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Jurijus Andropovas išrinktas
Sovietų Sąjungos “prezidentu”

SVARBIOMS PAREIGOMS JĮ PASIŪLĖ KONSTANTINAS
ČERNENKA, ANKSČIAU SKUNDĘS ANDROPOVĄ

bių, nes J. Andropovas buvo 
tiktai vienas kandidatas.

MASKVA, Rusija. — Aukš
čiausioji Sovietų Sąjungos tary
ba ketvirtadienį išrinko Jurijų 
Andropovą Aukščiausios Sovie
tų Sąjungos tarybos pirminin
ku. Susirinkusiems aukščiausio-; 
sios tarybos nariams Konstanti
nas Černenka pasiūlė išrinkti 
Jurijų Andropovą Aukščiausio
sios Sovietų Sąjungos tarybos 
pirmininko pareigoms, nes šito- 

naus Sovietų Sąjungai.
Gegužės mėn. pradžioje Čer

nenka apskundė Andropovą dėl 
kreivų machinacijų pasiekti ko
munistų , partijos /generalinio 
sekretoriatus ir» pdlitbĮuiįp pir
mininko pareigoms, ries Černen
ka buvo įsitikinęs; kad tos aukš
tos pareigos priklauso jain, oįne 
Andropovui. j

Vadina “prezidentu”, bet- ; 
. jis nėra prezidentas1

Spauda ir net Maskvos radijas 
dabar Andropovą vadina “pre
zidentu”, bet tikras jo titulas 
yra n,ę prę^ideptas. . bet Aukš
čiausiosios Sovietų Sąjungos ta
rybos pirmininkas. Andropovas 
gali vykdyti tiktai Aukščiausio
sios tarybos nutarimus, jis ne
turi Amerikos prezidento inicia
tyvos. Bet jis atlieka dalį prezi
dento pareigų, todėl patys rasai 
jį vadina “prezidentu”, nors jis 
nėra joks prezidentas.

Oficialus pranešimas sako, jog 
Andropov buvo išrinktas Aukš
čiausiosios Sovietų Sąjungos ta
rybos pirmininko pareigoms, 
bet jokių rinkimų Kremliaus di
džiojoje salėje nebuvo. Susirin
kusieji Aukščiausiosios tarybos 
nariai neturėjo kitokių galimy-

KALENDORĖLIS

Andrei Gromyka, Sovietų 
užsienio reikalų ministers, 
pasakė kalbą Maskvoj apie 
Sov. S gos užsienio politiką.

Birželio 18: Morkus, Žaidrė, 
Tulnė, Gimbutas, Suvaida. 
Bungis.

Birželio Uh Tėvo dienas, Ger
vazas, Ramunė, Laukis, Butėne, 
Andagis, Išeikė.

Birželio 20: Silverijus, Žad- 
vainis, Minalga, Genulis, fcinuo- 
lė, Rangainas.

Saulė teka 5:14, leidžiasi 8:28.

Oras šiltas, gali palyti.
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Andropovas “išrinktas” 
rankų pakėlimu

Kada demokratinėj valstybėj 
renkamas atsakingas pareigū
nas, tai rankantieji turi teisę iš
sirinkti geriausią, mažiausia 
dviejų, o dažnai ir daugiau kan- j 
d’datų. Bet čia to nebuvo. Visii 
salėje buvęs aukščiausiosios ta-. 
rybos nariai pakėlė rankas. Pa-; 
skelbta, kad aukščiausioji tary-| 
ba Andropovą “išrinko vienbsl-1 
šiai”, nes nebuvo nė vieno bal- j 
so prieš. ■ 1

Kada buvo paskelbta, kad J. 
Andropovas buvo “vienbalsiai 
išrinktas” aukščiausiosios tary
bos pirmininko pareigoms, tai 
jis labai švitriai atsistojo ir pa
dėkojo visiems už pasitikėjimą. 
Andropovas tris karfus kalbėjo.

davo. Du";gafsiakalbiai buvo prie 
jo stalo.

Pasibaigus “prezidento” rin
kimams, užsienio reikalų mi- 
nister^^Oyįrjęį Gromykąyiasa- 
kė ;^Ęsitęsusi^^ąlbą
ąpie .^vietiį^įjingos ūerięhįa. 
santykius.
* - /. ■ į y' ’ 7

^PŲNDžIABAS^NORI j 
r AUTONOMIJOS Ū- į

NEW DĘLHŲ Indiją^ fbin“lt * if ♦ * > V '• 1 *

CAPE CANAVERAL. Fla. — 
Visi penki astronautai planuoja 
pakilti šiandien, šeštadienį, 5:33 
vai. ryto (6:33 vaL, čikagos.lai- 

džiabo -provincijos, sichai, gays! ku). Visi paruošiamieji darbai 
iš Indijos tam -tikras ąūtoriorrii- Į likti, oras, atrodo, bus geras, 
jos teises, nepatenkinti. Jie.noriNėra jokio pagrindo manyti, 
gauti didesnes autonomijos kad pakilimas turėtų būti su

vėluotas arba net atidėtas.
Astronautai penktadienį pa-

gauti didesnes 
teises.
. — Jeigu tas teises valdžia vil-
kins, tai ketvirtadienį sieliai ar-Į tikrino kelionei paruoštą “Chal-
• i _ i _ i _i? i* ____ . • i___ 1___ ’ . ... idys geležinkelio linijas ir kenks 
susisiekimui, pranešė sichų va
dovybė. /' ...

Indijos premjerė, patyrusi 
apie sichų užsimojimus, ketvir
tadienį buvo sustabdžiusi visus

lengerį”. Penktadenj jie planavo 
gerai pamiegoti, kad šeštadienio 
ryte jie galėtų įlipti į erdvėlaivį 
ir pasiruošti kelionei.

Jie atskrido i Cape Canaveral 
; kariškais T-38 sprausminiais 

traukinius, numatytus vykti į lėktuvais. Visi trys lėktuvai nu- 
Pundžiabo provinciją.

— Andropovas po pirmos da-1 
lies aukščiausios:os tarybos po-1 
sėdžio turėjo grįžti ir pasakyti Į 
kalbą apie padėlį Sovietų Sąjun
goje, bet jis visai nepasirodė.

Popiežius Jonas Paulius II pasakė Jaruzelskiui, kad jis 
savo širdies gilumoje ęįną sįi Lenkijos nu^kriautaisiais, 

žeminamais ir išnaudojamais. ''

Penki astronautai šiandien pakils 
. ,4į«epdyę 6:33 vai. ryto, Čikagos laiku

Sanuoja nusileisti cape Canaveral
AERODROME PENKTADIENĮ. BIRŽELIO 24 D.

sileido naujai pastatytame pen
kių myliu take. Tuo taku jie 

j turės nusileisti “Challengeriu”.

Kelionė viena diena 
trumpesnė

Visi trys lakūnai nusileido 
Cape Canaveral naujame take. 
Vadovybė norėjo, kad šį taką 
astronautai pažiniu. Kai jiems 
teks palupdyti “Challengerį”, 
tai pats aerodromas jiems bus 
pažįstamas.

Vietoj ateinančio šeštadienio, 
“Challenger” nusileis penkta
dienį. biržel;o 21 d. Kai astro
nautai planavo nusileisti Moja
vęs laukuose, tai žemė dar turė
jo apsisukti. Dabar astronau
tai, baigę savo darbą, galės nu
sileisti penktadienį.

Laivyno kapitonas Crippen, 
k’tų padedamas, turės “Challen
gerį” nuleisti naujame Cape Ca
naveral take. Jis tą laką jau 
naudojo Ikariškam sprausmi- 
niam lėktuvui patupdyti.

i

— Varšuvos policija nefoto
grafavo protestuojančios mi
nios. Bijojo, kad nesudaužytų 
foto aparatų.

KINIJA NEPRIIMA “PAN 
AMERICAN” LĖKTUVŲ

PEKINAS. — Kinijos vyriau
sybė vakar pranešė Pekiną na- 
siekusiani “Pan American” lėk
tuvo kapitonui Dwight Mygart. 
kad šis skridimas yra paskuti
nis. Kinija nepriims daugiau 
“Pan American” lėktuvų, vežio
jančių keleivius į Pekiną, nes ši 
lėktuvų bendrovė pradėjo savo 
reguliarius skridimus į Taivaną.

Kapitonas labai nustebo ir 
pranešė savo vadovybei. “Pan 
American” bendrovė tuojau įsa
kė sustabdyti skridimus į Peki
ną. JAV vyriausybė, patyrusi 
šį Pekino nutarimą, sustabdė 
Kinijos lėktuvų skridimą, kuris 
vyko linija Egiptas - Paryžius - 
New Yorkas - San Francisco ir 
atgal į Pekiną. Dabar abi valsty
bės turės aiškintis.

LAOSO TREMTINIAI NE
MĖGSTA AMERIKOS

MERCED, Calif. — Į JAV-es 
atvyko 20,(MM) Laoso tremtinių, 
pabėgusių nuo komunistų. Jie| / d L4O I M AllAVP aviliu II .

tikėjosi apsigyventi Amerikoje ’ 
ir ramiai įsikurti, bet nesiseka. 
Viena 46 metų moteris pareiškė:

— Laoso balose mes turėjome 
tris akrus purvo, kuriame augi
nome ryžius, juos prižiūrėjome, 
turėjome vieną karvę, kurią 
maitindavome, ir aš buvau lais
va. Tuo tarpu čia Amerikoje vi
są laiką esu nerami, nes turiu 
viskuo rūpintis. Tie rūpesčiai 
tokie dideli, kad neturiu ramy
bės nei poilsio.

Ji yra įsitikinusi, kad jai ir 
jos vaikams būtų geriausia 
grįžti į Laosą. Panašiai galvoja 
ir kiti tremtiniai, pasiilgusieji 

, saviškių ir namų.

SANTIAGO.— Čilės vario ka
syklų darbininkai, negalėdami 
susitarti su valdžios atstova’s 
dėl darbo sąlygų ir atlyginimo, 
antradienį metė darbą.

Dabartinė vyriausybė kontro
liuoja vario kasyklas. Vyriausy
bės atstovai, patyrę apie vario 
darbininkų reikalavTnus, labai 
pasipiktino. Trečiadienį vyriau
sybė atleido visus streikuojan
čius darbininkus. Vyriausybė 
mano, jog atsiras naujų žmonių, 
kur e sutiks dirbi! tomis pačio
mis sąlygomis. Dabartiniu metu 
Čilėje yra didokas nedarbas. Bet 
streikuojantieji įtikino nedir
bančius, kad jie nesikištų į va
rio kasyklas. Penktadienį porci
ja suėmė apie tūkstantį strei
kuojančių vario kasyklų darbi
ninkų.

BAGDADAS, Irakas.— Praei
tą savaitę prasidėjo Ramadano 

.jnėnup.
badauja, tuo tarpu Irano val
dovas pradėjo traukti iraniečius 
i Irako pasienį, kad galėtų neti
kėtai užpulti irakiečius.

Irako lakūnai ,nustatę didės-; 
nes karių koncentracijas, palelę' 
do kelias eskadriles į kovą',’'iri 
gerokai apdaužę pasienin 'su
traukius iraniečius. Iraniečiai 
nesitikėjo tokio staigaus užpua-. 

i limo. Fotografijos parodo, kaęį 
1 lakūnai padarė didelės žatošųri^ 
niečiams. ■

Prezidentas Sodam Husejinas 
papasakojo, kaip irakiečiai už
puolė pasienin atvežtus iranie
čius. Tuo tarpu jie nepajėgs 
pulti.

Musulmonai-šį mėnesįųjopįęžįų lydėjo^, kardinolas J
Glemp. Apylinkėje buvo išsiri
kiavę poilicininkai, bandžiusieji 
palaikyti tvarką visoje aerodro
mo srityje.

CASTRO NORI GERESNIŲ
SANTYKIŲ SU JAV I

HAVANA, Kuba. — Iki šio 
meto Kubos diktatorius nenorė
jo kalbėti apie senas skolas, ge
resnius santykius su JAV, bet 
dabar, kai JAV išvarė iš New 
Yorko, Washingtono. Chicagos 
ir Los Angeles Kubos konsulatų 
tarnautojus, tai Castro norėtų 
“rimtai” pasitarti su JAV vy
riausybės atstovais ir pagerinti 
abiejų valstybių santykius.

Kuba mielu noru tarsis, 
jeigu Amerika pirmoji kubiečius 
užkalbins pradėti pasitarimus, 
— sako oficialus praneš:mas.

Kuba turi 1 1,500 daktarų Pie
tų Amerikoje, bet labai mažai 
yra JAV-se.

