTFS OH

tXWSSMiy DWWG

RAPID GROWTM1 T«

0H TRAMINS mmoul

/ALTHOUGH ONLY RVt 
prPXlNTC* TH< j 
SIČIAM POPULATION 
J.S.'l PRCVIDS

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
k •. - .1
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cJias r< jus, sienos uuno dalyki' 
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Vokietijos krikščionys ir 
uo mėgėjai iškilmingai atš' 
tų įvykį, o vyriausybė 
išle do 2 milijonus spi r alių p

v< nlė 
la prfjga 

s 
to /enkit], vaizdtioj un ių his vi
duramžių bažnyčios fr< skas.

Ir štai po melų — sensacija1 
Kažkoks nežinomas Karjji.iu- 
č:aus menininkas, dilbis Eėjais 
grupėj, Litams Malska! is, stai
ga viešai paskelbė, kad tos baž
nyčios freskos nėra t k ros, bet 
jo paties sukurtos. Niekas tuo 
netikėjo. Maiskaias nenusileido 
ir pasamdė advokatų, kuris iš
kėlė bylą prieš Eėjų ir jj patį. 
Teismo melu viskas išaiškėjo.

1942 m., bombarduojant Liu 
lakų, bomba sugriovė bažny
čios slogų, kuris t k po ilgo laiko 
buvo pataisytas. Lietus nuplovė 
sienas ir beveik nelreliko freskų 
Žymių. Vak. Vokietijos Senųjų 
paminklų apsaugos sąjunga pa
skyrė 100,000 markių bažnyčios 
freskų restauravimui. Fėjui pa
sisekė gauti tų kontraktą, ne- 
ž ūrint vietos pastoriaus padė
jėjo įspėjimo perdaug nepasiti 
kėli ta menininkų grupe. At
naujinimo darbai vyko už užda
rų durų.

Teisme Malskatas parodė fil
mą, kuris buvo padarytas prieš 
pradedant restauravimo darbus

no, Džingiskano ir kilų, 
buvo to prispižimmo 

s/ Atsakymas trumpas: 
ir pus'didžiavimas. Mal 
i;<nėjo atsikeršyti Fėjui 

! <lziuoti .savo darbu. J s
py J o, kad h ėjus pasiėmė sa u 
/ są g obo r mažai jam sumo
kėjo, nekre pdamas dėmesio j 
Malskalo reikalavimą dalytis p - 
nigus pusiau.

1C smas nubaudė Fėjų 26 mė- 
ne. :ų kalėj mo, bet ir Maiskaias 
pats nukentėjo: gavo L8 mė
nesių.

(irjžęs iš kalėjimo, Malska! ih 
tuoj pal gjvo didelį užsakymą 
dekoruoti 1 I šimtmečio moty
vą s vieną žymų Stockholmo 
restoraną. Ir dabar jis verč'asi 
gotiško, romantiško ir bizanfiš-’ 
ko stilių meno darbais, kuriais 
Maiskaias yra ypač pasižymė . 
jęs. (Iš Eur. Lietuvio)

— Venezuelan Lietuvių drau-į 
gija šauk.a pusmetinį susirinki
mą Šiaulių salėje ateinantį sek- 
m d enį, birželio 12 d., 1 vai. 
po pe'ų. Narių dalyvavimas 
būt nas. V aldyba

- J. Andriaus sudarytą Lietu-' 

•os žemėlapį ir išleistą Devenių 
^ul ūrinio Fondo, galima įsigy i 

1 siunčiant užsakymus šiuo adre- 
h’»; |) venių Kultūrinis Fondas, 
°. O. Box 10782, St. Petersburg, j 
T*L 3:1733. Kama $6 J 65c per-;

; xrzlirno išlaidoms padengti.
JAV LB (R) Cicero Apy-j 

linkės gegu/irė - piknikas įvyks 
šm. birželio mėn. 19 d. 12 vai. 
dienos, Vyčių salėje, 2155 W. 
471h Avė., Chicagoje, III. Links
mins Gintaro orkestras. Visus 
kviečiame atsilankyti. Valdyba

Savo laiške ALTo infor-

VISŲ ROSIU DRAUDIMO AGENTŪRA

Mamai. — »«rdavlwwt 
KKAL KSTATE FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

♦ NOTARIATAS • VERT1MAL

Namai, lam4 — Fardevfmi 1 
REAL EIT ATE FOR EALJI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM* 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKXJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc v 'r

