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nusikaltimus reikia sustabdyti, 
nes nusikaltėliai bus baudžiami.
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taip pat turėjo atsakyti į liudi
ninkų tvirtinimus. Dešimtys 
tūkstančių žmonių buvo ištar
dyti, apklausinėti ir paleisti. 
Kiekvienas paleistasis, vyras ar
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SOVIET UNION

Mongolia
; LISABONA, Portugalija. — 

Praeitą^ sekmadienį gerai gink
luota maištininkų grupė nusilei
do į Zambesi provincijoje esan
čias Morua brangenybių kasyk
las, nutraukė visą darbą, ir su
varė visus į platesnę požemio 
aikštę.

;Sovietų technikai, įsitikinę, 
kad kasyklą užėmė maištininkai, 
priešingi dabartinei komunisti
nei Mozambiko vyriausybei, 
pradėjo .įtikinti maištininkus, 
kad jie nenutrauktų darbo ir pa
dėtų vyriausybei krašto ūkį at
statyti. Maištininkai Sovietų 
technikams paaiškino, kad ru
sai niekarri nepadeda, bet vagia 
Mozambiko didžiausią turtą ir 
viską veža į Sovietų Sąjungą. 
Rusai įsižeidė, kad juos pavadi
no ’vagimis, ir prašė jų nebe- 
kąnkinti>' Maištininkai abu rusų 
technikus vietoje nušovė, o vi
sus kitus iškėlę’iš kasyklos, nu
vedėjkainus;---- ;

Maištininkai nustebino 
visą kraštą

Į brangenybių karklas nusi
leidusi ej ij ąj^lįrijjgJ^^^ustebi-
no~ visus * M<XžaĮd^Įki)>. ^yen to
jus. žmonės žįnojo, kad SJŽjyietų 
yald^a ątvėžė gii^Eli^-.Ų^ 
jų ąudarjTiąi Mozamfe^o^t 
syįfei, bet. niekad'- niėbiįvp:

rusai griebia visas kfąŠ|o -b|ai^ 
genybes,1 patys jas kasa jr,v.ež^- 
si į Rusiją. ' ' 0. ,/./

'Maištininkai priminė kitiems 
kasyklų darbininkams,, kad pa
našiai rusa; išvęžėJiOEtiopijos 
visas buvusio imperatoriaus Se- 
lazie brangenybes. Iš Somalijos 
taip pat išvežė kiekvieną ver
tingesnį dalyką.

Kasyklose buvo tiktai du So
vietų technikai, bet jie privežė 
į kasyklas specialistų iš Vokie
tijos, Čekoslovakijos, Lenkijos 
ir kitu kraštu. Niekad iš Mozam
biko neišvežta tiek brangenybių, 
kiek jų išvežta paskutiniais trim 
metais. Niekas nežino, kiek 
sai turto išvežė.

ru-

MOZAMBIKE MAIŠTININKAI NUŠOVĖ 
DU SOVIETŲ KASYKLŲ TECHNIKUS

' DVIDEŠIMT KETURIS BRANGENYBIŲ KASYKT.Ų 
SPECIALISTUS IŠTRAUKĖ Iš KASYKI.Ų IR IŠSIVEŽĖ

sias brangenybes.
Maištininkai pranešė, kad jie 

siekia laisvo ir nepriklausomo. 
Mozambiko. Jie nenori, kad ko
munistų primesta vyriausybė 
viską vogtų ir vežtų į Sovietų
Sąjuhgą.-Jie nori atsikratyti ko
munistų, nes Mozambiką jie pa
liks tuščią, be jokio vertinges- 

’ nio daiktelio. Blogiausia, kad 
Mozambiko valdžios žmonės net 
nežino, ką rusai iš Mozambiko 

. uostų išveža. Tvirtinama, kad
■ Sniečkus - tai bent užrašydavo, 
. kiek javų ir kitokio turto rusai
■ išveždavo, bet Griškevičius nie
ko neužrašinėja, leidžia viską" 
vežti, kaip Mozambike.
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IRANAS SUMOKĖJO JAV 
419.5 MIL. DOLERIŲ

; WASHINGTON, D.C.— Irano 
.vyriausybė, uždarydama Ame-' 
rikos ambasadą 1979 metų lap-Į 
kričio mėnesį, padarė JAV-ėms 
419.5 milijono,dolerių žalos. *

Iraųovaldy tojas Chomeinrra- 
. reiškė. kad Iranas niekad: šios | *■ ■ ' . , •

sumos Amerikai nemokės. Jis 
virtiną

įtiki] 
ri koj^fu

JAV

fe.,lėktūyW^>.

Eksportc^Im- 
port&.'Įįaiik^;g^;o Irano v.yriau- 
syb^.‘č^''®9l5^U,rdW^^- su- 

. mat;Tai'bjįjs di^žiaųsiąs! čekis, 
• kurįį’JA^A^nairsybė.yfa' gavu
si iš Jlžšiėnib paskutiniais 49 me- 

: tais..JAV pasiskundė Hagos teis
mui; kuris • šią skolą pripažino 

. galiojančią. Iranas turėjo sumo
kėti ir teismo išlaidas. Vien tik- 

; tai nuošimčiais Iranas mokėjo 
po $95,000 kiekvieną nesumo
kėta’diena, fe ę* fe- f

Irano valdovas priėjo išvados, 
kad jam išeis geriau sumokėti 
Amerikai padarytas skolas, nes 
jis niekur kitur negauna lėktu
vams, tankams ir karo laivams 
reikalingų atsarginių dalių.

hMs

Pekino vyriausybė televizijoje visiems Kinijos gyventojams parodė, kaip 
- sušaudė 30 nusįSallėlių, -nužudžiutių žmones,^.. .

— Visos Pakistano darbininkų u.-------- .. -------- — .
organizacijos ruošia didžiausią Į pušį Filipinų garsųjį politiką, 
demonstraciją Islamabade.

FILIPINŲ PARLAMENTAS NORI 
3AgGIAU ŽINIŲ APIE ŽUDYNES 

METO VALDŽIA NEPRANEŠĖ. KAS 
■■ NUŽUDĖ OPOZICIJOS VADĄ B. AQUINO

MANILA, Filipinai. — Antra- čiadienio ryte ji kartu su duk- 
dienį susirinko Filipinų parla- romis Elena ir Christina pasie- 
mentas. Opozicijos-atstovas Sal
vador H. Laurel paklausė, kodėl 
vyriausybė iki antradienio ne
pranešė, kaip buvo nužudytas 
Benigno Aquino. Prezidentas E. 
Markos pasiskundė apie krašte 
sklindančią paniką, bet nepada
rė oficialaus pranešimo apie žu- 
dynes. Aquino buvo nužudytas 
sekmadienio ryte, o per keturias 
dienas dar nėra viešo prane
šimo. ,

Parliamento atstovas reikalau
ja pasakyti, kaip žudikas galėjo 
prieiti prie Aquino, kai jis lipo 
iš lėktuvo? Visame aerodrome 
buvo Filipinų kariai, pasiruošę 
šauti, o jie nepastebėjo, kaip ne
pažįstamas žmogus atsirado 
aerodrome ir nušovė vos išli-

AMERIKA ATŠAUKIA 
LĖKTUVUS Iš ČADO

kalbas buvo nutrauktos visos ra
dijo ir televizijos linijos, kad 
galėtų įjungti sakomas kalbas ir 
gyvybės atėmimo vaizdus. Kada 
viskas buvo baigta, nusikaltėliai 
sušaudyti, visiems buvo patarta 
nelaužyti veikiančių įstatymų, 
negriauti namų, nežudyti žmo
nių. Vyriausybė norėjo parodyti

AUTOBUSAIS SUVEŽĖ I AIKŠTE 
ŠIMTĄ TŪKSTANČIŲ ŽMONIŲ

NORĖJO, KAD KRAŠTO GYVENTOJAI PAMATYTŲ, 
KAIP ŠAUDOMI ŽUDIKAI, PRIEVARTAUTOJAI

PEKINAS, Kinija. — Praeitą 
savaitę Pekine įvyko sprogimas, 
po kurio buvo pradėti įtariamų 
žmonių areštai ne tiktai visame 
Pekine, bet ir jo priemiesčiuose. 
Policija, kariuomenės padeda
ma, suėmė kelis tūkstančius 
žmonių. Suimtųjų nebuvo kur 
dėti, nes kalėjimai buvo pilni. 
Prokurorai tardė suimtuosius, visiems krašto gyventojams, kad 
Nekaltus tuojau paleido, bet iš
aiškino keliasdešimt seniai ieš
kotų nusikaltėlių, iki to meto 
mokėjusių pasislėpti nuo polici
jos ir teismo organų.

Policijai pavyko išaiškinti 30 
didelių nusikaltėlių.
buvo dvi moterys. Nusikaltėliai 
buvo atiduoti teismui. Jie turėjo

TEGUCIGALPA, Honduras.— 
Jų tarpe Pačioje Nikaraguoje sandinistai 

yra suskilę ir negali susitarti 
vieningai kovai prieš siekiančius 
demokratinės santvarkos.

Yra visa eilė grupių, nepaten
kintų sandinistų vyriausybe, bet 
kiekviena veda kovą skyrium. 
Dviejų sandinistų priešų grupių 
atstovai buvo susirinkę Teguci-

TnofėnšTtūrėjo prokuroruTTIifoč^alppjė rriTareSl^dpTe Ibfrnriėsnę 
ft savo sfdrelą/hurbdyti gyvena
mąją vietą ir pragyvenimo šal
tinį.

ė Suimtiesiems ir įtariamiems

KALENDORELIS

Portugalija praneš 
visam pasauliui

Įsiveržimas į kasyklas įvyko 
sekmadienį. Maištininkai žinojo, 
kad atvežti kasyklų technikai 
dirba paprastomis ir šventomis 
dienoipis. Rusai įtikino atsiųs
tus technikus, kad reikia skubė
ti, nes nežinia, kaip ilgai jie ga
lės sijoti iškastų akmenų smėlį, 
kol suras šimtmečius ten gulėju-

pa-

Rugpiūčio 25: Liudvikas, No
ra, Gilius, Tylėnis, Deivė, Po- 
vundė.

Saulė teka 6:09, leidžiasi 7:26. 
9

Oras šiltas, lis.

Caspar Weinberger yra įsi
tikinęs, kad Nikaragua, ne
gavusi ginklų iš Rusijos ir 

Kubos, nesiverš į kitas 
valstybes.

Prezidentas Markos 
tyli, nesiaiškina

Po tokių opozicijos vadų 
reiškimų, kitų demokratinių
valstybiaų pareigūnai parlamen
tui tuojau paaiškina, bet prezi
dentas Markos ir jo vyriausybės 
nariai nieko nesako.

— Būtų gera žinoti, kas įsakė 
Filipinų kareiviams šauti į žu
diką. Kareiviai visoje aerodro
mo srityje buvo pasiruošę sau
goti atskridus} Aquino, bet jo 
neapsaugojo. Jiems nereikėjo 
šauti žudiko, kai Aquino buvo 
nušautas. Krašto gyventojai dar 
nežino, kaip žudikas vadinosi. 
Jeigu žinotų žudiko vardą,; tai 
galėtų spėlioti, kas jį galėjo pa
raginti žudyti iš Amerikos: grįž
tantį opozicijos vadą, — komen
tuoja žmonės.
-Benigno Aquino žmona Cora

zon antradienį iš Bostono at
skrido į Chicagos aerodromą, iš 
kur išskrido į Manilą. Kai tre-

kė Filipinų sostinę, buvo sutik
tos sustiprinta policijos apsauga.

Sudarys parlamento komisija 
žudynėms ištirti

Parlamento nariai pasisakė už 
tai, kad būtų sudalyta komisija 
reikalui ištjrti. Vienas valdžios 
atstovas suabejojo, ar parla
mentas galės daugiau patirti, 
negu valdžios pareigūnai. Kraš
te yra kariuomenės vadovybė, 
yra policija, kuri laisvai gali 
veikti. Parlamento komisija tik 
trukdys vyriausybei. Komisijai 
reikės kartoti tas pačias žinias.

Parlamento nariai vis dėlto 
pasisakė už tokios komisijos su
darymą. Ji turės teisę visus ap
klausinėti. įskaitant ir patį pre
zidentą. Filipiniečių tarpe vy
rauja įsitikinimas, kad kariuo
menės vadovybė buvo įsivėlusi. 
Ji saugojo aerodromą, o parva
žiavusio politiko nepajėgė apsau
goti. Nieko neįleido į aerodro
mą, o žudikas vis dėlto pasiekė 
lėktuvą.

— Sovietų valdžia, įsitikinusi, 
kad Namibijos nepavergs, leis 
Kubos diktatoriui atšaukti savo 
jėgas iš Angolos.

— Kubos kariai neturės teisės 
pasilikti Angoloj, dirbti žemę, 
statyti kelius. Jie privalės grįžti 
į Kabų.

— Mozambike kovai pries So 
vietų patarėjus ir karius vado
vauja portugalai. Rusai bus pri
versti trauktis iš Mozambiko.

— Sovietų prekybos ministe 
ris Žorinsky pareiškė, kad Rusi 
ja nori gauti teisę pardavinėt’ 
savo automobilius Amerikoje.

WASHINGTON, D.C.—Pran-U . ... .. T.. ,, . ... i-ĄTbuvo surubstas teismas. Kiek-euzu vvnausybei pasiuntus .pA->,-... ... , . . ,
Rankama lėktuvu kieki i Čada lv’enas kv,csh hudmmkus 
, ., , j . ir pats aiškintis. Didele daugu-Amerika atšaukia savo du rada-1 v-.- .. .,.v . . . .. ' 1 ma. kurr tūrėjo aiškintis teisme,-rimus lėktuvus is Čado ir astuo-., 
nis F-15 naikintuvus. JAV davė, 
Čadui pakankamą kiekį priešlėk
tuvinių patrankų ir sekė padan
ges, ar artėja Libijos lėktuvai. 
Bet dabar, kai prancūzai jau tu
ri savo sprausminius “Mirage’’( 
lėktuvus, tai amerikiečiams ne
reikia saugoti Čado padangių.

L/ *’buvo-išteisinta. Nenubaustas nė 
I vienas, prieš kurį nebuvo aiškių 
i įrodymų apie jo nusikaltimus.
Teisėjai paleido net įtariamuo
sius, jeigu nebuvo tikrų įrody
mų apie.. padarytą žalą žmc 
nėms, miestui ar vyriausybei. 
Sučiuptiems nusikaltėliams pa
skyrė mirties bausmę. Jokių al- 

Be to, prancūzų prezidentas ’ sikalbinėjimu nebuvo, mirti nu- 
pareiškė. kad jis nori vesti pasi- teistieji turėjo būti šaudomi di- 
tarimus su Libijos vyriausybe, tižiausioje miesto aikštėje, die- 
Jeigu eitų pasitarimai, tai ame- nos metu, kad visi matytų, 
rikiečių lakūnams nereikėtų mai
šytis padangėse. Amerikos lakū
nai galėtų sukliudyti einančius 
patarimus.

verkią. Jie nutarė rugsėjo 18 die
ną paruošti pirmąjį pasitarimą 
kiek plačiau aptarti savo pozi
cijas. Susitarė Adolfo Carnero, 
vadovaująs Nikaraguos demo
kratinėms jėgoms, ir Alfonso R. 
Gailėjos. Demokratinės revoliu
cinės sąjungos vadas. Kitų orga
nizacijų atstovai tikisi susirinkti 
Kosta Rikoj, kad galėtų laisvai 
išsikalbėti.

VALENSA PASITRAUKĖ 
IŠ PAREIGŲ

pa- 
pa-

Teisingumo ministerija paruo
šė didelę sostinės aikštę mirties 
bausmei vykdyti. Antradienio 
ryte paskelbė visiems Pekino gy
ventojams, kad bus atimta gy
vybė namų sprogdintojams, 

-žmonių žudikams, vagims, mo
terų prievartautojams. Visiems 
nuteistiesiems buvo suruošti 
teismai, ir teismo paskirta mir
ties bausmė. Jokių mirties baus
mės pakeitimų nebus.

Antradienio ryte miesto a u to
pą- busai vežė sostinės gyventojus 

į parinktą aikštę. Ten suvežė 
daugiau, negu 100,000 žmonių. 
Suvažiavusiems buvo pasakytos1 atsisakė nuo Namibijos pavergi- 
kalbos. Kalbėjo teisingumo mi- mo, tai ir Pietų Afrika atšauks 
nisteris ir pats premjeras. Prieš savo jėgas iš Namibijos.

DANCIGAS, Lenkija. — Lešek 
Valensa, iki šio meto ėjęs Soli
darumo unijos pirmininko 
reigas, vakar pasitraukė iš 
reigų.

Valensa prieš dvi savaites
reiškė, kad iki rugpiūčio 22 die
nos vyriausybė turi susitarti su 
juo dėl tolimesnės Solidarumo 
veiklos. Jeigu iki rugpiūčio 22 d. 
Jaruzelskio vyriausybė nesusi
tars, tai tą dieną sumažės darbo ( 
našumas visose Lenkijos pramo-1 
nės srityse. Tuo tarpu Dancigo! 
gubernatorius Cygan paskelbė, | 
kad kiekvienam darbininkui bus 
sumažinta alga, jeigu darbo na
šumas sumažės. r

FIDEL CASTRO ATŠAUKS 
KARIUS Iš ANGOLOS

CAPE TOWN, Pietų Afrika.— 
Jungtinių Tautų generalinis sek
retorius Javier Perez de Cuellar 
praeitą pirmadienį pasiekė Pie
tų Afriką, o antradienį ir trečia
dienį tarėsi su Pietų Afrikos 
premjeru Botha Namibijos klau
simu.

Šių pasitarimų metu Pietų Af
rika sutiko atšaukti savo karius 
iš Namibijos, jeigu diktatorius 
Castro tuo pačiu metu atšauks 
savo karius iš Angolos. Angola 
kelis kartus bandė pagrobti Na
mibiją, bet jai nepavyko. Sovie
tų valdžia privežė Angolon gink
lų ir patyrusių patarėjų, bet P. 
Afrikos kariai įsiveržė į Ango
lą, paėmė nelaisvėn keturis 
svarbiausius Sovietų karinius 
patarėjus ir didelį kieki Sovietų 
ginklų $300 milijonų sumai.

Dabar Angolos valdovai jau

Praėjo rugpiūčio 22 d., darbo 
našumas nesumažėjo ,tai Valen
sa nutarė pasitraukti. Vakar ofi
cialiai pranešta, kad Lenkijoje 
darbo našumas nesumažėjo. Tre
čiadienio ryte Valensa pasitrau
kė iš pirmininko pareigų. Len
kijos darbininkai jo jau nebe
klauso.

Praeitų savaitę sprogo didelė bomba netoli senosios Pe
kino geležinkelio stoties. Sprogimas apardė daug. namų.



j. kairys cįr—J“

KREMLIAUS TALKININKAI
Kaip yra žinoma, nuo užgro

bimo valdžios buvusioje caris- 
tinėje Rusijoje, raudonojo Krem 
liaus valdovai kūrė bei sukūrė 
naują kolonialinę imperiją, ku
rią vaido diktatoriškai jos ko
munistų partija, sudaranti apie 
šešis procentus visų gyventojų, 
bei, tikriau pasakius, partijos 
viršūnė.

Šitos imperijos sukūrimui vi
są laiką talkavo Kremliui bei 
tebetalkauja laisvieji vakarie
čiai. Jie dalė tai tiesioginiai ir 
netiesioginiai, sąmoningai ir ne
sąmoningai. Bet dar nėra vis
kas. Pastariesiems talkaujant 
Kremliaus valdovai visaip ir 
nuolat didino ją ir stiprino bei 
sustiprino taip, kad šiandien ši 
imperija yra jau grėsmė ir vi
sam likusiam laisvajam pasau
liui.

dėjo viešai kelti Kremliaus val
dovų sauvaliavimus pasaulyje 
ir ėmėsi priemonių sutramdy
mui jų. Bet nespėjus jam apiė 
savo užsimojimus net pilniau 
prasitarti, kai prieš jį pradėjo I 
visaip šaukti patys Kremliaus 
valdovai, jų valdomos imperijos 
bei hegemonijoje esantieji ir ki
tų kraštų komunistai, vis dau-1 
giau ryškėjo buvę bei kilą nauji 
taip vadinami taikos judėjimai, 
nukreipti prieš NATO ir ypač 
prieš JAV bei vak. Vokietijos 
apsiginklavimą, dažnėjo ir stip
rėjo paties Kremliaus ir Krem
lium grasinimai laisvų kraštų 
europiečiams ir pan.

Nors žmonijos istorijoje nuo 
jokios sistemos nėra tiek daug 
nukentėję pavieniai, šeimos, gi
minės bei tautos dvasiniai, fiziš 
kai ir medžiagiškai, kiek yra nu
kentėję bei tebėkenčia Krem
liaus valdomoje imperijoje, ir 
nors likusiame pasaulyje apie tai 
rašoma bei kalbama nuo pat įkū
rimo ir joje komunistinės dikta
tūros įvedimo pradžios, bet Krem 
liaus melaginga propoganda taip 
kvaišino bei kvaišina ir apkvai
šino kaikuriuos vakariečius lais
vuose kraštuose, kad jie į visa 
tai nekreipdavo reikiamo dėme 
sio seniau, nekreipia į tai dabar 
ir visaip tebetalkauja toliau.

Talkininkų tarpe buvo ir yra 
visokio amžiaus, išsilavinimo, 
užsiėmimo ir padėties pavienių, 
didesnių ir mažesnių junginių 
ir t. t.

Stebint šio meto laisvojo pa
saulio valstybių galvas ir kitus 
valstybių gyvenimą vairuotojus 
bei jį lemiančius politikus, iš jų 
visų bene daugiausia išsiskyrė 
dabartinis JAV prezidentas Rea
gan. Tapęs prezidentu tuoj pra.

Taip vadinami taikos judėji
mai bene stipriausiai vystėsi bei 
tebesivystosi vak. Vokietijoj. Bet 
nuo jos neatsilieka jau ir kai- 
kurie kiti kraštai, o ypač JAV. 
Čia net 11 m. mergaitė, tūla S. 
Smith, yra patekusi į Kremliaus 
apgaulingos mašinos besisukantį 
motorą.

Pradžioje jie buvo vykdomi 
bene vien pavienių pasauliečių 
ir didesnių ar mažesnių jų jun
ginių. komunistų ir kitų kai
riųjų. Vėliau į čia įsimaišė ir 
kai kurių kraštų katalikų Bend
rijų vyskupai savo pareiškimais 
Tarp jų plačiausiai nuškambėj'o 
JAV ir vak. Vokietijos katali
kų vyskupu pareiškimai, nors, 
atrodo, ir turėjo žinoti, kad 1979 
m. NATO nutarimas yra pada- 
rvt:i' tik Kremliaus grėsmei 
nuolat augant laisvajam pasau
liui. Žinoma, tuo jie nesulaikė 
ir nesulaikys nei JAV preziden
to, nei kitų laisvųjų valstybių 
vairuotojų nuo pareigos - gfig^- 
•tis> atitinkamų p r lėnjoSf^^ u - 
gumo, taikos, laisvės ir kitų gė
rių išlaikymui pas save bei vi
same pasaulyje, bet savo pa
reiškimais pirmiausia parėmė 
Kremliaus valdovų vykdymus 
ėjimus, valdovų, kurie niekad ir 
niekur nepasiekė bei nepaiso jo
kių moralės normų.

