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PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Prezidentas Fr. Miterandas ir 
Paryžiaus karo gubernatorius 
gėn. Alban Barthes ketvirtadie
nį Bastlijos aikštėje priėmė gin
kluotų pajėgų paradą ir pami
nėjo prancūzų revoliucijos 194 
metų sukaktį.
' Kaip prezidentas, taip ir karo 

gubernatorius stati automobily
je važiavo nuo Triumfo arkos 
iki Bastilijos aikštės, priimdami 
išsirikiavusios kariuomenės pa
raria.

Iš abiejų prezidento ir guber
natoriaus pusių jojo kovai pasi
ruošę Prancūzijos raiteliai, o 
automobilio priešakyje ir užpa
kalyje sėdėjo prancūzų karinin
kai, pasiruošę pastoti kelią bet 
kuriam užpuolikui.

Šia proga Bastilijos aikštėje 
prezidentas Miterandas pasakė 
kalbą, kurios metu papasakojo 
kelis epizodus iš kovų, nuvertu- 
sių toje vietoje buvusį Bastilijos 
-kalėjimą. .„--rr •—~

Gen. Barthes priminė ka- 
riams priesaiką gmti ir kiaušy- sritis vanduo apsėmė dirbtu-
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PRANCŪZAI PARODĖ MODERNIAS 
PRIEŠLĖKTUVINES PATRANKAS

PREZIDENTAS MITERANDAS IR KARO GUBERNATORIUS 
GEN. ALBAN BARTHES PRIĖMĖ PARADĄ

das yra susirūpinęs ne tik pa
čios Prancūzijos, bėt ir kitų ’ 
valstybių reikalais. Jis prasita
rė, kad Prancūzija turės siųsti 
legionierių dalinį į Čadą, nes ten j 
kovos eina ne tik su buvusiu 
prezidentu Gukumi, bet taip pat 
ir su libijiečiais, padedančiais 
buvusiam prezidentui.

Prancūzai džiaugiasi, kad 
prez. Miterandas yra gyvas, 
energingas ir greitai besiorien
tuojantis apie įvykius.

Bastilijos šventė visą laiką 
Prancūzijoje buvo švenčiama. 
Tai buvo pirmas prancūzų revo
liucijos laimėjimas. Prancūzai 
išleido visus suimtuosius ir iš
griovė patį kalėjimą. Dabar toje 
aikštėje jaunimas šoko.

PAKILUSI JANGCĖ
SUDARO PAVOJŲ

PEKINAS, Kinija. — Pakilęs- 
Jangcės upės vanduo sudaro di
delį pavojų pakrančių gyvento- 

. jams. Centrinėj Kinijoj iabiau- 
■ šiai nukentėjo Wuhan- pramonės

ti demokratinės' Paryžiaus vy
riausybės. { -ę*

Labiausiai Į visits^ jių^tebino 
naujos. ;priešlėktuyihė&/^tran
kos, kurios buvo paruoštos 
gintį? JPąryzių bei jo. apyliri^s, 
jeigu/priešas užpultų?/- y,

PriėšlėktuvinėS ptancū^ų pa
trankos įrengtos ant -greitai . jVK 
dančių automobilių. Viršuje . jos 
turi įrengtus elektroninius ieš
kotojus. Tos patrankos yra su
jungtos su ieškotojais,’labai ati
džiai . sekančiais. judėjimą erd
vėje.

Patrankos ne vienos.. Jos yra 
surištos su kitais erdvių tyrinė
tojais, užimančiais tiktai vieną 
erdvės sritį, šie ieškotojai turi 
šalmus, kurie nurodo kiekvieną 
artėjantį šovinį. Pastebėtas šo
vinys įjungiamas į patrankos 
elektroniką, o ta jau laiku jį pa
sitinka.

Ketvirtadienį pirmą kartą Eli
ziejaus aikštėje prašliaužė šios 
naujos priemonės gintis nuo 
priešo.

Prezidentas Miterandas 
aiškino padėtį

Visi žino, kad prez. Miteran-
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Tarp Sovietu Sąjungos ir Kašmiro yra siauras kelias, kuriuo šimtmečius 
ėjo prekės iš Kinijos į Artimuosius Rytus ir Europą. Dabar tuo keliu 

milijono afganistaniečių, pasiekė Pakistaną, šiaurėje nuo Islamabad©.

NORI ĮSTATYMO, LEIDŽIANČIO 
CENTRALIZUOTI VISĄ POLICIJĄ

REIKALINGAS, JEI KRAŠTE ĮVYKTŲ DIDELĖ NELAIMĖ 
ARBA KRAŠTO VIDUJE PRASIDĖTŲ NERAMUMAI

VARŠUVA, Lenkija. — Pra- tu sukištus lenkus. Jaruzelskis 
eitą ketvirtadienį gen. Vaitiekus 

' Jaruzelskis prašė parlamentą 
■ duoti dabartinei lenkų vyriau- 
! sybei ypatingas teises, jeigu 
krašto viduje prasidėtų neramu
mai arba krašte įvykių didele 
nelaimė.

Gen. Jaruzelskis reikalauja 
įstatymo, kuris le’stų vyriausy-

: bei, gen. Česlovo Kliuščako va- 
' ' J dovybėje, centralizuoti visą

! krašto policiją, jeigu krašte kil
tu neramumai arba kraštą ištik
tų didelė nelaimė.

Dabarūniame lenkų parla
mente yra 460 narių. Už Jaru- 

' zelskio pasiūlymą pasisakė be
veik visi lenkų parlamento na
riai, išskyrus tris atstovus.

Įstatymo projektas tuojau bu
vo perduotas komisijoms, kad jį 
apsvarstytų ir padarytų savo 
pastabas. Jaruzelskis nori, kad 
šitas įstatymas .būtų priimtas 
dar prieš ateinančius seimo po- 

" - -sėdžius.’,flerkalas -bus s varstomas' 
komisijose, o ne parlamento po 
sėdyje.. ž ’

JaružėLskis nori, kad .nauja

EDEN PASTORA 
TĘSIA KOVĄ

NIKARAGVOS KALNAI. — 
Praeitą savaitę, nutrūkus Susi
s’ ekimui su laisvuoju pasauliu, 
Eden Paslora paskelbė, kad nu
traukia kovas pačioje Nikara- 
guoje.

Šiandien, visą reikalą išaiški
nus, Eden Pastora bendradar
bių būryje paskelbė, kad jis tę
sia kovą prieš sandinistus, ben
dradarbiaujančius su rusais, ku
biečiais ir su visais Maskvos 
agentais.

Eden Pastora nusifotografavo 
su keliais bendradarbiais, iškė
lęs šautuvą ir pasiryžęs kovoti, 
kol Nikaragua bus laisva ir 
krašte bus įvesta demokratinė 
santvarka.

vi-f 
sas

.pat pra-. 
dėjo^kįlti.; JiąKaiį smarkus: lietus.: 
palietė vi§ą.'Į^inig^. .Kai.’ upeliai 
subėga į. didžiąsias upes-tai šios ‘ 
užlieja gyvenamus, namus, i

— -Jesse Jąckson labai, nepa
tenkintas, kad demokratų par- 
tijos/,Centro, komitetas jo nepa
kvietė liudyti Detroite. Centro 
komitetas nemano, kad jis. ga
lėtų būti tinkamu -kandidatu. 
Ir Gary Hart, iš Colorado, būtų 
norėjęs liudyti Detroite, bet nie
kas jo nekvietė.

LIBANAS KOVOJA PRIEŠ DRŪZUS
BUVO NUŠAUTI DU. DRŪZAI, O TRYLIKA 

LIBANIEČIŲ BUVO SUNKIAI SUŽEISTA

ARMĖNAI NUŽUDĖ
TURKŲ DIPLOMATĄ

:jjstatymas jau galiotų, Kai bus 
•"'pasiūlyta seimui panaikinti vi- 

’sus karb^stpYio nietu paskelbtuš 
.įstatymuSu jĮiečiahčrus visuome
ninę veikiu.' *" .T K ' ;

— Vakarų Vokietijos valdžia 
neleis masinių demonstracijų 
prieš krašto gynybą.

KALENDORĖLIS
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lierinė, Gintalas, Vytartas, Dan
guolė, Paliejis, Basiulė, Dudutis.

Liepos 17: Aleksas, žilvinė, 
Utene, Valibutas, Algaudė, 
Grūdas.

Liepos 18: Kamilas, Tautvilas, 
Emantė, Visvydas, Braškė, K be
sius. ,

Saulė teka 5:30, leidžiasi 8:23.

Oras šiltas, tvankus, Iii.

I. Gandhi uždraudė parda
vinėti žurnalisto Hersh kny
gą apie H. Kissrngerį, labai 
žiauriai įžeidžiantį Indiją ir 
seną politiką Morarji Desai,

BEIRUTASį Libanas."— Pra- 
eitą vakarą Beiruto rytuose įvy
ko susišaudymas tarp libaniečių 

• karių ir' apylinkėse gyvenančių 
drūzu. C

Susirėmimas su drūzais buvo 
kruvinas. Drūzams pavyko su
žeisti 13 Libano karių, bandžiu- 
siu užimti apsaugos pozicijas 
drūzų ūkininkų laukuose.

Libano kareiviai l>an<lė aiš
kintis su drūzais. bet šie nenorė
jo klausyti. Įvyko ginčas. Ten 
pat buvo nušauti du drūzai. 
Drūzai nele:do libaniečiams 
imti pageidaujamų pozicijų, 
ko buvo sunkiai sužeisti 13 
bano karių.

Susirėmimai vyko
Aleih pašlaitėje

Ketvirtadienio vakare susirė
mimai vyko Aleih srityje. Izrae
litai atšaukė savo karius iš mi
nėtos pašlaitės ir užleido visą 
sritį libaniečiams. Libaniečiai 
paleido žvalgybinius pozięijojns 
apžiūrėti. Jie nustebo, kai vie
tos kaimiečiai juos užpuolė.

Drūzai izraelitų nelietė. Izrae
lio kariai nesikišo į drūzų gy
venimą, laisvai vaikščiodavo ir 
važinėdavo Aleih kalnų pašlai
tėmis, 
pažįstamus Libano karius. /

Libano prezidentas Amin Ge- 
majel turi dyi nuomones apie 
Izraelio karių, išėjimą? Jis nori, 
kad izraelitai 'kuo greičiau išei
tų iš Libano, bet tuo pačiu: lai
ku jis nori, kad izraelitai apgin
tų juos nuo sirijįečių.

uz-
dėl

FILIPINŲ PREZIDENTAS 
NESUDĖS SU MASKVA

MANILA, Filipinai.— Esu įsi
tikinęs, kad Filipinų preziden
tas Ferd:nand Marcos nesidės 
su- Sovietų Sąjunga ir neprašys 
Kremliaus globos, — pareiškė 
M. Armacost.

1 Ambasadorius Michael H. Ar
macost taip pat pareiškė savo 
įsitikinimą, kad JAV Kongresas 
sutiks sumokėti Filipinų vyriau
sybei 900 milijonų dolerių už 
laivyno ir aviacijos bazių išnuo
mavimą.

Prezidento Reagano atsiųsti 
pareigūnai tarėsi su prezidentu 
Marcos. Pats Marcos su žmona 
buvo atvykę į Ameriką ir tarėsi 
su prez. Reaganu bei kitais at
sakingais pareigūnais apie ba
zes, tai dabar privalo sutikti mo
kėti prižadėtą sumą.

LABAI DIDELI LIETŪS 
PATVINO® BRAZILIJĄ

RIO DE ŽANEIRO, Brazilija.
- Dideli lietūs taip patvindė

BRIUSELIS, Belgija. Ket\j Ka .Failfšclskis susitarė'su po- 
virtadienį gražiausioje Briuselio piežiuiĄi, tuo tarpu’dar nepaaiš-' 
gatvėje, pavadintoje Hankliri D. :kėjo, betTyirlinama,-kad Jaru-- 
Roosevelt alėja, nepažįstamas belskis .yračpasiryeęš leisti Lėšek 
žmogus priėjo prie turkų amba- - ValensaJ^^įįrhdt Solidarumo 
ssdos aukso spalva dažyto auto- unijų darbą. Jaruzelskis nenori, 
mobilio ir paleido šūvį pro už- )<a«l būtų skelbiami streikai dėl 
darytą automobilio langą. Įkiekv’enb menkniekio ir būtų

Šovikas, dėvėjęs darbines mė- stabdomas krašto-ūkio atstaty- 
lynas kelnes ir margus marški
nius, dingo iš nusikaltimo vie- , 
los. Atvykusi greitosios pagal
bos mašina nuvežė sužeistąjį į 
ligoninę, kur konstatuota jo 
mirtis. Tai buvo turkų ambasa
dos reikalų vedėjas, 39 metų 
Dursun Askoj.

