
PADIDĖJUS NEDARBUI, KRAŠTE 
YRA BADAUJANČIŲ ŽMONIŲ

SANDĖLIUOSE YRA DAUG MAISTO. BET KRAŠTE 
ŽMONĖMS TROKŠTA RYŽIŲ

sėdėti ir gidėti. Jaunų vyrų ir 
moterų grupė badu protestuoja 
prieš netvarkingą maisto atsar
gų paskirstymą. Jie prabadavo 
12 dienu.- ’ - .
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r WASHINGTON, D.C,— Ame
rika yra turtinga, turi dideles 
maisto atsargas, bet paskuti
niais dviem metais, nedarbui 
vis augant, padidėjo miestuose 
badaujančių žmonių skaičius, 
miestų merų konferencijoje bu
vo konstatuota.

Amerikos sandėliai yra d:deli 
ir maisto atsargos yra didelės, 
bet specialistai pastebėjo, kad 
amerikiečiai nevalgo pakanka
mai ryžių. Ryžiai yra sveikatai 
būtini. Atsargos sandėliuose yna 
ryžių, bet miestuose yra žmonių, 
kurie nepajėgia nuspirkti ryžių.

Amerikoje badas — 
tai gėda > ;

Ohio valstijos atstovas Tony 
P. Han pareiškė, kad Amerikoje 
badas yra didžiausia gėda. Kraš
tas turtingas įvairiu maistu, o 
tokiame krašte badaujančių 
žmonių neturėtų būti,-' ’ 
; Amerikos sūrio-' sandėliai bu- 
vd ir yra pilni. Vyriausybė nu
tarė dalyti sūrį vyresnio am
žiaus žmonėms ir ligoniams. 
Bet dalininm-procesas nėra tei
singas. ^yyriausy&ėį? '^'^yarky- 
mąijog -sūrio iiiri,
būti ^hodamos be jėkip niūkęs-^ 
či<y/^tyiėtOmis surio"dalytof.&b 
pasižadėję neimti nė cenfo,’^^- 
džįojė- im^vp-jw, $3ųž sūrį. 
dayo’ už pirmąjį. Bet' kai' iš^š( 
kino,-, buvo nutartą, kad jejgį 
nori gauti! pinigu, tai tūri duo|i, 
ir pakvitavimą. -k L’-F

r ,.‘r ; \

' Senatorius Dole pataria * 
. jdalyti atsargas ’ ‘1

Senatorius Robert Dole pata
rė skirstyti sandėliuose laiko
mas .maisto atsargas. Jei, mais
tas ilgai laikomas sandėliuose, 
tai jis sugenda. Sugedusį maistą 
reikia; sunaikinti. Senatorius R. 
Dole .pataria dalyti didesnes 
įvairaus maisto atsargas, kol 
maistas dar geras.

Kąlifomijos demokratų atsto
vas Leon Paneta pritaria sena
toriaus Robert Dole pasiūlymui. 
Jam atrodo, kad sandėliuose 
reikia’ atnaujinti maisto atsar
gas, Jęad ir tėityje nebūtų ba
daujančių. !

Kansas City, Mo., susirinko 
15 jaunų žmonių grupė, nusi
nešė palapinę ir įsitaisė vietą

— Beiruto šiaurės kalnuose 
antradienį ėjo libaniečių karių 
ir drūzų kruvinos kovos.
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KALENDORĖLIS

Komandierius John Paul žygiuojan
čias Amerikos Legiono kuopas ir lietuviškas organižacijas.

(Martyno Nagio nuotrauka)
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PLANAVO ĮSIVERŽTI 
Į SURINAMĄ

HAGA. — Olandijos vyriau
sybė patyrė, kad grupė parsida
vėlių liepos 1 dieną planavo pa
siekti Prancūzų Gijaną ir, per
žengus sieną,5 įsiveržti į Suri
namą.

Olandų vyriausybė, patyrusi 
apie ruošiamą perversmą, laiku 
pranešė Surinamo vyriausybei 
apie 300 parsidavėlių, planavu
sių įsiveržti j Surinamą.

Įsibrovėliai norėjo įsiveržti iš 
•Prancūzų Gijanos, kiti atskristi 
lėktuvais, o būtų nusileidę iš 
šiaurės kalnų, bet olandų žval
gybos gera uoslė sustabdė įsi
brovėlius, nes laiku buvo įspėta - skelbė, Lad nusavins turtuolių 
Surinamo- vyriausybė. Jeigu jie žemes ir skirstys ją bežemiams 

į’ 'Pai^maribo-ff. mažažemiams ~
aerodromą, tai ten jų laukė ge-;
rai ginkluoti vyrai. • Visi būtų-riausybė pradėjo skirstyti So-
buvę siumfr k teisiami, a \ . I mozos-Jr. kitų turtuolių dvarus^

Komandier’aus John Paukščio suorganizuotas Dariaus-Girėno 50 metų 
skridimo minėjimas Marquette Parke šių metų liepos 4 dieną.

(Martyno Nagio nuotrauka)

NIKARAGVA SKUBA DALYTI 
ŽEMĘ KRAŠTO BEŽEMIAMS

VYRIAUSYBĖ ATIDĖLIOJO ŽEMĖS DALINIMĄ, 
BET PASKUTINIU METU SKIRSTO DVARUS

MANAGUA. — Nikaraguos 
vyriausybė ištisus mėnesius

atidėliojo, bet dalinimo dar
bas jau pradėtas. Sandinistai 

t jaučia, kad dabarlinė: vyriausy- HSaęnieĄE arTncną .;
-Paryžiuje prąęeįo-’juos tar-; 
dyti. padėjo bpmbą:

. Orly 'ae'r^S^oe, kūtŲ"užmušė.^ s
šešissužeidėl dalis yra Salvadore. Vyriausybė 
56 'tarne lektuvė.buvusius kelei-į norėjusi palaukti, kol kariai 
vius; Pasakojama, kad lėktuvas* grįš’ ir tada duoti jiems po 
turėjęs pasiekti Ankaros ąero- 
drom ą. ir ten sprogti, bet, mato
mai. bomba sprogo anksčiau.
' Armėnai gali turėti teisę Vesti 

.kovą su turkais, bet jie neturi 
teisės sprogdinti bombas viešose 
vietose ir žudyti nekaltų žmo- dalyti kariuomenėje tarnaujan- 
nių. Prancūzų policija yra pasi- čiam jaunimui, bet gyventojai 
ryžusi surasti nusikaltėlius ir neteko kantrybės.
patraukti juos į teismą už šešių] Pirmadienį pradėta dalyti že- 
žmonių nužudymą. Prancūzai 
yra įsitikinę, kad suimtų įta
riamųjų tarpe turi būti bent 
vienas ar du, kurie žino, kas 
padėjo bombą Orly aerodrome 
h- kas pasigyrė, kad jie atsakin
gi už turkų nužudymą.

bė ilgai-nesilaikys. . '

Dalis‘Nikaraguos jaunin.io pa-

sklypą. 1
Žemės dalinimas pradė

tas pirmadienį

Nikaraguos didelių žemės sa
vininkų žemė buvo planuojama 

mę. Atvažiavę matininkai skirs
to žemę sklypais, ruošia papras
tus dokumentus ir skiria greta 
gyvenantiems bežemiams. Žmo
nės bijo, kad vyriausybės pakai
tos gali įvykti greičiau, negu 
daugelis mano. Kas gaus žemės 
dabar, tas ją turės, bet negavu
siems bus sunkiau ją įsigyti.

— Mula Chomeini yra įsitiki
nęs, kad iraniečiai turi geres
nius lėktuvus negu irakiečiai. 
Chomeini nepajėgia įtikinti ka
rių, kad eitų pirmyn kovos 
lauke. i 1

Liepos 20: Česlovas, Alvydas, 
Leisis, Skudrė, Barei vis, Tuo
pa, Anis.

Saulė teka 5:33, leidžiasi 5:20.

Oras tvanku^ šiltas, lis.

KAMPELMANAS SAKO
RUSAMS TEISYBĘ

MADĮUpA^Ispanijąj—■-3Iax 
Kanipelmanas; JAV delegacijos 
pirniin:nkas Madrido konferen
cijoj, pirmadienį pasakė rusams 
kelis labai karčios teisybės da
lykus tiesiai į akis.

Kampelmanas nurodė, kad 
buvo bereikalingai ginčytasi ir 
visai be pagrindo, bet kai rusai 
sutiko padalyti nuolaidą ir pa
sirašyti protokolą, tai keli daly
kai paliko visai nepaliesti.

Sovietų vyriausybė nesilaikę, 
pagrindinių žmogaus teisių, bet 
šį kartą jų nepasižadėjo gerbti.

Sovietų atstovas Kondraševas 
labai pasipiktino Kampelmano 
pastaba ir pareiškė: Vietoj 
džiaugtis padarytais pirmais 
žingsniais, Kampelmanas kriti
kuoja, reikalauja vis daugiau ir 
daugiau.

ED. VRDOLIAK PADĖJO 
BERNARDUI EPTONUI

CHICAGO, Ill. — Albert Ra
by, juodžių ĮAolitikas, taip pat 
norįs patekti į Kongresą, tvirti
na, kad praeitos rinkiminės 
kampanijos metu Ed. Vrdoliak 
davė gana stambią sumą res
publikonų atstovui Bernardui 
Eptonui. Dabar tas pats A. Baby 
norėtų stambesnę sumą gauti iš 
Vrdoliako. Jis aiškiai pasakė, 
kad jis norėtų gauti $-1,700.

Pats Vrdoliak prisipažino, kad 
jis padėjo Eptonui. Tai nėra joks 
nusikaltimas. Rinkimai laisvi ir 
žmonės gali duoti savo pinigų 
kam tiktai jie nori. Vieną kartą 
Epton gavo $1,200, kitą kartą 
$2,200, o trečią kartą $3,400, 
bet niekur neparašyta pavardė.

BE TEISMO NUTEISTŲJŲ 
NEGALIMA PALEISTI

CHICAGO, III.— Illinois vals
tija turi daugiau nuteistųjų, ne' 
gu kalėjime vietos. Gubernato
riui atėjo mintis, kad dalis nu- i 
leistųjų galima paleisti.

Bet Chicagos teisėjas yra vi
sai kitos nuomonės apie šitą rei
kalą. Nei gubernatorius, nei ka
lėjimo viršininkas negali paleis
ti nuteisto žmogaus. Jį gali pa

le'sti tiktai teisėjas. Niekas ki
tas. Jeigu kas drįs paleisti nu
teistą žmogų, tai toks žmogus 
turi eiti į teismą.

Teisėjas tvirtina, kad guber
natorius privalo įtikinti Illinois 
Įstatymų leidėjus, kad jie pasta
tytų daugiau patalpų kaliniams 
laikyti. Jeigu gubernatorius ne
pajėgia jų įbkinti, tai jis blogas 
įt’kinėtojas; - •beT'jo pareiga įti
kinti, kad kalėjimai reikalingi.

PENKIOLIKA REFORMATŲ ę 
IŠSKRIDO Į AUSTRIJĄ : f

MASKVA, Rusija. — LiUtcrp- 
•nų reformatų šėįfea, susidcdaal-, 
tį iš 15 asmenų, pirmadienį iš 
Maskvos išskrido į Austriją. ,■ 

čmychalpvų šeimos vyriau
sioji yra 60 ;melų amžiaus mo
tina, prižiūrinti visus didelius ir 
mažus. Josios sūnus, 21 metų 
Piptr čmychalov, Sibire turėjęs 
savo dviejų kambarių namelį, 
kuriame jis gyveno su motina, 
žmona ir vaikais. Kartu važiavo 
Piotro sesuo Ana Maharanka su 
5 josios’vaikais.

Keturi šios šeimos nariai jau 
išvažiavo į Austriją prieš mė
nesį. Jie jau apsigyveno Izrae
lyje. čmychalovų šeima taip pat 
gaus žemės sklypą darbui.