Karaliaučiaus pilis

Minėtų ir neminėtų katalikų 
Bendrijų vyskupus pralenkė 
Vokietijos evangelikų Bendri-i 

jos vyskupai bei pati Bendrija. 
Tai eina iš š. m. birželio mė
nesį ^Įg^įĮ^ehdrijos įvykusio su- 
važiawm5. Be kitų dalykų, čia 
savo kalboje Vokietijos Evange
liku Bnedrijos Tarybos pirmi
ninkas vysk. Lohse pasakė, jog 
svarbiausia, kad galėjus sutruk
dyti panaurfojimą esamų ginklų, 
gi vysk. Scharf yra pareiškęs, 
kad jis esąs priėš gimdus, naiki
nančius kiekvieną gyvybę, nes, 
kas esąs dėkingas Dievui dėl jos, 

i tas negalįs kitus žudyti. Taigi,

nusiginklavimas ir taika buvo nuomonę ir viešuose reikaluose, 
Raikomi dominuojančiomis te- bet, darant tai, atrodo, nėra tiks- 
momij suvažiavime. i lu išleidinėti iš akių savo vals-
Pagal spaudą, šitame suvažiavi- tybių laisvę, saugumą ir kitągė.

me buvo apie 120 tūkstančių da- rį.
lyvių. Tarp jų dalyvavo komui- ’. Ekumeninės tarybos konfe- 
nistai, nihilistai ir kiti kairieji, i rencija, neseniai įvykusi Kana-

.koI
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xM of dreams. And, ILS. Savings 
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Take stock tn America-
K * o? <uui i«at /ax mū

ftMas gabenti į Europą. Bet, |t- 
rcuo, taip ilgai nereikės laukti, 
nes jau ir dabar pridaroma viso
kių dalykų. Tarp kitko agitaci
ja prieš apsiginklavimą laisvų
jų vakariečių, o ypač prieš JAV, 
labai plačiai buvo panaudotos 
Hirosimos metinės.

Šiaip tenka pasakyti, jog tik
rieji bei sąmoningi kovotojai už 
išlaikymą dabartinės taikos tu
rėtų nepamiršti aplinkybių, kad 
ji, ši taika, yra ne kas kita, 
kaip toleravimas Kremliaus val
dovų padaryto bei tebedaromo 
tarptautinio kriminalo. Todėl 
laisvajam pasauliui ji buvo, yra 
ir visą laiką bus vien nesibai
giančiu netikrumu, nes, kaip bu
vo minėta, jie, Kremliaus valdo
vai, ir toliau sieks pavergti li
kusį pasaulį, nes tik pavergę jį 
galės panaikinti žmonijos susis
kaldymą į smulkias valstybes 
ir į visokias skirtingas tautas, 
sujungti jas į vieną bendrą vals
tybę ir kalbą, ko ir Leninas su 
Stalinu siekė. Bet visais atve
jais, jei laisvieji vakariečiai iš 
tikrųjų tik apie šitokios taikos 
išlaikymą galvotų, tai, turint gal

VACLOVAS BIRŽIŠKA

voje Kr*mli»ui valdovų grobuo
niškumą nerusiškų tautų, jie 
turėtų kiek galima stipriau ap- 
srginkluoti ir, sekant Kremliaus 
pavyzdžiu, visą laiką toliau gin
kluotis. Ir senovės romėnai sa
kydavo, jei “vis pacem, para bel- 
lum”. Be to, kaip Kremliaus 
grobimų istorija rodo, jis te- 
grobė bei grobia tik tokias tau
tas bei valstybes, kurios buvo 
ar tebėra silpnos kariniai.

Nepamirština ir aplinkybė, 
kad Kremliaus valdovai niekad 
nesilaikė bei nesilaiko nei bila- 
teralinių susitarimų, nei multi- 
lateralinių, nei kitokių įsiparei
gojimų, jei visa tai netarnavo 
bei netarnauja jų nuo seno už
planuotiems siekiams.
kaip bepasibaigtų ir dabartiniai 
pasitarimai su Vašingtonu Žene
voje, vistiek jie darys savo, kaip 
kad iki dabar darė bei tebedaro. 
Todėl jau ir pagal tai laisvieji 
vakariečiai turėtų pagaliau pa
daryti reikiamas išvadas ir, va
dinant Kremliaus valdovų ėji
mus pasauly tikraisiais vardais, 
pradėti kalbą rie vien tik apie 
visuotiną bei teisingą taiką pa
saulyje, bet ir siekti jos.

Todėl

Lietuvos reformatų lietuviškasis darbas
(Tęsinys) į

Bet jau 1653.11.18, rašydamas 
savo įgaliotiniui, Jonušas Radvi
la protestavo, kad čia vienas Te
lega pasivadinęs autoriumi, o ir 
1653 jn. Kėdainių sinodas vadi
na jį-ne visos knygos autoriu
mi, bet tik psalmių ir himnų 
vertėju. Iš tikrųjų, Telegos vaid- 
muncč'būvo čia dar kuklesnis,

Be pavienių, dalyvavo apie šrm- j dOje, kurioje dalyvavo apie 300 nes pati knyga tėra išplėstas ir 
tas visokių junginių, taikos ir’ krikčionišltų Bendrijų iš 200- kiek padidintas-1598 m. lentil* 
panašiais vardais save vadman- ■ kraštų, išskyrus katalikus, savo ko lietuviško katekizmo leidj- 

priešvakarietiškumu pralenkė ir maSj tik be lenkiškosios dalies. 
Vokietijos evangelikų Bendri
jos suvažiavimą. Pagal spaudą, 
visi svarbesnieji šio konferenci
jos nutarimai yra politinės rū
šies ir pagal Kremliaus karpa-- taisytos ir papildytos nedaūge- 
i- > | liu naujų giesmių. Galimas daik-

j . _ ^1-; taš> ka<j Telėga šias naujai pri-
: tus suvažiavimus iki dabar įvy-f (jįįas giesmes ir pats išvertė, jei 
, kusius laivoje ii nelaisvoje Eu-jjos nebtivo išverstos Samuelio

cių, kurie, pagal juos, kovoja už nusiginklavimą ir taiką. iIš suvažiavimo dalyvių apie 85 ■ tūkstancjiai buvo su TemjavoSj spalvos taip vadinamomis nusiginklavimo skarelėmis. Ant ši-; tų skarelių buvo padarytas Įra-. sas, kalbantis apie atėjimą lai-j Panašiai tektų vertinti ir Ko be jokių rezervų pasisakyti * prieš mases naikinančius gink-J lūs. ropoję.bavažiavimo pabaigoje įvy'ko taip vadinama taikos demonstracija, kurioje dalyvavo apie oU tūkstančių žmonių. iBet kaip kitaip, jei ne ginklu, gali valstybė gintis bei apsiginti nuo užpuoliko, apie tai suvažiavimas nutylėjo. Be to, mano skaitytoje spaudoje nete-1 Ko užtikti, kad jame butų užsiminta apie taiką laisvėje, kad būtų pasisakyta ir prieš Kremliaus valdovų jėga sukurtą bei

Kas liečia demonstracijas vak. 
Vokietijoje bendrai, paminėtina, 
kad dalyvių į jas suvažiuoja iš 
viso kračto ir pirmaiusia jauni- • 
mas. Laužydami joms nustatytą 
tvarką bei savo pasižadėjimus 
laikytis jos, demonstrantai nau
doja net fizinę jėgą prieš tvar
kos dabotojus — policiją ir, vi
saip gadindami bei naikindami 
pakeliui pasitaikiusį turtą, pri- 
aro milijoninių nuostolių.
Iš iki dabar čia darytų de-t.aip pat jėga valdomą koioiuaii- j inonstraccijų, savo žiaurumu be-nę imperiją, Sovietų Sąjungos! varau vadinamą, kaa ji, ši impe_> aja, yra stipriausiai apsiginama- ’ vusia valstyoe pasaulyje oei vis ’ dar ginkluojasi, ka.d ji sudaro jau aiaelę grėsmę likusiam lais- I vajam pasauliui, kad joje bet- nėjimą buvo atvykęs ir pasta- KOkia nusiginklavimo ir taikos akcija yra visų smarkumų persekiojama, kad NATO ir jos

| .979 m. nutarimas teatsirado tik 
. uel Kremliaus valdovų besaikio1 
ginklavimosi, kad NATO, jei ir; 
ginkluojasi, tai ne kokiam nors 
užpuolimui, bet vien gynimui-; 
si, kad tik Kremlius yra visų 
blogybių šaltinis pasaulyje ir 
t. t. ir t. t. Objektyvumo dėlei, • 
atrodo, šuva žiavimas turėjo ne; 
vien visa tai iškelti, bet apsvars- i 
tyti ir pan. Jam šitaip nepada- Į 
rius ir tenka laikyti suvažiavi-1 
mą Kremliaus triumfu, kaip yra j 
išsireiškę ir kaikurie dalyviai. 
Žinoma, demokratiškai besitvar 
kančiose valstybėse kiekvienas 
pilietis turi teisę reikšti savo

Visos giesmės, kurios buvo iš
spausdintos katekizme, Telegos 
buvo perkeltos ir į “Knigą No- 
baznistes”, tik jo buvo kiek iš-

ne daugiausiai pasižymėjo birže
lio mėn. pabaigoje įvykusi šiau
rės Vestfalijos Krefeld mieste 
per paminėjimą ano miesto vo.. ’ 
niečių, kurie piieš 300 m. pir
mieji išemigravo į JAV. Į sį mi_

mų ų valstybių viceprezidentas 
Georg Bush su savo palyda, ši
ta proga buvo surengta demons
tracija prieš NATO bei prieš 
JAV. Ją sudarė keliolika tūks
tančiu asmenų. Dalis demons
trantų, prasiveržusių per polici
jos padarytą užtvarą, apmetė 
jau iš anksto parengtais akme
nimis, gelžgaliais, taip vadina
mais Molotovo kokteiliais ir ki
taip jo bei jį lydėjusių mašinas, 
labai žiauriai apdaužė keliasde
šimt policijos pareigūnų ir t. t.' 
Kaikas laikė šią demonstraciją 
Įžanga i planuojamą akciją ru
deni prieš NATO bei, tiksliau i 
pasakius, prieš JAV, kada pa
starosios, remdamosios minėtu 
NATO nutarimu, pradės savo ra-

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX*tonight.

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight, 
Ytw'Il like the relief in the Morning. 
Chocolated or pills. Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder’’

Read ’atiel and folfow 
directions.

Tamošausko.

Dėl pažymėjimo pačioje kny
goje “o dabar antra karta per- 
drukawota” -ligi mūsų laikų ne
nustota ginčytis, kada ir koks 
buvo tas pirmasis leidimas. A. 
Bezzenbergeris, J. Gerulis ir E. 
Hermannas mini vieną “Knigos 
Nobazhisteš” egzempliorių be 
antraštinio lapo, kuris žymiai 
skiriasi nuo 1653 m. “Knigos”, ir 
liako jį pirmuoju “Knigos” lei
dimu, pasirodžiusiu dar prieš 
1653 metus. Bet 1653 m. leidi

mas yra išspausdintas tokiomis 
pat raidėmis, taigi ir„toje pačio
je spaustuvėje, kaip ir tab jų mi
nimasis egzempliorius, o spaus
tuvė tebuvo įkurta 1652 m. (tai 
aišku ir iš 1653 m. prakalbos ir 
iš Kėdainių sinodč pędtokolų).

Jeigu ■ ajįąš ^kirtingasis eg- 
zempli0fft^T>utu kilęs iš pirimo- 
jo\w*Knigos” leidinių, tektų. tarti, 
'jog per vierieriū^meftis ^uvo 
išspausdinti du skirtingi leidi
mai, kurių pirmasis HuvO be 
pėdsakų dingęs, ir ta aplinkybė 
kažin kodėl nebuvo paminėta 
1653 m. leidime! Atvirkščiai, 
tenka manyti, kad tas skirtinga
sis egzempliorius buvo visai ne 
ano pirmojo leidimo, bet vėliau 
ištaisytas korektūrinis egzemp
liorius, ir dėl to tarp šio egzemp
lioriaus ir išspausdintųjų atsi
rado skirtumų. Atrodo, kad šis 
korektūrinis egzempliorius pa- , 
teko į Karaliaučių iš Boguslavo 
Radvilos bibliotekos.

(Bus daugiau) >

Teisėjas klausia kaltinamojo:
— Dėl ko tu išmėtei savo uoš

vienę per langą?
— Pats nežinojau ką aš da

rau, ponas teisėjau, — tarė ka
linamasis.

— Taigi, matai, krintant jai 
nuo trečio aukšto galėjo pasi
taikyti žmogus, kuris būt buvęs 
sužeistas...
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOS GIMNAZIJOS 
ABITURIENTŲ IŠLEISTUVĖS

(Tęsinys) .

- Mergaičių bendrabučio .vedė
ją, 'J,ūratė Lemkienė ąpgailestaT 
vb, kad, uoliausia skautų veikėja 
Lidija Kairytė palieka gimnazi
ją, ir prašė ją nenutraukti ryšių 
su gimnazijos skautais.

Ateitininkų'** globėja Marytė 
Šmitienė pasidžiaugė, kad pernai 
gimnazijoje otgąiviųtį ateitinin
kai. ir kad Gediminas Sidaras, 
nepaisydama ‘įtąmpaus moky- 
rųofi, rado laiko jiems priklaus 
syti. Prieš savaitę vykusiaijatei-1 
tĮninkų iškylai Reipų prisiminti 
įteikė‘lėkštę su Lorelei mčfiyvu.

į Visįląps abiturientams siigieJ 
dot?. Ilgiausių metų.

.Atsdsyeikindarni -dvyliktokai, 
įtęikė ’kiekvienam abiturientui 
po gėlę ^uitipįarijniĮ bei patarimų 
kortele,- pirma ją perskaitę.

Kai prabyla Ingr’da Pancery- 
tė it Lidija Kairytėj sąmojus ir 
humoras per kraštus liejdsi. Tr 
šįkart abiturientų vardu dėkojo

šiai išgvrė Huettenfeldo lietu
vių (Vasario 16) gimnazijas 10 
mokinių, kuriems buvo daug 
Sunkiau, negu jų .šiemetiniams 
u.einheimiškiams draugams. Peri 
pustrečios dienos jie turėjo lai
kyti 10 egzaminų (Weinheimo 
g mnazijos mokiniai tik 4 egza
minus) ir visus išlaikyti, kad 
gautų brandos atestatą.‘‘Aš ste-1 
t luoši, kiek tie jauni žmonės 
yra pasiruošę pakelti dėl prki-j 
rišimo prie savo kilmės, tėviškės 1 
• r savo tėvų kalbos” pareiškė d r. Į 
Haas. Jis apgailestavo, kad po 
iO sėkmingų bendradarbiavimo 
metų per abitūros egzaminus lie- ’ 
tuviai ateity tuę būt nebebus 
egzaminuojami Weinheime, nes 
duettenfeldas nuo neseniai pri
klauso Lampertheimui ir tuo pa
čiu Hessenui. Dr. Haas linkėjo^ 
.ietuvių gimnazijai geros klio- 
,ies ir ateity”.
Egzaminus išlaikę abiturientai',

Renata Bertulaitytė, gim. 1963 •

3

I

1

41

LIETUVIŲ VASARIO 16 GIMNAZIJA, VOKIETIJOJE

tėvams'bei mokytojams, daugel] balandžio 10 Bochume (Vak. Vo.j

vavo mokiniu konkursuose. Ke- t w
tina studijuoti meną. .

Lidija Kairytė, gim. 1964 ba-
kietijoj). Dvejus metus mokėsi* landžio 23 Salzgitter-Lebensted-riiėtų labai. uoliai savo vaikus

brandinusiems, suminėdamos ir Wattenscheid-Leithe pradž. mo-! te. 4 metus lankė Lebenstedto 
apil)ūdindamos kiekvieną mo- kykloje, vėliau dvejus metus 
k^ji- \ Nepamiršo padėkotu ir Wattentscheide ir 4 metus Wes- 
vifitūvės darbuotojoms, o taip1 tenfeld mergaičių gimnazijoj. Į 
pal dvyliktokams už gražius' Vasario 16 gimnazijos VIII kla-j 
sveikmimūš bei linkėjimus. Di
rektoriui Šmitui ir klasės auk
lėtojui Weigelipi dar ir po do- 
Vąiiėtę pridėjo: ■ Visus pakvie
tė praleišti vakarą prie laužo.
y Direktorius Šmitas dar kartą 
dėkojo tėvams, patikėjušiėlfts" 
šSaP mokyklai savo vaikus. Pra- 
ąešė,: ką d. šiemetiniai abiturien
tai yra paskutinieji, kurie laikė 
egzaminus Weinhelme. Kitais 
metais jau bus egzaminuojami 
Hėšsehe; ; : ; -? ■ • :.
jj Vakaras buvo šiltas ir ramus. 
Prie laužo dar ilgai šnekučiuota, 
ši; šokta ir dainuota; akordeonui 
šų kastenjetėmis.pritariant. Ret
karčiais pasigirsd'avo ir Aldonos 
smuikas. Q kai alučiu išplauti 
skrandžiai pradėjo gurkti, buvo 
skrudinamos dešrelės.
<? J-. šiėJnetiniuš abitūros egzą- 
rninųs,Weinheime atkreipė dė
mėsi ir vokiečių spauda. Wein- 
hejųiėrii Nachricbten biržei io 9 
.išspausdino. straipsnį, pavadin
tą “5pfndinti? gitnuaziją — pui- 
-kĮĮ<ąį>itūros'rezultatas: pažymių 
vitiųrkfel2.2^į Jš(126 
37 gavo iben^ką Ą>azvm£ tą^x 1.0-

> į Laikraštis toliau pastebi
rotorius dr. Haas (egzaminų mokė kitus mokinius dirbti. Do- 

'komisijos pirmininkas) labiau- mėjosi ir ryškiu skaitymu. Daly-

vokiečių pradžios mokyklą ir ją 
baigusi 1974 atvyko į Vasario 
16 gimnaziją ir stojo į V klasę. 
Čia būdama, dirbo skautuose, 
Vokietijos liet, jaunimo sąjun
goje, šoko tautinius šokius, dai
navo chore, buvo pranešėja gim
nazijos renginiuose, vaidino. Žai
džia stalo tenisą ir krepšinį bei 
tinklinį. Dalyvavo Huettenfel
do stalo teniso turnyre, laimė- V ” ** . W į > #

pradž. mokyklą lankė Garbsene] dama dvi pirmas vietas mergai- 
(Hannover). Baigusi 4 klases, * cių ir moterų grupėse. Gimna- 
1974 sti tėvais atvyko į Vasario Į. ži j oje yra vaidinusi 17-oje vaidi- 
16 gimnazija Tėvki’.iki šiemet nimų. Dvejus metus dalyvavo 
dirbo gimnazijos-ūky, c- ji sto-.-skautų stovykloje Didž. Britani- 

■jo į .V klasę. Daugiausia mėgo joje; 1982 buvo mergaičių sto- 
biologiją ir lietuvių kalbą bei li_i vykios vadovės adjutante, šiuo 
tėratūrą. Buvo skautė, šoke tau-} metu yra Vokietijos LJ Sąjun-

sę įstojo 1977. Iš pamokų geriau- i 
Įiai patiko biologija ir anglų] 
kalba. Dėl ateities neapsispren-* 
dusi. " <

Dana Gyzaitė, gim. 1964 ba
landžio 7 Punioje. 1957 su tėvais 
atvyko į Vokietiją. Vokiečių

“Di

tniūs šokius, dainavo; vaidino. 
Paskutiniaisiais mietais atsidėjo 
mokslui. Žada studijuoti geolo
giją HėideUoėrgė;' Brolis Jonas 
šią gimnaziją baigė 1981 ir stu
dijuoja chemiją Mannheime.

Artūras Gronau.., gim. 1963 
vasario 9 Kaune. Ten pat 1973 
baigė 3 pradš. mokyklos klases 
ir su tėvais atvyko į Vokietiją. 
Pradžios mokyklosedV klasę ir 
tris klases realinės mokyklos 
Flensburge baigė 1977 ir tais pat 
m0€us stoįo i Vas. 16 gimnazijos 
.VflĮ klasę. Čia. būdamas daug 
piešė, fotografavo, įrengė foto 
ląbotatoriją, kurioje dirbo ir pa-

gos valdybos , narė, vyr. skautė 
škiltininkė — Kastyčio draugo
vės draugininke. Labiausiai mė
go biologijos pamokas. Žada stu
dijuoti mediciną ar agronomiją. 
Vyksta į V Pasaulio liet, jauni
mo kongresą Šiaurės Amerikoje, 
y Tėvas Antanas Kairys yra il
gametis VLB Lebenstedto apy
linkės ir mokinių tėvų komiteto 
pirmininkas.'’ Gimnazijoje dar 
mokosi sūnus Steponas Nl klasėj 
.ir duktė Astrida VII klasėj.
| Karina Langytė, gim. 1963 ko
vo 30 Muelheim/Ruhr. Ten pat 
baigė vokiečių pr. mokyklos 5 
klases ir 1974 įstojo į Vas. 16 
gimnazijos VI klasę. Daugiau
sia mėgo sporto ir vokiečiu kal-

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
'♦ LITERATŪRA, lietuvių Hteratūros, meno tr mokxk 

UM in, metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vtn« 
Krėvės,. Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanko* 
J. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K, Matusevičiaus ir 1 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. durtionio. M. šileikio, V. Kašubo®, A Rakštelės ir JL Van,

> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo® Ir tin 
ffnlg lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dilm 
tvarte® bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainnojan 
tiems. gėrintis autorės puikiu' stiliumi ir surinktais duomenim k 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pust, kainuoji 12.

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apratj 
ta* luoao Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne satu» 
gyvenimo bruožų apraJymai, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knygi 
parduodama tik už PL •

ISomiai parašyt® liudija apie Rytprūsius, remianti* Pakalni® k 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienai 
lietuviui. Leidinys Muštruota* nuotraukom!*, pabaigoje duodam* 
ritovardžhj pavtdinlmaSfr Jų vertiniai | rokiečdų kalbą. Laba* 
Madingoje 335 puri, knygoje yra Rytprūsių tamefaurf*. Kaina t*

« LAUKIS LKMI, rašytojo® Petronėlė* Orintaftė* *» 
mtafinal tr minty* apie asmenis ir vietas neprfk. Lietuvoje Ir pb 
maišiai* bolševikų okupadjo* metai*. Knyga turi 234 puslapius 
bet kainuoja tik IX ' * . • »

> JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierių*, nearrpra* 
tai ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje’ tik » 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po® 
idjf. Dabar būtų jj gątiuu pavadinti kovotoju už žmogau* teiMa 
Knygii y**a didelio formato, 265 puslapių, kainuoja *6.

“VILTIES” DEIMANTAS
mirė kaip palūžęs ir visų nemė
giamas valdovas. s

Sekantieji deimanto savinin
kai, Prancūzijos karalius Louise 
XVI ir karalienė Marija Aritoi-'; 
nette, kuri paveldėjo brangak
menį, mirė po giljotina, o prin-i 
cesė de I.ambaile, dažna brilian-i 
to dėvėtoją, buvx> minios už-- 
mušta. ;

1792 m., kai porevoliucinis 
Paryžius vis dar tebebuvo nėra- 
mumuose, deimantas vėl pradin-' 
go... beveik 40-čiai metų. Apie= 
tą neaiškų laikotarpį yra' daug* 
įvairių pasakojimų.

Sako, jog prancūzų juvelyras 
J. Celot taip buvo susižavėjęs 
tuo brangakmeniu, kad pagaliau 
išėjo iš proto ir nusižudė, o rusui 
princas Ivanas Kanitovskis pa
dovanojo tą briliantą savo Pary
žiaus meilužei, kurią vėliau nu
žudė, ir po kiek laiko pats nusi
šovė. Spėjama, kad ir rusų im-* 
peratorė Katarina Didžioji, kurį 
mirė nuo paralyžiaus, prieš ligą: 
turėjo tą deimantą. /

Tikrai žinoma, kad vienas 
olandų brangakmenių skaldymo, 
ir šlifąvimo specialistas suma| 
žino tą deimantą’iki 44.5 kara-f 
tų, o po to, kai sūnus jį pavogė| 
nusižudė.

Taip ir keliavo' tas deimantas 
po Europą, kbL; jį įsigijo, paly
ginus pigiai, už 30.000 svarų, 
turtingas airių bankininkas H. 
Hope, kuris ir pavadino jį “Vil
ties” vardu.

1908 m. turkų sultonas A. Ha
mid nupirko tą deimantą už 400 
tūkst. doleriųlir padovanojo sa
vo ; žmonai Siiba j ai, kurią pas- 
kui'mudūrė, o po metų jis pats 

(Nukelta į 5 psl.)