Penktadienio ryte net trys ar-* ~ i
mėnų grupės paskelbė, kad tur- 
kų diplomatą nužudę jie, keršy
dami už armėnų žudynes Tur- Į 
kijoj 1918 metais. Iki šio meto 
turkai neprisipažino padarę klai-1 
dą, nužudę tokį didelį armėnų 
skaičių.

POLICIJA SUVALDĖ 
JERUZALĖS ŽYDUS

JERUZALĖ, Izraelis. — Jeru
zalės žydai paskutinėmis d eno- 
mis turėjo nesusipratimą su vie
tos policija. Jeruzalėje, sename 
Mea Šerim kvartale, apsigyveno 
didokas būrys žydų, planavusių 
sukelti maistą prieš dabartinę 
M. Beg’no vadovybę.

- - Žydai pradėjo įtikinėti izrae
litus, kad dabartinė vyriausybė 
negerbia seno žydų tikėjimo. 
Jie prądėjo demonstracijas pa
čioje Jeruzalėje. Pradėjo mėtyti 
į policiją akmenis, pelenus, de
gančias šaknis. Policija savo 
ruožtu naudojo lazdas.

Jeruzalės meras Kolck nepa
jėgia suvaldyti naujai atsikėlu
sių žydų.

mas. .
; Popiežius neduos lenkų vy
riausybei pažadėtos stambesnės 
paramos, kol nebus panaikinti 
karo stovio įstatymai. Preziden
tas Reaganas taip pat panaikins 
suvaržymus, kai Jaruzelskis pa-

I le:s iš kalėjimo karo stovio me- ’ balsų negu Reaganas.

— Senatorius Glenn tvirt’na, 
kad praeituose rinkimuose jis 
Ohio valstijoje gavęs daugiau

DETROITAS, Mich. — Wal
ter Mondale pranešė demokratų 
partijos Centro komitetui apie 
savo planus kraštui valdyti. 
Mondale tvirtino, kad jis turi 
ilgų metų patirtį vyriausybės j 
priešakyje. Labai dažnai prezi-

Braziliją, kad vietomis vanduo dentas Jimmy Carteris būdavo 
apsėmė namus iki lubų. Ypač di-l užimtas kitais reikalais, jam , 
Heli nuostoliai padaryti Pietų /tekdavo svarstyti ar aptarti (

. Drūzai pradėjo pulti ne- ^Brazilijoj. Apskaičiuojama, kad
T ‘w I. A • A -m m. • Ijrclzy llzilmif

valstybinius reikalus. Jis davė 
kelis svarbius pavyzdžius.

Senatorius Gleen aiškino, kad 
jis, dirbdamas Senate ir daly
vaudamas įvairiuose komiletud- 
se, turi reikalingos patirties.

Buvo iškelta mintis pasiūlyti 
buvusį viceprezidentą Mondale 
prezidento pareigoms, o senato
rių J. Glenn'pasiūlyti viceprezi-

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $432.

nuo nepaprastai, tiršto lietaus 
gyvybės neteko virš šimto žmo
nių. Žuvo labai daug gyvulių, 
nes laukuose nebuvo iaiĮco juos 
išvaryti į aukštesnes vietas.,,

Turint galvoje dabartinę eko
nominę krizę, vyriausybė mažai 
ką gali padėti’nuo lietaus^nu- 
kentėjusiems žmonėms. Rio de 
Žaneiro miesto meras perėmė ii- Į dento pareigoms, bet tokia min
dą be cento. tis nerado pritarėjų*

!
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Tūkstančiai Paryžiaus gyventojų susirinko į Basti
lijos aikštę, išklausė prezidento kalbos, o vėliau 

toje aikštėje jaunimas šoko.
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ŽMOGUS IR VELNIAS 
LIETUVIŲ PASAKOSE

Žmogaus santykiai su velniu 
visuomet išeina žmogui j naudą. 
Velnias pasakose visuomet būna 
kvailas, 
kio nuo 
mer.«. 
kvailu.

Kai žmonės Lietuvoje ko nors 
biją, tai tą išjuokia pasakose. Kai 
lietuviai priėmė krikščionybę,

Jis negali atskirti kiš- 
vaiko, ar sūrio nuo ak 
Velnias vaizduojamas 
nes tikrame gyvenime

žmonės jo labai bijoję. Man at 
iodo, kad žmonės vaizduoja jį 
tokiu kvailu, kad tikrame gyve
nime būtų lengviau atsisakyti

lr>l ir velnio gundymai 
kvaili, niekam tikę, tokiu 
neveria jiems pasiduoti.

Vaiva Vėžytė,

yra 
būdu

V kl.

pasakose yra daug kalbama apie 
velnio kvailumą. Visai mažas 
vaikas gali velnią apgauti. Aš 
skaičiau pasaką “Milžinas velnių 
malūne”. Buvo apie 12 metų 
milžinuką. Jo tėvas jį išleido 
ieškoti darbo. Kai berniukas 
nuėjo pas vieną žmogų, tas jam ; 
davė vežimą, arklius ir penkis! 
maiš1 / smilčių. Tas milžinas; 
nuvažiavo i malūną, o tame ma-I 
lūne gyveno velniai. Jie jį už-1 
puolė. Jis maldavo pasigailėti. 
Velniai pasigailėjo. Tuomet jis 
juos apmušė. Dar po to du kar
tus milžinas velnius apgavo ir iš- i 
sigelbėjo.

Asta Tijūnelytė, V kl.
Žmogus ir velnias bando da

ryti visai tą patį vienas kitam: 
žmogus męgina apgauti velnią, 
c velnias bando apgauti žmogų. 
Velnias dažniausiai pasiūlo ko
kias lenktynes su žmogumi. Jei
gu jas laimės velnias, tai gaus 

^žmogaus sielą, o jeigu laimėtų 
žmogus — gautų maišą auksinių 
pinigų.
- Kacjangi velnias yra toks kvai
las, žmogus jį labai lengvai gali 
apgauti. Štai vieną sykį pasako
je “Velnias ir gudrus brolis” 
velnias norėjo dėl žmogaus sie
los lenktyniauti. Broliui nieko 
nereikėjo daryti, nes jis paleis
davo kokį gyvulį savo vietoje, 
sakydamas velniui, kad čia jo 
sūnus ar tėvas. Velnias likėjo 
ir lenktynes pralaimėjo.

Rūta Lesniauskaitė, V kl.

Kartą toks žmogus atsikraustė j 
i Kauno priemiesti. Ten jis nu- Į 
sipirko namą ir gražiai gyveno. I 
Kai jis kartą arė žemę, atėjo Į 
toks pon y>. Tas sponas tikrai j 
buvo velnias, bet žmogus to ne- Į 
žinojo. Jiedu pasidarė gana geri 
draugai.

Kai artinosi naktis, žmogus Į 
lalvpjo apie savo naująjį draugą,) 
tad jis kiek keistas. Kitą rytą 
’mėgus vėl išėjo į laukus ir su
tiko tą velnią. Jis paklausė: 
‘Koidėl tu vis vaikštai ant galų 
pirštų, o ne ant kulnų, kaip vi
si?” Tas atsakė: ‘‘Mano kulnus 
labai skauda”. Tuomet velnias 
sušuko: “Tik tu žiūrėk, kaip

1110 m. liepos 15 d. lietuviai sumušė kryžiuočius ties Žalgiriu.

j»vo dąrbą ir sąvo derlių. Vai- 
i gąpt duoną. kurią gąuna iš kito, 

nėra taip skanu. Jam sunku ją 
net nuryti, nes:

1 “Ne iš žemės, iš rankų imu...” 
į Nors duona yra duoną, vis tiek 
jam didelis skirtumas, iš kur ji 

| gauta. Jo mintys vis. klysta į sa. 
j vo sorybą, jis jaučia kepamos 
duonos kvapą, ir jam graudu.

Abu šie Bradūno eilėraščiai 
Į išreiškia mintį, kaip sunku yra, 
į kai esi toli nuo gimtos žemės, 
j svetimame krašte. Nors esi su 
i tais pačiais, artimais žmonėmis, 
' bet vis nėra taspats, vis ko tai 
j trūksta. O trūksta tremtiniui 
į gimtosios savo žemės — trūksta 

tėvynės.
Renata Matonytė, VIII kl.

Iš “Aušros Spindulėlių"

►

Žmogus lietuvių liaudies pa
sakose visuomet yra gudrus, o 
velnias kvailas. Velnias visuo
met taikosi nupirkti žmogaus 
sielą, o žmogus visą laiką žino, 
kaip iš velnio išsisukti.

Geras pavyzdys yra ši pasa
ka. Žmogus ir velnias kartu dir
ba lauką. Velnias nori dirbti iš 
pusės. Jis nori viską, kas užaugs 
žemėje. Tais metais žmogus sė
ją rugius. Jis gauna grūdus, su
simala ir iškepa duonelės. Vel
nias nieko negauna iš rugių. Ki
tais metais velnias nori, kas augs 
virš žemės. Tais metais žmogus 
augina bulves, žmogus gauna 
bulvių, valgo blynus ir kugelį, 
o velnias gauna tik sudžiūvu
sius lapus.

Bronius Fabijonas, V kl.

jomis bėga!’? Bet ten nębųvo 
vyras, o tik arklys, bėgantis pet. 
pievą. Žmogus nusijuokė ir jam i 
sako: “Ar tu esi toks neišmanė
lis, kad negali arklio nuo vyro 
atskirti?” Velnias jam gudriai 
atsakė, kad jam tikriausiai rei
kia akinių.

Tuomet velnias vėl sušuko: 
“Žiūrėk, žmogaus, kaip greitai 
tąs vaikas lipa į medį!” Žmogus 
jam tasakė: “Ar nematai, kad 
ten voverė, o ne vaikas?” Vel
nias atsakė: “Atsimeni, man aki
nių reikią?” Po to velnias nuėjo 
sau. Žmogus visą naktį galvojo 
apie keistąjį savo draugą.

Kitą rytą žmogus nuėjo pas 
Kauno miesto valdytoją ir viską 
jam papasakojo: kad jo draugas 
vaikšto ant pirštų galų, kad ne
skiria vaiko nuo voverės ir vy- j 
rp nuo> arklio. Miesto valdyto-1 bio pasaulis, 
jas jam paaiškino, kad jis drau-

gaująs su velniu.
Kai žmogus kitą kartą susiti

ko velnią, tai pasakė, kad jiedu 
jiegali ilgtaū, būti, draugais. Vel
nias tik puĖšt! irrprąnykp. Žmo- 

"• glis^Pw^ttgjau niekuomet nema
nė.

Iš šios pasakėlės matome, kad 
velnias negali su žmogumi drau 
gauti, nes žmogus yra protau
jantis ir gudrus, o velnias kvai
las.

Edvyna Valkiūnaitė, V kl. 
Iš “Aušros Spindulėlių-’

Tremtinio ūkininko skaus
mas svetimoje žemėje

iii Kazys Bradūnas, gimęs 1917 
m. Vilkaviškio apskrityje. Jis 
yra poetas, parašęs daug gražių 
eilėraščių ir išleidęs poezijos rin 
kinių. Svarbiausias jo poezijos 
bruožas yra prisirišimas prie 
savo žemės ir lietuvio žemdir- 

ši tema yra ryš
ki jo eilėraščiuose “Ūkininkai

ir “Svetimoji duo- vo, bet turėjo savo žemę ir su 
džiaugsmu joje sėdavo, plauda
vo derlių.