— Edwin Meese III niekada 
nematė prezidento Carterio do
kumentų pas Reaganą. Jų nema
tė ir prez. Reagano patarėjas 
Michael K. Denver.
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Over One Million Lithuanian 

In The United States

WASHINGTON, D.C. — JAV i i 
saugumo taryba nutarė kelių sa
vaičių bėgyje suruošti manev
rus Karibų vandenyse, kad ga
lėtų įrodyti Kubai, Nikaraguai ir 
net Sovietų Sąjungai, jog gali 
sustabdyti bet kokių ginklų įve
žimą į Centro Amerikos vals
tybes.

Paskutinėmis d’enonus buvo 
daromas didelis spaudimas į 
prez. Reaganą, kad jis, viską pa
likęs, vyktų į Cancun salą, ten 
susitiktų su Kubos diktatorium 
Fidel Castro ir aptartų dabar
tinę padėtį ne tik Nikaraguoje, 
Salvadore, bet ir kituose kraš
tuose. Castro asmeniškai būtų 
informavęs prezidentą apie Ni- 
karaguoj esančias karo jėgas ir 
apie jų pajėgumą Salvadore,' 
Hondūre ir kitose valstybėse.

Prezidento Reagano nepavei
kė keturių prezidentų kvietimas 
į Maksikos salą, bet jis sukvietė 
saugumo tarybą ir pasitarė apie 
Uaneuh ' saloje^-susirinkusiufq 
tikslus. Taryba priėjo išvados, 
kad būtų geriausia 5-6 savaičių 

♦laikotarpyje Karibų vandenyse 
jįšarrųošti Amerikos laivyno ii 
Į^Vįącijps tuanevrus. Manevrai 
..įtikintų ; visus, kad JAV galėtų 
labai lengvai sustabdyti ginklų 
siuntimą į Kubą,. Nikaraguą ii 
kiiąsjKaribų jūros vietas. Ne tik 
diktatoriui Gastro, bet ir kitiems 
būtų aišku, kad, sustabdžius 
ginklus, sustabdomos ir visos 
avantiūros.

Prez. Reaganas paskelbė, kad 
jis sudarys abiejų politinių par
tijų komitetą, kuris aptartų vi
sus Centro Amerikos bėgamuo
sius reikalus. Prezidentas pasi
rinko dr. Henry Kisingerį, bu
vusį valstybės sekretorių, vado
vauti šiam komitetui.

Prieš metus Henry Kisingeris 
yra pergyvenęs širdies operaciją. 
Atsigavęs jis pareiškė, kari jis 
nesieks jokio atsakingo darbo, 
kuris galėtų pakenkti jo sveika
tai. Atrodo, kad šias pareigas ’ 
Kisingeris galėtų atlikti. Dau-1 
guma atsakingų pareigūnų pri
taria prez. Reagano nutarimui kainavo $424.
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PARODYS, KAD GALI SUSTABDYTI
GINKLŲ VEŽIMĄ Į NIKARAGUĄ

PREZIDENTAS REAGANAS PARINKO HENRY KISINGERĮ 
VADOVAUTI KOMITETUI SALVADORU! GINTI

pakviesti Kisingerį tam komite
tui vadovauti. Visiems yra ži
nomi jo diplomatiniai gabumai.

LEŠEK VALENSA 
GRĮŽO Į DARBĄ

DANCIGAS, Lenkija. — L. 
Valensa, gerokai išvargęs kelio
ne į Zakopane, gavo dvi savai
tes atostogų. Praeitą pirmadienį 
jis grįžo į darbą.

Valdžios spauda rašė, kad jis 
gali būti nepriimtas į darbą, nes 
jis be leidimo buvo išvažiavęs 
atostogų. Pasirodo, kad jis buvo 
gavęs atostogas. Jis jautėsi pa
vargęs, paprašė atostogų ir jas 
buvo gavęs. Kai grįžo į darbą, 
niekas jam nieko nepriminė.

Laivų statybos įmonės darbi
ninkai jį šiltai pasitiko. Jis buvo 
patenkintas, kad popiežius suti
kęs su juo išsikalbėti įvairiais 
Lenkijos reikalais. Popiežius 
jam liepęs užmiršti kovas su 
generolais ir stengtis atgaivinti 
Lenkijos krašto ūkį.

AMERIKOS KARO JĖGOS 
J VISUS APRAMINS

WASHINGTON, D.C. — Dr. 
Henry Kisingeris pareiškė, kad 
Amerikos aviacija, laivynas ir 
pėstininkai įtikins visus Karibų 
jūros pakrašč:ų gyventojai, kad 
ramybė yra pats sveikiausias ir 
naudingiatisias dalykas.

Ne tik Amerikos karo laivai, 
bet ir aviacija bei įvairiose sa
lose iškelti Amerikos kariai ap
ramins ne tiktai diktatorių Cas
tro, bet ir Nikaraguos sandinis- 
tų, kunigą, kuris eina užsienio 
reikalų minister© pareigas. Ne
bus tada jokių kalbų apie įsiver
žimą į Salvadorą. Jeigu įsiverž
tų, tai turės vėl skubėti atgal, 
nes JAV iškels savo karius bet 
kurioj Nikaraguos provincijoj. 
Kis’ngeris bandys įtikinti Centro 
Amerikos valstybes, kad nelies
tų nė vienos pėdos svetimos 
žemės.

— Antradienį aukso uncija

I



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

Apie geradares ir piktas laumes
Žmonių vaidduotės ypatingumai

Seniau lietuviai gerumą ir 
blogą vaizdavo labai konkrečiai. 
Pagal anų laiku supratimą, tam 
tikros dvasios, turinčios magiš
kos galios, apdovanodavo žmo
gų visokiomis gėrybėmis arba, 
priešingai — jį labai nuskriaus- j 
davo. Jei arklys prigėrė, tai bu
vo piktos dvasios kerštas; jeigu 
javai užderėjo, tai ant jo susi
milo koks nors dievukas. Nepa
žinimas gamtos ir jos įstatymų 
sukūre begales dangaus ir že
mės jėgų, kurios kontroliavo pa
prasto žmogelio gyvenimą.

Visi esame girdėję apie lau
mes. Prieš keletą šimtmečių jos 
atrodė tikruoju dalyku. Tai bu
vo geros ir blogos dvasios. Vie
nos gelbėjo, kitos kenkė. Žmo
gus galėjo nuo jų apsisaugoti 
arba pasinaudoti jomis varto
jant gudrumus, o jei ne tai pa
klusnumą. Tas laumes kiekvie
nas asmuo suprato savaip, todėl 
bendro vaizdo ir negalima nu
piešti. Kad aiškiau suprasti ką 
jos galėdavo padaryti, pažiūrėki 
me į keletą pasakaičių, užsiliku
sių liaudyje.

Vienuose namuose abu tėvai 
mirė ir paliko keturiolikos me- 

:tų dukrelę. Toji meigelė liūdė
jo, verkė ir niekas negalėjo jos 
nuraminti. Neužilgo pas ją atė
jo dvi laumės ir sake:: “Miela 
mergaite, neverk taip labai dėl 
Savo tėvelių. Mudvi viskuom ta
ve aprūpinsim ir nieko tau ne
truks. Tik kai gausi dovanas, 
^nesakyk iš kur jos atėjo...” 
» Paskiau laumės pradingo.

Sekantį rytmetį našlaitė sura
do namuose porą gražių ritinių 
audeklo. Bevyniojant, ji užtiko 
drobės, gelumbės, auksomito ir 
pan. Kitą dieną jos aruodai pri
sipildė grūdų ir sumaltų miltų. 
Mergaitė nudžiugo ir buvo la
bai dėkinga laumėms. Vėliau ji 
susilaukė pinigų, šaunių drabu
žių ir panašiai.

Kaimynai stebėjosi ir nežino
jo iš kur tas viskas atsiranda. 
Pagaliau jos giminės ėmė vers
ti ją pasisakyti. Neiškentėjusi 
mergelė pasakė visą tiesą. Tą 
patį vakarą atlankė ją tos pačios 
laumės ir pasakė: “Nuo dabar 
mes nieko daugiau nebegalėsim 
tau suteikti, nes tu neišlaikei sa
vo žodžio”.

Kita charakteringa pasakaitė 
apie laumes yra sekanti:

Sykį viena našlė, negalėdama 
pati nuvalyti lauku, didžiai su
sirūpino ir nežinojo ką bedaryti. 
Bet štai atėjo pas ją laumė ir 
pasiūlė: ’ Jei tu man duosi už
tektinai pavalgyti ir dar įteiksi 
lašinių paltį, tai aš visą vasaro-

’ jų į dieną nuvalysiu”.
Moterėlė mielai sutiko ir iš- 

tikro vasarojus buvo jau darži
nėje.

Bet kai laumė atėjo valgyti, 
tai jai davė ką tik turėjo. Pa
valgius, laumė prašo lašinių, bet 
moteriškė aiškinasi to nepaža
dėjusi. Laumė užpyko ir išbė
gusi lauk sunešė javus atgal į 
lauką ir paskiau pati pradingo. 
Taip moterėlė ir likosi su Savo 
rūpesčiais.

Kaip matome, šiose pasakai
tėse yra nemažai pamokinančio 
elemento. Jose aiškiai pabrėžia- ka šeimininką: 
ma reikalingumas išlaikyti savo 
žodi ir neapgaudinėti tų, kurie 
padaro gerą. Rodosi, kad tokios 
moralybės turėtų pasimokyti ir 
Maskv-^ bolševikai, kurie da
bar bando apgauti geradarius 
amerikiečius. Gervė

NEGALĖJO IŠSIRINKTI

Žiūrėdama Į naują perfumų 
boųkųtes, kurių vardai buvo: j 
“Prisip'lauĄim'ps”.' “Mano - nno-

Žmona išmetinėja savo vyrui:
— Kaip gali tu mane barti,, 

kuomet pas. mus -namuose yra 
svečių?’ v": '

Weill kuomet svetimų na- 
ūmuose nėra, tai aš nedrįstu ką Į 

’ r nors tau pasakyti... Į

“PrisiglaurYim'es”.” .“Mano nuo
dėmė”, “Saldus bučkis” ir dau
gybė kitų, sarmatlyva jauna mer 
gaitė paklausė pardavėjo:

— Ar neturite ką nors dėl- 
dinių? ' .

* * * ■
NIEKO NUOSTABAUS.

—- Kaip tai yra, kad toji mer
gina vis mažina savo metus?

— Visai paprastas dalykas! 
Juk jos gyvenimas nuolat ma
žėja.

* * * 
GREITAI IŠGYDĖ

Gydytojas: — Labas rytas, po
nia Žukiene. Ar patikrinai sa
vo vyro temperatūrą, kaip aš lie
piau?

Žukienė: — Taip. Aš pasko-' 
tinau barometrą, uždėjau ant jo ( 
krūtinės ir pamačiau, jog rodo | 
“labai sausa”. Nubėgau parnešti 
kvortą alaus ir supyliau 
Šiandien jis išėjo Į darbą.

jam.

ŽINO SAVO VIETĄ

Kodėl tavo nosis taip raudo
na? Juk tu nesi nuolatinis gir

tuoklis...

— Žinai, drauguži, ji yra rau
dona iš pasididžiavimo, kad nie
kad nesikiša į svetimų žmonių 
reikalus.

PASIGIRIMAS
— Mano tėvas žinojo diem,' 

ir valandą kada jis mirs
— Kaip jis tą galėjo atspėti?
— Teisėjas jam pasakė.

BŪSIMAS GENEROLAS

Jonukas sugavo peteliškę 
ramiai nuplėšia jai sparnelius.

— Kaip tu gali kankinti tą 
nekaltą peteliškę? — piktai su-' 
rinka tėvas.