> •

Kremliaus Rūmuose Jurijus Andro|>ovas buvo išrinktas Sovietų Sąjungos 
Aukščiausiosios tarybos pirmininku.
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PASITIKO IŠSIRIKIAVĘ LENKŲ 
KARIUOMENĖS DALINTAI

NUO AERODROMO IKI SENAMIESČIO POPIEŽIŲ 
SVEIKINO 6 MYLIAS STOVĖJUSIEJI LENKAI

VARŠUVA, Lenkija.— Popie- būtų žodį taręs, tai Jaruzelski; 
žius atskrido visa valanda vė- žmonės būtų priversti padėt 
liau negu pradžioje planavo, ginklus.
Aerodrome jo laukė įvairūs len
kų kariuomenės daliniai, kad ga- į 
lėtų oficialiai jį pasveikinti. 
Sveikintojų tarpe buvo ir kardi
nolas Josef Glemp bei didelė kė Dancigo laivų statybos įmo 
daugybė aukštų dvasiškių. j nės vadovybei neduoti L. Valen 
. Popiežius Jonas Paulius II-sis,! sai leidimo išeiti iš darbo. Jeigi 
rankų pakėlimu pasveikinęs vi-’ jis mestų darbą be leidimo, ta 
sus į aerodromą atvykusius ger-! vėliau galėtų būti nubaustas u 
bėjus, visus nustebino, kai nu-1 darbo pametimą.
lipo iš lėktuvo vedančiais la:p-j Ketvirtadienį trys pokcininks 
teliais, pasitraukė į šalį, atsi-jbandė sustabdyti važiuojan! 
klaupė, pasirėmė ant rankų ir j Valensą ir pasakyti jam, kad ji
pabučiavo Lenkijos žemę.

Popiežiui atsikėlus, lenkų ka
riuomenės pulkininkas, dėvintis 
trikampę lenkų karių kepurę, rodymų, 
lydėjo popiežių, kol jis praėjo ir 
pasveikino išsirikiavusius dabar
tinės lenkų kariuomenės dali
nius. Greta lenkų pulkininko,

Vakare Valensa, beklausyda 
mas radijo pranešimų, išgirde 
kad valdžia leido jam dvier 
dienom išeiti iš darbo ir pasim? 
tyti "su -popiežiumi.- Popiežių 
besikalbėdamas telefonu, užs 
minė apie Valensą. Atrodo, ka 
Valensa planuoja nuvažiuoti 
čenstachavą ir pasimatyti s

Iš aerodromo popiežius sėdo i popiežiumi.
■įįparuoštą:-au tomobilį irrįdvasiš- 
kiųi lydimas, išvažiavo į Varšu
vą. Popiežius nustebo, kai ma
lė lenkų minią, norėjusią savo 
akimis popiežių pamatyti, kuri’ 
stovėjo visu pakeliu nuo aero- 
'drbmo iki senosios Varšuvos 
; miesto dalies.

Visas kelias buvo tūkstančiui 
-žmonių abiem pusėm nustatytas 
tirštomis eilėmis, su juodomis 
ir baltomis vėliavomis. Popiežiui 
pamažu važiuojant, sustojusieji 
lenkai šaukė: “Solidarumas!; 
Solidarumas! Grąžink Solidaru
mą!”

Popiežius sveikino sustojusius 
ir vėliavas linguojančius žmo-< 
nes. Kartais jis mašinoje atsi-{ 
stodavo ir sveikindavo. ■

Popiežius buvo nuvežtas j Se
namiestyje esančią šv. Jono ka
tedrą. Ji buvo p Ina vyskupų, 
kunigų ir kitų dvasiškių. Ten 
popiežius pasakė pagrindinę kai- ’ nigus, atsiprašyti japonų, kj 
bą. Jo kalba buvo transliuoja-1 karo melu jie turėjo tiek n 
ma per radiją. Į kentėti ir išgyventi neramum

Popiežius kalbėjosi telefonu. Tuometinis prezidentas Boos 
su Jaruzekk'u. Pokalbis pra- veltas, paklausęs štabo viršini 
džioj.ėjo tvarkoje, bet vėliau ko. įsakė suimti japonų kilm 
Jaruzelskio cenzoriai įsikišo ir piliečius.
pradėjo karpyti. --------------------

Jaruzelskis pamatė popiežiaus — Penktadienį aukso unc: 
’ itaką Lenkijoje. Jeigu popiežius kainavo §418.

SIŪLO IŠMOKĖTI JAPONAM
1.5 BILIJONO DOLERIŲ

WASHINGTON, D.C.— Fed< 
ralinė studijų komisiia, keL 

j metus svarsčiusi. II-jo Pas. kai 
Įmetu JAV-se gyvenusių japon 

A skundus, siek:ant baigti ši klai m! .simą, siūlo kiekvienam japoni 
sumokėti po §20,000 už Antri 
jo Pasaulinio karo pradžioje p; 
imtus iš namų ir pralaikyti 
stovyklose. Kada japonai buv 
paleisti iš stovyklų, tai savo n; 
mus rado apvogtus, sunaikii 
tus, neprižiūrėtus. Jie raikai: 
vo, kad jiems būtų už tą ža 
įteikta kompensacija.

i Komisijos nariai priėjo įsi! 
kinimo, kad kiekvienai nukent 
j tįsiai šeimai turėtų būti paski 
ta po §20,000.

Komisija pataria, duodant p



LABANAUSKŲ PIRTIS '
Re Senosios ii Naujokos lie- ri būdavo visuomet gerai nusta- 

tuviškų bažnyčių. Rygoje buvo tvja, ir sudainuodavo:
‘Poliubd ja jego serdečnoj 

[liubovjii 
A on na liubov smotrit 

[tak cholodnp”.

dar viena lietuviška įstaiga, tąi 
Labanauskų pirtis. Lietuviams, 
po bažnyčios ir maisto krautu
vių, svarbiausia buvo pirtis.

Lietuviai prie pirties buvo 
pripratę. Beveik kiekvienas ūki
ninkas tutėjd pirtį. Vasarą pa- 
šimaudydavo /ežęrę ar 'upelyje, 
bet žiemą tai bent'kartą į savai-

kartą esu pasiryžęs parašyti. 
Tiktai noriu dar sugrįžti prie 
Mandolinų orkestro, kad . kitą 
kartą nereikėtų grįžti. Yra tiek 
daug dalykų, apie kuriuos rei
kėtų.kai ką pasakyti, o smulk
menos. jnažai ką reiškia. Paki
šai, užmiršai, ir dingo, bet kar
tais smulkmenos buvo svarbios.

Kalbėdamas^ apie mandolinų 
orkestrą, parašiau, kad pirmoje 
eilėje, iš kairės, sėdi'-Margerienė. 
Bet kai paskaičiau, parašytą pa
vardę, tai man prisiminė, kad 
tais laikais jokios Margerienės 
nebuvo. Tada dar nebuvo ir 
Margerie.

i Tuo metu Chicagoje buvo tik
tai Kostas šeštokas. Ta mando- 
linistė buvo ištekėjusi už stu
dento ' šeštoko.: Ji .vadinosi Šeš
tokienė,

šeštokas baigė studijuoti me
diciną, rengėsi būti daktaru. 
Bet jis turėjo sau duona užsi- 
dibti lietuviškom knygom. Tada 
C.hicagoje . buvo prispausdinta 
daug lietuviškų knygų, tiktai 
nebuvo skaitytojų, šeštokas va- 
žmėjojpo .’didėsneš lietuvių ko
lonijas ir pardavinėjo knygas. 
Jis gaudavo g°rą komisą, apie 
50%. Jis važiuodavo į Rockfor- 
dą, Roseląndą, Gary, . šiaurės 
Michiganą-, sakydavo kalbas, pa
pasakodavo apie senas knygas, 
o vėliau jas pardavinėdavo. Jis 
buvo geras pardavėjas.

: Bet jo dažnai namie nebūda
vo — išvažiuoja ir neparvažhio- 
ja. Žmona priklausė prie jau mi
nėtos .jaunimo lygos. Ji turėjo 
gražų;balsą, mėgdavo padainuo
ti; Ji nusipirko mandoliną, ir 
prisijungė prie orkestrėlio.

Ji. buvo pasimokiusi. Nebepri
simenu, iš kur ji buvo kilusi, bet 
ji, prieš atvažiuodama, jau bu
vo buvusi Biržų gimnazijoje, 
mokėjo rušiŠkai. Ji galėdavo pfe- 
dainųpti l.įęjtu.yj.škąiĄbet galėda
vo padainuoti -‘ir’ rū^iškąt: Šeš
tadieniais susirinkdavome sude
rinti savo stygas ir grojimą. Vi
si žinojome, kad iš orkestro 
nieko darnaus neišeis. Ji atei
davo- prie mano mandolinos, ku-

Kuriam tikslui ji kartojo ir 
kartojo tuos žodžius, pagalvo
jau. Lietuviškai išeitų maždaug 
šitaip:

“Pamilau aš jį širdinga meile,
O jis meilę šaltai vertina”.

I

Matyti, kad šeštokas šaltai 
vertino šeštakienės meilę. Šeš
tokienė, pagyvenusi kurį laiką 
Clrcagoje, grįžo į Biržus ir ne
trukus apsigyveno Vilniuj, šeš
tokas paleido įvairiausių gaudų. 
Ten ji pagimdė sūnų. Kai IVIar- 
geris parvažiavo Lietuvon, tai J 
apsigyveno pas savo marčią. j

Bet įdomiausias mandolinisių j 
buvo Stogis, Povilas. Jis turėjo 
gerą klausą ir taip pat turėjo 
gerą balsą. Jis gerai grojo, bet:
galėjo su mandolinistais ir pa-1 reikalingoje aukštumoje, todėl 
dainuoti. ; ir padėjo tokią sąlygą.

Teisybę pasakius, jis iš man-j Su Stogiu buvo sutikta, kad 
dolinistų sudarė kvartetą. Bejji^ padainuos keturis vakarus. 
Stogio, prie kvarteto priklausė; Pirmame vakare jis atliko e;lę 
abu Ascilos ir Virbickas Jonas, dainų, 
Visi keturi buvo gražiai suaugę
vyrai, turėjo gerus balsus, buvo na šaliapino anksčiau dainuotą 

ir galėdavoį dairią. Nejučiomis, negarsiai pa
minėdamas Šaliapiną, padaina
vo vieną šaliapino populiarią

bet Šaliapino nelietė. 
Amtrą vakarą jis padainavo vie-

vyresnio amžiaus
gražiai padainuoti.

Stogis, Povilas, buvo geriau
sias dainininkas. Jis turėjo stip- rusišką dainą. Baigus dainą, bi
rią krūtinę ir mokėjo kontro-• sams -nebuvo galo. Stogis turėjo 
liųoti savo balsą. Jis mėgdavo dainuoti du kartu. Jis pasirinko 

kitą dainą. Plojimai buvo dar 
Stipresni. Pats šaimininkas, ku
ris buvo uždraudęs dainuoti 
Šaliapiną, prašė dar kartą, pa

galėdavo dainuoti. Bet Stogis j kartoti. Stogis nekartojo, bet 
pajėgė imituoti šaliapiną. Jis'užtraukė trečią Šaliapino dainą, 
savo balso pajėgumą žinojo. Tų 
dainų ar arijų, kurios iškėlė ša- mininkas pridėjo jam $150, kad 
liapiną aukščiau kitų rusų daini-j tiktai jis dainuotų Šaliapino dai- 
nihkų, Stogis nepajėgė imituoti, | nuotas dainas, 
bet jis labai ■ gerai mokėdavo 
padainuoti kitas dainas, kuriąs 
anksčiau dainuodavo šaliapinas. 
Kada Stogis užtraukdavo anks
čiau šaliapino dainuotas dainas, 
tai susidarydavo įspūdis, kad 
dainuoja pats šaliapinas.

Vieną kartą paežerės uždaran £

pamėgdžioti Šaliapiną. šaliapi- 
nas buvo išimtis. Taip dainuoti, 
kaip dainuodavo šaliapinas, tai 
niekas nedainuodavo, niekas ne-

Kai vakaras pasibaigė, tai šei-

$150 tais laikais buvo didelis 
pinigas. Kvartetui tiek nemo
kėjo.