Kitame eilėraštyje, “Svetimo
ji duona”, poetas skundžiasi, 
kad svetimą duoną, gautą iš ki
to rankų, yra sunku valgyti. Ji 
ne tokia, kokią valgydavo savo 
krašte. Savo ūkyje jis žemę ar
davo, akėdavo, sėdavo rugius ir 
juos kirsdavo. Ūkininkas susi
maldavo grūdus ir išsikepdavo 
pats skanią, šiltą duoną. Ta duo
na buvo ūkininkui skani ir bran 
gi, nes jo žemėje augo javai, jo 
rankomis duonelė buvo kepta. 
O svetimame krašte duona, kad 
ir balta, ir minkšta, bet tai ne 
jo žemės duona, dėl to ją nury
ti sunku.

y
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tremtiniai 
na”. Eilėraščiuose atsispindi 
tremtinio ūkininko skausmas 
svetimoje žemėje:
Ant akmenio, prie bloko sienos 
Susėda jie ir pražiūri į tolį.
Jau antšalas palieka molį. 
Praeina vėl artojų dienos.

“Ūkininkai tremtiniai”

Poetas čia parodo ūkininko 
beviltiškumą ir skausmą, ir il
gesį savo žemei. Jie pasiilgę sa
vo laukų, mato, kad jau vėl pa
vasaris, žemė atšilusi ir ją rei
kėtų išdirbti. Tačiau jie toli to
li ir to negali padaryti. ■ Kita
me punktelyje sakoma:
Ant akmenio, prie bloko sienos 
Ir šiandien nieks nepasikeis.

Čia parodoma, kad ūkininkas 
neturi sau darbo, nuobodžiauja 
ir kiekviena diena vis tokia pati. 
Gi Lietuvoje, savo ūkyje jis bū
davo užimtas įvairiais žemės 
darbais. Nors ir sunkiai dirbda-

ūkininkai gyvena praeitimi:

Ir akyse vis vakaro vaizdas — 
Saulė leidžias... sodyba.^ kerčia...

Tėviškės pažįstami vaizdai daž 
na i iškyla jiems prieš akis. Jie 
dažnai“4 prisimena savoMpaliktą

Meile gimtaįai žemei
Marius Katiliškis parašė apy

saką “Polaidis”, kurioje apra
šomas pirmasis ūkininko išėji
mas į laukus, pavasariui tik pra
sidedant. Katiliškis sugeba šil
tai ir turtingai aprašyti šį pa
prastą įvykį ir parodyti lietu
vio ūkininko meilę žemei, mei
lę gamtai.

Lietuvio, prisirišimo ir mei
lės žemei idėja ryški šioje apy
sakoje. Ta žemė lietuviui labai 
svarbi ir reikalinga. Jis ją myli, 
kaip savo vaiką, garbina, kaip 
Dievą. Žemdirbys be žemės ne
galėtų gyventi. Jis iš žemės pra
gyvena ir ją pažįsta. Geras žem
dirbys pažintų gerą žemę, tik 
paėmęs saują dirvos į savo ran
kas.

Renata Ramanauskaitė, VIII

t U/?. .
__ Lietuviai per amžiiįš'bSj^ėjoisa-i 

sorybą, žemę. Bradūno poezijo-jvo Kąiįx ir Juo/
je tremtiniai ūkininkai yra kaip Dryžą iš Katiliškio apysa- 
“medžiai, tylūs išrauti”. Sveti- Polaidis , lietuvis ūkinin- 
mame krašte jie niekuomet ne- ^as jaU^a artimos giminystės 
prigis ir nepripras. j ryši su Sav0 žeme: Jis žem?

Alida Vitaitė, VIII kl. I šimtus kartų išvaikščiojęs ir 
tuo būdu “įgyta savastis žemei”. 

Ši meilė žemei prasidėjo se
novėje, jpagonių laikais. Lietu- 

Žmogus, ištremtas iš savo že- viai buvo ūkininkai, turėjo že
mes, turi daug skirtingu jausmų. ’mes Žemyną. Jie suprato 
Jie gali būti ilgesys,'širdgėla,^ v^-J1

■ kad duotų gerą derlių. Dievams 
i jie aukodavo pirmąjį kepalą 
! duonos, pirmąjį gurkšni alaus, 
t,Šis žemės svarbos supratimas 
( liko, kai pagoniški dievai išnyko.
i Lietuviai dar vis ūkininkai, 
I jiems žemė svarbi. Kol lietuvis 

I j dar savo gimtą žemę aria, ta že
mė jam svarbiausias dalykas vi
same pasaulyje.

Andrius Tamulis, VIII kl.

liūdesys ir net neapykanta. Ei-: sj?°dėI_
Man svetimą duoną bevalgant, I lėraštyje “Ūkininkai tremtiniai”;"/ "T, ---

e a I «4- 4 4 4 J z-v n *• z^r-» i •ws z> 11

Kąsni baisiai nuryti sunku. 
Kai aš ją, kaip šventąją algą 
Ne iš žemės — iš ranku imu.

“Svetimoji duona”

Poetas sako, kad tremtiniai

i

ORBIS
imt

invites votį to

zWiJOi^nfiuiJL
plus Austria, Poland, 
Čzechoslavakia, Hungary. 
Belgium, U.S.S.R., Rumania

į galime sutikti daugumą šitų, jaus 
į mų. Buvę ūkininkai prisimena, 
j kaip jie arė savo žemę pavasarį, y 
i o dabar jie nuo jos toli. Jie ne-’ 
! gali apie nieką kitą galvotų tik 
į apie skriaudą, kuri jiems pada- 
j ryta. Jų dabartiniame gyveni
me nėra nieko svarbaus ir įdo
maus. Jiems atrodo, kad visas 

Š gyvenimas pamažu tuštėja, kol 
£ visai nebeteks reikšmės. Jų šir- 

dys yra sukietėjusios nuo visko, 
kas jiems atsitiko. Galima ma-

SĄ‘ *

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

15
Land and Air

So please do not hesitate to can us: 
(212)391-08^ 

For information (212)730-1978 
or brochures 
contact your Travel Agent.

Ask for our special tours to 
California, Hawaii and Mexico.

ORBIS
POLISH NATIONAL TOURIST OFFICE
500 FIFTH AVE., NY, NY 10110
One phone call does it all.
Please rush your catalogues to:
Name _____________________________
Street _____________________________
City________________ _______________
State Zip
Your c eit choice for LITHUANIA 
and ... second to none for all 
Eastern Europe.

lyti panašumą tarp tų tremtinių 
ir išrauto medžio. Išrautas me
dis negali daugiau gyventi. Taip 
ir su tremtiniu.
iš savo gimtosios žemės, nors jo 
kūnas gyvas, bet siela jau. ne- 

$ Į gyva. Jo gyvenimas jau niekuo- 
ę ! met nebus toks, koks buvo savo 

žemėje.
“Svetimoji duona” taip pat 

vaizduoja, ilgesį gimtajai žemei, I 
bet ne taip tiesioginiai, kaip 
“Ūkininkai tremtiniai”. Šis ei
lėraštis yra simboliškesnis — že
mės vietoje kalba apie duoną, 
žmogus atsimena valgytą duoną, 
kurią pats buvo iškepęs. į tą.

‘j i duoną jis buvo tarytum įkepęs 
$ dalį savęs. Jis sudėjo į duoną

ai
$

Lietuva nėra industrijos kraš
tas, bet žemės ūkio šalis. Žemė 
lietuvius maitino ir davė jiems 

Jis “išrautas” I uždarbį-. Lietųvįaį dar savo že- 
in l rnę lr tode>’ kad kraštas la_ 

, bai gražus. Lietuvos istorija pa- 
: rodo, kad senovėje lietuviai gar
bino žemės deivę Žemyną ir lau
kų globėją Lauksargį. Istorija 
taip pat rodo, kad ūkininkas tu
rėjo labąi sunkų gyvenimą. Jis 
dirbo nuo ryto iki nakties, dirb- 

i damas tą žemę, bet vis tiek ją 
labai mylėjo. Liaudies dainos 
kalba vis apie žemę.

Mariąus Kati|iškio apysakoje 
ūkininkas taip surištas su ąąvo 
žeme, kaip motina su savo vąiku, 
ne tik jausmais, bet ir sunkiu 
darbu. Jis įdėjęs savo “kūną” 
į tą žemę. -Ūkininkui žemė yra 
lyg mylimoji, jis ją glosto, lie
čia, kaip neregiai liečia veidus, 
kad galėtų susidąiyti mintyse 
paveikslą, ūkininkas ir žemė 
pasidaro lyg vienas ----- negili
būti atskirti vienaą ųuo kito. 
Kai karas išplėšė ūkininką nuo 
žemės, žmogus tampa ne^e visas, 
jam gyvenime kažko trūksta.

Paskaitę K a t triški o “Polaidį”, 
galime kiek geriau suprasti lie
tuvio ūkininko meilę p»tntąjii 
žemei ir jk-ausm^ įe^ųc įcl^us.

Romias Kirvaiti i. Vili kl. 
Iš “Aušros Sprndufcįių”

• Pasirink rašv* 
kięsi draugą

14. ren-
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LIETUVIAMS NELEIDO DALYVAUTI
KONFERENCIJOJE

Švedijoje įvyko baltistikos konferencija, kurioje 
>* dalyvavo įvairių šalių mokslininkai

Birželio 10-13 d. Stockhęlme 
įvyko 7-ji baltietiškųjų studijų 
konferenciją. Ją surengė Stock
holm© universiteto baltietiškųjų 
studijų centras drauge su Skan
dinavijos baltiečių institutu ir 
karališkąja Švedijos muzikbs 
akademija. • V .

Konferencijos pagrindinė te
iną buvo — “Tautiniai sąjūdžiai 
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvėje 
19-jo šimtmečio antroje pusęję’į, 
Konfercnc’joje dalyvavo kelias- 
dešiipt mokslininkų ir tyrinėto
jų iš įvairių pasaulio šalių ir že
mynų. L j ' j J . ■

Rengėjų ,jr dalyvių nusivyli
mą sukėlė faietas, kad į konfe
renciją negalėjo atvykti delega
tai iš pavergtos Lietuvos. Buvo 
laukiama, kad atvyks iš Vilniaus 
istorikai 4 akedemikas Juozas 
Jurginis, profesorius Leonas Mu
levičius ir dailėtyrininkė Ingri
da. Korsakaitė. Jų moksliniai 
pranešimai laiku pasiekė. Stock- 
holmą ir buvo patvirtinti, tačiau 
paskutinę akimirką jiems buvo 
atšatižtds išvažiavimo vizos. Vil- 
ni^nų nedalyvavimas Stockhol- 
mo konferencijoje buvo juo la
biau pastebėtas,: kad; iš Estijos 
buyo atvykusi palyginti nemaža 

’keliolikos' asrnentų delegacija, 
dalyvavo <ir atstovai iš Lątvi-į 
jos. .'.Konferencijos rengėjai bu
vo numatę, kad vienam posė
džiui pirmininkaus akademikas 
Jurginis, .y ų

Stokholme negauta jokio pra
nešimoj kodėl vilniečiams nebu
vo leista konferencijojejialyvau 
ti. Spėjami,7 kad tai reiškia, jog- 
visi trys; mokslininkai — .Jurgi
nis..? Mulevičius, ir Korsakaitė 
neturi pakankamo partijos pasi
tikėjimo? :Tuo tarpu neaišku;, 
kur -L Vilniaus ar Maskvos sfe
rose. '

Septintoje baltietiškųjų stu
dijų konfferencijoje Stockholmė 
iš viso buvo perskaityta apie. 50 
mokslinių pranešimų kalbos? M- 
terąt<iįr6š,,,istorijo(s, visuomeni
nių mokslų ir muzikologijos sek- 
cįjį^ posėdžiuose. Bendras įspū
dis, būva kad vakariečiai paskai- 
fitniųkąi; Sbtivd (geriaiij pasiręrf-i 
gę. Jfik vienas vyresnio. , arhr 
žiaus Latvi jos akąd^rjika^livd 
pajėgus laisvai ką^ėft yoĮči^ąf;. 