— Aš nieko blogo jai nedarau, t 
tik bandau perkelti iš aviacijos į1 
pėstininkus.

ir l

Kariuomenėje
— Jonai, duok tu man savo 

marškinius, aš tau duosiu savo.
— Tai kam tokie mainai?
— Seržantas liepė pasikeisti 

baltinius.
* * *

JAM PAGELBĖS

. Plėšikas įlindęs į vidų, šutin- 
t i

— Nesijudink iš vietos, nes 
šausiu. Aš ieškau tavo namuo
se pinigų... •

— Aš mielai pagelbėsiu jums 
j ieškoti, nes pinigai ir man rei
kalingi, — ramiai atsakė šeimi
ninkas. t

i » ♦
NETURI-KITOS PROGOS

— Sveikas gyvas, Maiki.
— Dar gyvas, bet ar sveikas, 

tai nežinau.
— Kodėl tu taip klausimą 

keli?
— Kai’štis visiems galvas ap

suko.
— Visiems negali apsukti. 

Vienam kitam gal ir apsuko, bet 
visiems negali.

— Kaip negali, jeigu taip pa
daro. Kada karšta ir tvanku, tai 
kraujas smarkiau plaka. Kai 
plaka, tai muša smarkiau į 
galvą.

— Muša į širdį, bet ne į galvą.
— Muša į širdį, bet mušimas 

ateina iš galvos. Jeigu galva šir
džiai neįsako, tai širdis taip 
smarkiai nemuša. 0 jeigu karš
tis įsako širdžiai smarkiau plak
ti, tai ir galvoje atsiliepia.

— žiūrėk, Kamantas ištiesė 
dr. Bobeliui ranką, kai įstikino, 
kad dauguma suvažiavusių at
stovų nepritarė Ksmanto pa
ruoštiems įsakymams. Jeigu dr. 

manį Bobelis Suvažiavusių atstovų bū- 
i tų neįtikinęs, tai nebūtų buvę 
Į jokio reikalo tiesti rankos. Ištie-

> ... * • » i
VISAI KITAIP ATRODO j

— Ar Tamsta nusipirkai nauj 
jus čeverykus.’.. visai kitaip da- * 
bar atrodo kojos.

— Ar žinai ką? Nusipirk tam j 
sta naują skrybėlę ir tas gal. 
pagelbės jūsų galvai.

* * *
PATARNAVIMAS

— Ar negalėtum atlikti 
vieno mažmožio?

— O kas gi tai yra?
— Paskolink man vedybinį1 sė ranką, kad galėtų įsakinėti, 

žiedą; po vestuvių sugrąėinsiu., kaip jis anksčiau įsakinėjo. Jei
gu jo būtų neišrrnkę, tai tada jis

• Mažame miestelyje kunigas neįsakinėtų, bet jį išrinko tam, 
klausia Anupro: kad įsakinėtų. Anksčiau jis ga-

— Kodėl tu niekad neatsilan- j Įėjo įsakinėti, rankos nepadavęs,
kai į bažnyčią? — Bet jis ranką padavę, kad

— Dėl trijų priežasčių. Pir- i klausytų daugumos nutarimų, 
ma, man nepatinka jūsų pamoks 
liai; antra, man ausis rėžia gie
dojimas. o trečia, toje bažnyčio
je aš paėmiau šliūbą.

— Jis ranką padavė, kad ga
lėtų tartis ir susitarti.

— Nieko panašaus. Jis ranką

kal-• Buvo kada tai sakoma: 
bėjimas yra sidabras, tylėjimas

I auksas: — aš pažinojau juos dar 
esant mediniais.

• Kalba išvėdina protišką už
sikarsta vimą.

• Nei Vienas nesigailėjo už 
tai* kad valdė liežuvį.

• Liežuvis yra menkas sąna
rys, o padaro didžius darbus.

• Kaip kada tylėjimas yra iš
mintingiausias atsakymas.

• Liežuvis netari dantų, o vie-
' nok kanda , r

• iMiok Irt? žuvini daugiau po- 
ilsio, negu rankoms ir akims.

• Gyvenimas ar mirtis pri
klauso nuo heužuvio.

• Tylėjime dShg
• Kuns neturi gabaus liežu- 

oadavė, kad įsakinėtų, o nesi- 
tartų. Toronte jam nereikėjo 
tartis, tai jis atvažiavusiems ne
davė progos nei žodžio tarti. Ir 
dabar Kamantas išrinktas, kad j 
neleistų opozicijai tarti žodžio. { 
Tiktai šį kartą jam reikėjo iš-, 
tiesti ranką. Bet rankos ištiesi
mas buvo reikalingas, kad ne
leistų Bobeliu įtarti žodžio. Bo
belis pasakė pagrindines mintis, 
o toliau Kamantas viską tvarkė.

— Tai kuriam galui turėjo dr. 
Bobelį sustabdyti?

— Dr. Bobelis gali kalbėti 
kiek tiktai laikas jam leidžia,! . 
oet šiuo atveju Kamantas turi 
Sūti sustabdytas. Jis pasirinko 
.okią tarybą, susidedančią iš se
nų Kamanto bendradarbių. Visi 
yra pasiryžę viską taip sutvar
kyti, kad jis, ištiesęs ranką, nie
ko negalėtų pasakyti. Juo labiau 
jis išties ranką, tuo mažiau jis 
pasakys. Jeigu ką sakytų, tai 
Gečys jį sustabdys. 0 jeigu tre
čio neužteks, tai Drunga- jį šu4 
stabdys, o jeigu šie du nieko ne
pajėgs, paleis Jonės tėvą, kuris 
galės visiems burnas užčiaupti.

— O kas tas Jonės tėvas, jeigu

— Jei nežinai, tai pasižiūrėk 
Į graikų senąjį žodyną, tai išaiš
kins Jonę ir suprasi josios tėvą.

— Bet aš graikiškai nemoku.
— Tau graikiškai nereikia 

mokėti žodynui skaityti.
— Tai pabandysiu, kaip tu 

sakai.
— Pabandyk. Lik sveikas.

vio, tas turi gabias rankas. ;
• Tyli kaip šventasis.
• Vieną sykį tėvas išėjo su j 

sūnum į javų lauką. Pasidairęs
I .plinkui sūnūs klausia: Į
1 — Pasakyk man, tetyte, dėl ko 

vieni stiebai yra tiesūs, o kiti 
palinkę į žemę?

— Laba i paprastai. Tų, kurių} 
varpos yra tuščios, tie išsitiesę, 
o tų. kurių pilnos — tiė nulinkę. (

Ar ne taip būna ir žmonių ftirą cėfitiį husipitkU kavos pūo- 
tarpe? dūką...

• Kai kurie moralistai pakėlė f 
liarmą už tai. kad praeitais mė_ ’ 
tais Amerikoj išgerta už 7 
lionus dolerių svaiginančių 
rimų.

Aš nesuprantu dėl ko jie 
karščiuojas. Kas sunaudota, to 
jau nebegrąžinsi. Tik rėikia žiū
rėti, kad degtinės nepritrūktų 
šiems metams.

čia

• Vienas turtingas 
važiavo automobiliu 
triovy. Nuneša jį 
farmą ir Seimininkė 
jam gerti pieno su degtinė.

Atsipeikėjęs biznierius sako- 
“Duosiu jums tūkstantį dolerių 
už tokią nuostabią karvę, kuri 
.moka pagamint’ ir dkcholi’L• • « i

TARPE VAIKŲ
— Kuomet užaugsiu, tai būsiu 

daktaru. 0 ką tu pasirinktum?
-«= Aš ttpšūa HėtRMhl it palai

dosiu vi«us tavo pacientus...

biznieriiis 
ir apvirto 
sužeistą į 

partuoda
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Tai laikai, tai laikiu,
Kokie jau atėjė,
Kad prūsokai it špokai 
Giedoti pradėjo.

Tu, Roseja, ta buvai 
Kacapų gimtinė, 
Mums mizaroms tu likai 
Mylima tėvynė.

Tenai Andropovas saugiai 
Šiandie viešpatauja 
Ir su meškere ramiai 
Tauteles žūklauja.

Malotiitj padaręs, 
Mūs tėvynę įtaikini — 
Tikras geradarys.

Mes gi bimbos, vabalai

Visur šnipiiiėjanu
Tu, Andropove, tu brangus, 
Ligotasis dievaitis, 
Žemė, rojus ir dangus, 
Kipšo karalaitis.

Staliiieli, kūoūiet ta
Hitlerį godojai,
Slapta dirbot vieni du
Sū jtio baliavojai,

Tu, Staline, tu žinai, 
Kaip ihes pataikavom 
Ir jo naciškus batus, 
Čiulpdami bučiavom.

Dabai- mokafti iries kitus 
Naciais pavadinti,

Net ir brolius tremtinius 
Tokiais pripažinti.

Tii, AbdrpoVfej mus apgink.', ,
Nuo nadskd Vardo,
Mūsų garbę atgaivink, ■■ ‘
Nes mums difksnius ardo.

Mes atsimensni gerai, 
Kaip sabotažavom 
Ir Amerikos biauriai 
Valdžią ignoravom.

Tu, Andropove, mokinai,

Kur tik tvirti pamatai, 
Dinamitu skelti.

Kaip su Hitleriu tiktai
Santaika nutrūko, 1
Išgaravo kvepalai
Ir vodka hudūko.

- . r

Kad ne Dėdės šoviniai, 
Būt pagriebęs velnias, 
Būt Andropovo amžinai 
Nusinešęs kelnes.

Būt skandalas) negerai, 
Kad taip atsitikę.
Be AhdropOvb vabalai 
Našlaičiai būt likę.

Būt Andropovo skarmalai 
šakose kabėję, ' " į 
Jeigu Dėdės šoviniai > 
Nebūt jam padėję.

: Ū-

Perkūnas

bi

Gerbta mės tamsta, duokite j degtinės kvapas!
— Ką darysi, jei mokslas taip 

mažai pažehgęs, kad negali pa-
Kavbs puoduką? Juk iš ta- gaminti degtintės bė blogo kvi- 

vo bUmds galima suuosti aitribs po...
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A TAMULYNASi

PRISIMINKIME GARBINGUS
MŪSŲ KNYGNEŠIUS

I

“Aušros” šimto m. proga “Nau 
j ienose” fjuvo rašyta apie “Auš
rą”. Aš esu rašęs apie prieš
aušrio lietuvių gyvenimą ir tas' 
sąlygas, kuriose lietuviai kūrė j 
javo kūrybą — žadino gimtojo 
krašto ir lietuvių kalbos meilę. 
Bet dar tenka nors trumpai pri
minti žymesniuosius knygnešius, 
kurie atliko didžiai reikšmingą 
darbą Lietuvai spaudos 3raudi: 
mo laikotarpiu.
.Po .1863 m. Lietuvos ir Len

kijos $ukilįxno, Lietuva skau
džiai nūkehtėjo. Rusų caras at
siuntė /Lietuvon žiaurųjį Mu- 
ravjoyą — sukilimui numalšin
ti. Daug lietuvių buvo išžudy
ta, kiti Vilniuje Lukiškio aikš
tėje buvo kariami ir daug lietu
vių buvo išvežta Sibiran. Visos 
parapinės pradžios mokyklos bu
vo Uždarytos. Vietoj lietuviškų 
mokyklų steigė rusiškąsias mo
kyklas prie cerkvių. O pagaliau 
1864 m. 
raidėmis

Tauta 
smerktą

degtinės, medžiagų, ar kitų daik
tų. Mat, šios prekėj buvo pa. 
vojinga tik per siena pernešti, J 
o pemešus jos jau jokio pavo-, | 
jaus pakliūti rusams j nagus ne- g 
buvo. Kitaip buvo su knygų 
gabentimu: neužteko knygas tik 
per sieną pernešti, bet reikėjo 
visą laiką jas slėpti ir net na-į 
muose darydavo kratas ir žiau- Į 
riai bausdavo, net už lietuviškų 
knygų skaitymą.