Vašingtono Smithsonian insti
tute galinta pamatyti neįkainuo
jamą ‘’Vilties” deimantą, iš ku
rio šaltos širdies. įpirguliųoja 
melsva šviesa. Nors ir nekaltai 
atrodo tas neapsakomo grožio 
brangakmenis, tačiau jo istorija 
yra susieta su krauju, nelaimė
mis ir mirtim. Kelių šimtmečių 
laikotarpyje, karaliai ir vargšai, 
vagys ir kurtizanės svajojo jį

Pagal seną legendą, pirmoji 
apka buvo indų kunigas, kuris 
prieš 5(10 melų tą deimantą pa
vogė iš vienos Indijos šventovės: 
jj greit sugavo ir mirtinai nu
kankino. . .

1612 m. deimantas atsirado 
Europoje. Jj atgabeno prancūzų 
prekybininkas ir kontrabandi
ninkas Jean Tafernier. Pardavęs 
brangakmenį, jis nusipirko kil
mingą titulą ir įsigijo praban
gius rūmus. Jo sūnus, azartistas 
ir kortų lošikas, pagaliau prive
dė tėvą prie bankroto. Netekęs, , j- v • . +-+„+„ iQoi atwko de ieva prie oanKroro. xxeiexesbos pamokas. Daug vaidino, so-dicinos institute. ,19ol atvyKo _ .

, \ ■ . , , ? , . ' x. • . Bn mė- rūmų, Fafermer vėl išvyko ieško tautinius sokius, dainavo, su tėvais į Vokietiją, uu me . _ j

sportavo. Priklausė skautėms nesiūs dirbo kaip praktikantas. 
Norėtų studijuoti vokiečių lite- ligoninėje. 1982 įstojo . į Vas. 16 

gimnaziją'. Priklausė ’.ateitinin- 
kams, šoko ' tautinius; • šokius, 
daug sportavo. Bandys tęsti me
dicinos studijas^. Vokietijoj e( 

Vas. 16 gimnazijoje mokosi ir 
brolis Ričardas VI klasėj, o tė
vas Albinas nuo 1983 pradžios 
pradėjo čia dirbti.

Alkesandras Westermeieris, 
mama Vincenta/ gim. 1963 spalio 31 Goetingene, 

Vokiečių pradž. mokyklos 4 kla
ses baigė : 
ir ten pat stojo; į gimnaziją.

ratūrą Heidelberge.
Ingrida Pancerytė, gim. 1963 

birželio 29 Šiauliuose. Ten bai
gė vidur, mokyklos 7 klases. į 
Vokietiją su tėvais atvyko 1976. 
Į Vasario 16 gimnaz. įstojo 1977, 
1978-79 lankė vokielių gimnazi
ją Hagene/Westff.. bet 1980 vėl 
grižo į Vas. 16 gimnaziją, kur 
mokytojavo 
dėstydama lietuvių literatūrą. 
Čia mokėsi ir brolis Artūras, bet 
vėliau perėjo į ivokiečių gmint- 
ziją Hagene, ją baigė ir dabar 
studijuoja teisę Bo?hume.

Ingrida labiausiai mėgo lietu
vių literatūrą, šoko tautinius 
šokius, dainavo chore, vaidina.! 
Buvo mokinių komiteto pirmi-’ 
ninke. Dalyvadama raiškaus 
skaitymo varžybose, laimėjo I 
vietą Laimėtoja tapo ir bėgimo, 
varžybose. Mėgsta piešti, šokti, 
daug skaito. Dalyvavo visuose 
gimnazijos ruošiamuose vaidini
muose. Žada studijuoti medici? 
na, o jei reiktų laukti vietos uni
versitete, tai psichologiją. i

Tėvas Aloyzas yra diplom. in
žinierius ir turi gerą tarnybą-,

Gediminas Sidaras,,gim. 1962 
kovo 8 Kaune. Pradž,. mokyklos 
3 klases baigė Demeikavos 'kai
me. Nuo IV iki .VIII, klasės mo
kėsi Komjaunimo'vidur. mokyk
loj Kaune. Nuo IX klasės -lankė 
ir baigė Aleksonio vidur, mokyk
lą irgi Kaune. Vienerius metus 
(1980-81) studijavo Kauno me-

1 koti laimės į Indiją, kur jis žu
vo, sudraskytas laukinių šunų 
gaujos.

Po kiek laiko, deimantas pa
teko prancūzų karaliaus Louiso' 
XIV nuosavybėn, kur iš origi
nalaus 112.5 karatų brangakme
nio-buvo sumažintas ir persli- 
fuotas į 67.5 karatų briliantu.t 

Karališkosios valdžios parei
gūnas Nicolas Fouquet, kuris 
1665 m. pasiskolino tą briliantą 
pasipuošti viename .-valstybės 

Lcbenstedtį/Salzgittėr' banketu buvo apkaltintas .pa^į-.
•• savinimu ir nuteistais-kalėti iki- 

Baigęs 6 klisi persikėį,į.Braun gyvos galvos. Louis XLV,)Šaulėsf 
schwenga, kur baigė ^Ž^VIII, karalius, po įvairių kariku 
klases. 1978 Įstojo į Vasario 16 sėkmių, irstant jo impėi^į
gimnazijos IX klasę. -Čia'; bu-Į 

, damas šoko tautinius šokius; į 
i daug sportavo. Labiausiai mėgo ■ 
istorijos ir sportų pamokas, ža
da studijuoti mašinų gamybą. ; .

■i ‘ > Vok. l: B. B-
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Bet kur, Bet kuris kalBa Buvo parašyta apie Lietuvį, lietuvius

MEET THE CHALLENGE!

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.

MARIJA NOREIKIENĖ

organizacija,. lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
’ SLA — atlieka kultūrinius darbūs, gelbsti ir kitiems, kurie tuos

< z,?A įdarbps įdirba.' * a |

SLA —išmėkij^ MaSgiau. kaip ĄSTUONIS MILIJONUS doleriu 
-apdraudę savo nariams.'-* . į į v
apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lįetpvis jr lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrįusti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupojnąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypaS ^naudinga jaunimui, siekiančiam 

* . . aukštojo .mokslo ir jųį gyvenimo pradžiai
SLA—-vaikus; ^apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 

$1,000 apdrąudos. sumą temoka tik $3.00 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, N.Y. 10001 

TeL (212) 563-2210
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50 metų studijavęs, kaip'

ATEINA LIETUVA,
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i
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SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2b01 W. 69th St., Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, lit

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS R]

1 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

i *» Tel. 476-2206

SERVE WITH PRIDE ffl 
THE NATIONAL GUARD

Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalBininkus, padarė 
lietuviu kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 
; .• tr patarė mums toliau studijuoti
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žurnalistas Vladas Bakūnas

Ar nelaukiame “Naujienų’’ nu- 
merio, kuriame rasime “Pasta
bas iš Tolo”, VI. Bakūno para
šytas? Ar radijo klausytojai Los 
Angelėsse nelaukia pranešimo, 
kada prabils komentatorius VI. 
Bakūnas? Šis iškilus žurnalis
tas, radijo pranešėjas, visuome
nininkas netrukus jau minės sa

vo gyvenimo 75 m. deimantinę 
sukaktį

Bakūnas gimė 1908 m. rugsė
jo mėn. 2 d. Lukšiuose, Šakių 
apskr. Jo antra, tai vedybinė, 50 
metu auksinė sukaktis. Jis ve
dė Olgą Butkevičlūtę Skuode 
.933 m. gruodž;o mėn. 25 d., tai
gi netrukus minės laimingo šei-

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.

Katynas - Sovietų valdžios darbas
Po Antrojo Pasaulinio karo tarptautiniame Niuren- 

bergo teisme Sovietų kaltintojai iškėlė ir Katyno belais
vių karininkų ušžudymą. Jie dėl tų žudynių kaltino vo
kiečių karo vadovybę.

Teismui pristatė vieną iš svarbiausių tokios kaltės 
įrodymui liudininką Markoff, gydytoją iš Bulgarijos. Jis 
1943 metate dalyvavo vokiečių sukviestoje tarptautinėje 
komĮsijoje Katyno žudynėms .tirti. ' Bet, jį teismo metu 
apkl’ausinėjaiit paaiškėjo,, kad proĮfęsoriiis Markoff at
šaukė savo ankstyvesnį protokole įrašytą liudijimą, kurį 
buvo davęs tarptautinei komisijai Katyno žudynes tyri
nėjant. 0 atšaukė iš baimės.dėl represalijų prieš jį. Todėl 
teismas atmetė kaip nepatikimą liudijimą, nes jis teisme 
kartojo tik sovietinę versiją, kad toks baisus nusikalti
mas buvo įvykdytas vokiečių, nes tai liudija Sovietų 
dokumentai.

Praslinkus šešeriems metams, 1952 metais Amerikos 
Kongresas sudarė komisiją ištirti ir išaiškinti kieno buvo 
tie lavonai, rasti Katyno miško masinėje duobėje. Po še
šių mėnesių nuodugnių tyrinėjimų ir apklausiamųjų liu
dininkų parodymų, buvo prieita neabejotinos išvados, 
kad Katyno miške įvykdytos žudynės yra Sovietų kaltė. 
Komisija tvirtai įsitikino, kad tos Katyno' miške, prie 
Smolensko, masinės belaisvių lenkų karininkų armijos 
žudynės buvo įvykdytos 1940 metų pavasarį ir ne vėliau.

Tikriausiai, tie belaisviai karininkai, nužudyti Ka
tyno miške, buvo laikomi sovietiniuose Ostoškovo ir Sta- 
robielsko lageriuose. Bet kur dingo dar 10,000?

Laikui bėgant, buvo patirta, kad daugiau kaip 6,000 
lenkų karininkų iš Ostoškovo buvo vežami šiaurės kryp
timi. Apie juos nėra jokių žinių, jie visi yra žuvę. Yra 
užsilikusių liudininkų, kurie juos matė Archangelsko 
krašte. Tad nėra jokios abejonės, kad ir jie buvo likvi
duoti. Ir greičiausiai tokiu pat būdu, kaip ir kadaise buvę 
caro karininkai. Šie, daugiau kaip tūkstantis, Leninui dar 
gyvam esant, buvo suvaryti į senus laivus ir artilerijos

šoviniais apšaudyti ir Ledų jūroje nuskandinti.
Joseph Mackiewicz, gyvenantis Vakaruose, žymus 

lenkų publicistas, 1943 metų paskutinysis tarptautinės 
Katyno žudynėms tirti komisijos narys, apie tuos be ži
nios dingusius lenkų armijos karininkus, taip sampro
taują. ‘Ostoskovo. stovykloj buvę lenkų karininkai buvp 
iš tos stovyklos‘.geležinkeliu nuvežti į Balogoj, kuris yra 
ant geležinkelio linijos tarp Maskvos ir Leningrado, šio 
kelio viduryje yra didžiulis miško masyvas. ‘‘Aš esu tik
ras”, — rašo jis, — “kad ten kur nors yra masinė nužu- • 
dytų karininkų duobė. Ten ir reikėtų ieškoti Lenkijos 
krašto žmonių”.

1954 metais anuometinis komunistų partijos šefas Ni
kita Chruščiovas savo draugui Vladislovui Gomulkai pra
sitarė, kad jis yra pasiryžęs viešai atskleisti pilnutinę 
tiesą apie lenkų karininkų likimą Sovietų Rusijoje. Ži
noma, jis būtų dėl to žiauraus kriminalo pasiteisinęs, 
kad tai įvykdė Stalinas, taip, kaip daugelis kitų pasibai
sėtinų žiaurumų buvo suversta Stalino žvėriškam siau
tėjimui. Bet Gomulka Churščiovo pasiūlymo nepriėmė. 
Matyt, šis manė, kad Lenkijos žmonių jausmai yra ir 
taip prieš Rytų kaimyną įkaitinti, o jei dar bus-atidengta 
ši pasibaisėtina tiesa, jų įsiutimas būsiąs dar didesnis..

Šiandien, Lenkiją valdant generolui Jaruzelskiui, 
pačioje Lenkijoje vykstant Solidarumo sąjūdžiui, ši žiau
ri kruvina tiesa tyla dar toliau nustumiama į ateitį. , 
Todėl tokios skerdynių vietovės kaip Katynas, Ostaško- 
vas ir Stabielskas, viešai vengiama minėti. Jas šiandien 
dengia tabu. Bet ir šiandien kiekvienas lenkas žino tų 
vietovių vardus, ir ką jos reiškia, žino ir kodėl per de-, 
šimtmečius oficialiai nutylimos. Bet kruvina praeities' 
istorija niekad nebus užmiršta.

aąynijaio gyvenimo 60 jnėtų. ~r 
Šia proga norime kiek plačiau 
apžvelgti šio garbingo sukaktu
vininko gyvenimą ir veiklą.

VI. Bakūnas mokėsi Lukšiuo
se, šakiuose, Vilkaviškyje ir 
Klaipėdoje. 1926 m. pradėjo 
dirbti Šaulių S-gos štabe, Klai
pėdoje, įvairiose pareigose ten 
išdirbo viris 8 metų. 1935 m. per
ėjo dirbti į Klaipėdos Krašto Gu- 
bernatūrą, kurioje išbuvo ligi 
hitlerinė Vokietija 1939 m. už
ėmė Klaipėdos kraštą. Nuo to 
laiko buvo perimtas į Lietuvos 
Užs. Reikalų Ministeriją — pa
skirtas Lietuvos Gen. Konsula
to Klaipėdoje sekretoriumi. — 
Žmona Olga Bakūnienė visą lai
ką dirbo Klaipėdoje, valstybi
nėje sviesto kontrolėje laborante.

Nepr. Lietuvoje VI. Bakūnas 
aktyviai dalyvavo šauliuose, jū
rų skautuose ((buyo pirmoje 
laivo — Budrys įguloje, išvaži
nėjo visus Pabaltijo uostus), lie
tuviškuose choruose, buvo di
džiausio — Klaipėdos centrinio 
choros pirmininku.

Vladas Bakūnas yra bene vie
nas seniausių Lietuvių Žurnalis
tų S-gos narių. Jis buvo priim
tas jau 1935 m. balandžio mėn. 
Jam išduotas nario liudijimas 
yra pasirašytas dr. J. Purickio 
— pirm., ir J. Gerulaitytės — 
sekr.

Nuo 1926 m. VI. Bakūnas pra
dėjo rašyti “Lietuvos Keleiviui”, 
vėliau “Vakarams” Klaipėdoje, 
taip pat bendradarbiavo “Tri
matę” ir “.Karyje.” Buvo specia
lus “Lietuvos Aido” korespon
dentas ; Klaipėdoje, kas dieną 
perduodavo žinias į Kauną lyti
nei laidai. Bendradarbiavo nuo 
pirmojo numerio jūrininkystės 
žurnale — “Jūroje”, įsteigto 
Klaipėdoje 1935 m., vėliau (1938- 
39 m.) buyo jo redaktoriumi. 
Nuo 1936 m. buvo Klaipėdos ra
di j of ono bendradarbis, be kita

ko pravesdavi jūrininkų valan
dėlę, kuri buvo įsteigta Lietuvos 
Jūrininkų Sąjungos. Jos pirmi
ninku buvo jūrų kapitonas (ta
da Klaipėdos uosto inspektorių?) 
Stasys Dagys, pravedęs pirmąją 
jūrininkų valandėlę.

Tokia buvo plati ir įvairi VI. 
Bakūno, kaip laikraštininko, ra
dijo stoties bendradiarbio ir vi
suomenininko, veikla Nepr. Lie
tuvoje.

Taip VI. Bakūnas buvo susigy
venęs ir pamilęs Lietuvos pa
jūrį, kad, ir okupavus naciams 
Klaipėdos kraštą, o sovietams 
panaikinus Lietuvos diplomati
nes ir konsularines įstaigas, pa
siliko Klaipėdoje ligi 1944 m. 
antros pusės.

Priartėjus sovietų armijai, pa
sitraukė į Tiųringiją. Čia ir vėl 
tuojau įsijungė i tremties gy
venimo visuomeninę veiklą. 
Saalfelde suorganizavo lietuvius 
pabėgėlius, sudarė komitetą, ku
rio pirmininku jis pats buvo 
išrinktas. Turėjo pasirūpinti vi
sus pabėgėlius išvežti iš Tįurin- 
gijos toliau Į Bavariją, nes ši 
teritorija buvo perleista rusams. 
Ansbache teko VI. Bakūnui pra
džioje būti Inforpacijų Biuro 
Svetimšaliams vedėju, bet jau. 
1945 m. gale buvo perimtas Į‘ 
UNRRA (vėliau IRO) valdinin
ku. Buvo net 7 pabėgėlių sto
vyklų direktoriumi, vėliau .ėjo 
įvairias pareigas IRO apygardos 
centrinėse įstaigose.

1949 metais, O. Bakūnienės 
broliui Antanui Batkui ir jo 
žmonai Stelai (jie buvo labai ak
tyvūs Los Angeles veikėjai) pa
dedant, visa Bakūnų seimo at
vyko tiesiog į Los Angeles. Čia 
tuojau pat VI. Bakūnas įsijun-., 
gė į vietos visuomeninę veiklą 
— įstojo į ALTą, Tėvynės My-' 
lėtėjų Draugiją, Lietuvių Vyrų 
ir Moterų Tautišką Pašaipioj 
Klubą, buvo jų valdybose. 1952 
m. įsteigė Lietuvių Žurnalistų

įkyrių, Lietuvių Be)ldruoxneaė- 
įe buvo apylinkės ir Vakarų 
Apygardos valdybose. Maž. Lie
tuvos Bičiulių Draugijos Los 
Angeles skyriaus valdyboje ir 
kt. Visur reiškė iniciatyvą, or
ganizavo ir savo darbu aktyviai 
prisidėjo.

Amerikoje VI. Bakūnas nuc 
pat atvykimo pradžios rašė 
“Draugui”, vėliau “Dirvai”, ku
rį laiką buvo redakcinės kolegi
jos nariu, taip pat “Vienybei”, 
o dabar jau virš dvidešimt metų 
yra pastovus “Naujienų” ben
dradarbis. Ne tik joms parašo 
apžvalginių straipsnių, vietos 
kronikos, bet ir rūpinasi jų fi
nansine puse — rėmėjais, kad 
laikraštis galėtų išsilaikyti.

Jau nuo 1952 m. įsijungė Į vie
tos radijo valandėlę, kuriai il
gus metus vadovavo Br. Gedimi
nas, paruošdamas programas. O 
vėliau visą laiką padeda progra
mų papuošimu — pranešimais 
Kalifornijos Lietuvių Radijo 
Klubui, kurio kuri laiką buvo 
jr valdybos nariu. VI. Bakūno 
radijo pranešimai yra tuo įdo
mūs, kad jis dažnai įtraukia ir 
daugiau asmenų, užrekorduėda
mas su jais pasikalbėjimą.

Bakūnai yra išauginę du sū
nus: Darių suteiktas jam lakū
no vardas po Lituanicos katas
trofos), gimęs Klaipėdoje, da
bar Amerikos karo aviacijos pul
kininkas. -r Antras — Kęstutis, 
gimęs Vokietijoje, savanoriu 
dalyvavęs Vietnamo kare ma
rinų eilėse, dabar JĄV federa- 
Jjnės .'valdžios v^įdįirnkas. Abu 

/š^n^š įr.„vaikaitei -teikia jiems 
dąug džiaugsmo ir pasitenkįni- 

;mo. '

VI. Bakūnas yra labai nuošir- 
dus pokalbininkas, socialus as
muo. Jis turi savo tvirtas pa
žiūras įvairiais visuomeniniais 
klausimais, bet kartu gerbia ir 
kitų pažiūras bei įsitikinimus.

1978 m. VI. Bakūnas turėjo 
sunkią širdies operaciją su kom
plikacijomis. Reikia tikėtis, kad 
ši operacija nepaliks jokių skau
desnių pasėkų.

Ką gi galima palinkėti VI. 
Bakūnui, sulaukus tokio gra
žaus amžiaus? Pirmiausia, ži
noma, geros sveikatos, ilgų me
tų, prisiminti savo nuveiktus 
darbus, pasidžiaugti savo vai
kais ir vaikaičiais, atsikvėpti 
Kalifornijos padangėje, o kartu 
|r prasyti nepadėti ir toliau 
plunksnos, dažnai atlankyti 
“Naujienas” su “Pastabomis iš 
Tolo”, o taip pat ir radijo pro
gramas paįvairinti savo įdo
miais pranešimais. Noriu tikėti,

Dr. P. Grigaičiui 1959 metais lankantis Los Angeles, sėdi 
(iš kairės į dešinę): foto reporteris L. Briedis. J. Aftukas, 
Marija Aftukienė, svečias dr. P. Grigaitis, tuolaikinis ALTos
skyriaus pirmininkas Algis Raulinaitis ir laikraštininkas 

A. Gustaitis. Prie lango sėdi VI. Bakūnas.
(L. Briedžio nuotrauka)

kad ir “Naujienų” štabas bei 
skaitytojai prisijungs prie šių 
mano linkėjimų. J. Kutra

— Trečiadienį aukso uncija
kainavo -$426.

J. 1’1’ŠĖN’AS

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tesipys)

Lietuva kuriasi ir tyarko nepriklausomą sa
vo gyvenimą. Prie rusų caro nedaug tebuvo mo
kyklų. Dabar, Lietuvai nepriklausoma tapus, 
mokyklos kuriasi visuose miesteliuose, net Pa- 
gramzdės kunigas su savo šeimininke įsteigė mo
kykla špitolėje. Susirenka apylinkės ūkininkų vai
kai. mokosi skaityti, rašyti, skaičiuoti, gramati
kos. Pas Petriuką jau niekas mokytis nebeateina.

— Ką jis toje davatkų mokykloje mokysis, 
kad jis daugiau moka, negu toji davatka, kunigo 
gaspadinė. Juk sako, kad ji daugiau ten moko, 
negu kunigas, — pasakė Petriuko mama, kai ka
žin kas priminė, kad Petriukas taip pat galėtų 
eiti į Pagramzdę pasimokyti.

Petriukui taip pat atrodo, kad būtų labai ne
garbinga eiti į tą mokyklą ir mokytis drauge su 
vaikais, kuriuos jis pats skaityti mokė. Jis jau 
nėra vaikas, jam jau dvylika metų, tai kaip jis 
eis su vaikais. Bet kai ateina Boliukas, kuris tą 
mokyklą lanko, Petriukas klausinėja jį apie mo
kyklą, jam rūpi žinoti, ko ten moko ir kaip moko.

Boliukas, pirmiau buvęs Petriuko mokinys, 
dabar hitririsi daug pranašesnis. Nesvarbu, kad 
už Petriuką ji gerol ai jaunesnis, bet jis jau mo
kytas. jis eina į I gramzdės mokyklą, mokosi gra
matikos. linksniiK ja. o Petriukas gramatikos vi? 

sai nežino.
— Ką jūs toje gramatikoje mokotės? — pa

klausė Petriukas.
— Lietuvių kalbos, linksniavimo.
— Kas tas linksniavimas?
— Na štai: Vardininkas kas?. Kilmininkas 

ko?, Naudininkas kam?
— Keistai jūs mokotės. Kam tas reikalinga?
— Kaip tai kam? Juk reikia mokytis, tam 

ir mokvkla.
Ilgai galvoja Petriukas, kas yra tie vardi

ninkai, kilmininkai, galininkai, vietininkai, įna
gininkai. Ką jie vardina, vardininkai? Kilminin
kai, gal kelmininkai iš kokios kelmynės. Galinin
kai gal kekius virvių galus raišioja, o gal laukų 
gale gyvena, už kaimo dirvų. Naudininkai gal iš 
kur kokią naudą gauna, ar kieno nors naudai 
dirba. Įnagininkai gal tie, ką su naginėm vaikš
čioja. Jis pats tai tikrai negali būti įnagininku, 
nes naginėm jo mama buvo jį apavusi tik kelis 
kartus, kai žiemą norėjo vestis į bažnyčią ir buvo 
šalta, sniegas buvo gilus. Perbrangus būtų jam 
toks apavas, reikia didelių, baltų autų. Ir naginių 
apsiavimas painus. Geriau basam, kai nešalta, 
arba su mediniais padais kurpėmis.

Petriukui tikrai parūpo, kas tie linksniavk 
mai yra ir kam jie reikalingi. Juk negali būti 
koks nors mokslas taip sau be jokios prasmės. 
Boliukas mokosi gramatikos, jis žino linksniavi
mus, o Petriukas, buvęs vaikų mokytojas, nieko 

apie tą gramatiką negirdėjo.
Kartą Boliukas pasigirdamas atnešė ir pa

rodė savo mokslo knygą — Lietuvių kalbos gra
matiką.