. Nusistebėjimą kėlią: tai, J kad. 
dficialiotii .^‘Tass-Elta” birželio^ 
ii'd višdėlto škelbe, kad'konfe- 
renęijos darbiiose dalyvaują ir

M. K. Čiurlionio dekoracijos eskizas jo sumanytai operai Jūratė

VAIVOS JUOSTA
Jai nepatiko gražieji Bangpūčio rūmai

Ant jūrų kranto gyveno vie- 
Kąs jis buvo nie-

sovietinė delegacija, kurią su
daro mokslininkai iš Estijos, La t 
vijos ir Lietuvos. Tokią “Tass- 
Eltos” žinią birželio 14 d. persi
spausdino ir “Tiesa”, pridėdama 
antraštę—“Mokslininkai domisi 
Pabaltijo tautų kultūra”. Regis, 
sovietiniai inforrifacijos šaltiniai, 
turėtų būti geriausiai informuo
ti apie savo mokslininkų daly va-! 
vimą ar nedalyvavimą kenferen- ( 
cijoje. Šiuo atveju jų teigimas 
apie mokslininkų dalyvavimą iš 
Lietuvos, yra, deja, iš piršto iš
laužtas. 1 l ’ ' I
“Mažasis kraštas ir popiežius“

Vakarų Vokietijos dienraštis 
“Frankfurter Allgemeine Zeit- 
ung” birželio 18 id. paskyrė vi-Į 
są puslapį Lietuvai. “Mažasis 
kraštas ir popiežius” — taip pa- ’
vadintas straipsnis, kurį parašė nas žmogus. 
Leo Wielandas, neseniai Lietu- kas tikrai nežinojo. Vieni manė, 
vą aplankęs to laikraščio bendra- . kad j isai buvo bajoras; ar net ku- 
darbis. Ankstesniame straipsny- nigaikštis, o kiti kalbėjo, kad 
j e tas pats autorius aprašė savo ’ taip sau žmogelis vargdienis, 
pasikalbėjimą užsienio reikalų kaip ir mes visi.
ministerijoje Vilniuje, šiame! Turėjo jis dukterį, tokią dai- 
straipsnyje rašoma apie Lietuves. lią; jog kas ją. tik pamatydavo 
praeitį ir dabartį. tuojau pamildavo. Graži ji bu-

x. , , t, -v. n yo. bet dar gražesnes juostas ji Lietuvą esanti katalikiška, so-i ’■ , ,./ . , • I ausdavo. Daugelis ateidavo pasvietinė respublika, į kurią po-, . 
^.-„.^L^li^vvk+i-tei-'W prasyti, mausti juostą.

yo, bet dar gražesnes juostas ji

Tos 
mergaitės vardas buvo Vaiva.

Nors daugelis piršosi prie jos,
■ Ai t r.i vn tačiau Vaiva visiems atsakyda- ži. nrimena, kad Lietuva buvo .{i + -uA I vo. Ji mylėjo paprastą ukinin- paskutme Europos valstybe, pn- ■ J į

i . , vi : - kaiti Sraubliu vadinama, kurisėmusi krikštą vos pries sesis, .■ >■
šimtus metų. Šiandien kataliky-Į
be Lietuvoje tūri 1 gilias šaknis.} įOse Baltijos šalyse- Dėlto Mas- 
Didžioji lietuvių dalis yra pa-j kvoje vyrauja jausmas, kad Lie- 
krikstyti ir savo vaikus toliau; tuvoje reikėtų daugiau pastan- 

' krikštija. Tuo neišsiskiria ne j gų .rusiškumui.- išplėsti
partijos nariai — teigia vokietis; Lietuvių atmintyje istorija tu- 
žumalistas. j ri ypatingą reikšmę — pastebi

Kaip katalikai kasdieniame į Więlaridas,! Nors- oficiali:.istorio-

piežius <Šir negali atvykti — tei- 
• gia Wielandas. Jis aprašo pusmi- 
lijoninio Vilniaus barokinį gro-

gyvenime varginami, persekio
jami ir priešinasi, tai slaptai už
rašomi ir platinama. Valdžia bu
di ir vadinamus “ekstremistus” 
kunigus spaudžia. Padėtis Lie
tuvoje nuo Lenkijos tuo skiria
si, kad Lietuvos K. Bendrija nė
ra politinė jėga. Tačiau įvykiai

grafija daūg ką nutyli, lietuviai 
prisimena ir su Sov. Sąjunga 
^pasirašytas sutartis, Hitlerio - 
Stalino sandėrį,-okupaciją, ma
sinius trėmimų^ ;■ ^ydiį į. sunaiki
nimą. > f. /■ r
“ Straipsnio: pabaigoje autorius 
.pasakoja .apie. Sv. Kazįįniero

j

mokėjo dainuoti- ir švilpauti. 
Jam tai Vaiva buvo numezgusi 
gražiausią ir turtingiausią juos
tą, kuria gėrėjosi visa apylinkė.

Užgirdo apie ją dievas Bang
pūtis ir norėjo ją. pamatyti. Be
lėkdamas, beskubėdamas tokią 
audrą sukėlė, jog net girios ir 
dasgiis sujudo. Rado Bangpūtis 
Vaiva pajūry sėdinčią, margas 
juostas audžiančią. Prakalbėjo į 
ją tokiais žodžiais:

— Mergele jaunoji, mergele

sniegą. Nujok už septynių ma
rių ir už septynių kalnų, i klo
ni, kur piemenys gano baltąsias 
avis”.

Neprasliųko nei dvi dienos, 
kaip Banpūtis sugrįžo su tom 
vilnom. Norėdama nuo jo at
sikratyti Vaiva paprašo dar vie
no dalyko. Už septynių girių, 
už septynių upių yra bakūžė, 
kur senutė - audžia šilko gijas. 
Tos gijos, tai žmonių laimė. Ji 
liepia atnešti tokių gijų.

Praėjo diena, praėjo kita, o 
Bangpūčio vis nėra. Tik ketvir
toj jis pasirodė, nusiskųsdamas, 
jog tokios gijos buvc sunkiausiai

dailioji, visur kalba žmonės, kad 1 atrasti.

kės skiltis su savo numylėtiniu. 
Liūdesiu pilna ji ištarė:

“Mes išsiskirsim ir šį kartą 
ant visads. Aš gyvensiu tik to
lei, kol nenupinsiu tau juostos 
iš gražiausių gėlių rasos; iš van
dens krištolėlių. Ir kai toji juo
sta ikils į padangę, tai žinok, 
mielasis, kad aš pasiskanekų

paukščiai gieda, medžiai šlama.
Kartais Bangpūčio nebūdavo na
mie per ištisą savaitę ir vargšei 
Vaivai begalo nubosdavo būti 
vienai. Ji bandė austi drobes, 
juostas, bet niekas nesisekė. .Pri
siminė ji nuolat ir savo buvusį 
numylėtinį Straublį, kojkis 
buvo meilus, kaip Įspūdingai 
dainavo ir širdis dar daugiau 
gesiu pabrinko.

— Eisiu motulės kraštan, ap
lankysiu tėvą ir savo motinėlę, 
pasiskųsiu savo dalia — galvojo 
Vaivai. • ' ,

Atkėlė aukso vartus, kur bu
vo iš Bangpūčio dvaro j jūres, 
ir mato, kad eina stiklo urvas 
net į jūros kraštą. Eina juo Vai
va dieną, eina kitą; trečioje iš
ėjo iš jūrų ant kranto, kur ne
toliese gyveno jos tėvai. Nu
džiugo tėveliai, pamatę savo 
dukrą. Jie ilgai klausinėjo, ilgai 
teiravosi ir Vaiva jiems viską 
papasakojo.

Vakare nuėjo ji ieškoti Strau
blio ir surado jį toj pačioj vieš- 
toj, kur jis mėgdavo sėdėti ir 
tinklą pinti. Jiedu džiaugs
mingai susitiko ir ilgai laikė vie
nas kitą glėbyje. Pradingo visi 
Vaivos liūdesiai; ji patyrė žmo
nišką meilę ir surado nutrauktą 
laimės giją. '

Vakarop, sutemus jiedu vaikš 
čiojo jūros pakrantėmis, žiūrė
dami į tamsią tolumą ir leng
vai banguojančias vilnis. Džiau
gėsi Vaiva būdama savam kraš
te, o ne šaltame jūros dugne. Bet 
jų džiaugsmas buvo neilgas Ne
radęs namuose žmonos, Bangpū
tis pasiuntęs laume? jos ieškoti. 
Ir laumės pranešė,, kur ji yra. At
bėgo, atūžė Bangpūtis, vande
nis-supdama s, medžius laųžyda- 
mas. ’ Suprato Vaiva, kad,j^i rei- ■

jis

nau... ' . ' • j
Ir išbėgo Vaiva į jūros kran

tą, kur pagriebęs Bangpūtis nu
sinešė ją į jūrų gilumą. Ugaj 
dar ošė audra ir draskėsi vėjai; 
ilgai liūdėjo Straublys savo nu
mylėtinės. j

Praėjo savaitė ir mėnuo. Kas 
dieną Straublys žiūrinėjo į viri 
šų, bet nieko nematydamas vėl 
aprimdavo. Tik sykį po didelių 
žaibų, griaustinio ir lietaus, iš* 
kilo iš jūros spalvuota, puošnį 
juosta, kokios dar niekas nebu-; 
vo regėjęs. Ir suprato jis kad 
tai buvo Vaivos juosta, kurią 
dabar žmonės vadina Laumės 
juosta. Tai buvo ženklas, jog 
Vaivos nębėra gyvųjų tarpeš Žer 
mišką meilė pasirodė stipresnę 
už galingųjų dievų globą. ;

Kaikurie žmonės pasakoja, 
Bangpūtis, negalėdamas pakreip 
ti savo pusėn Vaivos jausmų, sui 
daužė visą palocių ir nužudė 
Vaivą, kiti gi tikrina, jog ji pati 
nuskendusi.

,. “Įš lietuvių tautosakos”

— Kinijoj išleista pirmininko 
Deng Xiaopingo raštai. Dabar 
jis skaitomas Kinijos išgelbėto
ju po chaotinės kultūrinės revo
liucijos. Raštuose iškeliamas jo 
ginčas su Mao.

Bet mergaitė dar išsiderėjo, 
kad jai duotų laiko išausti pa
skutinę juostą. Nudažius gijas;- 
sumetė metimą juostai ir pra
dėjo austi. Audė septynias sa
vaites ir septynias dienas. Kol 
Vaiva juostą audė, Bangpūtis 
nei miego nemiegojo, pei- vįtfej. 
nerimo. Kur buvęs, . kur-riebu*, 
vęs vis Į Vaivos kiemą, kad pa
regėtų. kad pamatytų, ar- dau-

tu esi dailiausia iš visų merge
lių, kad audi gražiausias juostas. 
Aš noriu, kad tū man nuaustam 
bent vieną, o aš tau gerai atly
ginsiu.

Vaiva išsigando ir nubėgusi į 
pirkę pasislėpė. Tik vėlai va
kare tėvai ją surado ir nuramino. 
Už keletos dienų atjoja pas ją 
Bangpūtis, didžiūno sūnumi pri- ‘ 
simetęs ir ima pasakoti kaip pla- _ . .
čiai yfa pasklydęs gandas apie Jau išausta, ar daugel dar 
Vaivos gražumą ir jos juostų austi beliko. ? ,| -
puikumą. Ų . .j

Tėvai priėmė svečią kuogra;4 
žiausįai ir parodė jam visą glė
bį guostu,: Bet Bahgpūtis daug- 
giau žiūri į Vaivą, negu įjuos- 
tas. Pagaliau jis nebeiškentė ir, 
paprašė .tėvų, kad. leistų už jb

’• Apsiskaitęs kvailys yra di
desnis kvailys, negu nemokša.

Moliere

simetęs ir ima pasakoti kaip pla-

*■ — į C .J •

Lenkijoje čia daro įtakos: ka-Ušventovę,/Vilniaus baroko įžy-;savo dukrelę. Tėvai ič pradžių
taiikai.ir komunistai pastebi juos t .mybę, paverstą “ateizmo muzie

jum”, ir teigia,-kad popiežius į 
.Lietuvą dabartinėmis sąlygomis 
begali atvykti, nors esančios ge-

Kazimieroj mirties sukaktis atei- 
hančiaisJnėtais ir šeši šimtai me
tų nūo Ėietūvps krikšto 1987 m. 

j : .< Iš T. žbr.

jungiančius saitus. * <1
■ Sovietirciai užmojai

į? < . .-u T"
^Frankfurter Allgemeine Zei' ,ros., progos.:, 500 metu šventojo

tung” bendradarbis, apžvelgęs 
lenkų ir rūsų mažumų gyvenimą 
Lietuvoje, teigia, kad rusifikaci
ja čia įrėžiau jaučiama, negu ki-

nustebo, bet paskiau'ėmė Įkalj 
b-ineti Vaivai, kad sutiktų tekėti. 
Toji ilgai atsikalbinėjo ir pra
šė palaukti iki sekančios dienos.