Kada mes kalbame apie lietu
vius knygnešius,' tai kalbame' 
apie tuos lietuvius, kurie buvo 
idealistai, knygas gabeno iš Piū- J 
su ne dėl materialinių išskai- | 
Siavimų, o įdirbo iš idėjos. Tai 
buvo idėjinė laisvės kova dėl i 
lietuviško žodžio.

M. Valančius suorganizavo 
pirmuosius, knygnešius; Jurgis 
Bielinis, Stasys Ročiukas, Ru-> 
kuiža ir Julius Steponkevičius. 
Vėliau knygnešių skaičius pa
daugėjo. Mat, knygos neužteko U 

tpernešti tik per sieną — reikė-Į
• - • V 1 • TFV _ _ J  ■

uždraudė lotyniškomis 
lietuviškąją spaudą.
u . ‘ ■ ■ ' ■ i

be savo spaudos pa- 
išnykimui. Lietuvių 

taūtps ryžtas. — 'išlikti gyviijų 
tautu, tarpe, privertė lietuvius 
lietuviškas.,, knygas spausdinti 
PrūsuVLietuvoje, Tilžėje. Nors 
lietuviškųjų knygą spausdini- 
mas. svetur buvo sunkus, bet lie
tuviai' nepalūžo — tą darbą ište
sėjo-; (dirbo) per keturiasdešimt 
įlietų, kol 1904 m. buvo spaudos 
draudimas panaikintas. • 
?Khygas, ‘išspausdintas Tilžėje, 

reikėjo pagenti Į Didžiąją Lie
tuvą; o Rusijos Vokietijos sie
na buvo budriai saugojama. Kny 
gų gabenimas buvo sunkūs ir ri- 
iklnga’s ;darbasi Knygas gabeno 
naktį,, lyjant,, audros; ar pūgos 
metu, kada, pasienio sargai ma
žiau būvo budrūs.

. Kontrabanda iš-Vokietijos vy
ko ir anksčiau, bet tai buvo , ki
tos rūšies’-kdntrabanria: nešdavo 
degtinę, medžiagas ir kit, pre
kes., Ir šios kontrabandos nešė
jai' dažriiaūsiai gyveno -'prie Vo-. 
kietįjos sięnos. Kiti net gerai 
praturtėjo iš šio “amato”. Jie 
kartais sutikdavo‘nešti ir kny
gas,'bet žinoma, jfik už gerą at- 
lyginimą. \ĮLžrtaųriiet žydai per- 
nešdavo knygų iš Tilžės,, bet tik 
už gerą.ątlyginiiųą.-jfiicę Jriišies 
knygų ■ g^eiftėj’u^ ni|ękaš neskai' 
to-knygnešiais, tai jau savos rū
šies pasipelnytojai.

Knygų gabenimas iš'Prūsų
buvo daug pavojingesnis, negu Tikėjo Lietuvos ateitimi: “Ne-

į
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Tilžės vaizdas iŠ Panemunės žiūrintjo jas išplatinti. Buvo sudaryti' 
knygų platinimo centrai. Jų 
ūksiąs — knygos parsigabenti iš 
Tilžės ir jas platinti Lietuvoj.

Žemaitijoje tikybinių knygų 
spausdinimu rūpinosi Laurynas 
S. Kušeliauskas, o Suvalkijoje 
knygų gabenimu ir knygų pla
tinimą organizavo Sudargo kle
bonas Martynas Sidaravičius, ir 
kitus kunigus įtraukė į šį darbą.

Šiaurinėj Lietuvoj knygnešių 
. organizatorius buvo Jurgis Bieli- 
nis. Jis .-žymiausias knygų pla
tintojas—buvo vaidinamas knyg.l Spaudos 
nešiu karaliumi. Per keturias- knygnešių buvo daug. Jų visų 
dešimt metu nešiojo iš Prūsų, paminėti neįmanoma, nes kiti li- 
knygas ir jas platino Lietuvoj, ko nežinomi. Kiek knygnešių 
•Jis buvo .įsteigęs Panevėžio ap-1 žuvo, kiek Sibiran buvo išvežtų 
skrityje slaptą knygoms platin-| įr kalėjimuose mirė, tikslių ži- 
ti organizaciją.

Per sieną perneštas knygas 
vežė arkliais. Kelionė užtruk- 
davu-ilgaie nes reikėjo saugotis 
žandarų, kaitalioti kelius ir su
stojimo vietas, nes buvo per
sekiojamas. : Rusai, buvo pasky
rę 500 rublių,/kas padės jį su- Trečią kartą suimta ir buvo į Su
gauti. Jis neturėjo pastovios fon-ą išvežta. Dėl knygų platini- 
vietos — visur slapstėsi. Na- mo buvo Sibiran ištremtu ir kū
muose savo negyveno — žmona 
su vaikais tvarkė savo ūkį.

Nę kartą buvo patekęs poli
cijai: gavo drąsa ir gudrumu 
išsisukdavo" jųi.; 'Pergyveno 

' daug pavojų—nuo Sibiro išgabe
nimo išsisuko. Bielinis tikėjo, 
kad jo ^darbas veltui nenueis.

mirsiu, kol nepamatysiu Lietu-' 
•vos vaisko”.

Jis savo idealizmu patrau
kė ir kitus knygnešius eiti gar
bingais knygnešiu keliais. Jam. 
buvo brangi Lietuva — jis tikę-, 
jo nepriklausoma Lietuvos ids-į 
ja.. Jis mirė 1918 m. sausio 18 
d. — gaila, kad nesulaukė tų' 
pačių metų vasario 16 d., kada 
buvo paskelbta Lietuvos nepri- 

i klausomybė.
draudimo metais

J

nių neturime. Bet manoma, kad 
ju buvo keletas tūkstančių, nes 
darbą dirbo vyrai, moterys ir 
vaikai. ■■ =• •*

Pirmoji nukentėjusi knygnešė 
buvo Karolina Laniaučaitė. Ji 
buvo kalėjimuose iškankinta.

Lietuvos ąžuolai Kanados
TAUTYBIŲ PARKUOSE

mo buvo Sibiran ištremtų ir ku
nigų. Vyskupo M. Valančiaus 
bute buvo padaryta krata.

Už lietuviškųjų knygų gabeni- 
jną. iš Tilžės, jų'platinimą, ar 
laikymą namuose buvo žmonės 
baudžiami kalėjimu, ištrėmimu 
Sibiran, mušami, kankinami ir 
šaūdomi. Suvalkiešiai knygne-;'. 
šiaiUJulius Kancleris ir Andrius t vybėmis.

Verbyla pasienio sargybinių bu
vo taip sumušti, kad išprotėjo. 
Tokio pat likimo susilaukė ir Izi
dorius Pocius — nuo mušimo pa
mišo.

Kankiniai knygnešiai: Laniau
čaitė, Kancleris,-Verbyla, Bėgu- 
liai ir kiti neteko gyvybės už 
lietuvišką žodi — knygą.

Dėl ko buvo aukojama gyvy
bė? Kas manytų, kad dėl ma
terialinių išskaičiaąimų — klys- 
tų. Kas dirbo mterialinių gė
rybių vedinas, tas vertėsi kon
trabandą — gabeno per sieną 
spiritą, medžiagas ir kt. Šių pre
kių gabenimas-'per sieną buvo t 
pelningas ir mažai rizikingas. 
Taigi reikia skirti lietuviškųjų 
knygų gabenimą per sieną nuo 
kontrabandininkų pelningo vers 
lo.

Lietuviškų knygų spausdini
mas Prūsuose ir jų gabenimas 
Lietuvon ir čia išplatinimas tarp 
savųjų buvo visos Dėtuvių tau^ 
tos gyvybinis reikalas— gelbėti 
tautą nuo išnykimo—tai Lietu
vos laisvės kova. Mūsų knygne
šiai nebuvo pinigo vergai, bet 

. pirko Lietuvai laisvę savo gy-

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
'• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir molai 

HM m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrtą, Vina 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanko* 
J. Raukčlo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir T 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio. M. Lileikio, V. Kaiubos, A. RCkitelės Ir Jū Vara

> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos fcr tn 
tintą lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalu. 
Iventea bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais dudmenimi 
bei užkulisiais. Studija yra 151. pusi., kainuoja 12.

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraJ} 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne aaum 
gyvenimo bruožų apvalymas, bet tiksli to laikotarpio buities Ht« 
ratfirinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyf-

Romiai paraiyt* studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės I 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienas 
Beturint Leidinys ffiuatruota* nuotraukomis, pabaigoje duodam 
ritovardžlų pa vadinimą4 »tr jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labs 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių lemėlapla. Kaina 9f

V K4 CAUH1S LIMA, ralytojos Petronėlės Orintaftės atl 
mfnSnal Ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pb 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik |3. . • i| ir

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupr» 
lai Ir klaidinga! interpretuojamas gyvenime ir politikoje] tik >• 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poc 
Biją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teis* 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja ęfl.

ra Eąmoflngtj nevėlią. Kaina 51
Ksyfnf prw’rnf '~w 3^.. Fi’jW ?
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GIFT PARCELS TO LITHUANIA
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 

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

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

MARIJA NOREIKIENĖ

pirmininko pareigas. Tas ąžuo
liukas. tai jau antras iš eilės pa
sodintas Kanados tautybių par-

i kuosa. Pirmasis buvo padovano-
I tas Thunder Bay lietuvių kolo
nijai 1978 metais, kuri jau jį turi 
pasisodinusi savo miesto Tauty
bių Parke, prie savo lietuviškų 
paminklų.

Trečias ąžuoliukas buvo tais 
pačiais metais padpvanotas žy
miam B.C., lietuvių kolonijos vi
suomenininkui p. Antanui Kens- 
taviėiui ir jo žmonai Stasei, 
Hope, B.C., kuris ten puikiai 
auga ir žaliuoja prie jų rezi-

Šiais metais, švenčiant Kana
dos Dieną, Britų Kolumbijoje, 
Rosedale tarptautiniame parke, 
pavadintame “MINTER GAR
DENS”, buvo iškilmingai paso
dintas Lietuvos ąžuolas. Prie jo, 
specialiai pagamintoje memoria
linėje lentelėje, yra tokio turi
nio įrašas: EUROPEAN OAK 
(QUERCUS PENDUCULATA) 
FROM LITHUANIA WAS DO
NATED AND PLANTED BY 

i LITHUANIANS MR. & MRS.' 
FELIX AND STASĖ VALYS 
ON BEHALF OF MULTICUL
TURAL SOCIETY CHILLL'

> WACK ON-JULY FIRST, 1983. 
Apačioje, prie lentelės šono, bu- 

' vo dar pasodintas gražus rūtų 
krūmelis.

Šioje iškilmėje dalyvavo Chil- 
liwacko Daugiakultūrinės Drau
gijos nariai su savo valdyba 
priešakyje, spaudos, televizijos, 
radijo atstovai, al-dermanas Ad
rian Prinse, Chamber of Com
merce direktorius ir tos Daugia- 
kultūrinės Draugijos pirmininį 
kas Terry Dever, Minter Gar
dens savininkas Brian Minter ir 
gausus būrys kviestinių svečių 
bei sodo lankytojų.

Feliksas Valys yra vienas iš tų 
pagrindinių steigėjų tos Daugia- 
kultūrinės Draugijos Chilli
wacke, B.C., ir joje eina vice-

(I
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vai ir juos pasisodino, ir bran
gino. 'x

Jie yra ir liks didžiausi pa- 
nrnklai mūsų tautos išeivijai. .

Pranas U.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

, MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2b01 W. 69th St.,’ Chicago, IIL 60629 ♦ Tel. 925-2737

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

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

l •

MM?