■’UTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

joje išleido knygą “Eu Acuso. 
Gcnocidio Sovietico. S.O.S. Aos 
Paises Balticos”. Tai jau antra 
laida veikalo apie genocidą Lie- 

macijos vedėjui kun. J. Pruns-1 tuvoje. Pateikia daug duomenų 
kiui Otto von Habsburg rašo: j apie okupantų bolševikų žiau- Kairo byloje, aptarė būdus i

Būkite užtikrinti, kad mes iš-j rmnus pirmosios okupacijos 
[‘sėsime.. Aš dar galiu pridėti, • melu. Autorius pasisako planusIcsėsime., Aš dar galiu pridėti, j

{ kad nuostabus visame pasaulyje išleisti dar antrų ir trečių dalį
K I parodomas pabaltiečių trernti-

1983 m. Chicagos Lietuvių ’ nių patriotizmas yra mums 
Festivalis bus šeštadienį, birže- f siems didelis paskatas”, 
lio 25 <1., 69 toj gatvėj (Lithua-J -------------------
nian Plaza C.ourl). Norintiems] 
dalyvauti, vietų dar yra. Dėl in-i 
formacijos ir registracijos pra- i 
šom kuo greičiausiai kreiptis į į

Zigmų ar Daną Mikužius, tel.: lančiai Amerikos žydų, siuntu- 
(?I2) 136-6769 po 5 vai. popiet, šieji laiškus savo giminėms, ga- 
N’aujų registracijų nebus gali-! vo algai prieš mėnesį Sovietų Castello 

.. .......... _   _ 1 • •▼•j 4 • t

vi
1
1

KODĖL RUSIJOS ŽYDAI 
NEGAUNA LAIŠKŲ

WASIIIN’GTON, D.C.— Tūks-

apie antrosios okupacijos komu
nistų kruvinus darbus.

Galima abejoti dėl kai kurių 
autoriaus pasisakymų iš pasku
tinio nepriklausomybės laiko
tarpio, bet kas liečia okupacijų, 
leidinys įspūdingas. Tai pabrė
žia ir įžangą parašęs Sao Paulo 
aviacijos bazės viršininko parei
gas einąs pulk. Įeit. Lincu Lima 

(ALTo informacija)

vaudamas kun. J. Prunskis bir
želio 3 d. lankėsi Kirkland & 
EJis advokatų firmos įstaigoje, 
Čikagoje, ir su advokatais, labai 
sėkmingai pasireiškusiais L.

ir 
sudarė pianus akcijos ginant lie
tuvių JAV piliečių, neleistinai 
OSI įstaigos apkaltinamų, tei
ses. (ALTo informacija)

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

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

2 mieg. 
Garažas. 
Francis-

lna priimti po birželio 17 <1.

Kocarsc a xxx sk s. ssc x a sene ne ne ac x x«« scat xx xa ar a 

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

American Travel Service Bureau :
V727 S. West»rn Ave., Chicago, UI. 60643 j

Telef. 312 238-R787 i
• Nemokamai paurnavlmu užsakant lėktuvų, traukinių, laivų keUo- 

Biq (cruiaca), viešbučių a automobilių nuomavimo rezervaaus; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojamo keliones 1 Laetuvą ir kitus faStua; 
Sudarome iškvieUmus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- 
QMC1JM visais teuouių relžjūaia

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik .eisią rezetmion vietas 
B anksto — prieš 45 - 60 dienų.
•wvMaaasasMiicassxsxsxswasxsitsxsxrxritsiwiewasjKiEXUMaiaax

Sųjungon išsiųstus Amerikos 
žydų laiškus.

Tie laiškai grįžo Amerikon 
visai neatplėšti. Ant jų uždėtas 
Sovietų pašto antspaudas, pra
nešantis, kad adresatas ten ne- 

| begyvena, arba nenorįs laiškų 
J gauti. Sovietų paštas palaiko ke- 
j lias dienas laiškus, suštampuoja 
ir siunčia atgal į Ameriką.

BRAZILIJOJE APIE GENO
CIDĄ LIETUVOJE

Maldutis Laupinaitis Brazili-

i TEISININKŲ FIRMA PADĖS 
LIETUVIAMS PRIEŠ 

O.S.I. BYLAS

Specialų investigacijų įstaigai 
(OSI) eikvojant milijonus JAV 
mokesčių mokėtojų pinigų i! 
naudojantis sovietiniais doku
mentais, keliant bylas ryšium su 
nacių padarytais nusikaltimais 
Lietuvoje, dedamos pastangos 
ginti taip neteisingai užsipuola
mus lietuvius, Amerikos pilie
čius.