— Čia toje knygoje yra tie linksniavimai, 
kurių mus moko Pagramzdės mokykloje, — pa
sakė Boliukas, paduodamas Petriukui Lietuvių 
kalbos gramatiką.

— O, o, kokia stora! Labai norėčiau paskai
tyti. Ar negalėtumei paskolinti kelioms dienoms?

— Paskolinsiu. Dabai' nebeiname į mokyklą, 
paleido vasarai.

Petriukas su visu godumu kibo skaityti. Grei
tai jam paaiškėjo, kad kalba susideda iš dalių, 
pirmoji dalis yra vadinama daiktavardžiu. Tas 
daiktavardis keičia galūnes pagal norimą prasmę. 
Toms galūnėms duodamą atskiri pavadinimai — 
vardininkas, kilmininkas ir t.t. Jis skaito gra
matiką toliau ir toliau. Jis viską supranta, tik 
kartais, turi pagalvoti. Tačiau kai kas lieka ne
suprantama ir tiek. Jis randa penkias daiktavar
džio linksniuotes ir negali suprasti, ką tas reiš
kią. Jam neateina į galvą, kad tai reiškia pen
kias daiktavardžių grupes.

Kai visa gramatikos knyga buvo perskaityta, 
Petriukas jau buvo gerokai susipažinęs su lietu
vių kalbos gramatika. Gale dar buvo sintaksė, ir 
tą jis paskaitė, bet nedaug tegalėjo suprasti.

Beskaitydamas gramatiką jis suprato, kam 
tas linksniavimas bei kiti gramatikos dalykai rei

kalingi. Jam buvo aišku, kad gramatika parodo, 
kokiu būdu kalba yra sudaryta, išmoko taisyklin
gai vartoti savo kalbą ir palengvina išmokti sve
timų kalbų. Dabar jis moka jau daugiau už Bo- 
liuka.

Petriukas gerokai užtruko atiduoti gramati
ką Boliukui. Jis kelis kartus norėjo atiduoti, bet 
Boliukas nerodė jokio noro atsiimti knygą.

— Turėk ir skaityk. Dabar man ji nereika
linga, aš neinu į mokyklą, — sakydavo Bpljųkas. 
kai Petriukas norėdavo jam atiduoti gramatiką.

Kai vėl susitikę Petriukas su Boliuku prisi- 
I minė gramatiką, Petriukas mokėjo ir linksniuoti, 
ir asmenuoti, o Boliukas buvo spėjęs jau viską 
pamiršti. Petriukui pasirodė, kad jam geriau pa
tinka nežinoti ir užmiršti, negu ką nors atsiminti 
ir išmokti.

Buvo tai dienos, dabar taip jau tolimos Gied
rai. lyg jos būtų įvykusios ant kitos planetos, ar 
kada nors Gedimino laikais, bet kokios jos gra
žios, orarykštės spalvomis nusidažiusios, praei
ties sapnuose paskendusios. Oi, melage toji at
mintis! Ji aukso spalvomis piešia praeiti, dyg 
liuotus j’os takus išpina medumi kvepiančiais do
bilėliais, karčias ašaras paverčia saulėje spindin
čiais vasaros ryto rasos deimantais ir nusivylimo 
skersgatviuose pasodina žydinčias rožes.

(Bus daugiau;
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JUS ČEPULIS

Tel: 562-2727 arba 562-272^

VILTIES" DEIMANTASGYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal fusitarisą.

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiy Drau- j 
gijos poatostoginis nariy susirinkirnas 1 
įvyks penktadienį, rugpiūčio 26 d., • 
6 vai. vak. Vyčių salėje, 2455 W. 47th . 
St. Nariai kviečiami atsilankyti, $es 
yra labai daug svarbių reikalų ap
tarti. Bus ir veisės. .

Eugenija Strungys

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

Watfchester Community klinikos 
Medicinos direktoriui

1938 S. Manh.im Rd, Westch«stor, III. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienom!*

TEL. 233-8553 
S«rvic* 855-4506, P««* 06058

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

tokiu adresu:
Naujiem 1739 & Halsted St, Chicago, IL 6060«

S U SIRINKIAIĮJ

(Atkelta iš 3-čio puslapio) 
neteko sosto.

1911 m. deimantas atsidūrė 
Amerikoje. Už 154.000 dolerių jį 
gavo turtuolis McLean. Jo šei
moj brangakmenis išbuvo apie 
40 metų. Per tą laiką McLean 
subankrutavo ir mirė bepročių 
ligoninėje, jo duktė nusinuodijo,

i tojų prieš lenkus.
Čepulis mokėjo lenkiškai ir 

lietuviškai, tai jis pasienio tarny
bai tiko. Jam tekdavo išsikalbėti 
su sieną perbėgusiais lietuviais. 
Jis išsikalbėdavo ir su moteri
mis, kurios vykdavo į Lenkiją 
druskos nusipirkti. Lenkai drus
kos turėjo, o Lietuvoj tuo metu 
ji buvo brangesnė.

Kuopa stovėjo trijų kilometrų 
atstunioje nuo sienos. Siena ėjo 
pamiškiu. Kitoj sienos pusėj ei
davo lietuviai. Čepulis sienas la
bai gerai pažino. Vieną vakarą 
jis parinko gerą momentą, kai 
lietuviai buvo nuėję, įkišo savo 
šautuvą į lazdynų krūmą, o šo
vinius paleido po pievas. Parin
kus gerą momentą, perėjo sieną. 
Jaunesniam sargybiniui jis liepė 
taku toliau eiti, o pats perėjo 
lietuvių pusėn ir patraukė į Lie
tuvą.

Pradėjus dienai brėkšti, Čepu
lis išėjo iš miško ir pasiekė kai
mą. Ten jį sustabdė du lietuviai 
sargai.

— Kas esi ? — paklausė sargai.
— Lietuvis, — ^atsakė Čepulis.
— Tai kodėl lenkų uniformoj ?
— Nenoriu tarnauti lenkams, 

tai ir perėjau sieną.
Sargai jį nuvedė pas savo vir

šininką. Tas nuodugniai jį ap
klausinėje. Liepė neiti pas kitus. 
Jį nuvedė toliau su visais ap
klausinėjimais ir protokolais. 
Pradžioje jį prižiūrėdavo, kad 
nepabėgtų, dar daboklėje palai
kė, bet vėliau paleido. Čepulis 
juos įtikino, kad jis lietuvis, ne
norįs lenkams tarnauti, tai ir 
pabėgęs namo, Lietuvon..

Buvo nuvežtas į Kauną, kur 
dar kelis kartus apklausinėtas ir ; 
galltinai paleistas važiuoti na- j 
mo. Bet kur jis važiuos? Kaune 
jis nieko nepažįsta. Nutarė nu-: 
važiuoti į Kėdainius, kur visi jo' 
giminės turėjo gyventi.

Nuvažiavo, bet Kėdainiai jam 
buvo svetimi. Pažįstamų ten ne
rado. Rado vieną kitą senį, kurie 
jo tėvą pažino, bet nerado nė 
vieno, kurį jis būtų pažinęs. Iš 
Kėdainių jis buvo išvežtas ma
žiukas, o dabar jau suaugęs 
vyras.

Pasikalbėjo su keliais giminė-' 
mis, pažinusiais jo tėvą, apsidai
rė ir nutarė važiuoti į Kauną. 
Jam atrodė, kad Kaune bus leng
viau apsigyventi, negu 
niuose.

(Bus daugiau)

■

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service
—__

tė poros mėnesių algą ir prašė 
grįžti. Jis pranešė, kad neva
žiuos, kol visos algos nemekės. 
Jam pinigų neatsiuntė, tai jis ir 
nevažiavo. Tuo ir pasibaigė mo
kytojo darbas.

Tuo laikotarpių jis susidomė
jo žurnalizmu. Pradėjo rašinėli 
vietos laikraščiams. Rašė lenkiš
kai lenkų spausdinamuose laik
raščiuose. Žinias jis mokėjo pa
rašyti. Jo principas buvo: kada, 
kur, kas įvyko. Komentarų 
būdavo. Kartais redaktoriai 
rašydavo. Jiems patikdavo 
pranešimai, vietos žinios, 
naudos iš tų žinių būdavo ma
žai. Jis buvo patenkintas, kad 
jam tas žinias atspausdindavo 
be pataisymų.

Už poros metų lenkų valdžia 
pranešė, kad jis turi eiti karo 
tarnybon. Jis nenorėjo lenkams 
tarnauti. Jį atgrasė mokyklos 
administracija. Jis čepuliškai 
atsisakinėjo. Sakydavo, kad mo
kytojas, mokymas svarbesnis, 
negu bereikalingas laiko gaišini
mas kareivinėse. Jam pavyko 
lenkus ui^nęsies vedžioti porą i i į r/’tHmetų.

Bet atėjo lamas, kai jam

^įjffjįsaaįajjSįį

EUDEIK1
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

o žmona Evelina tapo narkotike. Isilikėti- Jjs. isit.klno, kad lenkai

1

neigdavo, kad jie sąmoningai ši-
(Iš Europos Lietuvio) • jauną lietuvį mokytoją bu-

PERKRAUSTYMAI
I Kėdai-

— Trys Illinois loterijos nu-

f

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS

ver delicate crapes, or layer

KNOW YOUR HEART

OfiM tefefMM: 776-28*€.
RkiJmkIIm Mat: 448-5541

Lenkų švietimo administraci
jos elgesys labai neigiamai nu
teikė Čepulį prieš lenkus. Jis 
matė, kad lenkais negalima pa-

yra dideli šovinistai.
Čepulis buvo pasiryžęs atlikti

ne-
pa- 
jo

bet

Šeštadieniai* Ir aekmalieiuait 
nuo 8:30 iki 9M rak ryta 
Stotie* WOPA - 1490 AM 

transliuojamo* ii mūšy studija* 
Marquette Parke.

OPTOMETRIST  AS

KALBA LIETUVIŠKAI
2611 W. 71rt St TeL 737-5145 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”,

sunki, bet jis nemanė, jog ši
toks elgesys1 tupėtų gilesnes ne-

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2654 WEST 63rd STREET 

Valinda*: latnd. 1—4 popiet

z 1. capt Narthvwt freah 
tweet chenwo _ 

cup water 
cup rager 
tablecpoom eomitardi 
tableepooxis water

VANCE FUNERAL HOME

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street Tek RE 7-1213 \ H

VASAITIS-BUTKUS>1

Iba year.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

teaspoons tanoa jalas
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Chicago, Ulinoč* 60621 
T«J«t 778-1874

pa drags (S os.) 7~ ■ ~ 
ctieaea, ■oftenad '

T iifi f n nuo pirmadienio iki penk- 
udienio 8:30 vaL vakarą 

Viso* laido* ii WC£V stottec. 
banga 1650 AM.

St Petersburg, FUl, 12:30 vaL p.p. 
ii WTIS stotie*. 1110 AM banga.

2646 W. 71»t Strest

1/4 
,1/2

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

.H. “Lietuvos Aidai’
KAZĖ BRAZDŽIONYTt 

Prayrame* vedi Į a

\ K

Tik amerikiečių juvelyras H.-
Winston, kuris nupirko mėlyną- dibą^nudširdžiai?’jis
jį brangakmenį iš McLeano pali- . SUpraįo> pradžia visuomet 
kuonių, išvengė liūdno likimo, 
nes spėjo laiku atiduoti tą mir
ties ir nelaimių, akmenį Smith- į apykaitos šaknis. Lenkai pa- 
sonian institutui.

Prostatos, inkstų ir ilapųma 
takų chirurgija.

• ~ 5025 CENTRAL AVĖ.
, St. Petersburg, Fla. 337If

TeL (8132

Leidimai — Pilna apdra-iw 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA kortele*.

R. ŽERŠNAS. TeL 925-8662

A*drausta* perkraustyma* 
Ii įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 art* V949H

Yed*|* — Aldona D«ukw 
T«M4 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
CHICAGO, IL 6062*

'<k>WČį<EARtFUNC

tų skriaudę. Jie pasakojo, kad 
nežinoma, kodėl su juo taip el
giamasi. Tai galįs būti vieno ad-

i ministracijos tarnautojo neapsi-J griežtai įsakė stoti karo tarny- 
žiūrėjimas, bet ne sąmoningas l 
valdžios atstovų noras kankinti i 
jauną mokytoją.

i
Čepulis buvo tolerantas, net] 

j kai valdžia jam nervus be pa-1 
i grindo pertempdavo, tai jis ko

vodavo. Čepulis buvo kantrus, 
aiškindavo, bandydavo įtikinti, 
rodydavo tolerancijos, nesiko- 
liodavo, bet kai pajusdavo blogą 
valią, tai aiškinimams atėjo 
galas.

1922 metų pabaigoje jis grįžo 
į Vilnių ir į mokyklą daugiau 
nėjo. Jis pranešė mokyklos va
dovybei, kad be algos jis dirbo 
pakankamai, bet daugiau be
dirbti nenorįs.

Už kelių savaičių jam pasiun- j

bon. Būtų sodinę kalėj iman, jei 
būtų nenuėjęs. Jis nuėjo neno
riai, protestuodamas. Gyvenimas 
Kareivinėse jam buvo tuščias. 
Jis buvo trim . metais vyresnis 
už kitus naujokus, tai buvo ap
dairesnis. Jis išvengdavo berei
kalingų stovėjimų “po šautuvu”. 
Kitur jo nesiuntė, bet laikė “vi- 
lensčiznoje”.

Po kebų mėnesių jo kuopą pa
siuntė prie Vievio, sienos sau
goti. Jiems buvo įsakyta daboti, 
kad kas į Vilniaus sritį neatbėg
tų. Lenkai nesaugojo, kad lenkai 
nebėgtų į Lietuvą, bet reikėjo 
žiūrėti, kad lietuviai nepermes- 
tų per sieną agitatorių ir šnipi-merio savininkai šeštadienį lai- 
nėtojų, kad nekurstytų gyven- mėjo $6.9 milijono.

Fresh Cherries Nest, 
In Summer Dessert

nght off the stem, bat the 
treats like these Cherry Dessert Ntfts 
With cream t^d

te early August. To make tbs

1/2 teaspoon brandu 1 darart eupt (6 eupe) 
( flavoring t 1/2 sup flaJred qqoomA»

_ -. _ toasted
f Ht cherries. Cbtnblna cherries, 8/4 rap water and 1/1 cnp 
•egar. Cook 5 minutes. Blend cornstarch <nd 2 tablespoons 
water. Add to cherries. Cook, stirring constantly, until thick- j 
•ned and smooth. Add brandy. CooL Combine cream cheese^ 
2 tablespoons sugar, lemon juice and peek Mix until smooth. I 
Frost outside of dessert cups with cream cheese mixture. RoB Į 
in toasted ooconut. Spoon ahaoy mum into l&kMy 
6 __J

/———----------

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
Tel. — 523-3572

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

1424 South 50th Avenue 
Cicero, HL 60650 

TeL: 652-5245
h

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Illinois

SOME CHICAGO MOTOR CLUB OH 

iXPRESSy/AY W/W&
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i

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

1446 South 50th Avenue X
Cicero, Illinois \ 

Telefonas — 652-1003



Zarasiškių klubas
Buvo gegužini

Rugpiūčio 21 di°«a buvo 95 
laipsniai temperatūros. Tai pusė 
bėdos, kad Zarasiškių Klubo ge
gužinė vyko Vyčių salėj“. Ten 
yra ir sodelis, bet niekas neno
rėjo ten kišti galvos, išskyrus 
spurgų virėjus Alek ą Žaką, K.
Rožanską, Rožę Misiūnienę ir metais Zarasai iš lenkų perėjOj 
Lidiją Nicevičienę. j lietuvių rankas. Jeigu neklys-|

Nežiūrint to, kad šaulių sa-i tu, kaimiečiai nešdavo j bažny-j

i meilė bei tradicijos. Pav. rugpiu. 
Į ėio viduryje Zarasuose būdavo 
j švenčiama Žolynių šventė — ai 
1 l’dii. T? 'Ii ną j Zarasus suva

žiuodavo žmonės iš tolimųjų pa
rapijų Daug kunigų atvykdavo. 
Prisimenu, vieną kartą net pats 
vyskupas buvo atvykęs. Tą die-1 
n? būdhvo ir turgus, kermošium I 
vadinamas. Nepriklausomybės'

Įėję buvo kitas piknikas, o Mar
quette Parke dar kitas, pas za- 
rasiškius svečių buvo nemažai. 
Vyčių salė 'vėsinama, tai ir šo
kėjams buvo gerai. Kas išeida
vo i sodelį spurgu įsigyti, tas 
greit sprukdavo Į salę.
r Svečių tarpe buvo p. Ona Ka- 
ieckienė su savo seserimi ir švo. 
geriu bei kitais giminėmis. Po
nia Marija Liepa, kuri neseniai 
atšventė savo 90-ji gimtadienį, 
atrodo kaip 60 metų mergai
tė, judri ir enterginga. Buvo 
J. Kreivėnas, Bagdžius. Prieš 
50 metų josios pusbrolis turėjo 
piknikams parką Willow Springs 
Berods ir George Chemiauskas 
turėjo tą patį parką, kur dabar 
prie Liet. Tautiniu kapinių yra 
vienuolynas ir Medical Center. 
■Kas buvo seniau, dabar nė pa

čią žoles pašventinti, kad Die- ■ 
vas saugotų nuo perkūnijos.

Kas tada buvo, dabar to nėra. • 
Kai mes čia valgome dešras,, 
skanius pyragaičius, tai mūsų' 
okupanto nuskriaustieji ten tik
rai malonumų tokių neturi. 
Zakat

— Čiurlionio Galerija, 1. c. 
(1038 Archer Avė.) šį ruk-nj tu
rės keletą parodų: spalio mėn. 
14 d. bus dail. Miko šileikio gim
tadienio proga ir 60 metų kūry
binio darbo parcda. lapkričio 
1 d. vyks bendroji paroda su 
premijomis. Lapkričio-gruodžio 
mėn. bus tapytojos Virginia 
Barton dailės paroda. 1984 metų 
kovo mėn. bus dail. Antano Sku- j 
po-C.ooper darbų paroda. Balan
džio mėn. velionio Teofiliaus 
Petraičio 5 metų sukakties po
mirtinė dailės paroda.

APLANKĖME ROCKFORDĄ
Rugpjūčio 21 dieną Rockfordo 

lietuvių organizacijos turėjo iš
vyką Lietuvių Klubo parke. 
10-tis chicagiečių panorėjo, nors 
vienai dienai, pabėgti iš Chica- 
gos karščių, praleisti kelias va
landas gražiame parke ir pakvė
puoti grynu oru. R. LB-nės Mar
quette Parko apylinkės valdybos 
užsakytas autobusas, 11 vai. ry
te, nuo mūsų parapijos bažriy- 

zinti negalima... Prie mūsų sta-l či°s, išskubėjo į Rockfordą. Pa
kelėje dar paėmėme -svečius iš 
Brighton Parko ir iš Cicero.

Nors temperatūra buvo virš 
80°F ir saulutė švietė į autobu
so galą, neteko daug prakaituoti, 
nes langai buvo truputį praver
ti. žinoma, rockfordiečiai mus 
sutiko išskėstomis rankomis. Ne 
tik buvo paruošę pietus, bet pa
vaišino dar ir rūkyta žuvimi. Tai 
pono Kapačinsko nuopelnas. 
Esant gražiam orui, žmonės ap
žiūrinėjo parką,-£į£ęletas vyrų

|o prisidėjo ir p. Lillian Norton 
iš Marquette Parko. Ji kitatau
te, bet dalyvauja lietuvių paren
gimuose.

. ‘P-ia Ona Blekiene, virtuvės 
šeimininkė, žinoma, ne kokį ma
lonumą teturėjo dešras virda
ma, kopūstus šutindama... žo
džiu, zarasiškių parengimai bū
na geri. Klubo pirmininkas Pe
tras Blekys, kitaip žinomas kaip 
“Spiritus movens”, nesėdėjo už
kampyje, bet visus svečių sta- „ x ._,_.£
lūs aplankė,' pasveikino ir pa-) chicagiškį prakaitą Auplovė šal- 

itų upės vandeniu.
Puikiai, rockfordiečių globoje,

dėkojo už atsilankymą.
- Prieš 7 vai. vakaro prasidėjo 
fantų paskirstymas iš tos dide- praleidę apie 5 valandas, pakelta 
lės krūvos, suprantama, likeriu- nuotaika grįžom atgal į Chicagą. 
ko. Tiesa, buvo ir kitokių do-1 Korespondentas
vanų. —---------- ,--------

Zarasiškių Klubas buvo įkur-: —Pirmadienį Pakistane, Sihd 
tas prieš 48 metus (1935 m.), ne- provincijoj, įvyko demonstraci- 
pašalpinis, bet, kaip seniau va- ja prieš prez. Zia Julhak. Nu
gindavo, ^draugiškas” klubas, šauti trys demonstrantai.

Aleksas Ambrose, •. > r* x

Lietuviai Vokietijoje
f'T’ocinvcI(Tęsinys)

SUKAKTUVININKAI

8591 LS kuopos būrio vadas Į 
K. Bendoraitis ir VLB Miesau 
apylinkės pirmininkas J. Nevulis gegužės 15 Dzūkijoje, netoli Laz- 
šiemet įsijungė i kapininku (nuo'. dijų. Dabar gyvena Hiesau
žodžio kapa, t. y. 60, bet ne nuo' miestely ir daugelį metų vade- 

; vauja vietos LB apylinkei. Duo- 
| ną užsidirba, tarnaudamas ame

rikiečių armijos daliniuose. Iš
augino penkis sūnus, kurių vie
nas Petras yra baigęs Vasario 16 
gimnaziją, jau turi sukūręs sa
vo šeimą, o pats jauniausias dar 
tebelankc- pradžios mokyklą.

Sukaktuviinmkas yra didelis

J

f-imi — f
UAL BSTATI FOR SALI | JL1AL RSTATI FOR SALI J,

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKUIMAIS. ^ 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: < 4 V

1 ’’ŪTUAL FEDERAL SAVINGS i
1 PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
R MAMŲ PIRKIMAS ♦ PARDAVIMAS • VALDYMAS

.♦ NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

5529 So. Kedzie

Kazys Bendoraitis yra gimęs 
1923 sausio 2 Kaune. Ten išsi- Į 
mokė braižytoju ir dirbo Mies-’ 

* to savivaldybėje. Į Vokietiją 1 
atvyko 1944. 1948 įstojo į ame-j 
rikiečių armijos darbo dalinius,’ 
kur iki šiol tebedirba. Šiuo me- j 
tu tarnauja 8591 LS kuopoje]
Schwetzingene būrio vadu. Ta lietuviškos spaudos rėmėjas
kuopa daugelį metu pasižymėjo atstovauja Kario žurnalui Vak. 

Vok. L. B. bial.savo lietuviškumu ir lietuviškų; Vokietijoje.
■reikalų rėmimu. Tuose baruose] ~
paveikiai reiškėsi ypač sukaktu-1 Amerikai atsisakius pasi-
.vininkas: prenumeravo ir skaitė ’ sutartį-su Sovietų Sąjun-
lietuvišką spaudą, aukojd Va-. 
sario 16 gimnazijai, Vokietijos j 
lietuviu jaunimui bei Lietuvių 
Bendrjuorųenei, kurios narys yra 
nuo pat įsikūrimo. Sekė ir se
ka politinio ir mokslinio gyve
nimo raidą: domisi biologija, 
dailiąja literatūra, muzika ir 
pats groja vargonais, palydėda
mas per pamaldas ilietuviškas 
giesmes Perskaitytą vertingesnę 
mokslinę litertūrą dovanoja Va
sario. 16 gimnazijos knygynui.

Juozas Nevulis yra gimęs 1923

’ ga nekelti ginklų j satelitus, And
rei Gromyka sutarties projektą 
siūlo visiems Jungtinių Tautų 
nariams.

— Beirute vyko susišaudymas 
tarp krikščionių ir drūzų. 18 
žmonių užmušta.

s žmonės bijosi mirties, taip 
! kaip vaikai bijosi tamsumos.

, KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

• Tuo reikalu jums gali daug 
.padėti teisininko Prano ŠULO

paruošta^ — teisėjo Alphonse 
•VELLS peržiūrėta •‘Sūduvos’’ 
sleista knyga su legališkomh 
ormomis.

Knyga su formomis gauna 
na Naujienų administracijoje.

“LIUCIJA”
Ave.. Chicago, IL 60629.

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

KAM MOKĖT! NUOMĄ?' 

GERIAU SKOLĄ.

Pajamų bungalow — 1% aukšto mū
rinis, 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas, 

i Marquette Parko centre. Nebrangus.

2 aukštu mūrinis. Pirmame aukšte 
6 kambariai, 3 mieg. Antrasis aukštas 
padalintas į du butus. Batų siuvėjų 
dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Lith
uanian Plaza Court (69th St.) ir 
Washtenaw.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

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

Ave. — 778-2233 . .
J A w L

ELEKTROS{RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto laktatu 
Dirbu ir užmiesčiuose, frdt, 

>ar«ntuot&i ir $<žinlns*L 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Ar», 
Tel. 927-3559

■ "—J

D Ė M E S I/O 
52-«e METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automeWIia 

Liability apdraudimas pessida- 
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
M45 So. ASHLAND AVI 

FeL 523-8775

PIRKS TE JAV TAUPYMO BONUi

Triammic® Syrup 
Triaminicin®Tablets 

or 
Triaminic-12® Tablets 

For Allergy Relief 
that’s, notning to 

sneeze at.
C 19S3 Dcrsey Laborawries. Division of 
Sandor be., Lincob. Nebrasb 6850L

’ PARDUODU 240 akrų žemės 
Winter, Wisconsin^, prie County 
kelio “W”. Kaina — 8150 akras. 
Reikia įmokėti $5,000, o už liku
sią dali duosiu morgičių už 8%.

Rašyti:
BEN P. KARWACKI 
454 W. 150th Street 

Harvey, Ill. 60426

Dengiame ir taisome visų rūj 
šių''Stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue
‘ Chicago, IL 60629 

434-9655 ar 737-171/

TAVERN and BUILDING
Willow Springs, Ill. 

Across from Lithuanian 
National Cemetery.

4 bedroom apartment. 
Property 145 X 290. 

$144,500
Call 354-2123

CIIICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS ;

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią

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

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

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

DR. ANTANO LGISENO RAŠTAI :
'/Y -Ti " -t- ..''"' '*£■.

Nau jienose:griims ganti nepaprastai įdomias g j ilj- 
tojo, visuomenė* veikėjo irrašytojo starminimui./

Dr. A. Gusaen — MINTYS IR DARBAI, 259 psk Kečia 1905 
metą įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

susirūpinimą__;.:v,___________________ ___ : Š8.00
. Į? ' X

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, įvelka ta ir 
grožis. Kietais viršeliais________ :_______ 84.00

Minkštais viršeliais, tik . ... —_____ 13.00

Dr< A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
EMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
mooey orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant SI persiuntimo ižlaidoma.

PLUMBING AND HEATING 
(Vandentiekis ir šildymas)

j ELEKTRINIS NUTEKĖJDIU 
PRAGRĘŽIMAS

pagrindinio ir plaunamosios bei 
plaujamosios ir vonios drumz

lės. Kalbame lietuviškai.
757-3790

r- , . - 1
Siuntmįąi į Lietuvą 

ir kitus kraštui
P.: NEDAS, 4059: Archer Avenu*.
Chicago, III. 60632.' Tol. YA 7-59I&

,■ ■ ;■ -j-;.-

■ i.

-
M. ŠIMKUS -;7;i

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai.

82.0*

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠ0St; , •

619 puslapių, kietų viršeliu knyga -

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka 
_ KAINA — $17. (Persiuntimui "pridėti $1)' 

T~IS- . , Siųsti čeki: f '

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

NAUJIENOS,
tnt Ja. KALITE) IT, CHICAGO, EC BMM

--------—-............ ' —M,/

v JAU ATSPAUSDINTA ; I
J. KLAUSEIKIO KNYGA |

BRONIO RAILOS
' NUSIBASTYMAI
102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos.

Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.
KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 

LITERATŪROS DRAUGIJA i
Knygę galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 

arba rašant tokiu adresu:
Mr. K. Januta,

281B Avenal St, Los Angeles, CA 90039

— Jeruzalėje Liberijos prezi
dentas Doa labai iškilmingai O 
valdžios priimtas.

Advokatas
’ GINTARAS P. ČEPĖNAS

, Darbo valandos: Kasdien: nuo 
« 9 vai. ryto iki 6 vaL vakaro.
, Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 Tat d.

Ii pagal susitarimą.
| TeL 776-5162

1649 West 63rd Street 
Chicago, DL 60629

> ..j ; -į

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

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

M06 S. Kedzi* Ava. 
Chkage, IM. 60629

TeL: 778-8000

PIRKITE JAV TAUPYMO dONVf

Naujienos, Cludago, 8, nt Thursday, August 25 1983
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Over One Million Lithuanian 
In The United States

ja Libijos lėktuvus ir juos leng-1 
vai išmuša iš padangių.

B

t 
t

Ii
%

AMERIKOS PILIETIS 
PRALAIMĖJO TEISME

vy-. 
pa-;

RUKŠIS, CERBULIS, SŪBERGAS SU
ORGANIZAVO JAUNIMO PROTESTĄ
KETVIRTADIENĮ IŠSIRIKLAVO PRIE CONCORD SEIMO, 

PRAŠĖ PADĖTI LIETUVAI, LATVIJAI, ESTIJAI

. MOKO ČADO KARIUS NAUDOTI 
PRIEŠLĖKTUVINES PATRANKAS

f j NELEIDŽIA LIBIJOS KARIAMS PAJUDĖTI Iš FAYA 
7. LARGEAU LAIKOMŲ STIPRIŲ POZICIJŲ

■ V * r ' - 1 ' : ' ‘

\ NpžAMENA, Čadas. — Pran
cūzų kariuomenės vadai moko 
Čado karius, kaip naudoti prieš
lėktuvines Amerikos patrankas.

; Čado kareiviai niekad nematė 
modernių priešlėktuvinių pa
trankų. Jie nežino, kaip nustaty
ti tolį ir aukštį, bet praneūžų 
specialistai išsinešė patrankas 
už miesto, atidarinėjo vartus ir 
aiškina Čado kariams, nesupran
tantiems .žodžio prancūziškai. 
Prancūzai susirado kelias tur
tingų tėvų mergaites, kurios 
thoka prancūziškai ir kalba ča- 
diškai. Prancūzai pirma mergai
tėms išaiškina, parodo, o vėliau 
jos aiškina Čado kariams. Nors 
Čade prancūzų kalba yra pripa
žinta, kaip oficiali,, daug Čado 
karių kalba kitomis kalbomis ir 
prancūziškai nesupranta.

■ 1
Amerikiečiai prinešė- pakan

kamai šaudmenų. Čado kareiviai 
stebisi, kad priešlėktuvinės pa
trankos, kai paspaudžia mygtu
ką, tai-kerta kaip iš kulkosvai
džio. v . . . . .

Prancūzai išgelbėjo 
i Čadą prezidentą 
t-

Prancūzų krašto apsaugos mi- 
nisteris’ ir prezidentas labai di
džiuojasi, kad JAV prašė Pran- 
lūziją išgelbėti Čadą nuo komu
nistų. Prancūzai per 24 valan
das permetė į Čadą 580 karių, 
o per kitas 24 valandas permetė 
visą tūkstantį patyrusių užsie
nio legiono karių. Kada legio
nieriai ir Afrikos valstybių gerai 
ginkluoti juodžiai pražygiavo 
Ndžamenos svarbiausiomis gat
vėmis, buvo subliuškintoš Mua
mar Chadafio svajonės. Jjs buvo 
pasiruošęs užimti Ndžameną, 
kaip jis ją buvo užėmęs prieš 
trejus metus.

• * . • _ t \ .

Čado prezidentas Habre, geras 
lakūnasj baigęs Prancūzijos ka
ro aviacijos'mokyklą, buvo labai

WASHINGTON. D.C.—Temis-. 
lodes Ramirez de Arellano, gi-J 
męs Puerto Rike, tapo Amerikos , 
piliečiu. Hondūro valstybėj Ra
mirez turi tūkstančius akrų že-; 
mės. Pas jį dirba 1,500 Hondūro 
žemdirbių.

Ramirez pasiskundė JAV teis
mui, kad JAV iškėlė savo karius 
jo žemėje,’sU juo pačiu visai ne
pasitarus. Amerikos kariai tuo
jau pasidarė ilgą lėktuvams nu
sileisti taką, tuose.'laukuose tie-] 

esą!šia kelius. Amerikiečiai jam 
padarę didelius nuostolius, 
prašė teisėją priversti JAV 
riausybę sumokėti už karių 
darytus nuostolius.

Teisėjas Charles S. Kidey la-Į 
bai atidžiai išklausė Ramirezo’ 
skundą, o vėliau jam pasakė, 
kad jis nieko negalįs jam padėti, 
nes jis neturįs teisės kištis į ki
tos valstybės reikalus. Ramirez 
rengiasi "kreiptis į prezidentą 
Reaganą, bet ir jis mažai galės. 
Ko gero, dar apibars už didelį 
savanaudiškumą.

susirūpinęs savo ir viso Čado l^ u
kimu. ;J^ės turėjo žinių, kad'Lfc yra labai geros nuomonės apie 
bijos kariai.iš Faya Largeau ver-

Prancūzai nustatė Koro Toro I §js į pietus ir lengvai užims visą
ir Um Čąluhos.,liniją. Joks Libi- j Čadą.. ^įųpjo,. kad ’užsienio
jos 'kary^'*ėgiH;t^^įUti prieh^-^ "" -

bijos kariai jš Faya Largeau ver-

TJiberij os prezid'en tas Doe

Marquette Parko šventėje dalyvavo pusantrų metų Laurinas 
Lachavičius šalia ožiuko,/vištų ir.kitų gyvulių.

Šventė“ buvo praeitą sekmadienį. (Foto AI Vaitis) .
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Prancūzai nori derėti^
■'' y su ChadaCį-sVi.'b •

Turtinama; kad pūšaptro t^- 
taričįb prancūzų;; Cen tro^Af r i kp? 
Respublikos ■ karių ę pa'Hedim'^ 
gai|tU lengvai; žygiuptū įį Fą-^ą 
Largeau, bet jie. kovų . nąifaĄ 
deda- , Ą 7

Prancūzų prezįd^^s; įsąkė 
gintis, bet Libijos?tari.iĮ'nepūlti. 
Prez. Miterandaš yra įsitikinęs, 
kad- prancūzais- galėtų išmušti 
Libijos karius iš Faya Largeau. 
Tai stipriausia oazė. Libijos ka
riai, iš ten pasitraukę, turėtų 
skubėti į Libijos teritoriją. 
Prezidentas Miterand priminė 
Chadafiui, kad prancūzai galėtų 
pulti Faya Largeau, bet tada žū
tų daug žmonių iš abiejų pusių. 
Tai neša valstybėms didelius 
nuostolius.

Prez. Miterandaš įtikino ame
rikiečius atšaukti savo radari
nius lėktuvus iš Čado padangių. 
Jis dabar rengiasi paveikti ir 
Chadafį, kad jis pasitrauktų ne 
tik iš Čado, bet ir iš Sudano pa
sienio. Pačioje Libijoje Chadafi 
susilaukia opozicijos ir pasigyri
mai, kad jis nusksiTrdffis Ameri
kos lėktuvnešį, pasirodė be pa
grindo. Chadafi nepuola Ameri
kos lėktuvnešio vien tik dėl to, 
kad Amerikos naikintuvai pave-

prad

aprimo, 
tu vai ir

gas. ręzidęntas

Izraelio'kariuomenės vadus. Jis 
nori gauti grupę karininkų, ku- 
rie^aa^pkytų Liberijos karius. 4

kykla/ -
mo

Muamar Chadafi papirkinėja Afrikos 
valstybių atsakingus pareigūnus

KALENDORĖLIS

Rugpiūčio 26:,Zeferinas, Vai
va, Dėklą, Jogintas, šilką, žvaL 
gūnas, Uūdytė.

Saulė teka 6:10, leidžiasi 7:35. b «
Oras šiltas, drėgnas, li».

- c'" ’ ' . "T' Salvadoro teismas paskyrė 
Prezi^n^i^^:;'krašto:.- gy-J 30' metu/kalėjimo civilinės ap- 

ventojaiį -^ąšte . siaučia.' didelė ■ saugos viršininkui už .’mergai lės 
sausra. ^Žr^pnės ir gyvuliai iš- nušovimą.' Tai pirmas karys,! 
mirs nųo/Įjtįdd ir karščio. nubaustas už civilio nūžuavmaJ
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"Tarvane, Taipei mieste, smarkus vėjas nuvertė 
mokyklos stogą, užmušė 27 mokinius 

ir sužeidė kitus 82.
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Liberijos prezidentas doe tvirtina, kad
CHADAFI NORĖTŲ VALDNTI VISĄ AFRIKĄ

JERUZALĖ, Izraelis. — Libi
jos valdovas Chadafi norėtų val- 

j dyti visas Afrikos valstybes, to- 
. dėl jis papirkinėja įvairių vals

tybių atsakingus pareigūnus.
— Chadafi švaisto pinigus, 

papirkinėja žvalgybininkus, kad 
tiktai galėtų valdyti Afriką, — 1 
Izraelyje pareiškė Liberijos pre
zidentas Samuel K. Doe. — Jis 
moka stambias sumas pinigų te
roristams, kad vežtų sprogstamų 
medžiagų į kitas valstybes, 
sprogdintų įstaigas, žudytų žmo
nes ir valdytų didesnius plotus.

■ Liberijos pareigūnai yra gerai 
informuoti apie Chadafį, todėl 
su juo yra labai atsargūs.

NUSKANDINO KETURIS 
IRANO LAIVUS

CONCORD, New Hampshire.
— Amerikoje gimęs lietuvių, 
latvių ir estų kilmės jaunimas 
susirinko į latvių suorganizuotą 
jaunimo “Priesaulės” stovyklą, 
aptarė dabartinę pavergtos Lie
tuvos, La įvijos ir Estijos padėtį 
ir nutarė nuvykti į New Ilamp 
shire valstijos sostinę Concord 
ir paprašyti šios valstijos seimą, 
kad padėtų trim Pabaltijo vals
tybėms vėl tapti laisvomis.

Svarbiausiais jaunimo demons
tracijos organizatoriais buvo 
Vidmantas Rukšis, Čarlis Cer- 
bulis ir Martin Sūbergas.

Praeitą ketvirtadienį jie išsi
rikiavo, nuvyko į Concord, su
statė visus savo plakatus prie 
New Hampshire seimo rūmų ir 
paprašė, kad New Hampshire 
valstija padėtų pavtrgtai Lietu
vai, Latvijai ir Estijai atgauti 
nepriklausomybę ir laisvai tvar
kyti savo reikalus. Lietuvos, 
Latvijoj ir Estijos gyventojai 
kalba skirtingomis kalbomis, bet 
jie* vieningai dirba prarastai 
laisvei atgauti.

.Pabaltijo jaunimas, s.gimęs 
^Amerikoje, norėtų sujungti šių 
’^rijų krantų kilmės jaunimą į 
vieną organizaciją, kurios svar
biausias-- tikslas būtų padėti 

•trim Pabaltijo kraštams atgauti 
laisvę, nepriklausomybę ir de
mokratinę santvarką.

BAGDADAS. — Irako kariuo- Į Praeitų ketvirtadienį, rugpiū- 
menčs vadovybė pranešė, kad čio 18 ;d.. latvių “Priesaulės' 
vakar jų lakūnams ir karo lai- ūkyje susirinko virš 1(H) jaunuo- 
vams pavyko nuskandinti ketu
ris Irano karo laivus.

Irako lakūnai puolė Irano lai
vus prie Chang salos, Persijos 
įlankoje, visai netoli Irano. Be 
to, Irako lakūnams pavyko nu
mušti vieną Irano lėktuvą, kai 
ėjo susirėmimai Chang salos pa
kraščiuose.

Šiaurinėje Chang salos dalyje liavos, pastatė Estijos, Latvi- Į 
yra pramuštos dvejos Irano naf- jos ir Lietuvos vėliavas. Vėliau ! 
tos versmės. Iraniečiai keliais vienas 
atvejais bandė tas versmes 
versti, bet jiems nesiseka, 
kartus irakiečiams pavyko 
skandinti Irano inžinierius, 
bančius prie pralaužtų naftos 
versmių. Tuose pačiuose vande
nyse vakar buvo numuštas lėk- ' 
tuvas, kuris nugarmėjo į dugną.

lakūnai pastebėjo, kad trys 
Irano laivai plaukė į Irano šiau
rę. Tuos laivus pasitiko Irako ka
ro laivai ir sužalojo Irano laivus.

ciją ir prašymą padėti paverg
tiesiems. Kai kurie laikraščiai 
įdėjo trumpus pasikalbėjimus 
su organizatoriais. Jaunimas pa
sirodė ir televizijoje.

Amerikon neseniai atvyko es
tas Arne Vatra. Jis papasakojo 
apie liūdną gyvenimą komunis
tinėje vergijoje, žmonės turi la
bai ilgas valandas dirbti mais
tui, nes viską išveža rusai.

Vakare jaunimas sukūrė lau
žą, prie kurio dainavo latviškas, 
lietuviškas ir estiškas dainas. 
Vėliau frontininkai bandė pri
mesti jaunimui savo valią, bet 
jie nekreipė į tai dėmesio.

%
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BUVĘS ČADO PREZIDENTAS 
GUKUNI DINGO

NDŽAMENA, Čadas. — Gerai 
informuoti šaltiniai tvirtina, kad 
buvęs Čado prezidentas Gukuni 
Uedel kažkur dingo. Jis buvo 
pasirodęs Faya Largeau srityje, 
kai Libijos kariai patraukė į 
pietus ir pasiekė Abečę.

Gukuni visą savaitę pabuvo 
Faya Largeau (rąžėje, bet kai 
Libijos kariai pradėjo trauktis, 
tai jis dingo. Tuo tarpu apie jį 
mažai tekalbama, bet Muamar 
Chadafį-Buri žinoti, kur jis da- 
bar.gyvena.

Vieni pasakoja, kad kovų me
tu jis galėjo būti nušautas. Jei
gu Libijos karo jėgos būtų pa
siekusios Ndžameną, lai Gukuni 
būtų į sostinę įžengęs kartu su 
Libijos kariais. Bet tada, kažin 
ar jis būtų reikalingas Libijai. 
Libijos kariai būtų pasisavinę 
visą Čadą ir būtų paskyrę savo 
administratorių.

Prancūzai turėjo didoką gar
nizoną Salai miestelyje, bet šian
dien ten Čado karių nėra.

3 , —-

— Milijonas žmonių Manilos

lių ir kita tiek vyresnio amžiaus 
žmonių, atlydėjusių jaunimą.

Jaunimas, vykdamas prįe 
Concord seimo rūmų, paruošė 
plakatą šu vardais latvių, lietu
viu ir estų, kuriuos Sovietų vai 
džia suėmė ir išvežė į tolimes
nius Sibiro kampus.

Jaunimas, šalia Amerikos vč-

KUBIEČIAI KLIUDO NAMI- 
BIJOS NEPRIKLAUSOMYBEI

CAPE TOWN. P. Afrika. — 
Javier Perez de Cuellar, Jungti
nių Tautų generalinis sekreto
rius, pareiškė, kad 25,000 Kubos 
kareivių yra didžiausioji Nami- 

. bijos nepriklausomybei, kliūtis.-
Pietų Afrika sutinka atšaukti 

visus savo karius iš Nafnibijcs, 
buvusios Vokietijos kolonijos, 
jeigu kubiečiai išvažiuos iš An
golos.

Jungtinių Tautų generalinis 
sekretorius plačiai išsikalbėjo 
su Pietų Afrikos premjeru Bo
tha. Pietų Afrika žino, kad So
vietų Sąjunga, netekusi savo ka
ro medžiagos sandėlių Angoloj, 
nutarė daugiau tiesiogiai nesikiš
ti į Namibiją. Maskva atšaukė 
savo agentus, kurie buvo įgalio
ti organizuoti įsiveržimą į Na
mibiją.

Atrodo, kad Kubos kariai yra 
reikalingi Angolos vyriausybei 
išsilaikyti. Jei ne kubiečiai, tai 
dabartinė Angolos vyriausybė 
būtų greitai nuversta. Didelė 
Angolos gyventojų dauguma yra 

j priešinga komunistinei santvar
kai. Maištininkai labai lengvai 
nusikratytų komunistų.

uz-
Du!
nu-
dir-

garsiai pradėjo skaityti
( vardus išvežtųjų į Sibirą. Sąrašą 
pavadino “Jie kaltina...”

Į Amerikoje gimusį jaunimą 
atkreipė dėmesį Concord, Na 
shua ir Manchester^ laikraščiai, praleidęs keturias dienas Izrae- 
Jie aprašė protesto demon.stra- lyje, penkiadienį išvažiuoja.

— Ketvirladienj aukso uncija 
kainavo $424.

— Liberijos prezidentas Doe,

— Egipto kariai veda manev
rus Nilo pakraščiuose. Modemiš
kais tankais jie pereina Nilą ir 
puola “priešo” aerodromą.

— Corazon Aquino, nužudyto 
sen. Benigno Aquino žmona, lai
dotuvių metu prašė filipinie
čius nevartoti prievartos prieš! 
geležinę prez. Marcos ranką.

— Prievarta dar labiau sustip
rins demokratijos priešus ir ap
sunkins krašto gyventojų kan
čias, — sakė Manilon grįžusi 
Corazon Aquino.
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gatvėmis lydėjo nužudytą sena
torių Aquino.

Vakaru Berlyne vakar buvo išsprogdinta prancūzų 
ambasada. Ten galėjo nagus prikišti Libijos agenlai.



VACLOVAS BIRŽIŠKA

Lietuvos reformatų
(Tęsinys)

Kaip jau apie tai buvo anks-1 
čiau rašyta, pirmuoju “Knigos” 1 
leidimu iš tikrųjų tenka laikyti 
1-598 m. katekizmą, kuris, kaip 
nulėmė, “Knigai“ buvo pilnai I 
sunaudotas: jei KUKI m. postilei į 
pirmu leidimu buvo pavadinta j
katalikiškoji Daukšos postilė (o 
gal ir Bretkūno postile), tai juo 
labiau teisėta 1653 m. “Knigai” 
laikyti juo reformatų 1598 m. 
giesmynk, kuris sudarė dalį ka
tekizmo. Knygoje yra įdėtas ir 
lietuviškas eilėraštis, Telegos 
pasirašytas slapyraide S.J.T. Iš 
viso buvo išspausdinta 500 eg
zempliorių, kurių vienas šimtas 
buvo paskirtas Vilniaus super
intendentui, 150 egzempliorių 
L’žneno superintendentui ir 150 
žemaičių superintendentui, o 
vienas šimtas pasiliko atsargoje 
Kėdainiuose. Dėl šio paskutinio
jo porą metų ėjo ginčas tarp Te
legos, kuris pats jį sau pasiėmė, 
ir Kėdainių singlo; susitaikintai 
tik 1655.V.14, sinodui prieš tai 
pagrasinus Telegai bažnytinėmis 
bausmėmis.

Pati “Kniga Nobaznistes” vir
to nuolatisiu evangelikų giesmy
nu, kuris pavadintas “Kancyo- 
nalas tey easti: Knigos Psalmių 
ir Giesmių”, trečiu leidimu bu
vo išspausdintas 1781 m. Kara 
liaučiuje Hartungo spaustuvėje. 
Nėra žinios, kas trečiąjį leidimą 
paruošė, bet, greičiausia, kuni
gas Mykolas Ceraskis (gimęs 
1754 m. ir miręs 1824 m.), kuris 

.■ kaip tik tuo laiku buvo moky- 
“ toju atnaujintoje Kėdainių mo

kykloje, o 1803 m. davė du lie
tuviškus spaudinius, išspausdin- 

~ tus Mintaujoje. Ketvirtą kanci- 
- jonalo leidimą 1819 m. paruošė 

kunigas Samuelis Nerlichas (gi- 
Z męs 1765 m. ir miręs 1840 ar 
Z 1841 m.), Žemaičių senjoras. Jau 
” 1819.VII.10 Biržų evangelikų si-
Z uodas jam išreiškė padėką už gulinčios”. Jas paruošė L’žnerio

Cold war.