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

B
t

Feliksas ir Stasė Valiai dar 
turi vieną likusį Lietuvos ąžuo
liuką, dabar jau 4 metrų aukš 
čio, padovanojimui bet kuriai 
lietuvių kolonijai Kanadoje su 
sąlyga, jei tos kolonijos atsto
vas atvyks pas jį asmeniškai 
pas’imti. čia paduodamas j ir 
tikslus adresas bei telefonas, 
kur kreiptis, norint tą ąžuoliuką 
gauti: F. Valys, 9234 James st, 
Chilliwack, B.C., V2P 6G9., tet‘ 
601-792-4968 (B.C. provincijoj: 
112-792-4968). , ; .

Tų ąžuoliukų atsiradimo isto
rija Kanadoje yra tokia: 197,7 
metais vasarą F.S. Valiai viešė
jo Vilniuje ir ten jiems giminės,' 
per ponią Reginą Žukauskienę, 
įteikė mieliausią tėviškės, dova
ną—7 ąžuoliukus, .gautus iš Ra
seinių medelyno. Su dideliu rū- 
pėsčiu ir apsauga tie nepapras
ti “suvenyrai” sveiki pasiekė 
laisvą Vakarų pasaulį ir puikiai 
prigijo svetingoje Kanados že

minėje. . _■
Jie augs ir gyvuos šiame kraš-. 

te per ištisus 2000. metų; ir bus 
liudininkais to fakto, k&į, ka
daise, čia buvo ir gyveno lietu-

Dvasinis jaunuolio stiprė
jimas karo baisenybėse ;
B. Pūkelevičiūtės romane pa--į 

rodomas dvasinis stiprėjimas' 
karo baisenybėse. Jauna Birutėj 
turi pergyventi karo baisumui 
subombarduotame Dancige ir tai 
priverčia ją užaugti. Normalus 
jaunuolis,' ar jaunuolė (pavyz-į 
džiui. kaip aš) rūpinasi mažiau-; 
siais dalykais: kuo apsivilksiu,' 
eidamas i šokius; man nepatinka; 
kaip atrodo mano plaukai; kak 
bus, jeigu niekas šū manimi ne
šoks, Tai mažiukai dalykai Bi-j 
rutė, būdama jauna, taip pat rūJ 
pino«i tokanis dalykėliais. Jai 
‘■širdiėš skausmas būvo nepakej 
liainas’V kad berniukai su ja nė4 
šoko... Tačiau 'dalykai pasikei
tė karo metų. Dabar reikėjo rūį 
pintis, kad n)sąi nepaimtų, kad? 
nenušaųtų, kad bomba nenukrisi 
tų ant.galv.es.' Problemos dabac 
pasidarė labai rimtos, bet Birutę 
išliks, gyvens ir mokės būti lai? 
minga. Aldis Barškėtu

Iš ‘‘Aušros Spindulėlių’5

' Išsilavinimas. yra4ąir kas e- 
lieka, kada mes užmirštame vis
ką, ko mokėmės. Skinner

• Trečią valandą visada yra 
per vėlu ar pęr anksti daryti tai,; 
ko nori. ' Sartre

, r A- *. ; . A

ė Žmogus; yra tik nendrė — 
silpniausią būtybė pasaulyje, 
bet galvaojnti nendrė. Pascal

A ‘_

SUSIVIENIJIMAS LIETI -VIU AM ERIKOJ E 
yra seniausia, didžiausia ir tui^ngiąusią lietuvių fraternalinę 
organizacija, lietuviams ištikimai' tarnaujanti jau per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
. a darbus dirba. , ; ‘ t .

SLA — išmokėjo daugiau' kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių
i 5 apdraudų savo-nariais. J?-', j ; į '

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA' neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir . Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui; ;sielęančiain 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai. ; • J

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos, sumą temoka tik S3-.00- metams.

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

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, NX. 1,0001 

Tel. (212) 563-2210

ATEINA LIETUVA,Ml

1 lt ’' 
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50 metų studijavęs, kaip

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai bet kada Ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K, 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 
, ir patarė mums toliau studijuoti.

B25. Kieti ylri«ll*L
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dygti, tai pats steigėjas pamažu pradėjo nuo jo tolti, 
o dabar jau ne tik nusigręžė, bet ir plytelę po plytelės 
pradeda ardyti. Na, ir pagalvokite, skaitytojai, kiek yra 
teisinga šio “istoriko” skelbiamoji ‘‘tiesa”. Kada ir kur 
VLIKas ėmė tas LB-nės plyteles ardyti? Tai yra gryna 
netiesa, ši neteisinga jo užuomina nukreipta VLIKo ad
resu, jį pristatant išeivijai kaip kokį kenksmingą ar
dytoją.

Arba ir vėl LB-nei kelią pastojo autoritetas ir pasi
rodė, kad autoritetams demokratiškos nuotaikos nepa
tinka. Kada ir kur VLIKas pareiškė, kad jam nepatinka 
demokratiškos nuotaikos? Juk tai netiesa, šmeižianti 
VLIKą. Nežinia iš kokių įtartinų, VLIKą griaunančių 
Šaltinių jis šią netiesą pasisavino. Iki šiol mūsų išeivija 
žinojo, jog VLIKas įsteigtas Lietuvos pogrindyje demo
kratiškų partijų, grupių ir demokratiškais pagrindais, 
ir kad jam yra svetima diktatūrinė dvasia. Bet Pasaulio 
Lietuvio, LB-nės oficiozo, redaktorius paskelbė “istorinę 
naujieną”, kad VLIKas ir jo laikysena nedemokratinė.

Jis daro net faktinam LB-nės steigėjui prel. M. Kru
pavičiui priekaištą, kam jis pranašavo labai liūdną 
LB-nės likimą, jei ji iškryptų iš VLIKo jai nustatytų 
pagrindinių nuostatų. Jai tada grėstų didžiausias pavo
jus, jei jon būtų įvesta politika. Jos vienintelis tikslas — 
tautinė kultūra. Reiktų tik stebėtis tokiu prelato įžval
gumu, pramatymu, kas įvyktų tada, jei B-nės vadai im
tųsi dvigubinti politinę veiklą.

Br. Nainys mini, kad prel. M. Krupavičius buvo

kad tai “domestic” skridimas. 
Nusileido irgi ne tarptautinia
me aerodrome, bet toliau, kur 
vietiniai skridimai.

Tik pasų kontrolė. Kiek nepa
togumo, kai reikia dar iš aero
dromo pervažiuoti j tarptautinį. 
Gerai, kad ir čia pinigų keitimo 
įstaiga buvo, nes be vietinės va
liutos niekur nepajudėsi.

Gražios Istambulo apylinkės. 
Mus veža pagal vandenyną. Prie 
krantų gražios vilos ir viešbu- 
e ai. Čia jau nebematyti tokių 
lūšnų kaip Damasko priemies
čiuose. Taip pat ir tvarka bei 
švara nepalyginama. Viską su
sumavus, dar verta Istambulą 
pamatyti ir dėl to, kad čia yra 
ir istorin ę vietovių, kaip tai: 
Achmedo mečetė, statyta 1616 
metais, su milžiniškomis kolo
nomis; Hagia Sophia, pasauli
nio masto šedevras, ir buvę sul- 
;ano rūmai, ž narna, tą visą aš 
jau 1972 metais apžiūrėjau ir 
savo išleistoje knygoje “Kelionė 
aplink pasaulį” esu aprašęs. Da
bar, nors ir antrą kartą, visvien 
bus įdomu vėl apžiūrėti. Menu 
dabar, kad buvo labai įdomu 
plaukti Bosforo sąsiauriu ir gė
rėtis gražiais žali uojančiais

faktinis LB-nės įkūrėjas. Liūdna, kad LB-nės seimo metu 
ne tik jo, bet ir kitų jos steigėjų vardai nebuvo prisi
minti. Prelato kapo nesiteikta aplankyti, jo papuošti bent 
keliais žydinčiais žiedais. Kodėl į šį “Pasaulio Lietuvių 
Dienoms” skirtą leidinį nebuvo įtalpinta bent minėto 
faktinio steigėjo nuotrauka?

Jokia šiandien paslaptis, kai LB-nės vadai nukrypo 
į politinę veiklą, tuo sukeldami mūsų išeivijos tarpe.er
zelynės, kiek pykčio vienų prieš kitus. Nepajėgdami-at
likti politinės veiklos, net už tūkstančius dolerių samdo 
svetimtaučių komercinę kompaniją. PLB vadai nematė 
reikalo reaguoti net prieš tokį paskaitininko pasiūlymą, 
kad jau reikia ištiesti okupantui ranką ir pradėti su juo 
derybas. Taigi, gyvenimas parodė prie ko toks LB-nės 
vadų nusiteikimas privedė, kai jie pradėjo savarankiškai 
politikuoti. Ir VLIKas niekad iš Lietuvių Bendruomenės 
nereikalavo sau paklusnumo, kai ji vykdė jai skirtą už
davinį tautinėje kultūroje.

Bet Br. Nainiui to dar negana. Jis~tame liukusinia- 
me leidinyje išrašė dar ir tokią nesąmonę, būk, VLIKo 
vadai, o ypač aktyvūs ALTos nariai, ėmė griauti LB-nę, 
įsteigė savo Reorganizuotąją bendruomenę. Tai tikrai 
akiplėšiška netiesa. Ją įsteigė buvę trys LB-nės vadai : 
Juozas Gaila, Alg. Gečys ir pats Nainys, šis faktas spau
doje jau tiek ir tiek kartų buvo rašytas. Šitoks tvirtini
mas, kad minėtų veiksnių žmonės įsteigė RLB-nę, parodo 
jį esant patentuotu LB-nės “istorijos” klastotoju, kirši
nančiu mūsų išeiviją prieš mūsų laisvinimo veiksnius, ir 
tokia netiesa jis džiugina mūsų tautos okupantą.

Nainys taip pat kaltiną, kad LB-nė nepasiekė visuo
tinumo dėl aukščiau minėtų priežasčių. Bet ji ir tokia, 
jo numone, vis tik yra pakankamai pajėgi atlikti pagrin
dinius išeivijos uždavinius. Ji ryškiau už kitus veiksnius 
pasirodo ir jai “nustatytų nuostatų” ribų, esančiuose Lie
tuvos laisvinimo ir kitokio pobūdžio politinio darbo 
laukuose.

t- i / u • • • n t n • - i--- Br. Nainys pareiškia, kad B-nės vadai tos pageidau- pasiskaičius LB-nės oficiozo redaktoriaus tokius “istori-
J1S aiškina, kad kai vieningas LB-nes rūmas pradėjo jamos vienybės nori, o ją pasiekti labiausiai kliudo tie pareiškimus, nereikia laukti stebuklo.

Tiesė ranką, kad tartųsi; išsirinko 
valdybą, kad nesusitartų

Besklaidant Antrųjų Pasaulio Lietuvių Dienų leidi
nio lapus, kurie yra skirti “Pasaulio Dienoms” atžymėti, 
ypač vertas dėmesio tai Br. Nainio jame atspausdintas 
rašinys “Istorinis žvilgsnis į PLB”. Piktas tas jo “isto
rinis žvilgsnis”, paremtas užuominomis ir netiesa. Jis 
rašo, kad pagal Lietuvių Chartos dvasią, LB-nei pri
klauso kiekvienas lietuvis.; Kažių? Reikia libęjoti, ar 
organizacija gaji ;šaviritis (sau tttios, kurie, jos’ jnanymu 
tik dvasia - priklauso, kurie: nėra’pareiškę, savo valios 
būti jos nariais. ' Nežinau tokios organizacijos, kuriai 
priklauso nariai tik pagal dvasią. Man rodos, kad Br. 
Nainys neturėtų būti jau tiek naivus, kad skelbtų tokį 
plepalą. Nėra tokios organizacijos, kuri savintųsi visus, 
kurie būk jai priklauso pagal dvasią. Tokios organiza
cijos net ir valdžios įstaigos nelegalizuotų, jei ji nepa
teiktų raštu savo įstatų.