Stogis buvo vedęs. Turėjo 
drugstorį. Jo žmona buvo aku
šerė ir, berods, vaistininkė. 
Kada krautuvėje prisirinkdavo 
kostiumeriai, tai Stogis kartais 
uždainuodavo pačioje krautuvė- 

j je. Prisirinkdavo žmonių pasi
klausai. ; . ;•* *

Pradėjau rašyti apie Laba
nausko pirtį, bet nuslydau prie 
Slogių vaistinės Northsidėję. 
Vienas “mokytojas” man pasa
kė, kad aš rašyti nemoku, ir pa
sisiūlė “pamokyti”. Su juo su-

kluban, buvusian visai prie 
90-tos, kur susirinkdavo patys? 
turtingieji dainos mėgėjai, savi
ninkai pasikvietė ir Stogį. Jam 
gerai primokėdavo. Kai Stogį 
samdė; tai šeimininkas jam pa
stebėjo, kad nebandytų dainuoti 
Šaliapino. Stogis' sutiko. Šeimi
ninkas nenorėjo, kad iš Šalia
pino Stogis darytų parodijos. 
Jis norėjo, kad šaliapinas būtų

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
'• LTTERATORA, lietuvių literatūros, meno Ir moksli 

IBM m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesemtą, Vln«« 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 
J. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K- Matusevičiau* ir Y 
Meilaus straipsniai bei rtudijos, iliustruotos nuotraukomis t 
M- K. Čiurlionio. M. Meikio, V. Kašubo*, A. Rūkitelės Ir A. Varm 
kūrybo* poveikslai*. 365 pu*L faiyga kainuoja tik £3.

'• DAINŲ IVENTtS LAUKUOSE, poetės, rašytojo* ir tn 
tintų lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalni 
Ivente* bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorė* puikiu rtiliumi Ir surinktais duomenim^ 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja M.

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Kta 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyfi

[domiai pavalyta atudija apie Rytprūsius, remianti* Pakalo** I 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienai! 
lietuviui Leidinys ffiustruotss nuotraukomis, pabaigoje duodami 
vitovardžiu pavadinima1«’r jų vertiniai | vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pr»L knygoje yra Rytprūsių ternėlapt*. Kaina M

> KĄ LAUKIS LIMB. rašytojo* Petronėlė* Orintaftė* tH 
mfnAnal Ir minty* apie asmenis Ir vietas neprfk. Lietuvoje ir pli 
maišiais bolševikų okupacijom metai*. Knyga turi 231 puslapiu* 
bet kainuoja tik ĮS. . . > -j >♦» i |Kt

'• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesuptu

Fnrglo Jalinsko knygoje «ple Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
riją. Dabar būtą jį galim* pavadinti kovotoju ui Imogaus tei**» 
Knyga.yra didelio formato, 265 puslapiu, kainuoja B6.

y«rtfiD**. BW HL tnyfoįe yra 40 tąmo^ųrų noraUtį. K*fn* W 

|*Tn*rnn* 1TW 3e. St,

•- ■ «: ,

Jonas Jokubonis

s

DŽIAUGSMO ŽMOGUS - CIVILIZA
CIJOS KŪRĖJAS

Artėjant p of. Vlado Stankos 
šimtinei gimimo sukakčiai, kar
to lame Chicagoje ska lytos pro
fesoriaus paskaitos pagrindines 
mintis. N. Red.

Rene^-cso gadynės Florenci
ja yra antroji vieta, kur klėstė 
jo laisvė, menas ir mokslas. Ta
tai įvyko ne sunkumų, bet ger
būvio laikotarpyje, kai Floren
cijos bankininkai buvo visos Eu
ropos bankininkais. Tada Flo
rencijoje menas, mokslas ir li4 
teratūra pasiekė aukščiausią 
laipsnį. Be senovės Graikijos ir 
Renesanso laikotarpio, kuo ga
lėtume pasigirti apie vakarų ei- 

niekas manęs nemokė. Bet aš 
atsimenu, nuo ko pradėjau, kiek 
nukrypau į šalį, bet dabar vėl 
grįšiu prie Bonąvoje buvusios 
Labanausko pirties.

Jonas Jokubonis

Kai kas pasakys, kad džiaugs
mas galėjo būti meno ir skulp
tūros pradininku, o kaip su che
mija, tiksliais mokslais? Visi 
žinome, kad matematika yra mū. 
sų mokslo ir technikos, pagrin
das. Bet nuo graikų gadynės 
prie matematikos" pridėta tiktai 
analitinė geometrija ir diferen
cialinis skaičiavimas. Visos ki
tos matematikos šakos graikams 
jau buvo pažįstamos.

Kas išrado analitinę geometri
ją? Ne matematikas, bet filoso
fas. Ją išrado prancūzų filosofas 
Rene Descartes. Jis buvo tur
tingas žmogus, labai gerai gy
veno ir daug važinėjo. Matema
tika jam visai nebuvo reikalinga. 
Bet skaičiavimai jam atnešdavo 
nepaprastai daug džiaugsmo. Jis 
būdavo patenkintas: kai agstrak- 
čias algebros formules suvedė 
į sistemą. Be to, jis buvo didelis 
išdaigininkas. Pirma jis išmoki
no savo tarną kelias analitinės 
geometrijos taisykles, o vėliau 
pasikviesdavo pas save univer- 

! sitetų profesorius apie matema
tiką kalbėtis. Descartes duoda-

Matemątikos profesd-

tikau, pastebėjęs, kad rašyti laikraštis.
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LAIŠKAI REDAKCIJAI
Irgi “dėįicitn^'

Esu Didžiojo Tėvynės karo da
lyvis. Mane stebina, kad nie
kaip negaliu savo anūkui nu
pirkti dviračio “Dubysa” viršuti
nės padangos. Dviratį gamina 
mūsų Šiaulių “Vairo” fabrikas. 
Nupirkau, važinėjo, tačiau neil
gai, tik sezoną, suplyšo viršutinė 
padanga. Kur tik nevažiavau, 
kur tik neklausiau, visur vienas 
atsakymas, “neturim, negau
nam, didžiausias deficitas”.

Nejaugi mūsų pramonė neiš
leidžia dviračiams padangų? Ne- vo jiems kelias problemas iš- 
jaugi kaip toj pasakoj—“kad už- spręsti. Matematikos profesd- 
lopytum sijoną, pirkti naują reUj riai, aišku, užkliūdavo, • prakai- 
kia”. L. Lukošius tuodavo, bet problemų.neišu

------------------- J spręsdavo. Tada Descartes pa
kviesdavo į svečių kambarį sa
vo tarną ir, liepęs vartoti naują 
metodą, duodavo tas pačias pro
fesorių užduotis. Tarnas, aišku, 
tuojau viską išspręsdavo. Profe
soriai stebėdavosi, o pačiam Des- 
cartui tatai sukeldavo nepapras
tai gardaus juoko.

— Suradau būdą net gražiai 
sapnuoji, — Įpasakodavo Des
cartes. — Kai prabundu, tai pa
saulis man dar gražesnis atro
do.

Švedų karalienė pasakiusi, 
kad Descartes yra laimingiau
sias žmogus. Jis buvo laimingas, 
nes mokėjo džiaugtis ir kurti.

Vokiečių filosofas Gottfried

UŽMUŠĖ ŽMONĄ

Antanas Smilingis, buvęs ag
ronomas ir fermos vedėjas, bū
damas girtas užmušė savo žmo
ną, “kad ji neišvirusi pietų”.

34 metų amžiaus vyrą sovietų 
aukščiausias teismas pripažino 
kaltu žmonos O. Smilingienės 
nužudymų ir, “atsižvelgdama į 
aplinkybes”, nubaudė trylikos 
metų laisvės atėmimu, paskiriant 
gydymą nuo alkoholizmo. Taip 
pranešė gegužės 17 d. Valstiečių

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

2608 West 69th St, Chicago, Ill. 60629 ♦ TeK 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. 
-J, •

Maistas iš Europos sandėlių.
MARMA NOREIKIENĖ

ATEINA LIETUVA,

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp *

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2a01 W. 69th St., Chicago, RL 60629 ♦ Tel. 925-2737

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

• RCTESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

;nrr’p > 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

.TimiXlJlLri Itl I I K1I 8 I 1X11

Ini LICDAS MIKŠYS, 
50 metu studijavęs, kaip

Ki

telegrafu!
žodžiu, džiaugsmas yra vienas 

svarbiausių elementų civilizaci
jos raidoje.
Praktiškai- teorijiį pritaikymas

Jei turėsime galvoje šiandien 
vykstančią konkurenciją tarp-' 
didžiulių jėgų, Toynbee teorija 
pranašauja pergalę bolševikams. 
Vakarų civilizacija gyvenanti 
gerbūvio laikotarpį, ji jau pra-} 
dedanti irti ir nedaranti jokios 
pažangos. Tuo tarpu bolševikai 
turi nepaprastai daug įvairių 
bėdų: jiems tenka kovoti su mil
žiniškais sunkumais ne tiktai na
mie, bet ir svetur. Einant Toyn
bee dėsniais, jiems priklauso 
ateitis. „ <

Liūdnesnio vaizdo vargu ga
lima įsivaizduoti. Bet jei imsi
me pagrindan olando Huizingos 
skelbiamas mintis, tai vaizdas 
visai pasikeičia. Jos pranašau
ja laimėjimą vakarams.

Prisiminę vien tiktai St. 
Claus, matysime, kad Ameriko
je žmonės moka žaisti ir džiaug
tis. Prieš Kalėdas niekur nepa- 

, matysią krašto. prezidento pa
veikslo, bet visur matysite St. 
Claus. Kas yrą: Santa Claus? 
Niekas.nežino, kas ir iš kur jis 
atsirado. Visi žinome, jog tai 
yra žaismas; visi žino, kad St. 
Claus sukelia džiaugsmo.
- Kas moka džiaugtis, tas kuria; 
kas kuria, tas nugalės.

(Pabaiga)

Lėibnitz panašiu būdu išgalvo
jo diferencialų skaičiavimą. Jis 
buvo patenkintas, kaip ir Des
cartes. Jam atrodė, kad pasau
lis negalėjęs būti geresniu. “Jei 
pasaulis būtų galėjęs būti ge
resniu, tai Dievas jį būtų ge
resniu sutvėręs”, galvojo Leib
nitz. Matematikos mokslams jis* 
skatiko neišleidęs, c vėliau, be- 
spręsdamas žaismui skirtas pro
blemas, padėjo pagrindus dife
rencialinei skaičiuotei. k. - ,,

Prancūzas Anthonine L. La
voisier taip pat nebuvo chemikas 
iš profesijos. Laisvomis nuo dar 
bo valandomis jis domėjosi gam
ta ir jos reiškiniais. Jam atėjo 
mintis “padaryti vandenį”. Jam 
pavyko ne tiktai “vandenį pa
daryti”, bet padėti pagrindus šių 
dienų chemijos mokslui.

Amerikietis Benjamin Frank
lin buvo geras spaustuvininkas. 
Jis spausdino geras knygas ir 
uždirbdavo gražaus pinigo. Fi
zikos jis nestudijavo, šioms pro
blemoms rūpinasi tiktai laikui 
praleisti. Ir štai, jam atėjo miri-, 
tis, kad elektra ir žaibas yra tas 
pats.

Samuel Morse buvo meninin
kas. Apie susisiekimą jis nieko 
nežinojo, o vis dėlto jis išrado 
telegrafą, kuris šiandien visame 
pasaulyje yra vartojamas. Grįž
tant iš Europos, kur jis važinėjo 
meno studijų reikalais, Morsei 
kilo mintis panaudoti elektro
magnetą žinioms perduoti. Vė
liau laisvomis nuo darbo valan
domis jis dirbo šioje srityje, kurie vykdė pogrindžio spaudos 
Kiek jam džiagsmo buvo, kai pa- .darbą, nebuvo nubausti, bet tik 
vyko paruošti pirmą pranešimą [^griežtai įspėti.

— Prieš kiek laiko Vengrijoj 
milicija uždarė slaptą spaustu
vę ir konfiskavo savilaidos lei
dinius, taeian šeši disidentai,

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. į
SLA — išmokėjo daugiau kaip ,AŠTUONIS MILIJONUS doleriu

> apdraudų savo-.‘nariams,/ į. >
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuviu 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 apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 mėtams.

- 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

SLA-

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

tr patarė mums toliau studijuoti
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uąkė, įąd bent vienai jų tėvų ar 
piotėvių buvo lięlųvis.. Ųokių , 
JAV gyvęntąįų, kurių ąjbų įė, 
vai lietuviai, gyvęntojų surašy
me rasta 339,438.

apie sąvo darbuotę ų.ępraueša • 
lietuviškiems spaudos bendra- j 
darbiams, kad jie galėtų infęr- 
muoti lietuviškų ląikraščių skaL Į 
tytojus apie Amerikos pažangą. Į 
Be to, ir mūsų spąudos bendra- ■ 
darbiai — korespondentai (pa
vardžių nemmesiu) turėtų ąt- 
preipti dėmesį į amerikiečių 
technologijos laimėjimus ir apie 
juos mūsų spaudoje aprašyti.