Saulei paslinkus vakarop Bang 
pūtis vėl pasirodė. Vaiva gi jam 
sako:

“Aš tekėsiu už tavęs, jei tu 
, man atneši vilną, baltesnę iiž

LITER ATOKA, lietuvių literatūros, meno Ir moksli 
IM4 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet Tiesentfy, Vinw 
Krėvės, Igno Kapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. S tanko* 
J. RaUkfio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau® Ir Y 
Meilaus straipsniai bei rtudij 08, iliustruotos. nuotr&nkomfa fc 
M. K. Čiurlionio. M. SUeikio, V. Kašubo*, A- Rūkštelėa ir A. VarBr 
kūrybo* poveikslaia. 365 pust knyga kainuoja tik

> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* b 
tfnl^ šoklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie difni 
Ivente* bei jų istoriją Ir eigą.' Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorė* puikiu rtiliuml ir surinktai* duomenim!? 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja M.

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašu
tas Tuoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne Mūflti 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buitie* lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių EnyfK 
parduodama tik uš tt •r f

> LJLeTUV isKASĮS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalaarfi 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remianti* Pakalni* b 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienai 
lietuviuL EekHnyš iliustruota* nuotraukomis, pabaigoje duodami 
Titovardžlų pavadinimai>tr jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
aaudSngoje 335 puri, knygoje yra Rytprūsių famtiapia, Kaina M

V K4 LAUKIS L1MR, rašytojo* Petronė^* Orintaftėa at®
mtnSnal ir mintyi^apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pl» 
maišiais bolševikų okupacijos metai*. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik |X • i

> JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras 
ta* tr klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje} tik Sa 
Furgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimų Ir poe 
riją. Dabar būtų j| galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisea 
KnjfA yra ffideMo formato, 265 puriapių, kainuoja ffl,

V BATTUN^ riUVštLZS, HL BoaSenko kūryba, I. Valais* 
yerttma*. JM)t. Knygele jtf 10 Rmo^ngų Dovatių. £a!na A

WrWfB i

« • ♦ . * f • ■ y F * - ąr \

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

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

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

, 1 MARU A NOREIKIENĖ

Pagaliau darbas buvo-užbaig
tas ir Vaiva jau-:3a^jęgalė^p;5% 
sisukti. Ji liūdėjo ir?verkei'bet 
likimo ir tėvų negalėjo perkal
bėti. Nutekėjo ji už Bangpūčio, 
nežinodama kas jis. ištikro yra. 
Nuvežė ją Bangpūtis į savo dva
rą, kokio gal nei. vienas kara
lius neturėjo. Jis buvo''pačįam 
jūros dugne. Suprato *V<aiya, 
kad jis turės gyventi dievų šei
moje ir ėmė didžiai nerimauti. 
Jai nepatiko, kad per visą pa
ra nematė saulės šviesos;'. tik 
dideli žiburiai apšvietė milži
nišką palocių.

Ateina naktis, vyras kriokščią, 
miega kaip negyvas, o jai mie
gas bėga nuo blakstienų., sva
joja kaip būtų gražu girioje, kur

SUSI VIENI ŪMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia,- didžiausia ir. ’ turfengiausia lietuvių fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

SLA atlieka* kultūriniūs darbus, gelbšĮį. jr kitiems, kurie tuos 
darbus įdirba. į \ t -į pf.?
išmokėjo segiau kaip AŠTUONIS 3&H0NUS doleriu

/.<z>^P^audų sąv# nariais;. ’?' %
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
I • Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 

; Susivienijimu‘apsidrausti iki $10,000.
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 

Insurance, kuri ypač-naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo , pradžiai ‘ %

;?• 1 i> į v . f
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda:, už

: , $1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.
SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose. u-
*' Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjus^ 

jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti. *, 1 . *
‘ \ Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

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

' Tel. (212) 563-2210 /

Tel 925-2737 Ini LIUDAS MIKŠYS, < 
50 mėty studijavęs, kaip

ŪKANŲ ‘ '* ' 
pūva. -m

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

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REfKMENYS

• t •

•ywvr Atdara šiokiadieniais nuo
9 vaL ryto iki 10 vaL vakaro. 

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

Hfe.. -. Tel. 476-2206

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet' kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokės! kartu su kum Jaunium ir prof. K« 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimu* 
t tr patarė mums toliau studijuoti

KAIm k23. Kieti ylriellri. Paltu JCL
.... 5 1-W -^1
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lietuvių parapijos bažpyrios nuotraukos, kuri jau savo 
išorine išvaizda atkreipė dėmesį daugelio svetimtaučių 
atvykstančių ją aplankyti ekskursijomis. Tuo tarpu tame 
leidinyje rasi nuotrauką net Jaunimo Centro frontinių 
durų.

Atrodo, kad redaktorius sąmoningai to vengė. Ko
dėl? Juk lietuviams lietuviškos bažnyčios yra dvasinės 
ir tautinės atgaivos centrai. Kodėl tokiu leidiniu nepa
rodyti kitų kraštų lietuviams, kokias Chicagos lietuviai

As of January J, 1780 
Subscription Ratos:

Chicago $45.00 per year, $24.00 per 
six months, $12.00 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year. 
$22.00 per six jponths, $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
jther countries $48-00 per year.

metams __ __________ , $40.00
pusei metų —_____________  $22.00
trims mėnesiam^ ____ ...___$12.00
vienam mėnesiui  $4.00

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose:
metams _ $45.00
pusei metų---------------------- $24.00
trims mėnesiams  $15.00

vienam mėnesiui $5.00 
Kitose JAV vietose:

Kanadoje:
metams  $45.00 
pusei metų $24.00 
vienam mėnesiui_________ $5.00

Užsieniuose:
metams  .............................$48.00
pusei metų$28.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, pirmadienius ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halstad Street, Chicago, 
IL 60608. Telet 421-6100.

Pinigus reikia -siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai popiet, šeštadieniais — iki 12 vai.

Keletas pastabų del Pasaulio 
Lietuvių Dienų

pastatė didingas ir gražias bažnyčias savo dvasinei ir 
tautinei kultūrai puoselėti.

Keista, kad Br. Kviklys lyg ir pritaria Ęr. Nainiui. 
Drauge liepos mėn. 12 dienos laidoje savo vedamajame 
sąmoningai nutylėjo lietuvių Švenč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčios vardą. Jis rašo: “Nebuvo užmiršta ir 
dvasinė pusė. Pamaldas koncelebravo vysk. V. Brizgys 
su eile kunigų, o liepos 3 d. šv. Mišias erdviame Quigley 
kunigų seminarijos pastate atlaikė Chicagos kardinolas 
J. Bernardinas. Birželio 26 d. PL dienų intencija mels
tasi ir Lietuvių evangelikų “Tėviškės” parapijos bažny
čioje”. Atrodo, kad ir vysk. V. Brizgys laįk^ pamaldas 
ne minėtoje parapijos bažnyčioje, bet toje svetimtaučių 
koplyčioje. Matyt, jis mano, kad tokių pamaldų laiky
mu svetimtaučių koplyčioje buvo lietuviams laimėta di
delė garbė. Lyg Chicagos lietuviai neturėtų didelių ir 
erdvių bažnyčių. Jam, matyt, nieko nesako, kad tai buvo 
nesuderinama ir su Bendruomenės paskelbtais lietuvių 
parapijų metais. Bet šį klausimą palikime svarstyti mūsų 
patriotiškai visuomenei.

Kas mano dėmesį labiausiai atkreipė, tai šių “Dienų” 
paskelbtasis šūkis: “Vienybėje su kovojančia tauta!” Dėl

M. Šileikis Madona Z. Sodyboje, akvarelė

J. KARIBUTAS

PAŽINTIS SU TOLIMAIS KRAŠTAIS

Vartau Antrųjų Pasaulio Lietuvių Dienų stambų, 
didelio formato 332 puslapių leidinį. Jo vyriausias redak
torius ir kartu įvadinio rašinio autorius Bronius Nainys. 
Tikrai, tokį leidinį būtų geriau pavadinti “Antrųjų Pa
saulio Lietuvių Dienų albumu”, kuriame sutalpintos visų 
šių “Dienų” rengėjų — frontininkų veidų nuotraukos. 
Tai nestebėtina, nes 'jas. rjio&ė. fęontiųįnkąį, kurie yra 
ųžgožę tB-nę. Aiskū, šib “albumo” lapus puošia ir vieno 
kito ne frontininko;)fatografijas.,:Bet tai; Tik vieno kito. 
Kaip paprastai, tokie lietuvių leidiniai pirmoje vietoje 
atspausdina valstybės prezidento, Lietuvos Diplomatijos 
šefo, JAV Lietuvos atstovo ir jo žmonos, na, ir Chicagos 
generalinės konsulės, nors šiame leidinyje jos nuotrauka 
jtapilnta kažkur šio “albumo” vidury. O po šių didžiųjų, 
seka ir visų “didžiųjų” LB-nės vadų fotografijos. Dar 
tarp jų ir kun. V. Rimšelio, kun. J. Šarausko ir p. Irenos 
Kerelienės.

Bet veltui ši “albumą” vartytum įr ieškotum jų tarpe 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirmininko 
dr. K. Bobelio, BALFo pirmininkės ponios Rudienės ar 
ALTo pirmininko dr. K. Šidlausko. Jiems šiame leidinyje 
vietos nebuvo. Pagaliau, nebuvo vietos ir klebonui kun. 
Antanui Zakarauskui, kurio bažnyčioje vyko minėtų 
Dienų atidarymo pamaldos; kuris susirinkusius bažny
čion labai šiltai pasveikino, suorganizavo didingas pa
maldas, kurias koncelebravo vysk. V. Brizgys, ir kurių 
metu giedojo vienas geriausių ne tik Chicagoje, bet ir 
visame laisvame pasaulyje lietuvių choru, vadovaujamas 
muziko p. A. Lino. Jo vadovaujamo choro giedojimu buvo 
sužavėtas ir kardinolas. Deja, ir šio choro nuotraukai 
nebuvo lemta patekti į minėtą leidinį, nors tokia nuo
trauka jau iš anksto buvo redaktoriui įteikta.

Tikrai būdinga, kad leidinyje ne tik nepaminėtas 
šios parapijos lietuviškos širdies ir dvasios klebonas A. 
Zakarauskas, nei choro vadovas, bet jame nėra nei šios

šio šūkio jau esu seniau savo nuomonę pareiškęs. Manau, 
kad šis šūkis nėra naujas. Mes, išeiviai, juo gyvename ir 
jį vykdome nuo pat pradžių mūsų išeiviško gyvenimo. 
Mes visą laiką buvome ir esame vienybėje su kovojančią 
tauta. Su ja nevienybėje tik tie, kurie yra paraudonavę 
arba tapo bendradarbiauto jais su okupanto samdiniais.

Įdomus klausimas, kiek šis šūkis su kovojančia tauta- 
“Lietuvių Dienose” buvo išryškintas? Ar šių “Dienų” 
dalyviai,; o ypač jaunimas, pajuto, kad jie esą vienybėje 
su kovojančia tauta, ir kaip toji jų vienybė reiškėsi? Ne
jaugi tik žodžiais? Kažin, ąr ti,e renginiai, kuriems buvo 
išleista kolosalios dolerių sumos, rodė, kad mes esame 
vienybę su pavergtaisiais broliais kovoje dėl laisvės. Kiek 
liudijo “Antrojo Kaimo” atlikti juokai juokeliai? Arba,, 
kad ir pati opera? Apsaugok, Viešpatie, aš nenoriu da
ryti kokių nors priekaištų mūsų, menininkams. Juos 
gerbiu, prieš juos savo galvą lenkių, nes jie yra mūsą 
išeivijos kultūrinės veiklos pažibą. Bet tuo noriu pasa
kyti, kad šalia tų visų renginių pasigesta ryškesnio kovos 
renginio, kuris būtų ryškiau parodęs dalyviams mūsų 
vienybę kovoje dėl laisvės su pavergtaisiais broliais. Kiek 
suminėti renginiai suteikė paguodos tiems, kurie šian
dien kenčia kalėjimuose bei Sibiro gulaguose? Tie ren
giniai buvo daugiau mums, laisviesiems, skirti pasisma
ginimui, tai buvo mums pasilinksminimo pramogos. Ko
dėl nebuvo galima suorganizuoti bent vieną vakarą 
didžiulės jaunimo demonstracijos, užuot jam ruošus va
karais iki ankstyvųjų pusrytėlių šokius. Juk tąi vieša 
paslaptis, kiek jaunimo ūžė Marquette Parke Lithuanian 
Plązog tavernose įr laistė gatvės grindinį alučiu. Ar ne
būtų buvę įspūdinga, jei tūkstančiai jaunimo su žvakė
mis ir deglais būtų kurį vakarą pademonstravę Chicagos 
miesto gatvėmis?