Todėl, pagal Br. Nainio tokią sampratą, LB-nei pri
klauso ne tik JAV balsavusieji jos tarybon, o jų balsavo 
palyginamai labai mažas skaičius, mažiausia 25,000 ar 
net 30,000 lietuvių. Tai tik Br. Nainio fantastinis spėlio
jimas, neparemtas legaliais daviniais.

Minėtame rašinyje jis paskelbė dar ir kitokių kurio
zų. Antai, LB-nę įsteigė VLIKas, lyg Lietuvos vyriau
sybe save laikąs. Tiesa, kad jis ją įsteigė, bet “falšyva” 
naujiena, kad VLIKas save laiko Lietuvos vyriausybe. 
VLIKas, kaip teisininkai aiškina, yra Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas ; jis yra ne vyriausybė, o tik 
lietuvių tautos atstovybė. Patartina Br. Nainiui įsigyti 
mūsų prominentinio teisininko P. Stravinsko parašytą 
knygą “Ir Šviesa ir Tiesa”. Jei ne savo pinigais, tai 
LB-nės sąskaita. Tiesa, kad VLIKas įsteigė LB-nę, bet 
jis ją įsteigė ne politinei veiklai, ar VLIKo veiklai dubli- 
kuoti, o rūpintis lietuviška, tautine kultūra. Tai LB-nės 
pagrindinis ir esminis uždavinys.

J. KARIBUTAS

PAŽINTIS SU TOLIMAIS KRAŠTAIS
(Tęsinys) labai pigu.

Rjlojaus dieną jaučiuosi gerai , Turkiją
pailsėjęs. Tad, po pusryčių, trau- 1
kiau bazaro’ link. Pagaliau čia Autobusas, kuris veža į aero- 
daugiąu nieko ir nėra. Tiesa, diena jau po dvylikos. Ir vėl per 
prie bažard jį visą, perėjus —1 Saulė negailestingai kepina, nes: 
yra budintų-mečętę ir. į ją ^engr 
-ti 'reikia ■ palikti batai Šr nusi
pirk tlr bilietą..Niekę ir ten ypa^ 
lingo: Paslampinėsi, ir gal teks 
pamatyti kaip susirietę arabai 
meldžiasi. Tai ir viskas. Bet vi
sai kas kita pasidairyti po tas 
krautuvėles, pamatyti tiek gerų

i ir patrauklių prekių, kokių ir 
Amerikoje negalima matyti; Tai 
savotiškai įdomu, praktiška, nes

dieną jau po dvylikos,-Jj^?vėį, per' 
smėlėtą miestą ir laukus dangi
na mus šoferis. Pigu ir patogu, 
kai nereikia taksi imk.. ‘

Į Istambulą siriškas lėktuvas; 
Keleivių nedaug; Aptarnavimas 
nepergeriausias, bet kai tik tri
jų valandų skridimas-— neblo
gai. Tuščias tas lėktuvas-. Su
skaitau, be pirmos klasės, apie 
58 keleivius. Tik vėliau sužinau,

“pagrindiniai nuostatai”. Tai netiesa. Jei LB vadai jos 
siektų, jie jau seniai būtų pasiekę, bet, deja, jie, matyt, 
vienybę supranta kitaip. Žinoma, jei Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas paklus LB-nės vadams, tai 
bus ir vienybė. Deja, jie to niekad nebesulauks, nors Br. 
Nainys aiškina, kad jau seniai atgyveno savo amžių 
prieš 34 metus rašyti nuostatai, kad šiandien nereika
lingi mandatai, nes be jų bus ramiau.. Toks jo svaičioji
mas liudija, kad jis iš viso nežino, kas yra VLIKas ir 
kas LB-nė, kokia jųjų paskirtis.

Jei taip galvos ir Vyt. Kamantas.su visa savo val
dyba, kaip skelbia nepašauktasis “istorikas” Br. Nainys, 
tai jo rankos ištiesimas VLIKo pirmininkui buvo tik 
tuščia ceremonija.

Tikrai, reikia labai ir labai apgailestauti, kad 
LB-nės vadovavimo neperėmė Kanada. Gal tada būtų 

i papūtę kiti vėjai, kurie būtų atnešę vienybę. Beti dabar,

krantais, stabtelėti prie Juodo
sios jūros ir 1.1

Žinoma, be visų minėtų isto
rinių žiūrėtinų vietovių, čia tu
ristas dar labai pigiai gali apsi
pirkti — ypač divonų ir avikai- 
Ih^ 'Uk dž trečdalį kainos. Jei 
pas mus kainuoja apie 300 dol., 
čia pirksi tik už .$100 ir dar

nu šūviu nušauti du “zuikius”!
Apsistoju viešbutyje, kuria1 

me seniau tik pasaulio’ garseny
bės apsistodapo. Dabar jau jis 
nusenęs ir nauja statyba konku
ruoja. Nors brangokas, o vis te
begyvenąs praeitimi.-Čia net są
rašą apsistojusiam įduoda, kad 
supažintum su jo garsia praei
timi, nors dabar kas kita. Vieš
bučio stilius senoviškas, bet la
bai- gražios banketų, salės, sve
čiams restoranas ir vakarais 
praši programa. Netoli viešbu
čio — Amerikos ambasada, už
daryta geležiniais vartais ir 
stropiai sargybos saugojama, ži
noma, po tokios Irano pamokos, 
dabar sustiprintas jų budrumas. 
O kas gali tvirtinti, kad nepasi
kartos Teherano pamoka ?...

Rytojaus dieną nelauktas lie
tus. Tokia' audra, kad bematant 
visos gatvės patvino. Nesmagu, 
ypač turistams, kai audra siau
tėja po lankomą miestą. Bet po 
poros valandų, vėl viskas kaip 
nieko nebūta.

(Bus daugiau)

— Maniloje audra išgriovė 
800 namų. Ten slankioja tiktai 
alkani šunys. Žmonėms už
drausta ten pasirodyti.

LEVAS TOLSTOJUS

ŠTAI KUR YRA TIKROJI MEILĖ
Betvarkydamas savo visokių popie- 
rių stalčius, jų tarpe pastebėjau ge
rokai jau pageltusių, mašinėle rašytų 
lapų pundelį. Pradėjęs juos žiūrinėti, 
pamač:au, kad bene bus jau labai se
niai padarytas Konatatino Petrausko 
trumpos Levo Tolstojaus novelės 
vertimas lietuvių kalbon. Kaip šis 

, vertimas atsirado mano popierių tar
pe — visai nežinau. Perskaičius, pa 
maniau, kad gal būtų pravartu jį 
atspausdinti.

Juozas Žemaitis

Viename mieste gyveno kurpius Martynas 
AVDIEJIC’ius. Tilpo jis viename vienalangiame 
rūsio kambaryje, kurio langas buvo prie gatvės, 
todėl Martynui matydavosi pro šalį praeinan
tieji žmonės.

Nors tik kojas tematydamas, iš avalynės 
Martynas pažindavo praeivius. Šioje vietoje jis 
ilgokai buvo išgyvenęs, tad ir pažįstamų daug 
turėjo. Retai pasirodydavo batų pora, kurios Mar
tynas kartą ar daugiau savo rankose nebūtų tu
rėjęs. Vieniems puspadžiai jo buvo prikalti, antri 
p lonyti, kitiems pairusi siūlė nusiūta, o d$r ki
tiems vii Lis ar kulnys taisyto. Tuo būdu pro 
langą Martyn is dažnai matydavo savo darbą.

Martynas v.’sada turėjo daug darbo, nes savo 
darbą jis visada labai gerai atlikdavo. Gerą nau

dodavo medžiagą, nebrangininkas buvo, ir visada 
žodį tesėdavo; jei prašomam laikui darbą atlikti 
galėjo — pažadėdavo ir tesėdavo, o jei ne — ne
žadėdavo. Todėl Martynas, kaip amatininkas, vi
sų savo klientų buvo mėgiamas ir vertinamas.

Ir šiaip Martynas buvo geras žmogus. Besiū
damas, vis dažniau susirūpinęs pamąstydavo apie 
Dievą ir apie savo sielą.

Kai Martynas dar pas meisterį dirbo, marė 
jo žmona, palikdama jam auginti tik trijų metų 
sūnelį. Kiti jų vaikai anksčiau buvo išmirę.

Pradžioje Martynas manė našlaitėlį atiduoti 
į kaimą, savo sesers šeimon auginti. Pagailo, ta
čiau, tėvui sūnelio: persunku bus mažulėliu! sve
timoje šeimoje augti, — pagalvojo Martynas ir 
paliko Kapitošką prie savęs.

(Bus daugiau)

ANDRIUS NORIMAS

i MIŠKE
R. LB-nės Kultūros tarybos skelbto 
konkurso premijuota norelė.

(Tęsinys)
— Deja. .. Jau jie tai padarė! Tikėk man — 

dėmė krinta, bet tik ne tau! Lenkai parodė savo 
tikrąjį veidą! Nors aš taip pat esu lenkų tauty
bės, bet užtat kilimo lietuvis! Todėl tokį jų pasi

elgimą netoleruoju! Betgi tu! Tu, Kastantai, 
parodei savo didelius gabumus! Už tai aš tau 
suteiksiu progos tobulintis muzikos mene, duosiu 
lėšų. Juk minėjai man apie tai, ar ne?

— Taip, jūsų šviesybe... Konservatorijos 
man dar per maža. Būtinai turiu pagilinti žinias 
polifonijoje, net būtinai praeiti kontrapunktą, o 
dar reikia kompozicijos pasimokyti... O Leipcige 
yra puikiausi profesoriai, kaip Reinecke, Jadas
sohn ar Regeris!. ..

— Gerai, gerai! Sakai, Leipcige? Juk tai 
Vokietijoje, ar nė?

— Taip, jūsų šviesybe.. . Argi būtų per toli?
— O, ne, Kastantai! Niekur man ne per toli 

siųsti tave tobulintis!... Mes apie tai pakalbė
sime vėliau... O dabar pažadėk man šiendien pas 
grafą Tiškevičių paskambinti svečiams savo sim
foniją “Miške”. Kai baigsi skambinti, aš visiems 
paskelbsiu apie konkurso išdavas...

— Argi tai būtinai reikalinga, jūsų šviesybe? 
Juk nelaimėjau...

— Leisk man pačiam spręsti! Vadinasi, pri
žadi paskambinti? Juk savo kūrinį moki atmin
tinai, aš manau? - -

— Taip, moku... Kaip gi aš jums atsidėko
siu, jūsų šviesybe... jūs mane išauginote muziku!

— Na, na, na!...
Kunigaikštis atsigynė nuo kompozitoriaus 

impulsyvumo išreikšti savo dėkingumą, bet jo 
veide švietė pasitenkinimas, nes iki šiol iš Čiur

lionio išgauti padėkos žodį nebūdavo taip lengva.
— Esu labai laimingas! O konkursas, arba 

premija, man visai nesvarbu!
Nuėjęs prausyklon plauti prieš vakarienę 

rankų, Čiurlionis suspaudė sunertus rankų pirš
tus, ištiesė rankas priekin, o pirštai sutratėjo. 
Iškėlęs galvą aukštyn, pats sau negarsiai, bet 
tvirtai pažadėjo:

— Didžiuojuos, būdamas Kęstučio, Birutės, 
Vytauto, Algirdo, Kazimiero ainis! Man artimes
nė Jūratės su Kastyčiu, Eglės žalčių karalienės 
ar Margirio dvasia, kaip Piastų, Miestų, Boleslo
vų ar kitų lenkų didikų praeitis. Nuo šios dienos 
kalbėsiu namie ar su savais žmonėmis tik lietu
viškai ! Graži, garbinga, sena mūsų kalba! O savo 
mielai tautai kursiu naujas simfonijas, fugas ar 
sonatas... ar paprastas dainas, imdamas joms 
dvasią iš lietuviškų žmonių, iš Lietuvos mišk a, 
iš Baltijos pajūrio!

Sunkiai sunkiai atsiduso, paskui užmerkė 
akis.