Pr. šulas j

Seniorų gyvenime laikraščių 
bei knygų skaitymas — visada 
gali užpildyti jų laisvakaikį. 
Bet kai jc ar jos matomumas su
mažėja, jie sumažina laikraščių 
bei kftygų skaitymą, ar juos no
rėdami skaityti praplėsti savo 
žiuių akiratį, spausdinį turi lai
kyti 2-3 inčus nuo nosies.

Chicagos priemiesčio Skokie 
majoras Albert J. Smith ir jo 
vadinamos “Ęųiųan Service” di
rektorė Mrs. Peggy Glimour 
spaudai pranešė, kad elektroni- . 
kos pagalbą seuioxaj, turį sųn-l 
kūmų su matomumu, gali ge-t 
riau matyti bei skaityti ant vi- f 
deo ękrąno.

Mrs. Glimour apskąįčiuoja, 
kad 22% iš 62,000 Skokie gyven
tojų, vyresnių negu 60 m. am
žiaus, kurie gyvena iš ribotų 
pajamų, būtent, iš Sol. See. iš
mokų ar iš ųųijų gaunamų pen
sijų. Majoras Smith dar pridėjo, 
kad viena, vedusių šeima, abu 
76 metų amžiaus, gyvena virda
mi kruopas tris kartus per die
ną, užgerdami nugriebtu pienų. 
Eiektron iškas padidinimas iš
šaukė džiąugsmo ašaras sępio- 
rųi, kai jis pirmą kaętą, painatė 
vaikaičio fotografiją, kurio nie
kad nemątė, o dabar išvydo vi
deo ekrane (screen). Kitą mo
teris, kurį, niekad per 15 me
tų laikotarpį neskaitė knygos, 
tai pat apsiverkė iš džiaugsmo, 
kai išvydo naujai spausdintą žo-

Mrs. Gilmour spaudos atsto
vams parodė ir kitų netikėtumų. 
Savanorių užrekorduotų juos
telių skaitymą iš vietinės apy
linkės laikraščių taip aiškiai, 
kad silpnai matantieji seniorai 
galėjo patirti vietos naujienas, 
įrekorduotos juostelės yra pla
tinamos Skokie viešojo knygy
no administracijos.

Apgailėtina, kad ue vien Sko
kie, bet ir kitur Chįcagos viešų
jų knygynų vadovai — Human
Relation Service tvarkytojai gamintojai G. G. Searle Co. bąn. tapo apnuodyti

Keletas patarimų keliautojams

Pacific Pa-ver Co. atlei
džia 400 tarnautoje

Portland, Ore. Pacific Power 
and Light Co. pranešė, kad at
leis apie 400 tarnautojų, nes biu
džetas sumažinamas, 40 milijpr.l 
nų dolerių suma. 40. mil. skola Turizmas paskutiniu laiku sąrgųnąa dėliai naudokite USt 
susidarė, kai, statant dvi termi- c ą^ug suaktyvėję, kadangi dole- keliautoju 
nuo tas vad. nuclear jėgainių rįs jėgos ir savo vertę. Dau- 
imones, nebuvo leista tą sumą geijs daiktų, pirktu šiame kraš- 
suririkti iš jų ratų mokėtojų. [^ atstoja jų vertę.’ Tačiau dau

gelis žmonių, vis dar įsitikinę, 
kad pirkti bet ką užsienietiško 

■ yrą didelis pinigų sųtaupymas.
; Bet gyvenime taip nėra. Šio ręi- 
„kalo ekspertai pątaria kaip įš- 
.jvengti išųaųdojirao.jr.apgavys.- 

* '.............  ! t •
Me. keisti pinigų 

viešbučiuose, restoranuose ar-
- ba bet kuriose turistu krautų- 

• yęsę, nes už patarnavimą jūs 
, mokėsite brangiau, kaip ’ kad 
.bankuose kainoja

• Pasirūpinkite užsienio va
liutos prieš pradedant kelionę.

s Vienas iš gudriausių dalykų rųi- 
įsiplrkti užsienio valiutos paštu. 
Tuo reikalu susisiekite su Deak- 

c Peęera pinigų specialistais. Juos 
galima pasiekti šiuo adresu: 29 

f Broądway, New York, N. Y. 
.1000., Dept. SS-20.

♦ Turėkite pakankamai savo 
; krašto pięigų mažiausia dviem
dienom visokiom išlaidom. At-

surinkti iš jų ratų mokėtojų.

Policija įsake nepardavi
nėti "LaxatyY*4 vaįst-v

-Nepean^, Kanada (U^I^ įa^enį 
tūra pranešp5:-kad ,PĮtąw^■ į-t^.ya
licija įsakė vaistinėms nebepar-:.' 
davinėti laxatyvrniu vaistų “Me- 
tamųlil”, kurie, esą, apnuodyti. 
Viena moteriškė nusisktm^ pp- 
įierjai, kad išgėrusi irątžą kiekį 
Metamucilino pienot turėjo kreip 
tis į vietos ligoninę. Gydytojai

' nustatė, kad tas butelis buvo 
apnuodytas su vad. “drain clea- 
heriu”, kuris gali būti mirtinas, 
jei nuryjama.

Policijos detektyyas Paul Bul
lied pranešė, kad kitas Kaiiadjos 
sostinės priemiesčio Nepean gy-: 
ventojas įteikė “defektinį” bu
telį, pirktą vietos vaistinėje. De
tektyvas dar pridėjo, kad tai i>ę 
pirmas atvejis, nes tokių nusi
skundimų buvo daugiau.

Dabar policija ir Metamucįl's do atrasti kada ir dėl ko vaistai

čekius (Travelers 
cheks).

• Kreipkįtę dėmesį taip pat į 
“Travelers checks’’, nes dauge
lio agentūrų patarnavimo kaį- 
uoą gerokai skiriasi.

• Atsižymėkite Travelers

- -^--D^ųg^įą turistų ą^ęatūrų. 
automątiškąį siūlę užsienio va
liutą ir kęįipų^ čekius sayę. rąš-

4 ųžšętą^K valiutų W-

Ąęro&ojūftųose yra taip pat 
galimybė įsigyti užsienio valiu
tos, tač;au nepatartina, nes il
gos eilės ir galį būti uždaryti 
ofisai.

• Western Union gali būti di
džiausias jūsų pagelbininkąs sų- 
sirišant su užsienio bankais, ar
ba atsiradus svarbiam reikalui.

KIEK LIETUVIŲ JAV-SE?

Pąskęlb.ti. JĄV gyvęnįoju su- 
rašy uio, įvykusio 1980 m., duo
menys. Pagal juos JAV-se gyve
na 742,776 asmenys, kurie pasi-

KIEKVIENA SPALVA TURI 
PASLĖPTŲ YPATYBIŲ

Šveicarijos mokslininkai Ziu- 
richę padarė įdomių bandymų 
su spalvotom šviesom. Ane 
skruzdelynę jię padėjo elektros 
lempą, kurios šviesa metė mels
vą spalvą. Skruzdės tuojau lio
vėsi dirbę ir išbėgiojo į visas pu
ses. Vėliau į jas buvo mesta 
raudona šviesa. Tię gyvūnėliai 
pradėjo grįžti atgal ir iš. naujo 
ėmėsi darbo.

Iš to matyti, jog skruzdės in- 
stingtyviai reaguoja į spalvas. 
Raudona juos skatina prie veik
mės, melsva išvaiko ir apsilp- 
nįna. Po šių bandymų buvo pa-

viais ir net žmonėmis. Hezulta- 
tai, tik ne taip aiškioj formoj, 
patvirtino faktą apie šviesų vei
kimą į organizmuą

• Paslaptis, kokia jį nebūtų, 
: visada sunkiai slėgią moteries

; LĮŪTAS-JĖGOS SIMBOLIS j 
NIEKAM NENAUDINGAS i
Iš senu laiku liūtas vadinamas 1 

girių karaliumi. Jis yra stip- 
Liįs nagais ir dantimis. Visi žvė- ■ 
rys gerai žino ką jiems liūtas 
žadą ir bijo su juo susitikti. Nuo 

: viegio jg rėkimo žvėrys jau ima

’tolyn. X
1 >Liūto. prigimtis atitinką buvu
siems ir esamiems dj^ątoriams.

guolįo tik vakarais tęišęina. Iš- 
, %įęs. apgulą prįą upeįk>, pasi
slepia ir laukia ką nors pagrob-

■ ti. Diktatoriai irgi panašiai ko- 
mafląžuoja savo elgesį ir progai 
pasitaikius staigiai puola ant sa-į 
vo aukos. J

Bet į senatvę liūtas susilpnė
ja. Jis nebeįveikia. nei arklio. 
Todėl tenkinasi mažęsniais gy
vūnais, kaip ožkomis, zuikiais, 
pelėmis. Jeigu ir tų nepagauna, 
tai tenkinasi žole. Žmonės, pa- 
mątę liūtą ėdant žolę, supranta 
jog jis jau nebebaisus. Jį grei
tai užmuša, bet užmušus nėra 
ką šuo daryti. Nei jo oda, nei 
mėsa nėra sunaudotinos.

Birželio Penkioliktoji
Prisegi, lietuvi, spalvą,
Šią^en Ųūdnos švįntįa tau sukaktuvės: 
Prieš J&ęĮus vergovėj tąu pajungė galvą 
Atėjūnų tankai, kardai ię durtuvai.

Meni, kaip dundėjo tėvynės keliai, 
Ir svetimo krašto plienas žvangėjo, 
U merkėsi a&fe karštį spinduliai 
Nuo juodo gimtinės šalies pavergėjo.

Tylūs, paniukę pulkai alkani, 
Žvairaąkiaį veidai ir spalvota odą... 
Nuo to laikę visvięrų kur- ęsį kur eini, 
Jię kaip šiurpūs šešėliai su tavim visada.

Nuo to laiko tau kažkas j širdį įsmigo, 
įsiėdė į kraują, kaip nuodingą rakštis, 
Nęi šviesos, nei ramybės, tavy nebeliko 
Tik rūpestis^ baimė, klaikuma ir naktis.

Pąniękįntąs gĮądj, vęidmainystės klane, 
Pasotintas. šmeižto, apgaulės ir melo 
Gyvenimas kybo, ties Juodą.

žengia šiurpūs vaidui

1941.VI.15
Vincas Myko&ftis ■=. Pūtikas

(Iš V. Mykolaičio-Putinų eik “Tremtiniai”)

Trumpos žinios
• 1793 m. pareigūnai gatvė-

kas. visų geriausiai pasielgs. Ei
kite švėįlp paš žmones, ir po me
tų pareikite namo; tada pą^ky-

se Lexington Kentucky panai- kite man ka^^k^ pasi
žino arklių lenktynes,, kurios f ęlgę. 1 ' <

• kėlė pavojų pęąeiviąms.
dėlto tas miestas yra vienąs di
džiausiu arelių lęnktyųių mįe& 
įąs ir šįąnębęn šimtai tū^stan-

:čių žmonių bandę ląimę Keąr 
įitųdsy Dęrby.

• Prezidentui sakant visuo- 
mentei kalbą, automatiškai ji 
yra perduodama radijo bango
mis 36 kalbomis, ir yra pasie
kiama bet kuriame pasaulio 
krašto kampe.

• JAV yra vieną dj4žį.ąųsįų 
avižų augintojų, tačiau tik 5% 
jos išąugią.tų avįžų einą žmonių 
maisVųį.

• PirppĄsis, pieštuką^ su trin
tuku gale buyp užpatęn^ųptas 
1858 metais Philadelphljoj.

• Olandai visad galvodavo, 
kad gandrai, kurie statosi sau liz
dus ant stogų, atneša laimę

Įįf tiems namams.
• Daugiau l^aip 16 milijonų 

asmenų imig^uajaučių Ameri
kon, turėjo pereiti New Yęrk 
Ellis salą, šis reikalavimas nu
stojo gaj.ios 1,954 metais.

• Kiekvienas žmogus, per vi
są savo gyvenimą, sunaudoja 
apie 16,9Qft galionų vandens.

• Kanadą surado 1467 me
tais anglų jūrininkas John Ca
bot.

Vis. Praslinkus, niętams^ sugrįžo 
sūnūs ir ėrnė pasakoti kas ką

• Jungtįnių Vąlstijų plotas 
užima 3.016,789 kv. mylias.

*
k
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Pkase rash YOtt* catalogtiea to
Name
Street

Teras turėjo tris sūnūs. Se
natvėje visą turtą jiems išdali- 
ik\ pasiliko, sau lik kimės žie-

O R DBS ) invites you *«
1 ■ ■■ ■ ■ 11 ■■ i.