America with the Payroll

k was an army 
on money

lietuviškasis darbas
paruošimą naujo kancijonalo lei
dimo ir nutarė jį tuojau išspaus
dinti gotinėmis raidėmis, bet 
1822 m., dėl lėšų trūkumo, 
spausdinimas buvo atidėtas, ir 
knyga tebuvo išspausdinta Sa
mueliu! Nerlichui mirus, 18-15
metais, pavadinimu “Kancyona- 
tas, tey ėst Kniga Psolmu ir 
Giesmių”. Išspausdino Samuelio 
Nerlicho sūnus Karolis Nerli
chas (gimęs 1808.IX.4 ir miręs 
18tiO.III.31), kuris jau tuo laiku 
buvo Kėdainių evangelikų kuni
gas, paskiau ir Gudijos superin
tendentas. Ligi paskutiniųjų lai
kų, kada susirado susirašinėji
mas dėl tos knygos spausdinimo, 
buvo tariama, kad jį paruošė 
Karolis Nerlichas. Spausdinta 
Mintaujoje Steffenhageno spaus
tuvėje gotinėmis raidėmis. Šia
me giesmyne Samuelis Nerli- 
shas išmetė 35 giesmes ir į jų 
vietą įdėjo naujas, jo išverstas 
biržiečių tarine iš Kurnatausko 
lenkiško giesmyno.

1877 m., taip pat Mintaujoje, 
nors ir buvo uždrausta lietuvių 
s p a u d a, buvo išspausdintas 
penktas leidimas, kuriame buvo
Įnešta tik ta atmaina, kad iš ket
virtojo leidimo pašalintosios 
giesmės čia buvo atgal įtrauk
tos. šeštą leidimą perredagavo 
Stanislovas Dagilis (gimęs 1843 
m. vasario 3 d. ir miręs 1915 m. 
lapkričio 10 d.) su kunigu Po
vilu Jakubėnu (gimusiu 1871 m. 
balandžio 11 d.) ir kunigu Jonu 
Šepečiu (gimusiu 1867.III.5 ir 
tm.usiu 19tl.lV.29) ir “Giesmy
no” vardu buvo išspausdintas 
1910 metais. Septintas leidimas 
buvo spausdinamas sęp.tyųeriūs 
metus, .1915-1921 T^raudse, 
o devintas, pasirodė 1924 m.

Išplėtus atiririkčsną 1598 m. 
katekizmo dalį, tais pačiais 
1653 m. buvo išleistos “Maldos 
Krikscioniszkos Wisokiam mea- 
tuy ir reykalams bendriems pri-

Vilniaus centrinė gatvė

senjoras Samuelis Minvydas 
(gimęs 1602 m. ir miręs 1660 
m.) kariu su Jonu Božimovskiu 
vyresniuoju, greičiausia, ir su 
tuo pačiu jau mums žinomu Sa
mueliu Tamošausku. Nauji šių 
maldų leidimai buvo spausdinti 
kartu su kancionalais 1781, 
1845 ir 1877 m. Juos ruošė tie 
patys, kurie paruošė ir kancio- 
nalų leidimus.

Jie taip pat paruošė ir tais pa
čiais metais Kėdainiuose iš
spausdintą “Katechisma Arba 
Trumpa Pamokslą Wieros 
Krikscioniszkos del waykialu 
mažu”. Nors ir ši knyga buvo, 
išspausdina atskirai, bet ir ji 
faktiškai tesudarė “Knigos No
baznistes” dalį ir išaugo iš to 
paties 1598 m. katekizmo. Ar ji 
turi kokį sąryšį su problemali- 
niu 1624 m. Risinskio katekiz
mu, šiuo tarpu nieko negalima 
pasakyti, nežinant, ar toks kate
kizmas apskritai buvo.

Kitas leidimas, pavadintas 
“Pradžia Pamokslą del Mažu 

'Weykialu”, buvo 1680 m. iš- 
į- t 'r? * ■'
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spausdintas Karaliaučiuje. Reus- 
nerio spaustuvėje. Šis leidimas 
ilgai tebuvo žinomas iš lo, kad 
1682 m. Vilniaus vyskupijos 
vaidytojas kunigas Slupskis pa
skelbė prieš jį bendraraštį, gra
sindamas prakeikimu visiems, 
kas jį skaitysiąs ir pratinsiąs, ii 
bibliografai, nematę leidimo, 
neteisingai duodavo jo leidimo 
metus, vietą ir antraštę, nors ii 
žinojo, kad jam išleisti Karalina 
Radvilaitė buvo asignavusi tam 
tikrą pinigų sumą. Vienintelį iš
likusį to katekizmo egzemplio
rių pirmas 1901 m. užtiko Bri
tanijos Muziejaus kataloge kuni
gas Antanas Milukas. Vėliau ta 
knygutė susirado ir pačioje bib 
liotekoje. Bet, matyti, anas 
Slupskio bendraraštis buvo taip 
uoliai vykdomas, kad Lietuvoje 
ligi šiol nepavyko užeiti nei vie
no egzemplioriaus. Visai galimas 
daiktas, kad šį 1680 m. katekiz 
mą paruošė spaudai ir išleido 
Samuelis Bitnens, kuris jau tuo
met turėjo artimus santykius 
tiek apskritai su Karaliaučiumi, 
tiek su Karalma Radvilaite, šis 
Katekizmas mums ypač įdomus 
ir tuo, kad čia buvo įdėtas ii 
pirmas Didžiosios Lietuvos vai
kams skiriamas elementorius.

Naujai perdirbtą katekizmą 
paskelbė jau anksčiau minėtas 
Biržų pamokslininkas kunigas 
Mykolas Ceraskis, vėliau kėlęs 
oyią su A. Strazdeliu dėl eilėraš
čio “Numirė Palšis”. Katekizmas 
buvo išspausdintas 1803 m. Min- 
laujoje, pavadinimu “Seanas 
Katechizmas”. Jo kitą, perdirb
tą leidimą, pavadintą “Trumpas 
Katechismas”, 1861 m. išleido, 
greičiausia, kunigas Aleksand
ras Rapolas Močiulskis (gimęs 
1790 m. ir miręs 1866 m.), že
maičių superintendentas, gal pa
sinaudojęs ir 1860 m. mirusio 
Karolio Nerlicho darbu.

ATGIMUSI LIETUVA
Ateis žiedams mergaitės meilė, 
Laukuose vasaros gražios. 
Apsnigsit vyšnių ilgos eilės, 
Be galo ir pradžios.

Artojai žengs paguosti lauko, 
Sodybos, kvepiančių miškų. 
Stebėti debesys kaip plaukia, 
Gegutės džiugesiu — kukū. ..

Paukšteli, tu čiulbėsi dainą
Sode, žieduose man.
Senoj lūšnelėj vaizdas mainos — 
Saulelė kalasi langan.

Iš kieto kailio nersis upės.
Mariosna liesitės, lašai.
Smūtkelis vienas tik suklupęs,
Žaizdose gelia taip. '

Kaip saulė rytmety sugrįžta,
Taip laisvė grįš nauja.
Ir aš ir aš prisipažįstu —
Žydėsiu lelija. n £

Žydės ir mano visas kaimas,
Sodyba bus gyva.
Žydės gyvenimas, kaip laimė.
Žydėsi, Lietuva.

K. Dulkė

2^12 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, HX.
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Paskutinysis Kėdainių spaus
tuvės darbas buvo “Summa aba 
Trumpas iszguldimas Emange- 
liu Szwentu Per Wisus meatus 
dienomis Nedelos Bazniciose 
Krikscionizkose skaytomu”. Šis 
leidinys buvo paruoštas vietoje 
1600 m. Morkūno postilės, nes 
spaustuvei, turėjusiai palyginti 
nedidelę raidžių atsargą, būtų 
per sunku visą postilę pakarto
ti. Tad buvo pasirinkta kita, 
trumpesnė lenkiška Jurgio Žar- 
novco postilė ir ji išversta į lie
tuvių kalbą. Išvertė tie patys 
Samuelis Minvydas su Jonu Bo
žimovskiu vyresniuoju, galimas 
daiktas, prie to darbo prisidėjus 
ir Samueliui Tamošauskui. Nau
jai “Summa” buvo pakartota 
1781 m. kartu su “Maldomis” ir 
“Kancyonalu”, o kitą, smarkią: 

, perdirbtą leidimą buvo apie 
*1818 m. paruošęs Samuelis Ner
lichas, bet, kaip ir kiti jo dar
bai, jis tuomet nebuvo išspaus
dintas ir tik 1863 m. buvo at
muštas Mintaujoje, galimas 
daiktas, irgi Aleksandro Mo- 
ėiulskio rūpesčiu.

Nors, kaip matėme, reformatų 
leidiniai katalikų tarpais ir bu
vo smarkiai puolami, bet Kėdai-1 
nių spaudiniai nebuvo naikina-1 
mi, ir ligi mūsų laikų išliko jų 
didesnis egzempliorių skaičius, 
nors dėl menko popieriaus ir 
įuolatinio vartojimo daugumas 
jų yra labai sužaloti.

Atrodo, kad kitų vėlesnių tos 
spaustuvės spaudinių nebuvo.
vlan anksčiau atrodė, kad J. Le- 
evelio minimas vienas vokiškas 
.655 m. spaudinys, kuriame pa
žymėta “Gedruckt bey Joachim 
Georg Rheten, furstlichen Radz- 
.villischen Gymnasii Buchdruc- 
ker ’ dar nereiškė, jog knyga 
buvo išspausdinta Kėdainiuose, 
nes Retas visuose savo spaudi

niuose nurodydavo savo spaus-

Įdomus pasakojimas apie pilį, 
kuri nugrimzdo kalne

Vieną kartą neturtingų ūki
ninkų sūnus ėjo pas tolimesnius 
giminaičius darbo ieškoti. Kely
je sutemo. Reikėję eiti pro pilį. 
Lipdamas į kalnelį, jis pamatė 
mergaitę, nešančią didoką ryšu
lį. Jis užkalbino ir paklausė, ar 
negalėtų jai padėti. Mergaitė 
pasiskundė esanti 'pavargusi ir 
negalinti toliau keliauti.

Beimant jos ryšulį, jo paties 
krepšelis su maistu nuriedėjo 
nuo kalniuko.

— Mergaite, — tarė jis, — 
dar niekados nebuvau pametęs 
savo maisto. Jei ir namie, kai 
su tavim pareisiu, taip bus, tai 
dvigubą vargą turėsiu.

— Tik užvesk mane į tą kal
ną, gal pilyje gausiu nakvynę,— 
prašėsi jo mergina.

Priėjo juodu prie didžiųjų pi
lies durų ir mergaitė, išsiėmusi 
iš rišulio raktą, atrakino duris 
ir jiedu įėjo į vidų. Kai vaiki
nas nustebo pamatęs tokius gra
žius rūmus, tai mergina jį ra
mino, kad tai čia jos ponų dva
ras ir ji esanti tik tarnaitė. Ūki
ninko sūnus buvo gražiai priim
tas ir pavalgydintas, o mergaitė 
kažkur dingo.

Ryto metą ji vėl pasirodė, 
puošniai apsirėdžiusi ir links
moje nuotaikoje. Jaunas vyru
kas dar labiau nusetbo ir jau 
buvo pasirengęs bėgti lauk, bet 
mergaitė jį sulaikė: “Aš norė
jau patirti kiek yra gerų žmo
nių apliįikui. Dabar, kai suradau 
bent vieną, prašau tave pasi
likti ir: tau čia nieko netrūks”.

— Negaliu to padaryti, skais
čioji mergele, nes turiu pagel
bėti savo tėveliams. Jie be ma- 
tięs neapsieis... į

— Tai atvesk čia ir savo tė
velius. Užteks vietos ir jiems, 
— atsakė ji.

— Nemanau, kad jie sutiks. 
Jie nebus čia laimingi; jiems 
smagiau savo bakūžėje, pažįsta
moj apylinkėj.

Ir jls ^uėjo savo keliu. Pra
bėgo keli, o gal ir dešimt metų. 
Į Lietuvą atpyškėjo baisūs prie
šai, kurie sunaikino gražiąją pilį 
ir iš jos beliko tik rūsys ir su
kapotos sienos. Žmonės kalbėjo, 
jog toji pilis nugrimzdo, o sykiu 
su ja — ir gyventojai.

Grįžo ūkininko sūnus iš karo. 
Pamatęs iš tolo pilies griuvė
sius, giliai nusiminė. Jam pą 
gailo gražių rūmų ir tų, kurie 
juose gyveno.

Sykį užlipęs ant pilies kalno, 
jis surado sėdinčią jauną mo
teriškę. Neatpažinęs iš sykio, jis 
paklausė ko ji laukia. Toji pa
sakė esanti buvusio rūmų savi
ninko duktė. Ji pasiliko viena ir 
gyvenanti požemiuose. Dabar jis

dinimo vietą Kėdainius, ko čia 
nėra, ir kad čia jis tepažymėjo 
savo buvusį titulą, nors pačią 
knygutę spausdinę kažin kur ki
tur, ir kad pati spaustuvė jau 
1654 m. Kėdainiuose nebeveikė, 
juo labiau, kad ir Kėdainių gim
nazija 1654 m. jau buvo už
daryta.

(Bus daugiau) 

atpažino tą gražuolę, kuri ka
daise prašė jo pasilikti pilyje.

— Kuo dabar galėčiau pagel
bėti jums? — paklausė jis.

— Jei kantrybės turi, tai eiki
me į apačią. Tenai yra didelė 
skrynia, kurioje sukrauti mano 
tėvo turtai. Tos skrynios užrak
tas yra labai painus. Jeigu pa
siseks atidaryti — būsime lai
mingi. ..

Džiaugdamasis jis griebėsi už 
rakto ir pradėjo sukti. Bet tas 
lengvai nesidavė; jo ranką ėmė 
plėšti atgal Dar sykį pabandė, 
įtempdamas visas jėgas, ir skry
nia atsirakino. Iš tikro, joje bu
vo visokių brangenybių ir pa
puošalų. Merginos veidas nušvi
to ir ji šoko prie savo išgelbė
tojo tardama: “Dabar mes pra
dėsime naują gyvenimą”.

Ir iš tikro. Toji pilis buvo 
atstatyta ir jiedu daugiau nebe- 
persiskyrė.

Alfa

YPATINGI GABUMAI

— Ar tu žinai, jog Nojus bu
vo didžiausias finansininkas, ku
ris kuomet nors gyveno?

— Kodėl fu taip manai?
— Jis sugebėjo plaukioti pa

viršiuje su savo kompanija, kuo
met visas pasaulis buvo likvida
vimo eigoje.

DAUGIAU ĮVERTINO
Išleistoje 165§3netais gydyto

jų knygoje Išakyta:
“Taboka paskatina čiaudėjimą, 

priartina miegą, aim^žiąa gal
vos ir dantų-ŠkarzdėjimaĮ saugo 
nuo užkrečiamų ligų,’ gy.do nie
žėjimą, nudegimą ir žaizdasĮ1.

Tur būt seniau pagamindavę 
geresnę taboką, negu šiais lai
kais.

AIŠKUS ĮRODYMAS
Dvi motererėlės susiginčijo 

dėl dainininko ypatybių. Vie
na ėmė pasakoti:

— Aš žinau, kad jis geriausias 
dainininkas...

—O iš ko gi tu sprendi?
— Jis yra buvęs Metropolitan 

Insurance Co. solistas.

ENERGY 
WISE

Change the oil end 
fltere evary 3.000 ta 
6,000 mi’es to avoW 
wasting gasohoa,
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KATASTROFIŠKI METAI
Žiemos “nebūtoj bei.? Žmonės, gindamiesi nuo kai-l 

trų, daug elektros sunaudojo.’ 
Produkcija sumažėjo. Yra žinių,’ 
kad vaisiai ir daržovės žymiai • 
pagrangs. i

Užpraeitą savaitę iš Meksikos
Įlankos atėjo uraganas, nusiaub
damas Galveston, Texas ir ki-j 
tųs pakraščio miestus, padarė,

i į

'■ šiais metais Amerikoje žie
ma buvo tokia švelni, kad'utrb-j 
^ė, kAip ilgas ruduo. TiktaįsąjjL- 
sio pabąigoje vieną kartą iškri
to apie ^ketvertas colių sniego 
Chicagoje. Vakarinių valstijų 
kalnuose, pradedant Colorado, 
Utah ir Nevada, daug prisnigo 
tiktai pavasarį. Gegužės mėnesį 
tas .sniegas tirpo slinkdamas nuo 
kalnų šu'purinu' Purvu užver
tė miestų gatves,, ka* kur pur
vas namus nustūmė nuoį; pa
matų. Salt Lake City (mormo
nų* mieste) pagridinę gatvę bul- 
dčįžetjajs reikėjo purvą semti ir 
i^ežti.iš miesto. Las Vegas, Ne- 
vadbjęf “linksmybių” miestas 
taip pit maudėsi purve. Pietinė
se valstijose buvo didelių pot
vynių'ir tornadu.
'! L Jr ’ v v k> Istoriniai karščiai , 

'1 ■ . • ’ r -d

; Pavasaris ilgai buvo^vėsus, net i 
Šaltas. Birželio antroje pusėje 
prasidėjo didieji karščiai^ tokiė. 
kokių dar nebuvo oro sąramuose. įvyks š. m. rugsėjo 10-11 d., Ka-{ 
Birželio 25 ;d. temperatūra' Chi- nadOs estų statione, Udora, Onl.,| 
dagoje pasiekė 100 laipsnių! Nuo ; ’’ - y- - x 1
to laiko ligi Labor Day, kasdien Toronto. Vykdo — 
beveik s be pertraukos, tempera- 
tiKa nenukrisdavo žemiau 190 
laųĮšniųl Naktys labai šiltos, bas yra pakviesti ir suomių, uk- 
temperatūrą. 75-78 1. Daug žmo-' rainiečių ir lenkų lengvatlečiai. 
niu mirė hub nepakeliamos šir l Varžybos bus vykdomos šiose 
lumos. Vienoje senelių prie-, 
glaudo; e mirė 4 žmonės, nes bu
vę sugedę* vėsintuvai. Krautu- 
vėšlpritrūko vėsinamų aparatų. 
Daug aparatų perkaitę sugedo, 
įkarštąs oras ilgiau užšitęšė vi
durinėse’ ■: Amerikos • 'valštijosę;: 
kur'lyguma tęsiasi nuo pietinių 
valstijų iki Winriipego Kanado
je. yidųrines valstijos; kaip Ne
braska, Kansas, Iowa, Texas, Mi
nnesota’ yra Amerikos duona — 
geriausi ‘ūkiai. ;■ International 
Falls, kur. žiemos metu šalčiai 
pasiekia 60 laipsnių' žemiau nu-' 
lio, tai dabar buvo'95 laipsniai 
karščio. <
v * Lietaus ■—nė lašo!
5 Ūkio derlius didele dalimi nu

kentėjo, ypač z' kukurūzai Iowa 
ir; Neb raskos ,valstijose. Kuku- 
ruzų. šiemet bus 25-30 procen
tų mažiau. Ūkininkai skubėjo 

.juos surinkti ,dąr kas liko nors, 
gyvuliams/ Kukurūzai, mėgstą- 
šiltą drėgną mrą, bet''necųgni...‘ 
KvĮępiai dar išvengė įąųsros, 
neš httvęi'' anksčiam nuplauti. 
Daržovės taip pat vietomis sus-, 
tojų aūgusios, nes pradėjo susti. 

'Liėtaūš'kiek daugiau gavo ryti
nės m-, vakarinės valstijos.

vo 17 žmonių. Nukentėjo ir ūkio 
sritjęs^ nes uraganas ‘ Alicija^ 
slinko toliau nuo jūros.

Didelės kaitros pasiekė ir Eu
ropą. Londone karalienės Elz
bietos dvare šešios kunigaikš
tienės apalpo nuo karščio.

Atrodo, kad perdžiūvusi vasa
ra šiemet grybų neduos. I

M. Š.

1983 m. Š. Amerikos Pa- 
baltiečiu Lengvosios Atle-I

1983 m. Š. A. Pabaltiečių Leng . 
vosios Atletikos pirmenybės j

apie 50 mylių Į šiaurės rytus nuo i 
Toronto Es

tu Sporto klubas “Kalev”.
' ■ Svečių teisėmis i šias varžy-

kląsėse:, vyrų, moterų, jaunių A 
(1964-66 m. gimimo), jaunių ir1 
mergaičių B. (1967-68 p, gim.), 
C'(1969-70 m.i gim.), .D: (1971-72 
m. gim.) ir E (1973 m. gim. ir 
jaunesnių). Taipogi bus praves
tos rungtynės ir visoms vyrų sen 
jorų klasėms • (Submasters ir 
Masters)'.
i Varžybų pradži 
rugsėjo 10 d. — 2:00 PM.

• t

Lietuvos nepriklausomybės laikais 14)37 melais Kėdainiuose pastatyta gimnazija

ANEKDOTAI APIE ŠACHMATININKUS ™ bokštą forų? <e» 
ra reisKia kurios nors figūros

1. Diclmeisteris Mieses
(Liet, Mizės)

Jokūbas Mieses, žinom.ts vo_
Į kiečių didmeisteris, gimęs 1865 

m. vasario Ą7 d., mirė 1954 m. 
vasario 23 d. Tai retas įvykis...
Paprastai didieji šachmatininkai 
tiek negyvena-..

Kai kartą Mfeses žaidė turny
re Anglijoje, kažkoks mėgėjas 
paklausė:

“Dovanokite, ar jūs esate Mis
ter Meises?”

• “No”, atsakė Mieses, “aš nesu

dos Latvių Sporto Sąjunga. Š. 
j m. rugsėjo 10 ir 1? d. Kanados 

šeštadienį,’ latvių šaudykloje
---- pe_ apie 40 mylių į šiaurę nuo To- 

gistracija nuo 12 vai. Sekmadie- ropto, Ont. .
ni-varžybų tasa nuo 10:00 AM., - -

Dalyvių ‘ registracija atlieka-j pistoletų varžybos. Rugsėjo 17 
ma’iki š. m. rugsėjo 6 d., šiuo į h 
adresu:

Mr. Taimo Ilves, 44 Burrows 
Ave., Islington, Ont. M9B .4W7. 
Telef. (416). 239-4628.

Dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių lengvaatlečiams. Smul
kios informacijos praneštos vi
siems sporto klubams. Klubams 
nepriklausantieji gali kreiptis į*, .
ŠALFASS-gos Lengv. Atletikos' adresu: Mr.'Balys Savickas, 340

■'Dijępn Rd., Nr. 3004, Weston, 
Ont. M9R 1T1. Tel. (416) 244- 
(2267. i

r , j . - .. ’ } • v
Lietuviu pirmentybės bus iš

vestos iš pabaltiečių varžybų.

“Berzaine”,

Rugsėjo 10 d. bus vykdomos

smulkaus kalibro-ir medžio
klinių šautuvų varžybos.
L Dalyvių registracija atlieka
ma varžybų dieną, vietoje. Smul
kios informacijos pranešta spor
to klubams, šaulių bei ramovė- 
nų vienetams ir kai kuriems pa- 
pienioms šaudykloms. Dėl infor
macijų galima kreiptis į ŠAL- 
FASS-gos šaudymo vadovą, šiuo

Mister Meises, aš esu Meisteris nuėmimą prieš prasidedant par- 
Mieses!” .

2. Matas keturiais-ėjipais!'

Kai Bogoliubovas, žaisdamas tate!” 
turnyrinę partiją su dr. Tarta- ’ pasaulio. meisteris, 
koveriu leido sau paskelbti ma-.
tą keturiais ėjimais, tai pastara- J . 
sis atsakė: “aš neleidžiu net ir. 
jums įžeidinėti savęs!”

3. Bravo, bravo!

Kartą Bogoliubovas paklausė 
kažkokį žiūrovą, ką jis (t. yJ 
žiūrovas) mano apie didmeistė- 
rių partijos padėtį, parodytą de
monstracijos lentoje.