Kaip didingai atrodė suruošta komąndieriaus Jono 
Paukščio Dariaus ir Girėno paminėjimo eisena! Juk prie

(Tęsinys)
Amanas

Jordanija mažas kraštas, su 
gal kiek daugiau kaip pusantro 
milijono gyventoju. Oficialioji 
krašto kalbia yra arabų, bet pla
čiai įsigalėjusi anglų kalba. Čia 
visur ir visi moka angliškai. Be
veik pusė gyventojų klajokliai. 
Krašto pinigas yra dinaras. Vie
nas dinarąs yra 2.85 dol. Taigi, 
dolerio vertė čia 'sumažėja,

A'psistoju -Grand Palace. Ho- 
Lelp^pr kaina apie 36 dol., ir jis 
jau škaįfpši- prie pirmos klasės 
viešbučių. Miestas amerikietiš
kas ir pasirinkimas didelis. Jei 
nori, gali ir švedišku stalu pas:- 
nandoti, kurio kaina tik penki 
doleriai.

Nežinau, kpkioje esu aukštu
moje, bet jaučiu, kad niekados 
neišsirmegu ir judrumas dingęs. 
Reiškia — aukštuma. Čia nėra 
per karšta, o dienos saulėtos, 
gražios ir oras tyras. Matomai,' 
nėra daug industrijos. Amano 
(Amman) miestas, kaip ir pats 
kraštas, nėra didelis, bet jau kas 
liečia visokių gėrybių pasirinki
mą, nieko nesiskiria nuo Damas
ko. Didelių krautuvių, vadina- 
ųių “magazinų”, čia taip pat 
nėra, bet už tai privačiose krau
tuvėse vyksta gyva prekyba. 
Kainos panašios, kaip ir Damas
ke kad buvo.

ir plotų plotai dar neapstatyti. 
Jauku ir ramu. Iš septinio aukš
to vaizdas gražus. Turistai daų- 
g’ausia grupėmis; pavienių ma
žai ir tie daugiausia prekybos 
reikalais atvykę. Man nuostabu, 
kad Jordanija tokia jauna ir 
plotu labai maža — vos 96,000.
kvadr. km., kuri tik 1946 mi1 ta
po suverenine nepriklausomą 
valstybe, dabar taip puikiai sa
varankiškai sugeba tvarkytis,• 
visai p aga 1 didžiųjų i i vąlst yįgų - 
tvarką.

Viešbutis, galima sakyti, lau
kuose. Čia naujas rajonas kūrės’’

Rytojaus dienų, po^gero .poil
sio, iš tarnautojo gavęs reikia
mas informacijas kaip miesto 
•centrą pasiekti-, einu skersai gat
vės ir laukiu. Sėdu i-nurodytos 
linijos autobusą, kuris neperpil
dytas. Už centus nuvykstu sos
tinės apžiūrėti. Autobusas rieda 
vis žemyn ir žemyn. Pagaliau 
privažiuoja miesto centrą, kur 
tūkstančiai krautuvėlių. • Kai ku
rios iš jų tokios mažos, kad tik 
porai klientų apsisukti galima. 
Už tai daugumas prekių ant ša
ligatvio. O ir pardavėjai prie jų 
stovėdami, praeiviui siūlo pre
kes. čia jau turbanuotų arabų 
nematyti, žmonių apranga labai 
dar konservatyvi. Moterys apsi
rengusios juodai. Jos didelių 
veidų, vyriškos nosys ir nelabai 
patrauklios. Anei vienos kelnė
tos. Džinsus dėvi tik vyrai. Taip

pat ir Damaske, čia moterų gat
vėse pilna, ne taip, kaip Damas-

jy paminklo susirinko tūkstančiai čikagiškių, kiek daug 
organizacijų, kiek daug žydinčių gėlių vainikų buvo su
krauta prie jų paminklo!

A. Svilonis

ke, kur matyti moterį gatvėje 
retenybė. Jaučių, kad visų pra
eivių esu stebimas su klaustu
kais — įš kur būsiu atvykęs? 
Mat, turistu čia labai nedaug. 
Gal, kad ankstyvas laikas?

Didysis rūpestis

Grįždamas iš miesto, sustoju 
užmiestinėje autobusų stotyje 
ir noriu užsisakyti bilietų grįži-
ipuLį 'Damaską. Prašo paso. Pa
duodu. Grąžina, sakydamas, kad 
mano viza pase yra tik vienam 
ĮvažįayimuL xp?.MJieto - neguli 
p^du^irTurifff’.’Vyk:^ į Sirijos 
ambasadą ■: ir gauti ’ vizą. Pain
formuoja, kaip į ambasadų pa-
tekti, jf. kokios amKąšajiįpi- dar
bia valandos,

'.štai tau ir devintinės, galvojų 
eidamas, čia jau truks pora die
nų. O prie-tokios kontrolės, va
žiuoti- be vizos negalima. .Viza 
reikės gauti. Įstatymas lieka 
įstatymu, kur bekeliautum ir 
bebūtum. '

Rytojaus dienų pasiimu taksį 
ir nuvykstu į ambasadų, kuri 
randasi rezidenciniame rajone. 
Matau prieš ambasadą būrį 
žmon’ų. Einu žiūrėti, kas ten 
darosi. Vienas sėdi prie mažo 
staliuko, pasidėjęs knygą, į ku
rių registruoja norinčius gauii 
vizas. Kitas su labai primityviu 
foto aparatu palenda po juoda 
marška, daro vizoms gauti pa
veikslus. Nori ar nenori, turi 
tam fotografui sumokėti apie 10 
dolerių, kad gautum porą nuo
traukų. Mažiau kaip 4 jis neda
ro. Užsiregistruoju. Padaro nuo
traukas ir einu į ambasadų. Ten 
eilės. Į pačią ambasadą nieko 
neleidžia; visi stovi prie name 
esančio lango, per kurį merg- 
na priima pareiškimus vizai 

gauti. (Bus daugiau)

ANDRIL’S NORIMAS

MIŠKE
R. LB-nės Kultūros tarybos skelbto 
konkurso premijuota povelė.

(Tęsinys)

“Palanga Lietuvos vasarvietė, Q pe lenkų! 
Čia nuo seno lietuvių žemė. Čia su švedais muš- 
tasi, su vokiečiais. .. na, su rusais taip pat per 
visus sukilimus...” Kastantas tarųų pąsakojimą 
savo mintyse vertėsi lietuviškai.

— Grafas vienais metais leido net prancūzų 
kalba laikraštį užsienio vasarotojams. Jį redaga
vo toks prancūzas Monstre. Dvare dažnai vai
dindavo Varšuvos aktoriai, grojo dvylikos žmonių 
orkestras, dainavo visokie dainininkai...

“Sulenkino Tiškevičiai visą falangą... Žy
dais apleido... Seniau gi čia rusai šeimininkau
davo. .. Ak, maskoliai visur vąltįo...”

Staiga tarnas kreipėsi į Kastantą.
— Ar ponas supranta lietuviškai?
— Taip.. . truputį...
Nenorėjo išsiduoti esąs lietuvis. O gal pa

noro sužinoti ką gi šis žmogelis apie lietuvius 
nn sakys. v

— L' -.'^rnai galėtumėt pamatyti Palangoj 
lietuviška vaidinime...

— O ką jie vaidino?
— Nežinau. . Kažką apie Ameriką ir apie 

kažkokią pirtį...
—- O kaip grafas, jo šeima? Ar kalba lietu

viškai ?
— Labai mažai... Bet tas vaidinimas nebuvo 

pas grafą, o miestely. Tiškevičiai turi lietuviškais 
vąrdąis arklius. Visi jie buvusių kunigaikščių 
garbei pavadinti: Kejstut, Olgerd, Biruta, Aldo
na, Perkūnas, Vaidelota. .. daug kitokių...

Suspausti keleivio dantys, nes reikia gi su
laikyti pasipiktinimo besiveržiantį žodi...

“Menkas lietuvis Tiškevičius, jei gyvulius 
vadina garbingų kunigaikščių vardais. Gal dar 
Oginskio vardu kokį jautį yra pavadinęs? Juk 
Oginskių sena giminė, iš penkioliktojo šimtmečio 
kilusi, rodos. Nuo Smolensko. Taigi, tai jau iš 
gudų. O Tiškevičiai? Net nežinau.”

Tuo metu parke privažiavo kryžkelę. Parą- 
šas skelbė kryptį trimis kalbomis — rusiškai “Na 
Birutu”, lenkiškai “Na Birutę”, gi apačioje dąr 
lietuviškai pridėta “Ant Birutos”.

“Lietuviškai, mat, pačioj apačioj... Tik ar 
teisingai lietuviškai? Gal geriau būtų — “Link 
Birutos” parašyti? Et, tiek to! Kad tik lietu
viškai žmones suprastų.”

— Kur tasai kelias veda?
— Į Birutos kalną. Ten viršūnėje yra mūrinė 

koplyčia, apsodinta gėlėmis, pastatyti laiptai už
lipti. Sakoma, ten buvusi toji lietuvių kunigaikš
tienė palaidota, žmonės ją labai mylėję. Po jos 
mirties miniomis čia ateidavę melstis kaip kokiai 

šventajai. Pagaliau kunigai uždraudė, o ne per 
seniai grafai nutarė čia įrengti katalikišką Liur- 
dą, panašų kaip Prancūzijoje, su Panelės Šven
čiausios stovyla ir ola prie kalno... O lietuviai, 
sako, jau nuo seno suliejo pagonių tikėjimą su 
katalikiškuoju... Birutą vadindavę “šventąja”... 
O juk jinąi buvo ligi pat mirties pagonė!

— Parką įrengiant buvo panaikintas baisus 
purvynas pakalnėje. Sunku būdavo pravažiuoti, 
o į dvarą svečių karietos atvažiuodavo visiškai 
purvinos... Dabar, štąi, kąįp tik važiuojame į iš
grįstą kelią per buvusią klampynę!

Jau pasirodė dvaro rūmai. Tokie balti, iškil
mingi. Prieš juos nemaža Kristaus stovyia su iš
skėstomis rankomis tarytum kvietė į svetingus 
namus. Kastantas stengėsi atgauti pusiausvyrą, 
nusikratydamas tarno pasakojimų įtaigotų min
čių. O šnekusis tarnas vis dėlto dar spėjo pain
formuoti :

— Jeigu ilgiau-čia užsibusite, pone, tai būti
nai apžiūrėkite tą Birutės kainą, o parke rasite 
taip pat dvi dideles pušis, sujungtas nežinia iš 
katros išdygusią šaka..; Toji šaka apie dviejų su 
puse žmogaus ūgių aukštyje... Žmonės tiki, esą, 
tos pušys turi gydomų savybių arba ramina ner
vus, sutaiko susipykusius. .. Reikia tik pralįsti 
tarpe abiejų kamierių..

— Būtinai pažiūrėsiu! Aš mėgstu tokias 
vietas!

— Trrr...
Karieta sustojo. Tarnas pakėlė kepurę, at

seit, jo pareigos pasibaigė, jis atsisveikina. Kas
tantui išlipus, karieta nudardėjo Į arklides, o jau
nasis kompozitorius nespėjo nė pasiklausti kur 
turi eiti. Apsidairęs, užžengė kiek aukštyn laip
tais Į terasą. Čia jį pasitiko išėjęs tarnas.

— Ar ponas Czurlianis?
— Taip, Čiurlionis.
— Prašom...
Parodė ranka kryptį. Svečias atsirado ištai

gingų rūmų vestibiulyje, kur kitas aukšto ūgio, 
žandenomis pasipuošęs tarnas pasikuždėjo su at
lydėjusiu. Atidarė kažkokias šonines duris, ženk
lu parodė įeiti.