In 1983, Lithuania extends the warmest 
welcome and will greet you with all 
its traditional hospitality. We have 
created a unique selection of tours 
as well as a'wide range of FIT ser
vices. Our 1983 tours are extremely
affordable 
just imagine 
the costs start 
as little as Und Air
So please do not he $ ta te to cal uti

(211) 391-0844
For information (212)330*1978 
or brochqprf 
coated ww Travel Agent

plus ... Austria, Poland, 
Czechoslavakia, Hungary, 
Belgium, U.S.S.R., Rumania
Ąsk for our special tours to 
California, Hawaii and Mexico.

ORBIS
POLISH NATIONAL TOURIST OFFICE 
500 FIFTH AVE . NY, NY 10110

State

and .... second to none for all

— Vienas turtingas pirklys,
• išvažiuodamas i kitą šalį, buvo 
f palikęs pas mane be jokio raš
to daug pinigų. Ir niekas dau
žau to. nežinojo. Tas pirklys 
i mirė ąvetųę. AŠ ęiąigųs ątida- 
’ vįąų jo. našlei.

— Teisingaį pasielgei, sūneli,
— atsakė tėvas, ’

— Ėia.U Rio. vąn.dęninį malū- 
■ — ėmė pasakoti antrasis sū
nus: — žiūriu įkritęs į vande
nį skęsta vaikas, šokau į van
denį ir ištraukiau.

— Tu, sūneli, pasielgei gra
žiai ir padoriai. Patą galėda- 
n^s. Prigerti, žmogų išgelbėjai.

— Aš patekau į tokią Kilį, 
kur žęionės. koyojo už laisvę 

"prieš sąvo engėjus. Nepažinda- 
mas jų gerai, aš stojau į jų ei-

• les ir pągeibėjaų. išvyti priešus.
— Sūnelį manę brangiausias!

— sušuko, tėvas, bučiuodamas
jaunesnįjį sūnų: — še tau žiedą. 
Ginti laisvę yra didžiausias nuo
pelnas. Gervė

' * * *
t JI TAI JAU ŽINO

Viena žmona atvyko į savo 
\yro ofisą darbo valandose, ir 
neradusi jo klausia ofiso berniu
ką:
’ — Ar nežinai kur išėjo Mr. 
Patrik?-

— Jis pasakė tik, jog daugiau 
nebegrįš...

— Tai gal stenegrafė žino?
— Ji turėtų žinoti, nes su 

juom išėjo!
•te. * *

VIEŠBUTYJE

— Niek turiu mokėti už nak
vynę?

— O ką tamsta turėjai? Kam
barį?

— Ne, aš miegojau salėje ant 
stąię. .

— Ųž toįuą rudelę V’etą tarps
ta turėsi dvigubai,užmękėtį —• 
10 doleriu. * .

Vienas, tkajboinkas. giriasi ki
tam:

— Kai aš nupięšiau, gėles, tai 
jos buvo taip natūralios, kad 
žiūrėtoja) uostydavo audeklą,

— Tai niekis, — aiškina ant- 
‘ras- — ąŠ ąnpiesiaa vienam 
klijentui šunį, tai jo nnmuose

Tą žiedą — atiduosiu tam. ėmė diogH deira1

Naujienos. Chicago. Ill — Sal.-Monday, June jS-Ą4S85
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vii. ryto iki 5 vaL popiet. Šeštadieniais — iki 12 vai.

šiandien pakyla astronautai
Šiandien, šeštadienį, birželio 18 d. rytą, penki Ame

rikos astronautai pakyla Į erdvę, kurioje jie planuoja 
išbūti šešias dienas.

Naujovė visame šiame žygyje į erdvę, kad visi penki 
astronautai pakils iš Cape Kennedy iškyšulyje Įrengtų 
astronautams iškelti į erdvę galingų šulinių, d vėliau jie 
planuoja nusileisti naujai paruoŠtataeliusilėidimo lauke. 
Iki šio meto astronautai pakildavo iš Kennedy iškyšulio, 
bet nusileisdavo Kalifornijos  ̂Mojave lyguinose įrengta
me Edwards nusileidimo lauke. Vieną kartą jie nusileido 
New Maksikos lygumose. Dabar nereikės erdvėlaiviui 
“Challenger” iš Kalifornijos ar New Meksikos skristi' 
į Cape Kennedy ar kurį kitą nusileidiino lauką.

Praeito mėnesio pabaigoje Paryžiaus didžiausiame 
aerodrome įvyko viso pasaulio aviacijos paroda. Ten su
skrido Prancūžijoš, Anglijos, Sovietų Sąjungos, Šveica
rijos, Amerikos ir kitų valstybių geriausi ir įvairiau
sios rūšies lėktuvai. Dar didesnis valstybių atstovų skai
čius atvyko į Paryžių, kad galėtų sekti naujų lėktuvų 
konstrukciją, jų pajėgumą, jų’ tečhiiiką ir tikslus. Kiek
vienos valstybės aviacijos specialistai norėjo patirti, ką 
kaimynai yra pasiekę aviacijos srityje.

Paryžiaus aviacijos parodon atskrido ir galingas 
Amerikos B-747. Jis apskrido aplinkui visą Le Bourget 
aerodromą, pasirodė visiems atvykusiems lakūnams ir 
aviacijos specialistams, !o vėliau labai lėhgvai, nieko ne
užkliudydamas, nieko nenugriaudamas ir niekam žaibs 
nepadarydamas, Amerikos aviacijos transporto lėktuvas 
nusileido. Jis atskrido ne vienas. Jis ant savo nugaros at
nešė “Challenger 6-ąjį”, kuris apskriejo aplink Žemę, 
paleido satelitą, atliko paskirtus dahbus, ramiai nusileidi) 
Mojavęs laukuose ir sustojo jam nubrėžtoje vietoje.

Šimtai specialistų subėgo pažiūrėti, ką atvežė Ame
rikos aviacijos ir astronautikos specialistai. Netrukus jie 
nustatė, kad galingiausias Amerikos transporto lėktuvas

atvežė į Paryžių “Challengerį”. Erdvėlaivį jis žtvezė hę 
iš Mojavęs į Houstono įrengtą Johnstono ėritvės ėėhtrą, 
bet iš Texas valstijos į Paryžiaus Le BoUręėt.

Visi atsiminė, kaip prieš kelis metus Šdvietų Avia
cija norėjo parodyti milžinišką savo lėktuvą, užkliuvo už 
kaimo medžių viršūnių ir sudegino visą, prancūzų kai-1 
mėlį. Amerikos transporto lėktuvas pakilo iš Hotistoho • 
aerodromo, iškeldamas erdvėlaivį, skrido jam nustatyta; 
erdve, susirado Eifelio bokštą, apskrido aplinkui tarp
tautinę aviacijos parodą ir ramiai nusileido.

Dar didesnis žmonių skaičius sekė AittėrikOs trans
porto B-747 lėktuvą, įsibėgėjusį ir pakilusį SU ėftlVėlAiViu 
ant nugaros. Tokį svorį pakelti, pernešti pėir Atlantą; pa- 

, rodyti viso pasaulio specialistams, aiškiai pSftjdd Aibė- Į 
rikos pasiektą pažangą aviacijos srityje. Iš lAukd pusės 
amerikiečiai leido fotografuoti, kiek tiktai kas norėjo-, 
bet vidun neleido niekam kojos įkelti. Neleido-, hės ne
norėjo, kad demokratinės Amerikos priešai dar kokią 
paslaptį nusifotografuoti ir bandytų pakėhkti.

Tas pats transporto lėktuvas atnešė į Kėfihėdži'd iš
kyšulio smėlį “Challengerį 7-ąjį”, kuris jad pastatytas 
prie pakilimo vietos, į pogrindį suleistas reikalingas ku
ras, nustatyta erdvėlaivio kryptis ir pradėti išskaičiavi
mai. Viskas suplanuota, kad erdvėlaivis riustatytu laiku 
pakiltų. Erdvėlaivis prikabintas prie dviejų milžiftiŠkų 
tankų, kurie ne tiktai iškels patį erdvėlaivį, bet ir jaihė 
esančius penkis astronautus.

Šiandien į erdvę pakils kapitonas Robert L. Crip- istorinių dokumentų rinkinyje 
pen, dr. Sally K. Ride, pulk. John M. Fabian-, kapitonas Vokietijos diktatoriaus Adolfo 

u :_____________________ -c- __ j Hitlerio dienoraščius, kuriuos,
pardavęs vienai laikraščio lei
dyklai už didelę pinigų, sumą. 
Bet valdžios saugumo tarnauto-, 

nėti dienoraščiai buvo, ne Hit
lerio, o tik fąlsikatas. j’agalūju, 
pardavėją tardant, jis prisipa-. 
žino, kad jai hėęa originalūs Hit
lerio dienoraščiai.. V Jis . prisipa
žino, kad daug laiko skyrė, kol. 
išmoko taip rašytu kaip rašė. 
Hitleris./ .’-Oj jo Bendrininkai 
Gerd Heidemann,/kuris tarpi
ninkavo klastotų rankraščių par- 

įdavimui, buvo policijos areštuok 
tas, nors jis gynėsi, kad nežino
jęs, -kad dienoraščiai yra padirb
ti.

istorija kartojasi, f’ribš 23 
metus buvo paskelbta pafiaši 
sėhshcija Italijos špaudojė. Ita
lė AMėlija PrfhVirti i960 rttėtais, 
lapkričio mėifesĮ teism'o buvo 
nubaustą dViėbi nlbtaSls ir de
šimčiai mėnesių kalėjimo. Mat, 
ir apie ją pfer keletą mfedesių 
pašaūfib Spaudoj buVo skelbia
ma visiškai panaši sensacija, 
kaip neseniai buvo skelbiama 
Vakarų Vokietijoje. Buvo tvir
tinama, būk ji turinti fašistinio

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

Už langu tuojau nuaidėjo trimitai — ženklas-, kad 
kunigaikštis sėda prie stalą. Trimitavo kartą, 
antrą ir trečią. Trečiam trimitui nuaidėjus, atsi
vėrė didelės šoninės durys, kurioše pasirodė kuni
gaikštienė Ona kartu su nuostabia šviesiaplauke 
mergaite, laikančia kankles ant pečių.

Jas pamatęs, Zbyška prasiskverbė į priekį ir, 
pridėjęs pirštus prie lūpų, atsiklaupė ant abiejų 
kelių, spindėdamas pagarba ir atsidavimu.

Šiuo momentu menėje pasigirdo šnabždesys, 
nes Zbyškos elegsys nustebino mozūrus, d kai ku
riuos net įžeidė. “Dėl Dievo, — aklbėjo senesnieji. 
— jis šitų papročių tur būt išmoko iš kokių už- 
jūrinių riterių, o gal net ir iš pagonių, nes tokio 
papročio net ir vokiečiai nepažįsta”. Jaunieji ta
čiau kitaip galvojo: “Nenuostabu — šitai mer
gaitei jis galvą skolingas”. Kunigaikštienė ir Ju- 
randaitė iš karto Zbyškos nepažino, nes jo veidas 
buvo šešėlyje. Kunigaikštienė iŠ pradžių pagal
vojo, kad čia bus kuris nors kunigaikščiui nusi
kaltęs ir prašąs jos užtarimo dvariškis, bet Da
nutė. kurios žvilgsnis buvo aštresnis, žengė žings
nį ii\ palenkusi savo šviesią naivutę, sušuko plo
nu ir veriančiu balsu:

— Zbyška: ,
Paskui. iwgah'odaTna, kad j ją žiūri visi dva

riškiai ir užsienio svečiai, šoko kaip stirna prie

Prieš 26 metus sensacija del Benito 
Musolinio dienoraščių

diktatoriaus Benito Musolinio • 
dienraščius. 1

Amelijos vardas pirmą kartą 
stambia antrašte iškilo, kai j iš 
buvo paskelbtas 1957 m. rugpjū
čio 7 dieną. Ji gyveno su savč 
našle motina netoli Turino mies 
to, Vercellio miestelyje. Ji bu
vo viengungė 44 metų moteris. 
Ji savo žinioje turėjo 30 storų 
sąsiuvinių, kurie neva buvę Mu- 

__ _____ - « . solinio memuarai. Jie apėmėj 
jams ištyrus, pasirodė, kad mi-1 nuo 1920 iki 1943 metų šio dik- Į

’ ___ ... ‘A .... .
•' • * 1 ' G - ■* * Į 5 ' ’X

Kelių tūkstančių šių rankraščių Jie dienoraščius konfiskavo. 
Diktatoriaus Musolinį našlė Ra
chelė, Ir jos sūnūs, Vįtorio ka- • f * i -j • i •

Neseniai, viso pasaulio spau
da, plačiai skelbė didelę sensa
ciją, kad Vakarų Vokietijoj isto- 

1 rinių dokumentų kolektorius. 
Konrad Kujau. (jo tikroji pavar-; 
dė Konrad Fischer) turįs savo

Frederick H. Hauck ir gydytojas Nbrinah E. Thagard. 
Visi yra lakūnai. Iš Houston bazės T-38 sptausminiaiš 
lėktuvais atskrido į Cape Canaveral, kad prieš skriejimą 
galėtų gerai išsimiegoti, nes niekas nežino, kaip jiems 
ruošiama kelionė seksis. Galimas daiktas-, kad seksis taip, 
kaip planavo ir viską apskaičiavo-, bet gali erdvėje, skrie
jant pasakišku greičiu, vykti kitaip, .fiėgu tūfėjG.- vykti. 
Astronautai nustatė, kad sprendimai ėsti ghejėlati (larb- 
mi, kai žmogus pailsėjęs. : ; ;

Šiandien į erdvę pakils viena. moteris. Tai 30 metų 
astrofizikos daktarė Sally K. Ride. Ji gali sknstLkeleji 
vinių nedideliu lėktuvu. Pakilti į padhftges ji-trebijih Nė. 
vieną kartą ji yra pakilusi, pasistikinejusi ih .sėkmihgai' 
nusileidusi. Ne skridimui ji iškelta į erdvę. Ji yra. baigusi 
astrofizikos kursą. Baigusi gėrąė, hėt gaW daktares 
laipsnį iš astrofizikos. Astrofizika yra. kitokią-', negū fi
zika Žemės paviršiuje, žemės fizikos dėsftiai yr& skir
tingi nuo erdvės fizikos dėsniai.