— O, Marija! Tavo vaizdo aš niekad nepa
miršiu ! Bet nenoriu nei tau, nei sau nelaimės... 
Gyvenk laiminga savo prabangoj... Galingasis 
Parkūnas nesudaužys Jūratės rūmų! Tik Kasty
tis amžinai kentės... o tu liksi man ta pati, ne
pasiekiama dievaite! f

(Pabaiga)
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti

tokiu adresui
Naajienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

MMimM . . mil. . .

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Waaichacter Community id įniko* 
Medicine* direktoriui

Ifti &, Manheim Rd, WwtcUttr, 11L 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis

TeL: 562-2727 arba 562-2728

SMvk» 855-4504, Pa«a WWf

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPfiCIALYBt: AKIŲ LIGOS 

3907 Wwt 103rd Shwt

OPTOMETR1STAS

2411 W. 71st St TaL 737-5149

ir “contact leniei”,
Z-

Dr. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTU, PCSL1S IR 

PROSTATOS CH1RURGUA 
2S54 WEST Mra STREET

OftM tetefMM: 775-28M,

, Prostatos, inkstų ir įlapusoa

b025 CENTRAL AVE.
St. Petersburg, Fla. 33711 

TeL (8132 321-4209

PERKRAUSTYMAI

LeWimei — Pilna iptrinį* 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Cham 
ir VISA kortele*.

R. SERINAS. TeL 925-8041

it Įvairiy •tatvosy, 

ANTANAS VILIMAS 
TtL 378-1882 arta 37M9N

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

ieštedieiiMf k
nvo 8:30 iki t*L ryto.
Stoti*. WOPA - 1499 AM

troasliuo}»mot lt tnūtų 
Marqwtt. Paris*.

<r«cūj« _
T.Mu 77S-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, ft 4OS29

“Lietuvos Aidai”
KAI* BRAZDŽIONYTt

badiea nuo pirmadienio iki peak* 
Uriienio 8130 v&L vakara- 

laido* ii WCEV rtotlaa.
banga 1450 AJL

St Petersburg* FUl, 12:30 vaL p.p
Ii WTK Btotiea. 1110 AM banga.

U4C W. T1M Stre*l

Chicsfcg’o, Illinois 606X9 
TRM.77S-U74

.. ■ ---------- ---------------------- *

A fanwma &raet from the CYANAMID 
DrrisM»»

TĖVIŠKĖ 1$ TOLO
TREMTINIO DALIA

Faustas Kirša gimė 1891 m. 
Zarasų apskrityje ir mirė Bosto
ne 1964 metais. Jis buvo esteti
nės krypties poetas. Jo poezijos 
rinkiniai buvo išleisti nepriklau
somoje Lietuvoje ir Amerikoje. 
Kai jis buvo jaunesnis, jo eilė
raščiai buvo linksmesni, bet vė
liau — pilni gilių minčių. Eilė
raštyje “Smuikelis” Kirša vaiz
duoja senuką, kuris moka gra
žiai drožinėti. Vieną kartą, 
skausme paskendęs dėl į Sibirą 
išvežto sūnaus, jis pradeda dro
žinėti statulėlę — Smūtkelį. Se
nukas kenčia ir savo sielos skaus 
ma sudeda i drožiama Kristų: ** v
Jis pats savo širdį, kančią 

[kryžiavoja:
Dievui veria šoną ir subado

[kojas.
Ant galvos vainiką iš erškėčių

[pina, 
Baltą medį drasko, drožia ir

[kankina.

Užbaigta statulėlė jį surami
na. Pabaigęs drožti, jis pats ma
to stebuklą: apie Kristaus gal
vą sušvinta spinduliai. Bet .ant
rasis stebuklas įvyksta-jc*.širdy
je. Senukas nuneša smūtkelį į 
šventovę, kur jis gali irjdtus pa
guosti:

O kai jis Dievulį nunežė

KNOW YOUR HEART kasi.
Antrasis paršiukas, kaip ir jo

nys. Jis susirado pigų namą, įsi
kraustė ir su pirmuoju broliu 
nuėjo pas trečiąjį.

Trečiasis nebuvo, kaip pir- 
■ mieji du. Jis buvo darbštus ir 
I 'šdykavo tik tuomet, kai visi dar 
• bai buvo pabaigtu Jis susirado 
! didelį, stiprų namą Tąlman gat-

HELP *OUR HEART. FUND

HELP YOUR HEART

z/lmericanKįlęhen Ū
PINEAPPLE SPARE R IBS

Before being cooked over a charcoal outdoor grift,

<31 be quite delicious.

asksriaetmg

1
pineapple, wdmioed

off with water. Refrigerate for 24 howau
• Meanwhile, prepare the basting sance. Combine 3*?

crashed pineapple and its liquid, the wine, Yemen juice, garbe, 
aoy sauce, molasses or sugar, oil and pepper, In a *
Bring to a bod and simmer for 10 minute*.

• When ready to grill, place the ribs 6 to 8 inches abo-K a 
medium hot fire, and cook, turning frequently, for 30 minsbc

. ę During the last 15 minutes of cooking, baste often with 
&e pineapple sauce, saving some of it to serve with the ribs.

e Remove riba to a warm platter, cut into individual

[šventovėn,i
Viso krašto žmonės grįžo Į 

[dorovę.

Senuko rankų darbas — sta
tulėlė pasitarnavo ’ žmonėms ir 
'tautai?

Eilėraštyje “Aš palikau tėvų 
statytą namą” Kirša grįžta į savo 
sodžių — mintimis. 'Jis vėl mato 
tėvu statytą namą. Ten jo gi- 

TRYS PARŠIUKAI 
MARQUETTE PARKE

Kartą gyvėno trys paršiukai 
Marquette Parke. Kai jie užau
go, išėjo iš namų ieškoti turto 
ir laimės. .

Pirmas ‘paršiukas buvo dide
lis išdykėlis ir vis norėjo žaisti, 
juokauti, ir, žinoma, žaisti su sa
vo “Atari”. Jis .susirado pigų, 

minė šimtmečiais gyveno; bet nestiprų namą įr-jame apsigyve. 
ten jau “nebus manęs ir dau-jno Įšikraustęs tuoj nubėgo pas 
gelio iš mūsų, Bet ten lankysis broiį pasižiūrėti, kaip jam se- 
giminių dvasia”.

Poetas atsimena, kaip jo mo-j 
tina keliaudavo į bažnyčią. Jis! broli^ buvf1 
mato visų šeimyną linksmą ir 
laimingą. Jam atrodo, kad nie
ko nėra pasaulyje brangesnio, 
kaip tėviškė. Jis atsimena net j 
paprasčiausius dalykus ir jais* 
džiaugiasi. į

Tačiau dabar viskas pasikeitė, i
k:l-...£r-aŪTi L įsikraustė. Pirmieji du, 

pafnatę kaip jis smarkiai dirbo, 
juokėsi ir nubėgo į savo namus 
pažaisti su savo “Atari”.

Kitą dieną buvo rinkimai. Či-

karo viesului pro jo gimtinę, ne-į 
liko nieko sveika gimtajame so-1 
džiuje, viską karas ’sunaikino. 
Vaizdai pasiliko tik jo atsimini
muose. Kadangi F. Kirša gyve
no svetimame krašte, jis jautė' 
gilų ilgesį savo tėvynei.

Beatričė Sturonaitė, VIII kl.
Iš “Aušros Spindulėlių' 

1
%

l'jr’eri'!! turė o išsirinkti bur
mistrą savo miestui. Visi poli
tikieriai vaikštinėjo visur ir rin
ko balsus. Taip vienas labai 
smarkus politikierius priėjo prie 
pirmojo paršiuko namo, pasibeL 
dė i duris ir tarė:

— Labas. Prašau balsuoti ry
toj už mane. Jeigu nebalsuosi, 
tai tavo namą nugriausiu.

Paršiukas išsigando ir pro už
darytas duris suriko: “Nei” Jis 
norėjo balsuoti už kitą kandida
tą. Už poros minučių atvažiavo 
traktorius ir pradėjo griauti jo 
nestiprų, pigų namą. Paršiukas 
išlindo pro užpakalines duris ir 
nubėgo pas antrąjį savo brolį, j

Netrukus ir ten išgirdo beldi
mą į duris. Buvo atėjęs tas pats 
politikierius:

— Labas, prašau rytoj už ma
ne balsuoti. Jeigu ne, tai aš jū
sų namą nugriausiu.

Abudu paršiukai sušuko: “Nie
kados!” Kaip ir prieš tai, atva
žiavo traktorius ir pradėjo griau
ti namą. Abudu paršiukai pasi
griebė “Atari”, televiziją ir žai
dimus, !ir nubėgo pas trečiąjį 
brolį. Jie tuos idalykus ten nusi
nešė, nes šis brolis “Atari” ne
turėjo.

Abu paršiukai išsigandę ir pa
vargę pasakojo nustebusiam bro
liui, kas atsitiko. Jis jiems ra
miai pasakė. !

— Nesirūpinkit. Šitas namas 
yra stiprus ir joks traktorius ne
nugriaus.

'Staiga pasigirdo beldimas, o 
politikierius jiems tarė:
— Labas, prašau rytoj už ma

ne balsuoti. Jeigu ne, tai aš jū
sų narna nuversiu.
— Tik pamėgink. Mes už ta

ve nebalsuosim, — atsakė tre-

Atvažiavo traktorius ir mėgi-' 
no namą griauti, bet tas buvo 
stiprus. Tuomet politikierius 
mėgino lįsti per kaminą, juos 
namuose pagauti ir išvaryti. Par
šiukai, surado didelį kito kan
didato paveikslą ir padėjo židi
nyje po kaminu. Kai politikie- 
pamatė savo varžovo nuotrauką, 
manė, kad tai tikras žmogus. 
Jis išsigandęs nušoko nuo stobo 
ir išbėgo iš Marquette Parko, 
apylinkės. 1

Paršiukai labai nudžiugo, įsi
jungė savo “Atari’- ir žaisdami 
juokavo visą dieną. Kitą rytą 
visi balsavo už savo kandidatą. 
Vėliau jie sužinojo, kad laimėje 
kaip tik tas, už kurį jie visi trys 
balsavo.

Viktoras Puodžiūnas, VIII kl.
Iš “Aušros Spindulėlių” ,

BIELIŪNAS
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue 
Tel. — 523-3572

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

•OMB CHICAGO MOTOR CLUB TlFS OM

WRESSMY
Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

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

Funeral Home and Cremation Service i 
Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St. I
FD. LE. Chicago, IL 60608 I
(312) 226-1344 24 Hour Service

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440 |

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

~ / VANCE FUNERAL HOME '

/ 1424 South 50th Avenue 1
j j Cicero, HL 60650

j Tel: 652-5245
J TRUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

j JEAN VANCE ir GEORGE S ORINI L

Aikštes automobiliams pastatyti
'4^.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

/ MARQUETTE FUNERAL HOME 

xU// 2533 W. 71st Street \
C į* 1410 So. 50th Ave., Cicero
** ** Telef. 476-2345

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VASAITIS-BUTKUS i

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003
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įvai- 
Liet.

ių gretos ir visi su protesto šū
dais bei tautinėmis vėliavomis 
rankose. Pagautas kovingumo 
jausmo ir aš pats, ne kartą, žen
giau jūsų gretose. Manau, te
pamato laisvieji svetimtaučiai, 
Kad minios žmonių ir tautų yra 
šblokšta iš savųjų žemių ii ten, 
ne raini kačiukai žaisti pasili
ko, get kraujo ir teroro ištrošku- 
sios žmogžudžių ordos.

Daug gerų ir atkaklių žmonių 
ryžting i pasidarbavo ištrauk
dami irus iš tų ordų, vis dar te
besiekiančių, kruvinųjų rankų 
ir padėjo įsitaisyti naujose gūž
tose. Ir ar nešaukėte tada, kad 
mes visi dabar esame savo gimi
nės ambasadoriai.