Žiūrovas pagalvojo ir pasakė, 
kokį ėjimą jis. padarytų. Bogo- j 
liubovas: “Kaip tik priešingai!”. 
Šitaip pasakęs jis kreipėsi į kitą 
žiūrovą:. “Kaip jūs sužeistu-! 
mėt?” Tasai žiūrovas nurodė ki
tokį ėjimą. Bogoliubovas: “Bra
vo. bravo! Vėl kaip tik priešin- , 
gai!” ‘ U

4. Būtent,- dėl to
,, i f

Pasaulio meisteris dr. Aljechi-f 
nas (ne Aliochinas!) vaikščiodaė

tijai. šitaip nuo metu sakyda
vo Kauno, meisteriai ir. ne meis
teriai) Juk jūs manęs nepažjs-

’ “Būtent, dėl to”, atsakė

5. Desperatinis ėjimas
• ’ 4 ; ! . ♦ v

Vieno šachmatų klubo geriau- 
. sias žaidėjas buvo išvykęs atos

togų, o tuo tarpu buvo paskelb
ta, kad reikės žaisti komandines 
rungtynes. Ir, lyg tyčia, pats

padarė visų dalyvių nuotrauką. 
Kai jis po poros valandų išda
lino visiems nuotraukas, paaiš
kėjo, k:<d Bogoliubovas buvo 
dingęs! Paklaustas fotografas 
atsakė: "Aš nuretušavau tą ne
dideli storulį, juk jis nieko ne
buvo prikišęs prie simultano!”

7. Entuziastas
Simultano metu meisteris pa

stebėjo, kad vienas iš jo prieši
ninkų darė ėjimus tik su pėsti
ninkais ir, žinoma, po labai 
trumpo laiko prakišo partiją. 
Kai meisteris paklausė jo, kodėl 
jis judino tik pėstininkus, tai 
gavo atsakymą: Matote, pone 
meisteri, aš tik šiandien pradė- 

1 jau žaibti šachmatais ir spėjau 
susipažinti tik su pėstininkų ėji
mais! Aš labai norėjau daly
vauti jūsų simultane! i-
8. Bogoliubovas pas save namie

Bogoliubovo namelis stovėjo 
gana aukšto kalno — maždaug 
vieno kilometro papėdėje. B0- 
goliubos didžiavosi tuo, kad 
nuo kalno viršūnės . mažą, lyg 
ir koplytėlę, varvėpo “šventas” 
vanduo. Be to, jis didžiavosi sa
vo vokiečių kąlbos mokėjimu. 
Ir štai Įvyko “katastrofa”! Mudu 
sėdėjome prie šachmatų lentos 
ir-----  kaip paprastai —-. aš bu
vau :: iškeptas”. Tuo 4arpu į kam 
bari įėjo ponia Bbgbliūbovienė; 
gryna alemanė, o, gal, švabė, ir 
kažką pasakė savo vyrui. Jis jai 
atsakė, o aš jų trumpo pasikal
bėjimo visai nesupratau ir pa-

pirmas žaidimas turėjo įvykti sakiau apie tai Bogoliųbovui. Jis 
prieš patį stipriausią klubą. Klų-.]. įšdidjžiąi tarė: “Kai pagyvensite 
bo pirmininkas bjivo priverstas’; tiek- mėtų Vokietijoje, hiek ąs-

I pakviesti žaidėją;. priklausantį tai imsite suprasti”
' taip vadinamai B klėžeiį; 1 ’ Kitą dieną;-yėl

Kai prasidėjo rungtynės, ■ 
mininkas nuėjo pažiūrėti, kaip 
laikosi jo B —* klašiniiikas; ir - • -- 
pasibaisėjo: B —klasiniriko pa-f1 
dėtis buvo beviltiška!; ’

Bet po kokių penkiolikos ‘mi
nučių B — klasininkas pranešė 
pirmininkui, kad', partija laimė
ta! Pirmininkas nenorėjo įtikėti;

Kitą dieną ;;yėl mudu sėdė-
ipir- j ome prie lentos, vėl atbuvau 
kaip į X ' —<■ ,;‘’VkŽw..
l iU-HT

‘‘iškeptas” ir vėl atėjo ponta 
Bogoliubovienė ir pasakė savo 
vyrui kažką, ko nei Bcgoliubo- 
vas nei aš nesupratome. Boge^ 
liubovienė gavo pakartoti tą pa
tį sakinį keturis C) kartus, ir 
po ketvirto karto mudu abudu, 
pagaliau supratome., Aš, žino-; 
ma, nepraleidau progos pairau-? 
kioti Bogoliubovą “už plaučių”,} 
kaip kad senais laikais sakydavo 
marijampoliečiai Bogoliubovas 
man pasakė: "Žinote tą švabų 
kalba nėra vokiečių kalba, o tikĮ 
žargonas! Dėl to — pasakysiu 
jums atvirai — aš po trisde-; 
šimt metų labai dažnai nepagau-< 
nu net savo žmonos žodžių”. ;

O tuo tarpu buvęs pasaulūį 
čempijonas Botvinikas pasakė 
apie Bogoliubovą: “Jis net juo
kiasi vokiškai!”

Matas dviem ėjimais
Vienoje turnyrinėje partijoj 

je vienas iš priešininkų padarę 
ėjimą, kuris atrodė labai stip4 
rus. Jo priešininkas ilgai žnt+ 
rėjo į lenttą .ir ture padėtį, Paį 
galiau jis pasakė: “Atrodo, kad 
aš gaunu patą dviem ėjimais’’..^ 
‘‘Teisingai”, pasakė; kitas. “Tai 
kodėl jūs nepaskelbėte te ma| 
to?” “Labai paprastai”, atsakįį 
laimėtojas, “aš to mato nepaste
bėjau!”

Nepaprasta kombinacija Ą i

Nežinau, ar ir dabar rengiami 
Kalėdų atostogų metu kurorti
niame Anglijos miestelyje Has- 
tingse (kadaise tradiciniai) tur
nyrai. Bet prieš keletą metų 
Hastingso turnyre dalyvavo net 

' buvęs pasaulio meisteris Botvi- 
nikaš, b kitą-jsartą dar garsesnis 
Aleksandras Aljechinas, ir tame 

(Nukelta į 5 psl.)
it— ■ ■ ■ ■■ ■ ■ aa

du B —klasininkas. laimėjo^ y ' 
“Žinote, pirmininke, aš su triuk 

mas Paryžiaus gatvėmis nutarė šmu paskelbiau savo priešinin- 
pasilsėti ir užsuko į nedidelę kui šachą, pastatęs savo neap- 
jaukią kavinę.. Keletas mėgėjų
žaidė ten šachmatais. Aljechi-; taip pat mušė mano priešininko 
nas retkarčiais " žvilgteldavo -į j

gintą valdovę į kvadratą, kuri

vadovą Algirdą Bielskų, 3000 
Hadden' Rd.-Euclid-,’ OH, 44117.
Telef.. (216) 481-7161. . . ..
1983 rri. Š. Amerikos Pabaltieciiį 
ir Lietuvių Šaudymo pirmenybės

1983 m. Š.-A. Pabaltiečių Šau
dymo Pirmenybes- vykdo, Kana-

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
1 '• LITERATCRA, lietuvių literatūros, meno !r mokris
HM riL metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrtą, Vinai 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankol 
T. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir V 
Meilaus straipsniai bei- ftudijdg, iliustruotos nuotraukom T* 6 
M. K. duriionio. M. Lileikio, V. Kašubo®, A. Rūkžtelės ir A. Viny 
kūrybo* povedkalaia. 365 puri, knyga kainuoja tik 63.

•> DAINŲ AVeNTES LAUKUOSE, poetės, rąžytojo* b tn 
tiuli tokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dairų 
iventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainnojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim!* 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja ĘL

'• VTENBO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apratj 
tas Fuoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne same 
gyvenimo bruožų apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities Hte- 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių kny® 
parduodama tik už * 1 V . - » ,

" J * - I j

1 V JJjsI uV1A KASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalaski 
Įdomiai parsžyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės I 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienai! 
lietuviui. Leidinys fllustruotas nuotraukomis pabaigoje duodami 
vitovardžių pavadinlma%Ir Jų vertiniai | vokiečių kalbą. Eafia* 
taudlngoje 335 pU*L knygoje yra Rytprūsių lemėlapla. Kaina

> KA LAUKIS LAMU ražytojoa Petronėlės Orintaftėž at& 
m h? Ana! fr mintys apie asmenis ir vietas neprfL Lietuvoje ir pb 
maistais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik . i

1 > JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesuptu
tai tr kU<dingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje! tik a> 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe 
riją. Dabar būtų jj gąbma pavadinti kovotoju už žmogaus tels^ 
Knyga jp-a didelio formato, puslapių, kainuoja M.

1 > lATTJSNtS NOVELES, M. Zcečenko kūryba, J. Vafaičk
-—-'--aa. WW Knygoje yra 10 ngmojlngų novelių. Kaina

■ <syfr« piUMfirrti 1TW "<«. ’t!»M y-_.
— jarfpfetc IhHcri

susivienijimas lietuvię Amerikoje
yra .senj^ ’̂^-didžiausia' ir^ti^fingiąusia lietuvių fratemalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus'.
SLĄ—: atlieką kultūrinius darbus, gelbsti ir . kitiems, kurie tuos 
x i x ^darbus'dirba., • ; > ‘ V r v

y* SLA —išmoięjojOgiau kaip.AŠTUONlŠ JULIJONUS dolerių
i'ri“ a apdraudų 'savo nariams. ~ < ■

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neięško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

I * 5. Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali
d •: > : Susivienijime: apsidrausti iki $10,000.

I * * * ’ ' / ' ’ • a ,

SLA — apdraudžia ir Taupojęnaja apdrauda

.aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.,
1 s .. SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: 'už 

, • • ’ , $1,000 apdraudos sumą temoka tik $3j» rinėtams.
SLA —kuopų yra visose lietuvių kolonijose.7-. •

' Kreipkitės į savo apylinkės kuopų vedėjus, 
jie .Turns mielai pagelbės-į SLA įsirašyti. '

Vi J ' x' .'’l'pri' _J- . ' "N ’

Galite kreiptiš’ir^tiesiai į SLA Centrą:.

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
ri. . 7. . , 307 W. 30th St, New :York,fN.Y.;10001

' • ' : ' Tel. (212) 563-2210 . •

atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
i - ~ r

_____________ ____________ -j — Endowment
Insurance, kuri ypač: Naudinga jaunimui, siekiančiam

neapgmta-valdovė! O kai prieši- 
žaidžiančjų- lentas. .Ragąliaų pinkas pęc greitąi 'paČhipQr.'’sąvo 
vienąs. iš šachmatiųinkų pasiūlė gralių, rięąd pabėgųsįnųo- š^hp, j 

"L"‘ "A1'- 1 aš, žinoma, mušiau jo valdovę.
ir laimėjau partiją! J-Cha'-eha- 
cha!” X

•. 6. Dingęs. Bogoliubovas

Didmeisteris Bogoliubovas sy- į 
kį žaidė simultaną: Šveicarijoje. Į 
Kaip paprastai būna tokiais at-Į 
vėjais, po žaidimo fotografas!

Aljechinui sužaisti partiją. 'Alje- 
chinas sutiko. J'uo'du atsisėdo ’'' • * • ' prie laisvo staliuko, sustatė, fi-.

Dalwavimas atviras visiems lie- gūras, ir Aljechinas nuėmė savo 
tuviams.'šaudytojams. bokštą. Jo priešininkas pasipik-’
ŠALFAS$-gos Centro valdyba tinęs pasakė; “Kaip jūs įdrįstate

}

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.
MARIJA NOREIKIENĖ

2b01

-< SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

W. 69th St., Chisago, HL 60629 * Tel 925-2737

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo

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

IW i*» Tel. 476-2206

t i t 4

50 metiį studijavęs,' kaip
i - • ė -r

t

Bet kur, Bet karia kalba buvo parašyta apie Lietuvę, lietuvius 
Ir Metuvių kalbą. Jis mokės! kartu bu kum Jaunium Ir prof. K, 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
Uetuviq kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti.

trim J38. KJetf vtrietiri.

r. -»0
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ALTui verta pagalvoti
Dr. Kazys Bobelis, Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 

Komiteto pirmininkas, pasirašė bendrą pareiškimą su 
inžinieriumi Vytautu Kamantų, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės pirmininku. Iki šio meto Naujienos dar negavo 
oficialaus pranešimo teksto, bet yra pagrindo manyti, 
kad tas pranešimas yra toks, koks buvo paskelbtas lietu
viškoje spaudoje. Jį paskelbė ir Naujienos, kaip tai pa- 
dąr^.ir-kiti laikraščiai,-Išskyrus, frontininkų kontroliuo
jam# Draugą.' f/ - >f‘ : . • ’ :

Kalbų apie minėtą pareiškimą yra 'daug, bet pats 
tekstas nėra toks pavojingas, kaip komentatoriai sako. 
Pasakojama, kad dr. Bobelis buvo priverstas jį pasira
šyti, bet visiems turi būti aišku, kad laisvame pasaulyje 
niekas negali priversti dr. Bobelio pasirašyti tokį pareiš
kimą, kuriam jis nepritartų. Jeigu jau kalbėti apie prie
vartą, tai greičiau dr. Bobelis privertė inž. Kamantą mi
nėtą pareiškimą pasirašyti. Inž. Kamantas, kaip matyti 
iš PLB paskelbto pranešimo, neturėjo, ką suvažiavusiems 
Chicagon atstovams pranešti. Jis pravažinėjo daug Bend
ruomenės pinigų, bet nieko nepadarė. Jam nepavyko 
nieko pasiekti Europos parlamente, jis apstatė popiežių, 
jis paskelbė niekus apie Australijos ir Didžiosios Brita
nijos lietuvius. Naujienose paskelbti pranešimai apie 
Anglijos lietuvių organizacijas parodė, kad Kamantas 
gyrėsi tuščiomis žiniomis. Kas Naujienų neskaito, tas 
apie tuščias inž. Kamanto pagyras nieko nežino.

Dr. Bobelis, pasirašydamas pareiškimą, inž. Kaman
tą išgelbėjo. Cįicagon suvažiavusieji PLB atstovai at
metė iš anksto inž. Kamanto paruoštus planus ne tik 
PLB, bet ir visiems lietuvių tautos reikalams tvarkyti. 
Jam Australijos atstovai taip užvažiavo, kad jis turėjo 
atbulas žingsniuoti. Jis priėjo prie kambario sienos. Pri
spaustas prie sienos, prisipažino, kad didžiųjų savo pl%nų 
jis negalės vykdyti.

Be to, inž. Kamantą PLB Dienomis spaudė kiti rei
kalai. Jam labiau rapėjo vestuvės, negu Pasaulio Lietu

vių Dienos. Lietuviai, suvažiavusieji į PLD, nežinojo, 
kad jis buvo divorsuotas, tuo tarpu jam labiau rūpėjo 
ne suvažiavimas, bet asmeniški reikalai. Jam rūpėjo vis
ką taip vesti, kad suvažiavusieji nežinotų apie jo skyry
bas. Be to, jį spaudė ir naujos vestuvės. Kalbėti, kad inž. 
Kamantas seimo salėje spaudė dr. Bobelį, yra nesąmonė. 
Dr. Bobelis inž. Kamantui padėjo. Kamantas, kol bus 
gyvas, šito neužmirš. Jeigu ne tas pareiškimas, tai vargu 
inž. Kamantas būtų išrinktas dar penkeriems metams 
PLB-nei valdyti.

Pareiškimą pradeda ne PLB, bet VLIKas. Jiegu PLB 
būtų nušlavusi vsius kitus veiksnius, kaip inž. Kamantas 

, buvo pasišokęs daryti, tai toks svarbus pareiškimas būtų 
pradėtas PLB, o ne VLIKu.

Pareiškime pasakyta, kad VLIKas ir PLB-nė vienas 
kitą gerbs ir bendradarbiaus “lygiateisinėje dvasioje”. 
Daugelis įsivaizduoja, kad VLIKas pripažino PLB-nei 
lygias teises. Tokios prasmės pasklidusiame pareiškime 
nėra. Nebuvo jokio reikalo jos ten įrašyti. Tokios pras
mės dr. Bobelis negalėjo pripažinti. Jam būtų reikalinga 
sušaukti VLIKo vadovybės posėdį ir klausimą aptarti. 
Bet dr. Bobeliui nebuvo reikalo VLIKo atsiklausti, nes 
reikalas ėjo apie pasitarimų eigą “lygiateisinėje dva
sioje”.

Dr. Antanas Butkus nori vesti pasitarimus su Reor
ganizuota JAV LB ir traukti ją teisman. Jo pasitarimai 
su RLB vedami ne lygiateisinėje dvasioje. Ne jis užvedė 
bylą Reorganizuotai JAV LB. Bylą užvedė ligotas, bet 
dar gyvas JAV LB Centro valdybos pirmininkas Stasys 
Barzdukas. Dr. Butkus, perėmęs JAV LB Centro val
dybą, pirmiausia turėjo ligoto žmogaus užvestą bylą at
šaukti, bet jis to nepadarė. Jis nori tartis ir bylą vesti. 
Taip nesidaro. Tai ne lygiateisiškumo dvasia. Kokia čia 
gali būti lygiateisiškumo dvasia, kad trečiadienį R JAV 
LB Centro valdybos nariai turi eiti į teismą. Dr. Butkus 
lietuvių sudėtais pinigais samdo advokatus ir nori su
murdyti RLB-nę. Nusipirkęs bizūną, jis RLB-nę plaka, 
o pasakoją, jog. tai esanti “lygiateisiškumo dvasia”. Pa
vergtoje Lietuvoje tokie dalykai galimi, bet laisvame pa
saulyje nieko iš to neišeis.

Mums atrodo, kad VLIKo susitarimas su PLB-ne 
gali būti naudingas. Galimas daiktas, kad šiom dviem 
organizacijom pavyks susitarti ir suderinti savo veiklą. 
Lietuvių nedaug, vienybė reikalinga. Be to, visiems 
įgriso per dešimt metų ėjusi tarpusavio kova ir bereika
lingas darbo dublikavimas.

Aną dieną patyrėme, kad į butkinį bendradarbia
vimą įtrauktas ALTas. Iki šio meto nebuvo jokio paaiš
kinimo, bet paskelbta, kad Amerikos Lietuvių Tarybos 
Centras nutarė pasikeisti ryšininkais su dr. Butkaus 
vadovaujama JAV LB Centro valdyba. ALTas siųs ryši
ninką į dr. Butkaus vadovaujamos JAV LB Centro val
dybos posėdžius, o dr. Butkus paskirs ryšininką, kuris 
dalyvaus ALTo tarybos posėdžiuose. Kuriais sumetimais 
ALTas priėjo prie tokio nutarimo, iki šio meto dar ne
matėme rimto paaiškinimo. Būtų Amerikos lietuviams 
labai naudinga, jeigu tokį paaiškinimą paskelbtų.

Mes visi labai gerai prisimename, kur tokie ryši
ninkai nuvedė VLIKą. JAV LB-nės paskirtas ryšinin
kas neklausė, ką VLIKo valdyba svarstė, bet panoro jai 
padiktuoti, ką VLIKas turi daryti. JAV LB ryšininkas 
buvo atsinešęs į VLIKo posėdį raštą, kurį turėjo įteikti 
VLIKo valdybai, bet jis to nepadarė. Tą pareiškimą jis 
paskelbė kažkokioje kitoje spaudoje, bet iki šios dienos 
VLIKui neįteikė. VLIKo pirmininkas tokį ryšininką 
bandė sustabdyti, bet jis, užsuktas, negalėjo sustoti. Jis

J. KARIBUTAS

Kova su okupantu del savo pinigų(Tęsinys)
Pastangos VilniujePirmas rūpestis, kaip atgauti j lagaminai. Niekas, nei Vilniaus muitinė, nei inturistas tokio dalyko nežino, kad būtų koks nors naujas Įstatymas, pagal kurį lagaminai teisėtai sulaikyti. Jie spėlioja, kad gal kas nelegalaus? Gal muito reikėjo? Bet gi jie muito nei neprašė. Jei kas nelegalaus, tai , konfiskuoja. Kam paliko dabar lagaminus? Taip visas -pienas stengiamės, o jie mūs ramina, nori padėti, bet nedaug gali. Ką jie gali, jie padeda. Pratęsimą padarė. Gavome 10 dienų. Labai stengėsi ir galų gale pranešė, kad pasiimkite po giminę, lagaminus atgausite Maskvoje, tik reikės tiems išskrendant, kurie važiuos lagaminų parvesti, pirkti bilietus už dolerius. Gerai. KaS gi dabar, tokią gerą žinią gavęs, nebesutiks sumokėti po 30 dol. už bilietą tam, kuris pargabens lagaminą.Maskvoje nuvykstam į šere- metievo aerodromą, tiesiai į sandelį ir išdėstoma reikalą, kad mums yra pažadėta išduoti la

gaminus. Mes ir po parvežėją turime.Ką? Pastato akis rusė. Mes nieko nežinom. Kai eisite išvykimui, jums lagapinai bus ten pristatyti. O jei norite, eikite pas viršininką. Einame pas viršininką ir pagal jų nurodymą, patekome ne pas muitinės virr šininką, bet pas antrą pavaduotoją. Tas gi nei į kalbas nesileidžia. Eikite iš kur atėjote, ir lagaminus vežkite iš; kur atsi- vežėte. Teko afsisVeikrntU palydėtoj us su viltimi, kad lagaml-. nūs atgaus. O jie be nieko grįžo į Vilnių. Taigi, buvo dide-. lės, bet tuščios pastangos.Bendrakeleivės išvyko. Joms lagaminus atidavė. Į Paryžių '‘užkosėjo” sumokėti už virš svorį bene 300 dol. Kada pasisakė, kad tiek pinigų jos nebeturi. Tai kiek turite duokite. Sumokėjo po 200 dol. Tikras burokratiš- kas apiplėšimas. Juk turi būti nustatyta, kiek ir už kokį svorį mokama. O ne tiek, kiek tu pinigų turi.Jas išlydiėjau. Mano lėktuvas i Damaską tik ryt 8 vaL ryto išeis. Pasilikau nakvoti.Nuveža į viešbutį “Sojuz”,
buvo išprašytas.. VLIKo vadovybė pritarė pirmininko nu
tarimui, o inž. Kamantas išprašytą ^ryšininką” pakėlė 
į “ambasadorius”. Tas “ambasadorius” dar ir šiandien 
bando dublikuoti VLIKo veiklą.

Ar ALTas, įsileidęs Trojos arklį, nesusilauks tokio 
paties “bendradarbiavimo”, kokio susilaukė VLIKas? 
Kokia garantija, kad dr. Butkaus vadovaujama Bendruo
menė nesiims tų pačių priemonių, kokių ėmėsi Barzduko 
įpėdiniai? Kokia garantija, kad taip neatsitiks? Kam 
tie ryšininkai reikalingi?

kur randu nuostabiai didelę, gražią ir ištaigingą vietą turistams. Svieteli tu mano, kiek ten turistų! Klauski tik— iš kokių kraštų ten nėra. Kad gautum kambarį, reikėjo eilutėje praleisti daugiau 40 minučių. Pavargęs, išsisėmęs, be enerigijos, norėjau kaip graičiau susitvarkyti. Laimingas buvau, kai po visų lakštų pasirašinėjimo atsidūriau kambaryje. Koks džiaus .mas, kad galėjau po tiek dienų vėl gauti šilto vandens išsimaudyti. Vilniuje nebuvo. Nebuvo Įiįlta- vandens rife?- tik-_ viešbutyje, visame Vimtuje. Taip sakė, kad nebus iki birželio oirmos. Baisu, 'nes pradėjom dvokti. Rėiįręjo pasiięškpti _ j privačiai, kad pakaitintų ant plytos vandens ir nors kiek apsiplautum; O čia štai, leidžiu sau vonią ir švilpauju. Tikras esu, kad iš- simaudysiu.
Išvyka iš Maskvos i DamaskąNežinodamas, kad'" man iš vakaro 'viskas reikia ypač taksi susitvarkyti, kai atsikeliu po šeštos, visi dar-tebemiega. Jei katra ir prisikelsiu, tai mieguistas nenori nei kalbėti. O čia prie viešbučio taksi nėra.Mieguistas senis lekia į gatvę ir atvažiuoja mane paimti. Iš viešbučio į aerodropą 100 kilometrų, taigi ilgokas važiavimas. Bijau, kad nepavėluočiau.(Bus daugiau)— Kinijos šeimų planavimo skyriaus viršininkas siūlo sterilizuoti visas moteris, kurios jau turi du vaikus.— 31 metų portugalas Vieira pastatė ilgo važiavimo dvirač:u rekordą — 191 valandą be sustojimo, beveik 8 paras.