Astronautai niekad nekyla į. erdvę be tikslo. Kiek
vieną kartą jie stengiasi atlikti žftidhijai reikalingus už
davinius. šį kartą astronautai pe-h šeši’aš diehas bandys 
atlikti du labai svarbius dalykus. Jiėms įsakyta pafėišti 
vieną satelitą, kuris padės tvarkyti šūšisieknhą tarp 
rijos, Amerikos ir kitų valstybių geriausios ir įvairiau^

Antra užduotis yra dar svarbesnė-: sučiupti už ėiup- 
ros praeitais metais paleistą GO miiibnų dolerių vėltės 
satelitą, kuris nenuėo jam skirta kryptimi. NėatšfšukO 
vienas sraigtelis laiku. Jis ii šŪgadinO viš'4 reikalą. Rei
kia taip viską išskaičiuoti, kad nepaklusnų satelitą įleisti 
į erdvėlaivį, uždaryti vartus, jį pririšti ir saugiai nuleisti 
Kennedžio iškyšulyje. Dr. Ride žinios erdvėje gMl būti 
labai rtikaiingos. Ji yra baigusi astrofizikos mokslus ir 
nebijanti skrieti erdvėje.

Jeigu satelitas būtų vietoje, tai, sako, nesunku būtų 
jį įtraukti į erdvėlaivį. Amerikiečiai baidys škftėti th 
pačia kryptimi ir tokiu pačiu greičiu, kūlp skriėjhhtfš 
satelitas. Jeigu skriejimas bus tiksliai nustatytas-, tai ta

neto laikraščio leidėjai kreipė
si į Lausanos universitetą, pra
šydami, kad specialistai chemiš- 
komis priemonėmis patikrintų 
jų autentiškumą. Pagal gautus 
tyrimo davinius, jie buvo pripa
žinti autentiškais. Bet leidėjai 
jų nepirko. Gal greičiausiai dėl 
to, kad jie pabūgo jil aukšto įkai 
ndvimo.

Tada Ameliją ir jos našlė mo
tina pasiūlė parduoti Time ir 
Life žurnalų leidėjams. Bet ir 
su šiais joms nepavyko susikal
bėti.

Galų gale į šį jų “biznį” įsiki- 
tatoriaus gyvenimo ląikotarpį; šo-įF, ifelų šaunumo valdininkai. 
'rA-- - --
puslapiuose buvo minimas Hit' 
leno vaįdasj.kokią turėjo Mu- ----- , — j— —__~i   ---- —
solinis a^>įe . jį- nuomonę, kaip, tegbiįgkai pafrėiŠkfe/kąij tie dien- 

, vertino iĖ-kai’ąlių J^ihudl^.' -^^iai'ylą’Etšifikątas, nors kai- 
be to, kaip pats jhūsdavpsi savo kų’riė buvę diktatoriaus bendįa- 
švėikatos atžyilgiu ir kaip,. jis darbiai juos laikė tikrais,- ; 
įvertindavo dienos įvykius. .

Amelija P'a&vihi aiškino re
porteriams kaip minėti dieno
raščiai į jos rankas pateko. Mi
ręs jos tėvas, jam tarnaujant 
Vercellio policijos prežidiūhi'e, 
juos gavęs tiesiai iš Vidaus Rei
kalų ministerib Zefbino. Jūs tė
vas tuos dbkiimėhtte bahdė par
duoti, Bet jam tai nėpavyko.

Po tėvo mirties; ji ir josiūs 
našlė motiha bšndė surasti pir
kėjus, kurie jais sūsidorn'ėtų ir 
juos Supirktų. Jos pasiūlė tuos 
rankraščius Amerikos laikraš
čio “Reporter” leidėjams. Ir pa- 
reikafavo nepaprastai didėlės, 
tais laikais, tiesi’dg giganitškoš 
pinigų sumos, 150,000 dbi. Mi

kų’riė buvę diktatoriaus bendra-
i ■?

da. atrodys, kad satelitas nejuda. Bus lengva jį įtraukti 
i vi'tfu.

Rusai tris kartūs bandė prisijungti prie “škriėjancios 
dirbtuvės”, bet nepataikė. Vieną kartą orbita buvo trum
pesnė. Kitą kartą pfaškriejo viename šone, o trečią kartą 
tisai hėpataikė.

MuihS visiems būtų labai malonu, jeigu amerikiečiai 
pataikytų.

jaunojo riterio ir, apkabinusi jį rankomis, pra- rankas į viršų ir paklausė 
dėjo bučiuoti jo akis, lūpas ir skruostus, glausda- 
mosi prie jo ir čiulbėdama iš didelio džiaugsmo, Ūiergaitė? 
kol lieprapliupo vienu dideliu juoku mozūrai ir 
kol kunigaikštienė ją patraukė už apykaklės prie 
savęs.

Tada ji apsidairė ir nežmoniškai susigėdusi 
tokiu pat greičiu pasislėpė už kunigaikštienės, už
sidengdama jos sijono klostėmis taip, kad tik jos 
galvutė tebekyšojo.

Zbyška apkabino kunigaikštienės kojas, o ji 
pakėlė jį ir pradėjo sveikintis, klausinėdama apię 
Macką: ar mirė, ar gyvas ir, jei gyvas, ar ne
atvyko kartu į Mozūriją? Zbyška atsakinėjo dai- ^ringietis nuleido galvą ir atsakė: 
rydamasis į visas puses ir stengdaniasis padalyti 
už kunigaikštienės pasislėpusią Ddnutę. Mozūrai 
net pilvus spaudė tai matydami, o kunigaikštis 
juokėsi, kol į menę buvo įnešti garuojantieji in
dai, ir kol pradžiugusi kunigaikštienė Zbyška* 
tarė:

— Patarnauk mums, brangusis, ne šiuū 
metu, bet ir visada.

Ir paskui Danutei:
— 0 tu, išsikankinusi musele, išlįsk kartą, 

nes sijoną man suplėšysi.
Danutė pasirodė įkaitusi, sumišusi, kas va

landėlę žvilgčiojanti j Zbyška bailiomis, susigėdo 
šiomis ir smalsiomis akimis — tokia graži, kad 
tirpo ne tik Zbyškos, bet ir kitų vyrų širdys. Kry
žiuočių Storasta dėliojo rankas prie savo storų, 
drėgnų lūpų, o de Lorche susimastė, pakėlė abi

— f)ėl šv. Jokūbo iš Komposteli, kas yra ta

Ščytno Storasta, būdamas mažas, pasistiepė 
ant pirštų ir tarė į lotaringiecio aūsį:

— Velnio duktė.
De Lorchė pažvelgė į ji mirksinčiofhis aki

mis, paskui suraukė kaktą ir pradėjo per nosį 
kalbeli:

— Nėtėtšūs tas riteris, kuris prieš grožį biją.
— Nešioju auksinius pentinus ir tiėfftroiis 

esu, — išdidžiai atsakė Hugo de Danveldės.
T&rfeji fitėrfal taip apsidžiaugė, khd lota-

— t) aš esu fer&banlo 'kūm^ąikščio guūinaitis
— Taikai Taikai — atsakė kryžiuoti?. — Ėa-

. garba galiagain kuhigaikščttri.Ir bičiuliui Ordino, 
jis karto Vhhklj jčs*. pdrte, tidtriikus priimsite auk
sinius pentinus. Aš nekalbu prieš jos grožį, bet 
paklausykite, kas yra jos levas.

gailestis Jonušas sėdo pusryčių ir, patyrus, iš Jo- 
hanėsbūirgfl vinto lipte imfcštą de Lorchė giminę, 

’dėVė žėtiklą AtsteėAt gVeta. Priešais kuhi- 
gąikštį dtsis&do kvmigaikštterrč sU Danutė, o 
Zbyška, kaip kadaise Krokuvoje, atsistojo už jų 
kėdžių patarnauti, baltutė laikė savo<galvą prie 
pat Valgomojo ihdo> hes ji gėdijosi žmonių, bet 
pakreipusi kiek j šalį, kad jos veidą galėtų ma
tyti Zbyška. Jis gi žvelgė noromis ir susijaudinęs 
į jos skaisčią ir smulkią galvą, paraudusius

jon prisistatė popieriaus pirklys 
irprahešė. kad Fanviiii, Ameli
jos tėvšš, metams praslinkus po 
Musolinio nužudymo, ir parei
kalavęs parūpinti tokios rūšies 
popieriaus, kuris, buvo naudo
jamas tarp 1935 iki 1942 mėtų, 
spausdihan't kaieriddrius bėi kny 
gas. Ir pb dviejų. metų, polici
jos- 'eksportai paskelbė tyrimo 
davinius, kad minėti Musolinio 
dokumentai yra falsifikatas.

1959 metais, balandžio mėn. 
2 dieną Amelija Panvini buvo 
areštuota, ir tardoma prisipa
žino, kad ilgus metus rašė šių 
dienoraščių lapus, nepaprastai 
tiksliai imituodama Musolinio 
rankraščių rašyseną. Gi, jos mo
lina sėdėdama šalia megzdama, 
jai pasakodavo savo asmeniš
kus prisiminimus pie fašistų va
dą ’Benito Musolinį.

Amelija dažnai lankėsi ir 
miesto bibliotekoje. Ten ji pra
leisdavo ilgas valandas, skaity
dama senus fašistinės epochos 
archyvinius laikraščius. Ji už- 

(Nukelta į 5 psl.)

šk ruoštus, į glaudaus rūbo aptemptus pečius. Ji 
jau nebebuvo ana vaikiška mergaitė, ir jis jautė, 
kad juo teka naujos meilės srovė, užliejanti visą 
jo krūtinę. Ant akių, lūpų ir veidų jaute jos ne
senus pabučiavimus. Seniau ji jam atrodė kaip 
sėsuo broliui. Dabar gi prisiminęs visa tai, jis pa
stebėjo, kad su juo vyksta tas pats, kas ir būnant 
su Jagi enk a: jo kūną varstė šiurpuliai ir jį ap- 
iifrd&vo svaigulys, po kuriuo kaip po pelenais degė 
žhrijOš. Daftutė jam atrodė visai subrendusi mer
gina it pražydusį. O, be to, jos akivaizdoje buvo 
tiek daug ir taip dažnai kalbama apie ih'ėitę, to
dėl, kaip žiedo pumpuras atsiveria ir gražėja sau
lės įšildytas, taip it ji dabar atsivėrė meilei ir 
dėl jd dabar joje švietė kažin kas, ko nebuvo 
anksčiau — jau nebe vaikiškas grožis, bet tam 
tikra galinga trauka, svaiginanti ir sklindanti, 
kaip kad sklinda nuo liepsnos šilima arba kva
pas nuo rožės.

Zbyška tai jautė, bet pats to gerai nesuprato, 
nes buvo užsimiršęs. Užmiršo net, kad jis turi 

j prie stalo patarnauti. Nematė, kad dvariškiai 
Įžiūri į jį, kumščiuojasi alkūnėmis L. rodo vieni 
kitiems į Danutę ir jį, ir juokiasi. Lygiai taip pat 
jis nepastebėjo ii tarytum suaknrenejush) dė Lor
chė veido, nei išsivertusių ščytno Storastos, nuo
lat įsmeigtų į Danutę ir nuo atsimušančių ugnies 
pašvaisčių raudonų ir blizgančių kaip vilko akių.