Gražiai ir didingai tada pro
testavote dėl sau ir savo pasili
kusiems broliams padarytos 
skriaudos.

Dabar. Dabar kas metai jūsų 
gretos vis mažėja ir mažėja. Man 
ktista... Atrodytų, kad jūsų žemė 
ir vergijoje likusieji broliai jau- 
laisvi. Dar keisčiau, kad jūs pa
tys, niekieno neverčiami, Tragiš
kojo Birželio dieną pasiskelbėte 
‘ Laisvės Diena” ir dar džiau
giatės, kad, štai, net pats Ameri-

čiau ir pasižadėjau daugiau ra
šyti, tad šiuo kart, kas paskuti
nėmis dienomis man atrodo ak
tualiausia, pasisakysiu apie atei
nančią Pavergtųjų Tautų De
monstraciją, kuri įvyks šio lie
pos mėn. 22 d., penktadienyje, 
2 vai. p. p., Daley Plaza aikštėje. 

> Esu įsitikinęs, kad visos jūsų 
patriotinės organizacijos, 
jių partijų vadovybės,
Ę^nės ir pati Amerik. Liet. Ta. ’ 
ryba turėtų visus lietuvių gi
minės žmones plačiai painfor- 
pauoti apie pavergtų Tautu Sa
vaitės —- pen k tądien io demons
tracijos reikšmę ir jūsų visų pa- 
ręigas tos dienos akyvaizdeje. 1

Mano tikslas ne jus informuo
ti, bet išsikalbėti. Tokia savai
tę kas metai paties Amerikos 
Prezidento oficialiai yra skelbia
ma, ne tik jums lietuviai, bet ir 
visoms raudonosios pabaisos 
pavergtom tautom, duodant pro
gos visiems viešai paskelbti pro
testą prieš jos vykdomą terorą 
it tautų genocidą. į
•i Taip, tai taip, bet man kas 
metai darosi vis liūdniau ir liūd. 
tfiau... I
1 f •
< Kadangi jūsų tarpe vis dar te- j kos prezidentas ant dokumento

pasirašė. Kas prezidentui... Ką 
patys suformulavote, gražiai pa
sirėdę ir (dar gražesniais var-

tjeprisilaikau, tad jums ir noriut 
pksisakyti, kodėl man liūdna. I 
; Jau rašiau, kodėl pas jus pri-;
šiglaudžiau ir su pasididžiavi-’ Jais pasivadinę jam pakišote tą 
mu visuomet jumis džiaugiuo-’ ir pasirašė. Kas jani.... Jo ir jo 
ši, bet dabar... Dabar kažkas su* pavaldinių galvos užimtos mili- 
|umis pradėjo (darytis. Jūs labai jonais savo pačių krašto ir: visos 

jūsų planetos reikalais. Raudo
noji dvasia kėsinosi Į viso pa
saulio laisvę. Bet jūs, jūs netu
rite kuo pasiteisinti. Tą dieną,

pasikeitėte...
• Žinoma, universe viskas kei- 
ęjasi, medžiagų apykaita vyks-, 
tja, bet kad jūs pradėjote keistis ’ 
pačiuose savo dvasios pagrin- kuri yra jum liūdniausia ir pati 
įųose, čia, tai jau nebegerai, žiauriausia jūsų visoje istorijo- 
Kažkur-dingo jūsų dvasios di- je, jūs pasiskelbėtė* sau “Lais- 
dybė, $avigarba, valios' galybė vės Diena”. Kokie suglumę, ir 
ir jūsų nepalaužiambji kovos ar jums ne gėda... Juk ir pats 
dvasia....Kažkaip suglebote ir ne- žiauriausias jūsų tautos priešas 
besusivokiate' visokių melų ir tą pačią dieną švenčia “Laisvės 
gero gyvenimo košmare. p Dieną”. Nuo pačių pirmųjų die- 
vPrisimenu kaip dar prieš de- nų jūsų tautos budelis pradėjo 
šimtmetį miesto centre užpildy- šaukti, kad jus išlaisvino... įritė
davote didžiąją dalį, šio protes
to parado. Važiuodavo jūsų iš- pasidarė? Ar jūsų smegenis tor-i 
puošti paradiniai vežimai, žy- tai ir konjakai suėdė ar bešdk-: 
giuodavo gretos uniformuotų darni ant savo tautos karsto juos 
saulių ir skautų, (daugybė jau- išdulkinote. Kur yra- toji jū- 
oimo ir kitų, įvairių organizaci-:sų laisvė? Pabuskite ir prisimin-

Dieną”. Nuo pačių pirmųjų die-

bešaukia kasdien iki dabar. Kas

Aleksas Ambrose,

1 kite kas tą dieną vyko jūsų se
nos giminės žemėje... Ir dabar, 
tebevyksta. Vietoje, kad aprau
dojus giminės žiauriausią trage
dijos dieną, kartu su pavergėjų 
ordomis, jūs džiūgaujate kokia 
tai b.rbarų sugalvota ’Laisvės 
Diena".

(Bus daugiau) Hrntt leant — Fardavlmvi 
UAL MSTAT1 FOR SALS

Namai, iamt — Pai dailint ’ » 
UAL 1STATI FOR SALS ,

— Pranešė mums Edward 
McHale, kad jo motina Isabelle 
Galminaitė McHale, gyv. Chi- 
cagoje, staigiai mirė praeitą sa
vaitę sulaukusi 60 m. amžiaus. 
Ji gimė Lietuvoj, Mažeikių aps., 
Laižuvoj. Niliūdę liko 3 sūnūs: 
Thomas, Robert ir Edward bei 
duktė Maureen Marconi.

Reiškiame gilią užuojautą šei
mai.

— A. Vidutis, iš St. Peters
burg Beach, Fla., užmokėdamas 
sąskaitą, pridėjo $10 Naujienų 
paramai. t

Dėkui. |
— Mikas Kujus, iš 18rtos apyl. 

Chicagoj, lankėsi Naujienose. 
Dėkui už vizitą, gražius pokal
bius, pratęsimą" metams prenu-j 
meratos, ir už $10 Naujienų pa-- 
rainai.

— Sekantieji skaitytojai pra-

Klaipėdos uostas 1931 metais
(J. Laurinavičiaus drožinys)

Januškis gimė ne Čekių kai
me, kaip tame pačiame nuniery- 

$į-10 — Joseph Širvaitis, iš De-' kas, iš Washigton, Ill.; $2 — je vienoj vietoj buvo atspaus-' 
troit, Mich.; $2 — Ignas Vegis,' C. Strolo, iš Pompano Beach, dinta, bet čekų kaime, 
iš Hamilton, Ont.; po $5 už ka- Fla., bei $3 už kalend. Michali- 
įendorių — S. Merkevičius, iš! na Pechukas, iš Oąk Lawn, Ill. 

’Marquette Parko ir V. Paliulis, I Širdingai dėkojame visiems, 
iš Gensevoort, New York.

Ačiū visiems.

ištęsė prenumeratas vdeneriems Mass., Aleksas Dubauskas. 
metams ir parėmė Naujienas: Cambridge, Mass., ir V. Žalkaus. 
$-10 — Joseph Širvaitis, iš De-' kas,

— Kas nori aplankyti Kana
doj e vykstančią lietuvių skautų 

— Sekantieji skaitytojai pra.' stovyklą rugpiūčio 5-8 dienomis, 
tęsė prenumeratas pusmečiui ir tai prašome paskambinti Aldo- 

Jonas nai — 471-0811. (Pr.)parėmė Naujienas: $10 
Kutra, iš Santa Monica, Calif.; 
$8 — Petras Grinkevičius, iš Sp 
Boston,’ Mass.; po $6: Vladas 
Kenstavičius, iš Marquette Par-! 
ko. J. Klimovich, iš šiaurės Chi- 
ccagos, Alfonsas Kizlaitis, š Ci- į 
cero, III., J. Plaušinaitis, iš Bri-1 
ghten Parko ir Valentina San- 
.datų-iš Brighton Parko; po $3: 
A. Bartašiūnas, iš So. Boston,

— Penktadienį Daley aikštėje
* Rambyno šokėjai pašoks lietų- 

V I viškus tautinius šokius.

N. Red.

— Turkų vyriausybė paten
kinta, kad prancūzai ryžosi iš
tirti, kas išsprogdino turkų lėk
tuvą Orly aerodrome Paryžiuje.

— Penktadieni lietuviai, lat
viai ir estai susirinks Daley 
aikštėje pavergtų tautų pro
testui.

ĮTAISOME KOREKTŪROS 
KLAIDAS

t Žurnalistas Jonas Januškis,
’buvęs Keleivio redaktorius, mirė 
prieš 20 metų, o ne prieš 30,

i kaip š.m. birželio 30 d. Naujie
nose buvo atspausdinta. Jis mirė 
1963 m. liepos 1 d. reikalą.

— Buvęs prez. Carteris nema
no, kad pavogti, rinkiminių de- 

. batų dokumentai būtų turėję 
tokios didelės rinkiminės svar
bos.

— Prez. Carteris mano, kad

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
r' . A - < S - ► ‘ -

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausią 

Chieagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai) .

664 psl., vardynas.
, Kaina $15. 
$1. ’

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Minkšti viršeliai.
Persiuntimas

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS

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

KAINA — S17. (Persiuntimui pridėti ?!)' 
Siusti čekį:

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKtJTMAlįĮ.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k

MUTUAL FEDERAL SAVINGS s
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
* NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI

9 NOTARIATAS • VERTIMAL

.VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE
B529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

2 mieg. 
Garažas. 
Francis-

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

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

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

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

KAIP SUDAROM] 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums/gali daug 
’ padėti teisininko Prano 8UL< 
paruoštą, — teisėjo Alphons; 
WELTIS peržiūrėt? “Suduyos’ 
išleista knyga su legališkomif 
formomis

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoj?

i

Reaganas gerai padarė, praves- 
dainas Kongresui ištirti visą

“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.
Gaunama ‘‘Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

' (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.

KILLS 
FLEASJIGKS!

Sergeants
SENTRY* V 

Flea & Tick Collar

K&S Fleas • &Ps Teks

ENERGY

Change the oil and ’ 
titera evary 3,000 hi 
6,000 miles to avoid 
westing gasolina.

Don't be a Bom Losert 

__________ )

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS' 
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CfilCAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

Knygą galimą ^auti Naujienose ir pas K. Janutą 
arba rašant tokiu adresu:

Mr. K. Januta,

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039
O, kaip puiku žinoti šį bei
Moliere

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chieagos miesto hhfllHį 
Dirbu ir užmiesčiuose, grali, 

garantuotai ir sąžiningai, 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Talman Ava. 
Tai. 927-3559

D Ė M E S I/O 
6240 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobili* 

Liability apdraudimas pamainia- 
kam*. Kreiptis: 

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVI.

TeL 523-8775

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

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

Laikrodžiai Ir braatenyMa

2646 Wart SfTMf 
Tai. Republic 7-1941

J—■ ' : I Į

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue,

Chicago; III. 60632. Tol.'YA 7-5988
' • t ' L ’ ' 

% ___ ___________

Notary Public ; . / 
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai.

Homeowners Insurance
Good service/Good price 

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

Everg. Park, III 
60642 - 424-8654 &

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

t Seštad..* nuo 9 vaL r. iki 12 T*1 d.
., h pagal susitarimu.

TeL 776-5162 ;
| M49 West 63rd Street

Chicago, HL 60629

ADVOKATŲ DRAUGU A 

V. BYLAITIS 
ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet, 
šeštadieniais pagal ąn-sitarims- 

4606 S. Kedrk Ava. 
Chicago, IM. 60629
TeL: 778-8000

FIRKITI JAV TAUPYMO 4OMUS 
—------------------------------ £

Naujienos, Chicago, 8, DL Wednesday, July 20, IQfr?