Kambaryje keturi vyrai susėdę kalbėjosi len
kų kalba Čiurlionis tuoj atpažino pažįstamą se
nyvo kunigaikščio veidą. Pagarbiai nusilenkė, 
o kunigaikštis pirštu parodė tylėti, nes kiti aris
tokratai tuo laiku klausėsi vieno, kažką pasako
jančio. Nejučiomis jaunas kompoiztorius ture;o 
klausytis pokalbio, stovėdamas prie durų. Niekas 
Į jį nekreipė dėmesio, visi įsmeigė žvilgsnius į 
senyvą vyrą, patogiai įsitaisiusį krekle, kiek vir
pančiu, aukštoku balsu kalbanti-

— Pasikvietėm tokį i-usą Julių Reimusą... 
man atrodo, jis buvo gal vokiškos kilmes... tada 
jisai Palangoj įsteigė gintaro fabrikėlį. Pradžia 
buvo sunki, nes reikėjo gi išmokyti darbininkus 
kaip apsieiti su gintaru...

(Bus daugiau)
I __  __" - - --- ——.1,.,. —----- ... ,
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
NaujieLos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchetter Community klinikas 
Medicinos direktoriui

1933 S. Manh«un Rd, W»>tch«t.r, UL 
VALANDOS: 3—0 darbo diennmii

TeL: 562-2727 arba 562-2728

TIL. 233-3553

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPRCIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

»G7 West 103rt Strwi 

Vilandot pagal yie*tyrimu

VOKIETIJOS KANCLERIO 
VIZITAS MASKVOJE

Baigdamas savo vizitą Mask
voje, Vakarų Vokietijos kancle
ris dr. Helmut Kohl liepos 6 d. 
pasakė žurnalistams, kad “tas, 
ką jis patyrė, bus naudinga atei
tyje”. Jo pasikalbėjimai su So
vietų lyderiais buvo “labai rim
ti, atviri ir tiesūs”. Jis buvo pir
mas Vakarų lyderis, pasikalbė
jęs su Andropovu, kuris neseniai 
tapo Sovietų Sąjungos prezi
dentu.

LIETUVIS - AFGANISTANO 
LAISVĖS KOVOTOJAS

OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI

2411 W. 7lst St TsL 737-5149 
Tikriną gkig. Pritaiko skinirni 

ir "contact leases'*,

Dr. LEONAS SEIB UTIS 
INKSTŲ, PŪSL1S IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2R54 WEST Mrt STREET

Dr. H. Kohl paneigė Sovietų 
spaudos tvirtinimus, jog Vokie
tijos siekimai susijungti yra “re
vanšistiniai”. Jis pasakė: “Mes 
bandysime sujungti mūsų že
mes taikingu keliu. Vakarų Vo
kietijoje nėra revanšizmo”.

Jis pasakė, kad pasikalbėjime 
su Andropovu, jis pažymėjęs: 
“Ką jūs sakytumėt, būdamas 
Sovietų patriotu, jeigu jūsų 
sostinė —Maskva— būtų pada
linta?”

Sovietų spauda išcenzūravo 
svarbiausius dalykus, kuriuos 
kancleris sakė Maskvoj. (E.L.)

OfiM Mefaaaa: 77S-23M, 
ImMmcUw trtat: 443-5544

® Žinojimas didėja žingsniais, 
o ne šuoliais. Macaulay

»akė, kad RhsUh revoliucijoje 
milijonai valstiečių buvo išžudy
ta, kad panaikinus tikėjimo šak
nis. Bet, neatsižvelgiant į visa 
tai, komunizmas nesunaikino 
krikščionių tikėjimo, kuris da
bar atgimsta. (E. L.)

GELEŽINĖS PONIOS
KREDO Funeral Home and Cremation Sendee

ULO1UA
DK.C K. BOBELIS 

Prostatos, inkstų ir ilapmnc 
___ .tak]į chirurgija, 

5025 CENTRAL AVĖ.
L St. Petersburg, Fla. 33/li 1 

TeL (8132

KNOW YOUR HEART

PERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilu* apdrewfig

ŽEMA KAINA
Priimam blaster Charts 

ir VISA žorteiea.
R. iERRNAS. TaL 925-Mtf

I HELP MOUR HEAR! FUND 

HELP YOUR HEART Cf

- kr.- . ■■ ■ ■

_ MO YING 

Apdraustas porkrauatyaac
H ivairiy atatuuy.

ANTANAS VILIMAS
T*L 374-13*2 arta 374-5994

Kaip praneša N. Y. Herald 
Tribune, gen. Kazimiero Lady- 
gos vaikaitis Andrius Ei va yra 
aktyvus kovotojas dėl Afganis
tano laisvės. Prieš tris metus jis 
išėjo iš Amerikos kariuomenės, 
kur turėjo kapitono laipsnį, ir 
išvyko į Afganistaną mokyti 
partizanus. Vienu laiku jį su
ėmė pakistaniečiai ir jo veiklą 
tyrinėjo JAV tardymų biuras, 
kuris norėjo ištirti, ar jis nepa
žeidė neutralumo įstatymų.

A. Eiva sako, kad Amerikos 
pagalba afganistaniečiams yra 
nepakankama. Jis matęs prista
tytas antitankines minas, ku
rioms trūko degiklių, sprogsta
muosius įtaisus be reikalingų 
dalių, blogos kokybės sviedinius 
ir neveikiančias prišlėktuvines 
raketas. Jis taip pat pasakė, kad 
geresnės rūšies ginklus pakista
niečiai pasiima sau.

Neseniai A. Eiva atidarė savo 
kambario Įstaigą Alexandrijoje, 
Virginijos valstijoje. Ten. bus 
Amerikos - Afganistano Akcijos- 
būstinė, pagalbai teikti kovojan
čiam Afganistanui. Jis sako, 
kad nuo Antrojo Pasaulinio ka
ro pabaigos Amerikoje buvo vi
sas tuzinas tokių organizacijų. 
Pagalba buvo teikiama Lietuvai, 
Albanijai, Ukrainai, Lenkijai, 
Tibetui, Kinijai, Kubai, Kurdis- 
tanui, Angolai, Laosui, Sumat
rai. Bet jis tikisi, kad trylikta 

‘— Afganistano — bus laimin
gesnė.

Labiausiai jam rūpi Lietuva,

kur jo senelis Kazimieras Lady- 
ga buvo generolu ir kariavo dėl 
to krašto nepriklausomybės. 
Nuo 1925 iki 1927 metų jis buvo 
Lietuvos generalinio štabo vir
šininku. Jo svarbiausias sieki
mas buvo Lietuvos nepriklauso
mybė, kuri buvo panaikinta 
1940 m., Sovietų kariuomenei 
okupavus kraštą-

Andrius Eiva gimęs 1948 m. 
Vokietijoj, pabėgėlių stovykloj, 
ir išauklėtas rezistencinėje dva
sioje. (E. L.)

A. SOLŽENICYNAS BRITŲ 
TELEVIZIJOJE

Rusų, rašytojas Aleksandras 
Solženicynas  ̂pasikalbėj ime bri
tų televizijoje su filosofu Mal
colm Muggeridge liepos 4 d. pa
sakė, jog jis yra įsitikinęs, kad 
jis sugrįš į Rusiją.

“Aš nesu toks jaunas (jam 
yra 64 metai) ir negaliu nuro
dyti jokių tvirtų argumentų, ku
riais remdamasis aš tą sakau, 
bet istorija yra pilna netikėtų 
įyykių, taip, kad paprasčiausių 
dalykų mūsų gyvenime negali
me numatyti.

A. Solženicynas, ištremtas iš 
Sov. Sąjungos 1974 metais, pa
reiškė savo susirūpinimą dėl Va
karų vidujinių silpnybių, ii- pa
galiau pasakė, kad branduolinio 
karo nebus, nes komunistai gali 
laimėti ir be karo.

Jis yra įsitikinęs, kad krikš
čionybė pagaliau laimės. Jis pa-

Kai dabartinė D. Britanijos 
premjerė M. Thatcher, Sovietų 
praminta “Geležine leidi”, tapo 
konservatorių partijos lyderiu, 
ji pasirinko žymųjį dramaturgą 
R. Milarį, kuris ir buvusiam 
premjerui A. Heathui buvo tei
kęs retorikos patarnavimus, pa
ruošti jai svarbesnes kalbas.

Savo pirmąjį darbų, konser
vatorių partijos politinį prane
šimą, Millaris užbaigė viena A. 
LinKolno citata. Paruoštą kalbą 
jis pats perskaitė poniai That
cher, kuri tada iš rankinuko iš
siėmė seną laikraščio iškarpą ir 
tarė: “Čia yra mano kredo — 
prezidento Linkolno kalbų cita
tos. Aš be jų niekur neinu”.

Iš tos citatos buvo šitokios:
Nesukursite gerovės, stabdy-; 

darni veržlumą;
iNepadėsite silpnesniems, silp

nindami stipruosius;
Nesustiprinsite žmonių bro

lybės, skatindami klasių kovą;
Nepadėsite dirbančiajam, nu-, 

skurdindami darbdavį; i
Skolintais pinigais neužtik-'' 

rinsite saugios ateities;
Neišvengsite bėdų, išleisdami 

daugiau pinigų, negu uždirbate;
Nepadėsite vargšams, naikin

dami turtinguosius;
Nesustiprinsite žmogaus būdo 

ir ryžto, atimdami iniciatyvą ir I 
nepriklausomumą; . •]

Nepagelbėsite visam laikui j 
žmonėms, darydami už juos tai, 
ką jie patys turėtų pasidaryti.

(Iš Europos'Lietuvio) į

-— Sovietų atstovai mano, kad 
atominių raketų kontrolę galės 
vykusiai aptarti tiktai prez. 
Ręaganas ir Andropovas.

Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service(312) 226-1344
1 _______________________ JI

EUDEIKJ
GAIDAS - DAIM1D

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Panaktinis: — Kogi tu čia 
riogsai visą naktį prie restora-- 
no? j

Girtuoklis: — Noriu atker- j 
syti už išmetimą lauk. Tepama
to visi koks čia šlamštas lankosi.

- Melagiui ir tiesą sakant nie
kas netiki.

— Havajų salų ugnikalnis vis 
verčia lavą.

į, VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

SOPHIE BARČUS
ŽADUO iElMOS VALANDOS

Sejudieniai* ir sekma lianiala 
nuo 8^0 iki T&l ryto. 
Stoti** W0PA - 1499 AM 

tnaaliuoiamo* ii mū«v atvdŲ** 
AA*rqu*tt* P*rit«,

Ved*|a —. Aldona Dtuk« 
T*l*fu 773-1543

7159 So. MAPLEWOOD AYL 
CHICAGO, IL 4OC29

f. y £ v<.

Golden Egg
And Cheese Salad Sandwiches’

i

I

Fuel up your hungry back-in-school kids with a nutritious 
hinch of Golden Egg and Cheese Salad Sandwiches. The filling 
k economical and easy-to-do because it relies on hard-looked 
iggs. # J

Golden Egg and Cheese Salad Sandwiches 4 aJ 
* 4 sandwiches \

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

BIELIŪNAS i
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
TeL — 523-3572

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI ,

Aikštes automobiliams pastatyti

SOME CHICAGO MOTOR CUJ© TT>S O*

EXPRESSWAY DRWW6-

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai v.

2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213

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

♦

“Lietuvos Aidai”
LAZt SRAZDŽIONYTi 

Pro*rao»« v*di|a

Kaacheii nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 raL vakaro-

Vlao* laido* » WCEV stoti**.
banga 1400 AM-

St PeteraburR, Fla. 12:30 v*L p p- 
ii WTIS stotie*. 1110 AM banga.

ZS44 W. 71*t Stre*%

Chicago, Dlinota 6O6ZS
TaiaL 778-M74

4 hard-cooked eggst* 1
chopped

1/2 cup shredded Cheddar 1
cheese

1/4 cup mayonnaise or 1/4
salad dressing

1 tablespoon snipped 1/4
parsley or parsley 3
flakes

tablespoon choppea 
pimiento, optional 

teaspoon prepared 
mustard

teaspoon Worcestershire 
sauce

teaspoon sali 
slices bread ^4 
Softened butter

DON'T CUT PM BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING- SAJ=F

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

To remove shell, crackle it by tapping gently all over. Roll 
egg between hands to loosen shell, then peel* starting at large 
end. Hold tgg under running *>old water or dip in bowl rf 
water to help ecsa off tWL e ; ___ J

ST

yCM/LL RUN INTO Tpouece TF 
■mss&s A sucoen rror WHM_« 
XX/R® FOU-CWUK1 TOO

VASAITIS-BUTKUS
I -. W

■

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue > \ 
t Cicero, Illinois \

Telefonas — 652-1003 \
A , . ' -U i
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DETROITO
birutini7il:;u ir 

išvyka

nepapras- 
siekė arti 
buvo nu-

N! AT1 T T K N (1 venančių lietuvių yra šventa
11 A U J 1 lu 1 $ V M ' pareiga šiame minėjime daly- 
bilietu-galima gauti pas Detroi- vauil' ... , ... ...
to Lk tuvių Organizacijų Centro Aleksandra, Chapldtas,
pirm. dr. Algį Barauską, telef. icstonn . pirm.
554-4368.