(Bus daugiau)

- Najienos. Chgo — Sat-Monda\, June 18-20. 1983



VAKARŲ VĖJAI

Amerikos Lietuviu Piliečiy Pašal
pos klubo pusmetinis nariy susirinki
mas įvyks šeštadienį, birželio 18 d., 
2 vai. popiet, Anelės Kojak salėje, 
4500 S. T aiman Avė. Nariai prašomi 
atsilankyti, nes yra svarbių reikalų 
aptarti. Po šio susirinkimo, klubas 
išeina vasaros atostogų. Visi daly
vaukite. Bus vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

Tel: 562-2727 arba 562-2728 / —

Sttvk* 855-4504, P«9» 04054

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd StreM 

Valandos pagal susitarimą.

DK. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Wastchacter Community klinikų 
Medicinų direktorius

1934 S. Manh.im Rd., Westchester, Iii. 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis

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

tokiu adresu;
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
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OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
241S W. 71st St T«L 727-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinina 

ir “contact lenaea”,

INKSTŲ, PŪSL1S IB 
PROSTATOS CHIRURGU* 
2454 WEST 42rd STREET

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Otee telefwiM: 774-28*8,

Prostatos, inkstų šlapumo 
takų chirurgija.

SL Petersburg, Fla. 337If 
Tel. (8132 321-420*

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdraedt 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chant 
ir VISA kortele*.

R. ŽERRNAS. TeL 925-8041

PRIEŠ 26 METUS.,

Atkelta iš 4 psl 

rašinėjo ir 20 metu laikotarpio 
oro pranešimus, nes jai buvo 
reikalinga patikslinti falsifikuo
jamus dientraščius. Jie buvo 
reikalingi tam, kad galėtų nu
rodyti, kaip Musolinis tą ar ki
tą dieną jautėsi. Ji išrašė, kaip 
jis jautėsi tą ar kitą vakarą, ko
kią jis turėjęs nuotaiką, kuri 
kartais būdavo ir labai pakili, o 
kartais labai bloga, kartais jis 
būdavęs labai sentimentalus.

Musolinis kalbėdavo ir apie 
savo sūnaus Bruno mirtį:' “Aš jį 

' laikiau nemirtingu ir dabar jis 
miręs”. Musolinis dūkdavo ir 
prieš Hitlerį: “Jis pamišėlis. Mū_ 
sų idėjos yra visiškai skirtin- 

j gos!” Aplankęs Rytų frontą, ka
riaujant su rusais, Musolinis sa
vo dienoraštyje taip įrašė: 
“Skausmas drasko širdį, matau, 
kaip mūsų jaunimas varomas į 

. skerdynes!”, ..
1960 m. lapkričio mėnesį pra

sidėjo teismo procesas prieš naš
lę motiną ir dukterį Pan vinį, 

i Amelija teisme aiškinosi, kad ji 
nieko nenorėjusi apgauti. Ji tik 
bandė parašyti romaną dienoraš
čio forma. Jai buvo didelis ma
lonumas kopijuoti Musolinio 
rankraščius. Teisėjai jai nepati
kėjo, ją nubaudė dviem metams 
ir dešimčiai mėnesių kalėjimo. 
O jos našlę motiną dviems me- 

’ tams ir dviems mėnesiems.
A. Svl.

e»nių dalyku noriu, bet ]ų" da
bar negaliu turėti”...

• Pabaigai bus gerai paskai- 
tvti šis anekdotas:

Jaunuolis šventė savo septy
nioliktąjį gimtadienį. Motina jį 
prašė:

— Pažadėk man pasakyti, kada 
tu pradėsi rūkyti. Aš nenorė
čiau tai sužinoti iš kaimynų.

—Nėra ir nebus jokios pro
blemos, mama. Prieš metus aš 
jau nustojau rūkyti...

* ♦ ♦

NAMINĖ DEŠRA
Paimti: 1 ši akutę kiaulienos 

mėsos, išskusti gyslas, išimti rie
balus ir smulkiai supiausčius — 
pasūdyti.

Pridėti pagal skoni česnako 
ir salietros.

Penkiems svarams kiaulienos, 
imti vieną svarą sukapotos jau
tienos, užpilti rašalu ir gerai 
išmaišyti.

Juo ilgiau maišoma, tuo bus 
geresnė dešra.

Paskui sudėti tą masę į pa
ruoštas ^arnas, kurios privalo 
būti gerai išmazgotos.

Kemšant dešras, reikia karts 
kartėmis, žarnas durti, kad išei
tų iš jų oras.

Gale — gerai užrišti ir virti, 
paskui jau valgyti.

Magdalena šulaitienė
o

l

— Peru Respublikos vyriau
sybė įsakė Limos civilinės ap
saugos daliniams pradėti komu
nistinių partizanų medžioklę 
sostinėje. Paskutiniu metu Li
moje labai prasidėjo sabotažo ir 
terorizmo veiksmai.

“3

s
Funeral Home and Cremation Sendee
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKIS
GAIDAS“ DAIM1D

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
TeL 927-1711 — 1742

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
• Daugelis lietuvių mėgsta 

žalius svogūnus. Tam tikslui 
yra geriausi Bermuda svogūnai 
su geltona arba balta žievele. 
Jų sezonas būna pavasarį ir va
sarą. Jie yra daug švelnesnio 
skonio ir sultingesnL Visas ne
gerumas, kad jie greitai genda, 
todėl laikytini šaldytuvuose.

• Rinkoje atsirado netikro 
gintaro išdirbinių. Ypatingai 
reikia būti atsargiems su gin
taro išdirbiniais — karoliais, 
apyrankėmis, sagėmis bei kitais' 
dalykais, gautais ar pirktais iš 
Lenkijos. Yra taip gerai imi
tuoto gintaro išdirbinių, kad la
bai sunku atskirti nuo tikrojo.; 
Tikrasis gintaras stipriai patrin
tas į vilnorų audeklą, įsielektri- 
na ir gali pritraukti bei pakel
kit mažą popierio gabalėlį. Yra 
sudėtingesnių tikrinimo būdų, 
kuriuos žino geri tikrų gintaro 
išdirbinių pardavėjai.

• Daugelis tvirtavalių vyrų 
ir moterų nustojo rūkyti. Jie 
jaučiasi daug laimingesni ir daž
nai pagalvoja, kad jau seniai rei
kėjo mesti tabaką. Yra keletas 
taisyklių, kurios padeda numes-

nuoja rūkymas ir. pasidaryk są
rašą daiktų, kuriuos pirksi už 
sutaupytus pinigus.

— Paskelbkite savo artimie- 
sims apie metimą rūkymo. Tai

— Asmenys, kurie yra įpratę 
mechaniškai vartoti cigaretes, 
turėtų pasirūpinti joms pakai
talų: čiupinėti laimingą pinigą, 
žaisti su paišeliu arba plunks
na, graužti morką, čiulpti sal
dainį — lollipop.

— Apskaičiuok, kiek tau kai-

Mėgstantieji lažintis, gali eiti la
žybų.

— Bent pusvalandį kiekvieną 
dieną eikite, pasivaikščioti. At
minkite, kad" jūsų skonio juti
mo organai pradeda . vėl geriau 
dirbti, todėl. dažniau valgant 
reikia, žiūrėti maistų kaloringu- 

; - mą. Nelaikykite arti savęs ne 
tik cigarečių, bet ir degtukų ar 
žiebtuvėlio.

— Pirmomis dienomis valyti 
-dantis su šepetuku bent 3 kar
tus į dieną, tikslų panaikinti ni
kotino, kvapą.

— Pasakykite’ sau: “Kas atsa
kingas už mano gyvenimą ir 
sveikatą — aš. ar tabako bendro
vės?”

— Daugelis baiminasi dėl sa
vo asmenybės. Tokie turėtų įsi
kalti į galvą ir atsiminti, kad 
asmenybė nerūkant žymiai pa
gerėja.

— Mano gerai draugei davė 
tvirtybės mesti rūkymą toks nu
sistatymas užėjus norui rūkyti: 
“Tai kas, kad noriu. Aš daug ge-

TAI BUS TIKRAI...

Kad ateis jau ir laikai 
Vyrai gims, o ne vaikai 
Ir už metų už kitų 
Jau nebus visai vaiku.

Išradėjai kiti bus 
Kaip toli žinos dangus 
Plieno traukinius nulies 
Ir elektra apsišvies.

Duonos kepti nereikės j 
Miltus prieš saulę padės, 
Štai ir duona gatava 
Riek ir valgyk su kova.

-—Protestuodamas prieš pran- 
Į cūzų ūkininkų puolimus ir degi
nimus britų žemės ūkio produk- ' 
tų importų, britų aludės savinin
kas Ticehurste nutarė vieną mė
nesį nepardavinėti prancūziškų 
gėrimų. Pardavinės lik itališkus 9 
ir vokiškus vynus, ir, žinoma, L 
britų alų.

N

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Telef. 476-2345

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

— Williainsburgo konferen
cijoj Vakarų Europos lyderiai 
spaudė prez. Reaganą artimiau
siu laiku pasimatyti su Andro
povu. Tokiam susitikimui Rea- 
ganas nerodo didelio entuziaz- 
mo, ir tai padaryti labai neaiš
kiai pasižadėjo lik kitais metais.

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

i

I
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Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

SOPHIE BARČUS
RADIJO iĘIMOS yalandoi

Stoti.. WOPA - M98 AM

Marqiwtt. P«rte Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street Tel. RE 7-1213
7159 So. MAPLEWOOD AVI. 

CHICAGO, IL 40*29

'i* — Aldona Daufcw 
Talafa 778-1544

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro- 

Visos laidos ii WCEV rtotiao. 
banga 1«O AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
ii WTIS stoties. 1110 AM banga.

2646 W. 71et Street

Chicago, niinoa 60623 
TelaL 778-4374

Apdraustas perkraustytam 
H Įvairių atstumu.

ANTANAS VILIMAS —
TeL 374-18*2 arba 27M994

^Ą/Ą/4/AZ XPCMP ST 
THE

Naujienos, Chicago. III. — Sat.-Mondav, June 18-20. 1983

Mirus seseriai

A. t A. FELICIJAI KERNAUSKAITEI 
MODESTAVICIENEI,

giliai užjaučiame Jadvygą Stravinskienę ir jos vyrą

JOANA TAUTVILIENĖ 
ir duktė JŪRATĖ

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
TeL — 523-3572

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS OH

tMW SS MW ZWVW&

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

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

“Lietuvos Aidai”
KAZ* BRAZDtlONYTt

YAS AITIS-BUTKUS

A. t A. Arch. JONUI MULOKUI
amžinybėn iškeliavus,

jo žmonai JADVYGAI, sūnums RIMUI ir DAINIUI su 
ŠEIMOMIS reiškiame nuoširdžią užuojautą.

; škeliavo, bet Jo dalią liko Detroito Wayne Vals- ■ 
o Universiteto Lietuvių Kambary.

LIETUVIŲ KAMBARIO WAYNE
t NT VERSI TE T<) K< >M ITCTAS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



RLB novelės vertinimo komisijos nario A. 
Tamulyno skaitytos paskaitos per novelių 
premijų Įteikimą laimėtojams santrauka

DRAUGO VIŠAKIO KARJERA

Veiksmas vyksta Lietuvoj — 
rusams okupavus Lietuvą. Nove
lėj vaizduojamas lietuvis Viša
kis ir jo įstaigos viršininkas ni-’ 
sas Piotr Ivonovič Dolgosieje- 
v:'S. Višakis, parsidavęs lietuvis 
rusams, siekia karjeros tarny
boj. Jis laiko save tikru komu
nistu partiečiu; be to, gimęs ir 
augęs komunistų šeimoj — pa
siruošęs viską padaryti komu
nistų partijai. ;

Rusas žada Višakį padaryti sa
vo padėjėju, Lot jis dar turįs at
likti vieną uždavinį, nes tik to
kiu būdu gali patekti į komunis
tų elitą—vadus. Mat, komunistų 
moralė skirtinga nuo kitų. Jei 
ne komunistai laiko žmogų nu
žudyti dideliu nusikaltimu, tai 
tikriems komunistams likviduo-; 
ti žmogų yra didelis nuopelnas, premijas už poeziją, 
jei pratarnauja partijai.

Višakis turi brolį agronomą, lės vestuvės” ir kit. 
kurife yra Žemaitijoj 
pirmininkas ir jis ruošia 
ti pas ji atostogų.