JAV Liet. Bendruomenės pir
mininkas dr. A. Rūtkus ir Ame
rikos Lietuvių Tarybai atsto-

PRIEŠ KUN. A. SVARINSKO 
ĮKALINIMĄ

Savaitraštis “Chicago Catho-Į 
lie” rodo didelį susidomėjimui 
kun. A. Svarinsko areštu ir nu
teisimu. šiuo klausimu pats kar
dinolas Bcrnardin parašė išsa
mų straipsnį. Už tų jam padėką 
pasiunti 
vardienė ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininkas dr. Kazys 
Šidlauskas. Tos padėkos rado at
garsio savaitraštyje.

Norėdama gauti daugiau žinių 
apie nuteistą kun. A. Svarinskų, 
pati redakcija kreipėsi . kun. J. 
Prunskį ir išspausdino jo duotas 
informacijas. (ALTo inf.)

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

"I— ■ ■■ EM,,———
ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto

Dirbu ir užmiesčiuose, freit, 
garantuotai ir sąžImneaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Art* 
Tol. 927-3559

Aleksas Ambrose

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausią

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

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

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

Naujai pasirodžiusi u
DR. ANTANO RUKŠOS

1 619 puslapių, kietų viršeliu knyga ;.

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

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

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) ,a*
r ’ Siųsti čekį: ’T7?

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

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St. 

TeL: 436-7878

D Ė M E S I/O 
62-M METŲ AMi. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensini*- 
karna. Kreiptis:

M45 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

OPEN HOUSE
f gen. konsule J. I)auž-i SEKMADIENĮ, BIRŽELIO 12,

nuo 1 iki 5 vai. popiet, 
7332 S. Sacramento

I miegami, 1% vonios, įrengtas 
rūsys. 2 mašinų garažas. Prašo 
$58,!XX).

Tel. 778-8231
Taip pat parodoma susitarus.

Dengiame ir taisome visu ri\ 
šiy stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

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

— Chicagos Lietuvių Tarybos 
baisiųjų birželio įvykių minėji
me birželio 12 d. kalbės dr. Ka
zys Ėringis. Pamaldose giedos 
soliste Elena Blandytė
panuos Birutė Tamulaitytė.

OPEN HOUSE
Sunday — 12 to 4 
3859 West 66th St.

bedrooms, 2 car garage, .
full basement. GO’S.

Laikrodžiai tr br&nfenybia 
Pardavimas Ir Taisymas 
1644 Wart rHh Jtrart 
Tai. REpubllc 7-1941

ikom-

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIQ KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
, LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Mr. K. Januta.

2818 Avenal SL, Los Angeles, CA 90039

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius gydy
tojo, viiuomenėsi veikėjo ir rašytojo aUiminimus.

Dr. A. Gumco — MINTYS IR DARBAI, 259 pd, liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
•usirūpinimą____ ____________

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

Minki tais viršeliais, tik

Dr. A. J. Goiaen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
EMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

Gadina taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček| arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant 31 peraiuntimo išlaidoms.

18.00

83.00

82.00

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Ave.
(312) 776-8700

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus. 
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Like)

Skambinti YA 7-9107

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daup 
oadėtl teisininko Prano šULC 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, •‘Sūduvos’’ 
Išleista knyga <u legališkomir 
'ormomi*; '

Knyga su formomis gauna. 
n« Naujienų administracijoje.

LIUCIJA
Miko Jileikio apsakymą knyga 

‘‘Liucija4 jau, atspausdintu. 
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina 85. 
Gaunama "Naujienose” ir paa 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave.. Chicago. II. 60629.

• Kas ars — nepavargs.

— — ■ i —i

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue,

Chicago, 111. 60632. Tol. YA 7-5980

M. ŠIMKUS
Notary Public .

INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminig 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokie blankai.

Homeowners Insurance 
Good service/Good price 

F. Za polis. Agent 
32087a W. 95th SL 

Everg. Park, III.
60642 - 424-8654 &

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

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

TeL 776-5162 
2649 West «3rd Street 

Chicago, IR 60629

ADVOKATŲ DRAUGU A 
V. BYLAITIS 

U V. BRIZGYS 
Darbo valandoc:

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

U06 S. Kedzia Ava. 
Chicago, H). 60629

Tel: 778-8000

r

PIRKITE JAV TAUPYMO dONUf
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