Dainavos metinė šventė Z

Ramovėnu,
kūrėju savanoriu

Birželio mėn. 10 d. 
tai graži; temperatūra 
80 laipsnių. Tą dieną
matyta visų trijų organizacijų 
sudėtinė išvyka Onos ir Česio 
šadeikų sodyboje, Farmington. 
Iš pačio ryto jau rinkosi organi
zacijų nariai ir svečiai iš arti ir 
iš kitų miestų. Susirinko gra
žus būrys išvykautojų. Vaišes 
paruošė šios binitininkės: Siasė 
Šimoliūnienė, Ona šadeikienė, 
Antanina Jonynienė, Kristina 
Daugvydienė, Roma Macionie- 
ir Elzbieta Baukienė. Svečiai 
po medžių pavėsiais vaišinosi, 
šnekučiavosi ir dalinosi įspū
džiais. Gėrimėliais rūpinosi ra- 
movėnaj ir kūrėjai savanoriai. 
Buvo ir kitų paįvairinimų. Buvo 
ir turtingas laimėjimų stalas, 
kuriam vadovavo Matas Baukys; 
talkininkavo Ada Petrauskienė 
ir Danutė Petrauskienė. Beabe- 
jo, buvo ir laimingųjų, kurie pa
tenkinti grįžo į namus.

Daugumas svečių vaišinosi iki 
vėlumos ir džiaugėsi vasaros 
gamtos grožiu.

Išvyka visais atžvilgiais pavy
ko.

Metinė šventė įvyks liepos 17 
d. Dainavoje. Prasidės 10:30 vai. 
ryto >n pamaldomis koplyčioje. 
Po pamaldų prie “Spiglio’' eže
lė! io Įvyks festivalis su turtin
gu laimėjimo stalu ir kitais pa

Visi detroitiečiai ir iš apylin
kių bei toliau gyveną, maloniai 
kviečiami dalyvauti.

Ant. Sukauskas

BOSTON, MASS.
PAVERGTŲ TAUTŲ 

SAVAITĖ

Kaip ir kiekvienais metais, 
taip ir šįmet, nelaisvę kenčian
čių tautų minėjimas įvyks lie
pos mėn. 20 d. 12 vai. (vidur
dienį) prie Fountain Plaza, kuri 
yra Boston City Hali Flazos 
dalis.

Programa prasidės maldonrs, 
skaitymu proklamacijų, ir tęsis 
kalbomis bei kultūriniais pasi
rodymais.

Šį minėjimų globoja Massa
chusetts valstijos Pavergtų Tau
tų komitetas. ;

šiais metais tokią savaitę pa
skelbė Massachusetts valstijos 
gubernatorius Michael S. Duka
kis ir Bostono meras Kevin H. 
White. Ji apima 7 dienas, pra-

Pavergtųjų Tautų 25 m.
jubiliejus

t Jubiliejus įvyks liepos mėn.
24 d. Ukrainiečių Kultūriniame
Centre, 26601 Ryan Road, War
ren, Mich. Kaina vienam as
meniui $12:50.

Pradžia 5:30 p. p. su koktei- dedant liepos mėn. 17 d. ir bai
liais, vaišės — 6:30 vaL vakare, giant liepos 23-ąja.

Kas norėtų dalyvauti vaišėse, Visų Bostone ir apylinkėse gy-

Ilerameti? patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės J Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, HL 60643

Telef. 312 238-1787
'» Hemokarui patinuvimas užsakant lėktuvų, traukinių. laivų kelio 

ahj (cruises), viešbučiu ir automobilių nuomavimo rezervaciias; Parduoda 
£ie kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ū kitus taktus 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoj* ir teikiame infer 
(nacijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvai*, tik s-elxi* reserruocį vietas 
S anksto — prieš 45-60 dienų.

Aleksas Ambrose,

Nei a L žemė — FardavlinM . — Neail, žemė — Perdeda^ f 
UAL BSTATI FOR SALI | RIAL UTAT1 FOt SALI.

— Už a.a. Adolfo VrJeišos
sielą šį sekmadienį, liepos 17 d., z : '' f Z ■ '
8 vai. ryto šv. M .Marijos Gini-- \
ino parapijos bažnyčioje bus at- ’
našaujamos šv. Mišios. Mielai
kviečiame visus gimines, arti- \v
muosius ir draugus prisiminti - -------------—

Petras ir Ona Blekiai ! Moterų Klubo veikla. — Australija nutarė stislab- 
- “ | dyti Tasmanijos r rankhno uz-

Lietuvių Brighton Parko Mo- I tvankos statybą, dėl kurios būtų 
terų klubo pusmetinis narių su- nukentėjusi krašto aplinka, 
sirinkimas įvyko gegužės mėn 5 ------------------- -
dien Anelės salėje. Pirminin
kė Nellie Skinulis, atidarydama' bendruomenė dabar jau turi sa- 
susirinkimą pasveikino gausiai

\ susirinkusias nares.
Nutarimų raštininkė Eugeni

ja Strungys perskaitė praeito 
susirinkimo ir valdybos nuta
rimų protokolą, kuris buvo pri
imtas be pataisų.

Motinos dienos proga, valdy
ba pasveikino visas naęes — 
motinas, palinkėdama šią dieną

— Brighton Parko Lietuvių' 
Namų Savininkų draugija ren-' 
gia gegužinę-pikniką šaulių Na-j 
mų salėje, 2417 W. Pope John 
Paul II Dr., š.m. liepos 17 dieną 
12 vai. Bus smagi muzika, gar
dus maistas su atsigaivinimais. 
Visus-namų šeimininkus bei sve
čius maloniai prašom skaitlin-

— D. Britanijos musulmonų

vo vaikams astuonias privačias 
mokyklas.

Draugijos Valdyba

{
NAŠLIŲ, NAŠLIUKIŲ IR

PAVIENIŲ KLUBAS Į
Chicagos Liet. Našlių-našliu-! su šeimomis maloniai praleisti, 

kių ir pavienių klubo metinis ~ -?■"-------  . ~v . r ~
piknikas ivyks sekmadieni, lie- Pranešė, kad birželis, liepa, rug- 
pos (July) 17 Vyčiu salėje", 47thl Piūtis ir rugsėjis bus klubo atos-

Pradžia _ 1 Loginiai mėnesiai, kuriuos pa-
linkėjo jaukiai praleisti. Sekan-

— Pakomitečio raštinės rei
kalus pavesta tvarkyti M. Green. 
Kartu su nariais visą laiką dirba 
pakomitečio pirmininkas 
vas Albosta.

atsto-

Žene- 
vidu-

Pirmininkė Nellie Skinu lis

— 'Iki rugsėjo mėnesio 
voj nutraukti pasitarimai 
tinio dydžio atominių raketų 
kontrolei. t '

ir Campbell gatvė:
12 v. dienos. Bus linksma mu-
zika, skanūs namie gaminti vai- ^,s susirinkimas įvyks tix spali 
giai ir geri gėrimai. Taip pa 
bus ir gausi dovanų loterija.

Prašome visus gausiai atsilan-; tinų parneštomis vaišėmis, kur 
Lyti

mėn. 6 dieną.
Susirinkimas užbaigtas su mo-

Klubo Valdyba vyko nuoširdūs pasikalbėjimai.
" ^Eugenija Strungys

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

N*

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

•Skambinti YA 7-9107

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS v

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai)?

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

Persiuntimas — $L

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

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

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR PRM ats NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUIMAJS. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

'•UTUAL FEDERAL SAVINGS

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
> NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

# NOTARIATAS • VERTIMAL

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

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

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

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leldbęą.
Dirbu ir užmiesčiuose, grrtf, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tai. 927-3559

i — Manoma, kad ateinančiais 
metais buvęs viceprez. Walter 
Mondale bus išrinktas demokra
tų partijos kandidatu prezidento 

! pareigoms. Jo sveikata stipri, jis 
j greitai orientuojasi įvairiuose 
I valstybės reikaluose.

— D. Britanijos anglikonų ir 
katalikų kunigai susirūpinę vis 
didėjančiais bažnyčių apiplėši

amais. Iš neužrakintų bažnyčių 
vagys išneša žvakidės, lempas ir 

"kitokius liturginius daiktus. An
glijoje ir Valijoje iš viso yra 
22,000 bažnyčių ir koplyčių.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI !

Tuo reikalu jums gali daug 
na dėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse RSAL estate — OUT OF TOWN 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ < Nuosavybės r-, kitur

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St. 

Tel: 436-7878

D Ė M E 5 I/O t
62-88 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI-
Tiktai $120 pusmečiui automobili* 

Liability apdraudimas pensinio- 
karna. Kreiptis:

A L A U R A IT JI 
4645 So. ASHLAND AVI, 

TeL 523-8775

'šleista knyga su legališkoinii 
'ormomis. FARMA - VASARVIETE - PAR- 

Knyga su formomis gauna. > j£AS Michigane visai arti Michi- 
ui Naujienų administracijoje | rtan e^er0, 37 akrai su trobesiais

“LIUCIJA"
Miko Šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psL Kaina $5. j 
Gaunama “Naujienose” ir pas
*uterių:; 6729 So. Campbell 

; Ave.. Chicago. II. 60629.

ir inventoriumi. Patogus susi
siekimas greitkeliais ir tik 132 
mylios nuo Lithuanian Plaza 
Chicagoje. Geras inyestmentas 
statybos kontraktoriūi. -Reikia 
matyti ir įvertinti; Skambinti 
vakarais (616) ’ 227-3496.

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, 11 60629 
434-9655 ar 737-171.

Nuomos
RENTING IN GENERAL

Laikrodžiai tr braagenyM*
Pardavimai tr Taisymai 
1646 Wart Street 
TeL RIpubllc 7-1941
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$250 to $500 WEEKLY PAYCHEKS .
(FULLY GUARANTEED)

working part or full time at home

Weekly paychecks mailed directly to you from 
Home Office every Wednesday. Start immedi
ately. No experience necessary. National Com
pany. Do your work right in the comfort and 

security of your own home.

Details and application mailed. 
Send your name and address to:

AMFICO, Hiring Dept. 77,1040 Lone Star Dr., 
New Braunfels, TX. 78130.

BRIDGEPORTE, prie 34-tos ir 
Lituanikos, naujai atremontup-^ 
tas ir išdažytas antrame aukšle 

* 5 kambarių butas suaugusiam 
vyrui arba porai, t l

Telefonuoti 254-0381

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

102 pust 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 St, Los Angeles, CA 90039

MISCELLANEOUS 
Įvairūs dalykai

NORĖČIAU PIRKTI gerame 
stovyje vartotą automobilį. Ry
tais skambinti iki 10 vai. ryto, 
o vakare nuo 4-tos valandos to
kiu telefonu: 436-3522 arba 

737-0928.

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman. D e č k y s 

TeL 585-6624

JOHN GIBAITTS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

FLEAS,TICKS!
Sergeants

SENTRY'?
& Tick CoHar

Siuntiniai į Lietuvą

P.. NEDAS, 4059 Ąrcher Avenue, 

Chicago; III. 60632. TeL YA 7-5980

■
■ . ■ • -II I jį

. Notary Public , ;
INCOME TAX SERVICI

4259 S. Maplewood, TeL 254-7454
Taip pat daromi vertimai, gminlų 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

Homeowners Insurance
Good service/Good price

F. Zapolis, Agent 
3208% W. 95th St ’

Everg. Park, III 
60642 - 424-8654

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d. 
« Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
1649 West 63rd Street 

Chicago, IR 60629

advokatų draugu a
V. BYLAms 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

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

8406 S. Kedzla Av«.
Chicago, |H. 60629

TeL: 778-8000

FIRKm JAV TAUPYMO 6ONU1
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