Jo viršininkas Piotr Ivonovič Į ■
duoda jam uždavinį atlikti, kur; Autorė pasirinko temą išj 
jis galės įrodyti komunistų par-i Lietuvos gyvenimo, kada vokie-j 
tijai ištikimybę ir kad jis yra č*a’ buvo užėmę Lietuvą t. yi 
pilnas komunistas ir tinka į ko-i išvar? rusus iš Lietuvos. ~

• , , T. 1 Qmrrx lri”i rin oi i o Rū
munistų vadus. Jis turi nuvy
kęs atostogų nužudyti savo bro
lį, nes jis anksčiau buvo susidė
jęs su liet, partizanais — nusi
kaltęs liaudžiai.

Višakis dabar pamatė, kad dar 
jis nėra pilnas komunistas, kan
kinasi — abejoja, bet neranda j 
argumento tam pasipriešinti,’

R. L. Bendr. Kultūros Taryba 
“Aušros” 100 m. sukakties pro
ga paskelbė 1982 m. lapkričio 
mėn. novelių parašyti konkursą. 
Buvo gautos penkios novelės.

Novelių konkurso atrinkimo 
komisija slaptu balsavimu pri
pažino geriausiai parašyta no
velę “Draugo Visokio karjera”, 
pasirašyta slapyvardžiu Vėja- 
vėtra. Antrąja novele pripažino 
“Baltąjį balandį”, pasirašytą sla
pyvardžiu Sofija Norkutė, ir tre- 
viąja novele pripažino “Miške”, 
pasirašytą slapyvatdžiu Grafas.

Atidarius vokus, paaiškėjo, 
kad pirmąją premiją laimėjo 
Vyt. Alantas, antrąją Sofija To- 
marienė ir trečiąją Andrius No
rimas.

Premijos laimėtojas V. Alan
tas — 1902 m., rašytojas, bele
tristas, /dramaturgas. Baigęs 
Šiaulių gimn., Vyt. Didž. univer
sitete Kaune studijavo Humani
tariniam fakultete. Toliau (1925 
-29) tęsė studijas Prancūzijoj ir 
ten baigė.

1930-34 m. Eltos redaktorius, 
1934-39 Vyr. “Lietuvos Aido” re
daktorius. 1941-44 Vilniaus mies 
to teatro direktorius.

Jo išleistos novelės: “Artisto 
širdis“, “Tarp penkių ir septy
nių”, “Ant siūbuojančios že
mės”.
• Romanai: “Pragaro prošvais
tės”, “Liepkalnio sodyba”. Dra
mos veikalai: “Buchalterijos 
klaida”, “Aukštadvaris” ir kiti.

Dabar nors trumpai paminė
siu Vyt. Alanto parašytą nove-

iš pavydo, bet jis broliui nepa
vydi. V

Nėra kelio atgal. Būdamas pas 
broli prašė, kad jis nuvestų jį 
ir jam parodytų tas vietas, prie 
ežero, kur vyko partizanu kau-

* “ “ Į
tynęs ir ten į broli, beklūpantį 
prie partizanų vado kapo, palei-| 
do seriją šūvių.

Tikras komunistas nesvyruo
damas žudo žmones,

Antrosios vietos laimėtoja 
Sofija Tomarienė — 1913 m., 
Tauragės apskrityje. Baigė Tau
ragės mokytojų seminariją. Mo
kytojavo Įvairiose vietose Lie
tuvoj.

1939 m. atvyko Amerikon. Dir
bo švent. Kazimiero akad. Či
kagoj — dėstė vaidybą ir tauti- j 
nius šokius. Dirbo BALFe, 1954.1 
56 m. Čikagos liet, rašyt, draugi. ' 
jos sekretorė. 1957-60 Liet, mo
kytojų L. S-gos pirmininkė. Nuo' 
1939 m. Naujienose spausdino 
eilėraščius, apsakymėlius, pasa
kas, straipsnius. Yra laimėjusi

Išleistos pasakų knygos “Sau

jos dabartinė premijuota no-kolūkio
si vyk-^ vėlė: I 

-BALTASIS BALANDIS"

NmimI, tamė — PirOavlaMt 1 
UAL ĮSTATE FOft SALE

ŽMni — PtrdavlHMri
UAL ESTATE FOR SALE

jos vyro įskundimu vokiečiams. 
Kolcas peršasi jai, įtikinėdamas, 
kad jos vyras iš vokiečių kanc- 
lagerio niekad negrįš. Ji jo ne
kenčia — vadina jį išdaviku, bet 
jis neatstoja nuo jos — grasina 
jai, kad jis pranešiąs vokiečiams, 
kad ji nuvežusi pas savo seserį 
žyduką ir ten jį slepia, ji susi
lauks žydų likimo, bet ji nežiū
rėdama grasinimų — atsakė su 
juo gyventi.

Kolcas savo grasinimų nespė
jo įvykdyti, nes autorė per greit 
ir kiek neįtikinama mirtim numa 
rino.

ko daugiau 40 metų. Tauta be 
savo spaudos pasmerkta išnyki
mui. Liko lietuviams tik vargo 
mokykla — motina ir darakto
rius, tai svarbiausi lietuvių mo
kytojai. 1883 m. pradėjo lietu
viai Prūsijoj leisti “Aušrą“ ir ki
tas knygas.

(Bus daugiau)

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS R 

<UTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-774?

BŪTŲ NUOMAVIMAS
» MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS l

> N0TAR1ATA5 • VERTIMAL

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE
5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Kalbėdami apie mūsų kūrybą, 
turime prisiminti tas sąlygas, 
kuriose mūsų rašytojai kūrė

Tauta pavergta — vilko sun
kų baudžiavos jungą. Baudžiau- 

; Savo kūrinėlyje “B. Balandis”!ninku vaikams į aukštesnį moks- 
! vaizduoja lietuvę motiną, kurios I lą durys buvo uždarytos. Aukš- 
! vyras vokiečių suimtas ir išvež4| t—*- 1------- ‘ J---- z

tas Vokietijon, jų septynmetį ninkai dalinai ir dvasininkai su- 
sūnų Algiuką ir vokiečiams par- lenkėję — rūpinosi vien savo 
sidavėlį Ansą Kolcą. (Tai pa-1 privilegijoms. _______________
grindiniai veikėjai). | iš gyvenimo stumiama.. Lietu-

Pas Algiuko motiną lankosi vių kalba ir tautos sargyba pa- 
Ans Kolz, anksčiau vadinęsis likta rūpintis šiaudinės pasto- 

Kainas nužudė savo brolį Abelį iJollu Kolsaičiu, kuris įtariamas gės gyventojams — liaudžiai.

tesnis luomas — bajorai, dvari-

Lietuviu kalba

i

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

American Travel Service Bureau
>727 S. Western Ave., Chicago, UI. 60643

Telef. 312 238-2787
® JamoknaM patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivą kelio- 

alų (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
te kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuva ir kitus t-aštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoj, ir teikiame infer. 
macljM visais kelionių rei>alais

® Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik --eitu rezermoti vietas 
Ž anksto — prieš 45-60 dienų.

Aleksas Ambrose,

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lako)

Skambinti YA 7-9107

4

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 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

-..'I??.

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St.

--

— Lietuvių Tauragės klubo 
pusmetinis narių susirinkimas 
įvyks berželio 26 <L šaulių na
muose. Pradžia 2 vai. po pietų.: 
Nariai prašomi dalyvauti. Po 
susirinkimo bus vaišės. V-ba

— Birželio piknikas visuome
nei Cedar Lake, Ind., rengiamas 
Gerojo Ganytojo namų vadovy
bės, ruošiamas ateinantį sekmą- 
dienį. Tėvo dieną. Vykstama 94,; 
paskui 41 keliu iki miestelio, ta-1 
da 133 gatve iki Cline, kuri eina 
pro Gerojo Ganytojo namus. Ne
turintiems kuo nuvažiuoti, būs 
pasamdytas autobusas. Į jį re-j, 
gistruotis tel. 436-4376.

1861 m. baudžiavos panaikini
mas pravėrė duris ir baudžiau
ninkų vaikams Į aukštesnį moks
lą. Bet deja, kiti įvykiai—1863 
m. Lietuvos Lenkijos sukilimas 
skaudžiai atsiliepė į lietuvių gy
venimą. Sukilimas buvo žiau
riai numalšintas: tūkstančiai lie
tuvių išvežta Sibiran, kiti pa
karti Lietuvoj. Sukilimo mal
šintojas (Muravjovais, lietuvių 
pramintas dėl jo žiaurumo ko
riku-----uždarė lietuvių parapi
nes pradžios mokyklas, steigė 
prie Cerkvių rusiškąsias. Ne 
gana to, 1864 m. uždraudė spau
dą lietuviškomis raidėmis ir tru- valstybinę veiklą laukia teismo.

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

Gražiame žaliame 
MARQUETTE PARKE

2 aukštu 4 butu mūras ir 2 automo
biliu garažas. Apie S10.000 pajamų.

— JAV LB (R) Cicero Apy- Naujas gazo šildymas. Prašo $69,000. 
linkės gegužinė - piknikas įvyks gvarus 6 kambari^Tūr0 namas. Tin- 
š.m. birželio mėn. 19 d. 12 vai. i ka kiekvienam tvarkingam žmogui.

«>1^ w į Yra garažas. Kaina $46,000.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St (Lith. Pl. Ct.) 

737-7200 arba- 737-8534

dienos, Vyčių salėje, 2455 W. 
47th Ave., Chicagoje, 111. Links
mins Gintaro orkestras. Visus 
kviečiame atsilankyti. Valdvba V *

— Lenkijos- komunistų val
džia atidėjo ideologijos debatus, 
kurie įvyks tik po popiežiaus 
vizito.

— Rygoj suimtas latvių disi 
dentas, 56 metų Gunnar Frei- 
manis. Dar 5 latviai už prieš-

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
' N U S IB A ST Y M AI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CftICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Mr. K. Januta.

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

DR ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naajienoee galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, vifuomenėe veikėjo ir rašytojo atiminimu*.

Or. A. Gagsev — MINTYS IR DARBAI, 259 pal^ liečia 1905 
įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 

susirūpinimą  18.00ruairūpinimą _ ____________________ __________

Dr. A. J. Gnsąen — DANTYS, jų priežiūra, f velka ta ir 
grožis. Kietais viršeliais

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. Gnasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik

G<Hm> taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
mooey orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant II penšuntimo Blaidoma,

13.00

1

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
kiturNuosavybės

F ARM A - VASARVIETE - PAR
KAS Michigane visai arti Michi
gan ežero, 37 akrai su trobesiais 
ir inventoriumi. Patogus susi
siekimas, greitkeliais ir tik 132 
mylios nuo Lithuanian Plaza. 
Chicagoje. Geras investmentaš 
statybos kontrąktoriui. Reikia 
matyti ir įvertinti. ' Skambinti 
vakarais (616) 227-3496.

Nuomos
RENTING IN GENERAL

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

Telefonuoti 434-4645

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
ir džiovinimo mašinas 

BEI KROSNIS.
Herman Dečky.s 

Tel. 585-6624

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

PAIEŠKAU sąžiningą pensinin
ką arba vedusius pensininkus. 
Esu našlė. Turiu 3 kambarius. 
Nuomos nereikės mokėti. No- 
•int ką daugiau sužinoti, prašau 
skambinti 596-8260 po 6 v. vak.

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

— Rytoj ar poryt Senelė su i 
lazdele kirs didžiausiam politi- I 
niam sukčiui. Visiems pataria-1 
me pasiskaityti.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicago® miesto lemsą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai, 
KLAUDIJUS PUMPUTI1 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

D Ė M E S I/O
METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI

Tiktai $120 pusmečiui automebllii
Liability apdraudimas pensinis-;

kims. Kreiptis:
X LAURAITI! t

4e45 So. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775

Dengiame ir taisome visų rQ^ 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdraustų

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, ii 60629 
434-9655 ar 737-171^

1 
’’it

i ■ A

Laikrodžiai tr brtngenybte
Pardavimu Ir Taisymu
Wi StTMt
T»L REpubllc 7*1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5930

, Notary Public / < 
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai.

homeowners Insurance
Good service/Good price

F. Za polis. Agent 
?202V2 W. 95th SL

Park, III. 
6064? « 424-8654

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

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

TeL 776-5162 
1649 West 63rd Street 

Chicago, HL 60629 
i ...........— »i„

advokatų draugija
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

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

M06 S. Kechie Ava. 
Chicago, III. 60629

Tel: 778-8000

PIRKITE JAV TAUPYMO 40 NŪS

*

6 — Naujienos, Chicago, III. — Sat.-Monday. Jupe IB-'SO/nBS