J. PUšĖNAS

... SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

Giedra atsimena, kad jis savo mintyse nu
vyko toli į praeitį, kad atidara jo knyga laukia 
naujo įrašo, dviejų naujų vardų, dviejų žmonių, 
kurie tik ką gyveno ir džiaugėsi, o kurių vardus 
dabar tenka įrašyti į šią mirusiųjų knygą ir pa
laidoti jų vardus šios knygos lapuose, kaip jų kū
nai šiandien buvo palaidoti kapinėse. Jis susi
randa reikiamą vietą ir įrašo du vardu: Eleazi 
Smartis ir Walter Smartis, pažymėdamas datą, 
kurioje pasibaigė jų gyvenimo kelias prie šaltos 
kapo duobės. Uždaro knygą, padeda ją į vietą ir 
paima brevijorių.

— Domine, labia mea aperies, — jis pradeda 
ir greitai bėga lotyniški žodžiai, kaip sniegas 
pavasarį Montanos kalvose, kaip beskubanti 
Missouri upė. Bet žodžiai dažnai būna tušti, kaip 
debesys be lietaus, kaip riešutas be kanduolio, 
kaip išdžiuvęs upelis, kokių daug pasitaiko Mon
tanoje. Giedros lūpos greitai beria žodžius, bet 
jo mintys, šiandien įsisiūbavusios, dar greičiau 
bėgioja jo jaunystės dienomis.

Štai jis jau keturiolikos metų mėgina raidyti 
plūgą ka.T'yno ūkininko lauke. Du arkliai trau
kia, reikia lygiai suversti vagą, kad dirva būtų 
gerai išpurinta, kad gerai derėtų kaimyno javai. 
Sunkus plūgas, arkliai nepaklusnūs. Jie labiau 

taikosi kokią žolelę nusiskinti, negu plūgą tiesiai 
traukti. Gi to plūgo rankenos tokios aukštos, vos 
ne iki pečių Petrai. 0 ir tas jo ūgis toks menkas, 
atrodo, lyg artų viena iš varnų, kurių visuomet 
kelios seka plūgo vagą, sliekų ieškodamos.

Kai pagaliau ateina vakaras, Petras laimin
gai grįžta iš lauko, lyg koks kautynių didvyris. 
Ant stalo garuoja balta zacirka, musės sukasi 
apie lempą ir zimbia. Jis atsisėda prie stalo drau
ge su šeimininku, piliąsi karštą sriubą į savo 
bliūdelį ir, papūsdamas šaukštą, valgo. Iš kama
ros, kur girdisi spragsant ugnį ir sušnekant, kar
tas nuo karto išeina Marytė, tarnaitė. Ji papildo 
bliūde zacirka ir duonos bakaną paduoda. Petrui 
ji atrodo tokia graži, lyg koks neregėtas paukš
telis. Jos basos kojos taip švelniai liečia gryčios 
aslą, tarsi ji būtų kokia dvasia, koks angelas, ir 
kojos nariukai kartas nuo karto sutraška.

Ragaišis pasisamdė ją per Kalėdas, o Petras 
ne kartą ją matė. Ji vadinasi Marytė Užpelkytė. 
Kartą ji laidotuvėse drauge su Morta ir kitomis 
mergaitėmis giedojo, o Petras klausėsi ir nega
lėjo nuleisti akių nuo jos. Jos balsas buvo neap
sakomai gražus ir, aukštesnę jai gaidą imant, 
kažkaip negirdėtai aikteldavo, kaip nė vienos ki
tos mergaitės, ir tas nepaprastai jai tiko. Petras 
klausėsi ir žiūrėjo į ją, kaip į kokią pasakas kara
laitę. Jos grožis jam pasirodė neturįs sau lygaus 
visame pasaulyje. Tučtuojau prieis prie jos koks 
turtuolis, koks karalaitis ir ją pasiims. Jam keis
ta. kad niekas jos iki šiol dar nepastebėjo. Ir 

Morta grįžusi sakė, kad ji labai graži, kad ji ne
paprastai puikiai gieda, ir kad jos veidas esąs 
toks skaidrus, kad net žvakės liepsnos atsispin- 
dėjusios. Tokio veido nė viena mergaitė neturinti.

Kiekvieną kartą, kai Petras ją pamato, kaž
kas giliai giliai nudiegia jo krūtinėje. Rodos, ji 
būtų apsupta kokio nematomo tinklo, kuris, jai 
arčiau pasirodžius, užkabina Petrą ir traukia 
taip, kad skauda ir drauge malonu darosi. Jis 
nežino kas tai yra, bet jis negali toms gijoms atsi
spirti, jis nori būti bent arti tų namų, kur ji yra. 
bent girdėti jos kojų narelių traškėjimą, jos ki
birų skambesį, jos naščių girgždėjimą. Bet Pet
ras nedidelis dar vyras, tik keturiolikos metų ir 
mažo ūgio, o ji jau suaugusi mergina, bent jam 
taip atrodo. Jis nieko neturi ir negali jos vesti, 
ir dar daug metų praeis, kol jis galės. Marytei 
jis visai nereikalingas, ji tik netyčia pažvelgia 
kartais į jį, be jokio šypsnio, be jokio jos akelių 
sublizgėjimo. Ne, ji ne jam. Kaip gaila, kad jis 
pervėlai gimė, jis niekuomet neturės Marytės.

Pats vidurvasaris. Saulutė žėri karštus savo 
spindulius ir rieda dangaus skliautu, jokių de
besų nelydima. Jos didelis, šviesus ratas išlenda 
iš alksnyno lapų, rasos perlais pasruvusių, ir grei
tai kyla. Petras niekaip nespėja drauge su ja 
atsikelti. Nepaisydamas stipriai uždarytų akių ir 
sunkios, lyg akmuo, galvos, jis šoksta, numeta 
storą namų darbo paklodę, griebia iš priemenės 
dalgį ir skuba taku. Didelė, rasos prisigėrusi žolė 
plauna jo kojas, iškeltas ant peties dalgis krai

posi, o saulutė karštu veidu žvelgia, šypsosi ir, 
tarsi, sako: štai ir pasivėlinai. Žadėjai šeiminin
kui būti saulei tekant, žiūrėk, kur aš jau pakilau.

Petras žengia visu greitumu, net širdis sku
ba. Kad tik jis rastų šeimininką dar namie, kad 
nebūtų jau išėjęs į pievą. Tai būtų labai negerai, 
dar, ko gero, pievose šeimininko nesurastų. Bet 
štai Ragaišio troba ir girdisi kalamas dalgis. Sau
lutė apgavo ir šeimininką. Negali ir jis eiti lenk
tynių su saule.

Du dalgiai skamba pelkėje ir smulki viksva 
gula į pradalges. Neskubėdami jie sukasi vienas 
netoli kito ir jau daug pradalgių ištiesė, kaip ko
kius geležinkelio bėgius. Piovėjai slenka ir slen
ka pirmyn, kartas nuo karto sustoja, galanda dal
gius, braukia rankove prakaitą.

Saulutės ratas jau rimtai įkaitęs. įsmeigusi 
karštas savo akis, ji žiūri į piovėjus ir stebi, ar 
daug jau prakaito ji jiems iščiulpė. Kai ji sugeria 
ryto rasą nuo žolės, ji tuomet traukia prakaitą 
iš darbininkų. Jai patinka matyti ką nors rasoią, 
žolę ar žmogaus kaktą, kad tik turėtų ką nors 
džiovinti. Tik ji nesupranta, kad nuo karšto jos 
žvilgsnio tik žole nudžiūsta, bet žmogaus kakta 
vis labiau rasoja.

(Rus dsuciau^

PATS SKAITYK ir k’TUS PARAGINK ( 
SKAITYTI DIENRAŠTI "NAL’JiENOS"
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PRANEŠIMAI

TeL: 562-2727 arba 562-272§

i

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPEClALYBi: AKIŲ LIGOS 

$907 West 103rd Street 

Vslsndos page! ■»icit*riTu^

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikų* 

Medicinos direktorių*
1933 S. Manheim Rd, Westchester, 111. 

VALANDOS: 3—8 darbo dienomis

IIIIHtilttli „fiUlililln?

TEL. 2334553 
Swvlc* 355-4504, Pm* 94053

I

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu Drau- ’ 
gijos poatostoginis nariy susirinkimas 
įvyks penktadienį, rugpiūeio 26 d., 
6 vai. vak. Vyčių salėje, 2455 W. 47th 
St. Nariai kviečiami atsilankyti, ųes 
yra labai daug svarbių reikalų ap
tarti. Bus ir veisės.

Eugeniją Strungys

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

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

OPTOMETRIST AS

KATRA LIETUVIŠKAI
2613 W. 71«t St TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
jj “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTI3 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGU A 
2454 WEST 43rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet.

ANEKDOTAI APIE .. .(Atkelta iš 3-čio puslapio) turnyre jaunas gabus anglui šachmatininkas Parkeris drąsio. mis figūrų aukomis laimėjo, neturiu žinių, prieš ką, savo partiją. Visi triukšmingai sveikino kus įsivėlė kramtoma guma, ge- nugalėtoją ir tik pasaulio meis riausiai jos lipnumą panaikina teris Aleksandras Aljechinas susiraukė ir su priekaištu pasakė: “Mano jaunasai drauge, aš turiu Į jus perspėti: nedarykite .atei-i tyje šitokių drąsių aukų! Jei jūs būtumėt žaidę teisingai, tai niekad ebūtumėt laimėję šios partijos!”

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

s Jei Į kilimą arba vaikų plau-

Pasirinkimas

Qftw 776-23*9,
t*K: 444-5543

! Prostatos, inkstų ir ilapųms t

5025 CENTRAL AVĖ.
i v St. Petersburg, Fla. 33/11 

TeL (8132 321-420$

nienės siūlomų receptų sekmadienio kepiniams, kuriuos galima iškepti be didelio vargo ir išlaidų.
ŠVENTINIS PYRAGAS1 receptas: 4 kiaušiniai, 400 g. cukraus, 400 g. grietinės, 1 šaukštelis kepimo miltelių arba sodos, miltai.2 receptas: 4 kiaušiniai, 400 I g. cukraus, 200 g. majonezo, 100g. margarino, 200 g. rūgusio pieno arba kefyro, 1 kaukstel is kepimo miltelių arba sodos, miltai.3 receptas: 4 kiaušiniai, 300 g. cukraus, 200 g. paukštienos taukų, 400 g. kefyro ar rūgštaus pieno, 1 šaukštelis kepimo miltelių arba sodos, miltai.Į dubenį sudėti kiaušinius, cukrų ir grietinę. Išmaišyti. Kepimo miltelius sumaišyti su miltais ir drauge persijoti. Tešla turi būti tokio tirštumo, kaip gera rauginta grietinė.Tortinė ar “čudo” formą ištepti riebalais, išbarstyti miltais, supilti ten tešlą ir nelabai karštoje orkaitėje keptit 50-60 minučių. (Dujinės viryklos orkaitėje ‘‘eudo” formą pakabinti už rankenėlių ant šoninių briaunų).Ar pyragas iškepęs — tikrinti [bedant ploną šakaliuką. Jei šakaliukas sausas, neapsivėlęs tešla, — pyragas jau iškepęs.Ataušusį pyragą perplauti į 3-4 dalis, truputį sudrėkinti kokių nors uogų ar vaisių sultimis ir pertepti slyvų, Kaukazo slyvaičių, obuolių ar kitokių džemu ar koše.

sFuneral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

e

GAIDAS“ DAIMID

ft

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

g ĮSTAIGA

Telef. 476-2345

J

EUDEIKI?
4605-07 SO. HERMITAGE

Tel 927-1741 — 1742

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDO:

• šafronas yra brangiausias prieskonis. Jo svaras didmenų rinkoje kainuoja 800 dol. Mano senelė būdavo labai nelaiminga, jei neturėdavo šafrono įdėti į Velykų pyragą.• Jei verdant neuždengtus kopūstus, įmesime į juos duonos riekutę arba pabaliuką sausos bulkutės, tai išvengsime nemalonaus kopūstų kvapo.• Pagal šimtmetinį kalendorių, jei vidurvasaryje svirpliai medžiuose svirpia, tai bus ankstyvas ir ilgas ruduo.• Visi sutiksime, jog grožio

ir išsklaido toks pat kiekis riešutinio sviesto, juo trinant gumą, kol ji išsileidžia. Galutiniai išvalyti drėgna medžiaga iri plaukams plauti skiediniu.® Grietinėlės, sirupo ir anglia_ rūkštinio vandens mišinys, žinomas Ice cream soda vardu, buvo pradėtas gaminti 1874 m. Philadelphijoje gėrimų pardavėjo. Laike šimtmetinės parodos, pardavėjui pritrūkus grietinėlės, vietoj jos į gėrimo mi-i šinį buvo dedama šaldytos grie-l tinėlės, lietuviškai žinomos le-j pagrindą sudaro gera sveikata, į dų vardu. Tačiau miesto tėvai! judėjimų gyvumas, spindintis Į sį naują produktą uždraudė par-1 žvilgsnis, skaitesnė oda ir šypsena lūocse. Koki vaidmenį visa tame atlieka mitybą, nesunku atspėti. Gydytojai sako, jog tie, kurie valgo daug žalių vaisių ir daržovių, palaiko patrauklesnę figūrą, o veiduose aiškiau atsispindi natūralus grožis; jų sveikata būna daug tvirtesnė.Ne visas daržoves galima valgyti neišvirtas. Morka, ropė, ridikas, salotos, agurkai, pamid'o- rai, salierai yra geri be virimo, bet bulvės, kopūstai, burokai, asparagai ir kiti nevirti visai netinka maistui. Tačiau, kas mėgsta, gali valgyti raugintus kopūstus, taip pat žalių kopūstų mišrainę.

i
iįteikė!“Žinai, mano žmona man ultimatumą: jei aš nemesiu šachmatų žaidimo, tai ji skirsis su manim!”“Ir ką tu atsakei jai?”“Atsakiau, kad aš bodžiausiu be jos!”

FinisVertė iš vokiečiu
■ T?” 
labai nuo-
kalbos

JlULlLAlZl UCUL - i| davinėti šeštadieniais. Jis buvo! pagerintas ir pavadintas soda be [ -ętų'os. Kiti jį tiesiog vadino!— sekmadieninių, iš ku-} rio išsivystė šiandieninis sundai pavadinimas.o Mokslininkai tyrinėjo avižų augimą, brendimą ir nokimą. Jie surado būdą, kaip išauginti daugiau avižų trumpesniu laiku. Aviža yra labai svarbus žmogaus mitybai javas, ir užima penktą vietą visų javainių pasaulyje rinkoje. Daugiau už jais sunaudojama ryžių, kviečių, rugių, kukuiūzų ir miežių.o Kadaise Amerikos lygumose ganėsi didelės bandos laukinių karvių ir jaučių — bizonų. Dabar didžiausrias jų telkinys yra Custer valstybiniame parke. Ten jų yra yirš 1,300. Kartais kai kuriose kraųtuyčse būna ir bizomi mėsos, iii 'yra panaši į jautieną, tik truputį pigesnė.

Sunday>_

Jej nenorime pyrago pertepti, galima į tešlą įberti porą saujų razinkų. Tik jas reikia perrinkti, nuplauti, išgriebti iš vandens (ant dugno pasilieka mažytės smėlio kruopelytės) ir nusausinti.Į tokį pyragą tinka dėti ir obuolių. Obuolius reikia suplaus tyti skiltelėmis, sustatyti į paruoštą formą ir užpilti tešla. Tinka ir išimti iš kompoto ar iš uogienės obuoliai. Iš kompoto išimtus vaisius reikia šiek tiek nusausinti. Į formą supilti tešlą ir ant viršaus dėti obuolius. Ke- ‘ pant tešla skystėja, ir obuoliai pusiau pasineria Į pyragą.Šį bet kurio recepto pyragą galima paįvairinti kakavos milteliais, vanilija, citrinos sutarkuota žievute.Jei įbersime malto cinamono, gvazdikėlių, kvepiančiųjų pipirų, kalendros, įpilsime deginto cukraus, tai gausime tamsų, meduolį, primenantį pyragą.

TĖVAS IR SŪNUS
, MARQUETTE FUNERAL HOME

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

i

PERKRAUSTYMA1

. t

1.

JAUNOMS ŠEIMININKĖMS ARGI JAM SVARBU A JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti ii

1"

SOPULE BARČUS

Laidotuvių Direktoriai

Tel. RE 7-1213

Illinois

Kasdien nuo pirmadienio Iki peak 
tadienio 8:30 vaL vakaro.

Viso* laido* ii WCEV rtotl-a, 
bangi 1430 AM.

Vedijo — Alden. Deukw 

Tolof4 77B-1543

Leidimai — Pilna apdraus 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Cham 
ir VldA xortelea.

R. ŽERĖNAS. TeL 925-W47

Apdraustas perkriustynias 
Ii jvairiy atstmey.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 174-1 M2 arba 376-5994

RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ 

žeštądieniaii ir sekmaliemais 
nuo 8:30 iki 9:39 jai ryto, 
Stotie. WOPA - 1499 AM 

trwuliuojamo* ii «nū«v rtvdije* 
Marquette Parka.

/ VANCE FUNERAL HOME

k '
1424 South 50th Avenue

Cicero, HL 60650 \
TeL: 652-5245 5

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai: Į

fi

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
£

v
I

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA
1

4348 So. California Avenue
TeL — 523-3572
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Read label and follow 
directions.
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For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight.

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You'll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax isj, 
"The Overnight Wonder''
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(ANKUDAITYTEI)

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO. IL 6OC29

Lietuvos Aidai1
KAZĮ BRAZDŽIONYT* 

vedėja

ii WHS stoties, 1110 AM banga.

M 44 W. 71at Street

Chicane, HHnoča 60621 
Tekt 778-4274

Nuo 1914 metų
MIDLAND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000.

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

TeL 925-7400

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

TeL 598-9400

h

r MIDLAND
FEDERAL
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, IL 60632 

PHONE 254-4470

Nors miestų parduotuvėse beveik visada galima nusipirkti ir torto, ir gerų sausainėlių, ir pyrago su įdaru, bėt visiems daug skanesnis ir mielesnis namie keptas mamos pyragas.Gal ne visos jaunos šeimininkės moka jį išsikepti, todėl čia ir spausdiname keletą namų ūkio agranomės, prityrusios Budriu-

Vienas miestietis, eidamas miš_ ku, pamatė mažą berniuką renkant grybus. Sustojęs jis klausia: I*— Ar gi tu, vaikeli, jau moki atskirti nuodingus grybus nuo valgomų.— O kam man mokėti? Juk šie grymai yra pardavimui... STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

2424 West 69th Street
A. A. mokytojai

STASEI BALČIŪNIENEI

Lietuvoje mirus,seseriai Aldonai Ploplienei ir jos visai šeimai valandoje reiškiame gilią užuojautą.
DANGUOLĖ ir STASYS Sl’RANTAI, 

ir MONIKA STANKAITIENĖ

liūdesio

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, 
TeL 974-4410

VASAITIS-BUTKUS \

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003



Jūsų sveikata - kūno purifikacija
Posakis, kuris visam pasauly, 

yra žinomas — tik sveikam* kū_ Į 
ne esanti sveik1 dvasia — daug 
ką pasako. Jau tris dešimt me. 
tų kaip pasekmingai veikia Pa
saulinė Santalogu orgamzacija, 
kuri’ rūpinasi per kūno svari
nimą (purification) hme kūne 
išlaikyti gerą sveikatą. Šioje sri
tyje dirba nemažai mokslininkų 
ir gydytojų

Daugelis žymių žmonių šia 
kūno purifikacijos programa 
pasinaudojo ir esą labai paten
kinti., Mokslininką^ Ron L. Hu- 
bbord šiuo klausimu yra para
šęs gana daug knygų, kur įrodi
nėjama, kad kūno svarinimas 
labai daug reiškia ir to kūno 
sveikatai.

Šie daktarai: Megan Sheelds, 
Steven Brunton, Gene Denk,| 
Washington© Universiteto pref. 
Paul Jeeonella, Oxfordo univer
siteto prof. Lewis H. Gen ir 
daug kitų, kurie naudojosi šia 
programa ir laboratorijose darė 
tyrimus tvirtina, kad žmogaus 
kūno purifikacija padeda apsi
saugoti nuo įvairių ligų, kaip 
nuo odos vėžio, įvairių odos iš
bėrimų, ausų spengimo ir daug 
įvairių nuodingų ‘chemikalų, 
kurių žmogaus kūne yra net ligi 
600 rūšių. Be to, ta kūno sva
rinimo programa pasinaudoję 
teigia, kad, esą, įgavę daug dau
giau energijos, o apie 90% vi
sų kūno negalavimų prapuolę. 
Daug kas sako, kad ta proma 
ąustiprina širdį, pagyvina krau. 
jo cirkuliaciją, net pagerina re
gėjimą ir prapuola artritis, jei 
jis nėra Įsisenėjęs.į1

■. Kūno purifikacija atliekama 
pirtyse, kuriose naudojami garai 
ir kūno masažai. Be to, yra nau
dojama aukštos vertės vitaminai.

Tūrių pasakyti, kad vieno mū
sų gydytojo “Draugo" dienraš
tyje užsiminimas, kad ten var
tojama kažkokios “stebuklingos” 
piliulės, neatitinka tiesai. Ten 
jokių stebuklingų piliulių ne
naudoja.

Norintieji gauti tikslių žinių 
apie žmogaus kūno purifikaci
jos programą, kreipkitės į Va
cių Scerbą, H. S. D. C. AOD

I Parko, Chicagoje, atsiuntė pre
numeratos mokestį metams ir 

Human Body Purification Cen-1 pridėjo $’05 Naujienoms pa
ter, 2637 W. 63 Str. ( remti. Ji via ilgametė Naujienų 

! skaitytoja ir rėmėja. Buvo su- 
Į sirgusi, bet dabar sveiksta na

muose.
Dėkojame ir linkime p. Smn- 

lelienei greit sustiprėti.
Stepas Vilimavičius, iš Grand 

Bend, Ont., užsakė Naujienas 
savo draugui Ignui Sajaukui, iš 
St. Catharines. Ont., ir pridėjo

BIOGRAFIJOS LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJAI

Prieš metus esam išsiuntinėję 
klausimų lapus tiems asmenims, 
kurių adresus turėjome, prašy- ' 
darni biografinių duomenų LE 
papildymų tomui. Ne visiems, 
kam būt reikėję galėjome klau-, pabengti kalendoriaus išlai- i 
simų lapus pasiųsti, kadangi ne-, (j(.ins 
turėjome adresų, o taip pat sto.;
kojame talkos išplėsti susira-j Gavome Naujienoms paremti 
šinėjimą bei pasiteiravifą. tad; K.P. $ ū) ir iš T.B. $25. 
kreipiamės per 
darni:

1. Atsiliepti i 
simų lapus, kas 
rė.

2. Visų tų, kurių biografijos' 
buvo LE atspausdintos, atsiųsti 
papildymų su reikšmingais fak-j 
tais, įvykusiais po to, kai biogra- ! 
fija buvo atspausdinta. Forma 
galėtų būti tokia, kaip XXXVI- 
tome Stasio Dirmanto, Juliaus 
Gaidelio, Prano Skardžiaus. Ne.1 
kartoti, kas LE jau buvo įduota.!

3. Kas norėtų papildyti nau- • 
jais duomenimis prisiųstus klau-Į 
simų lapus, galėtų tai padaryti’ 
dabar.

4. Siųskite mums adresus tų! 
išeivijos lietuvių, kuriuos ma
note esant vertus dėti enciklo
pedijoj. Atkreiptinas dėmesys1 
j jaunesniuosius Įvairių profe
sijų visuomenės veikėjus.

5. Nurodykite pastebėtas LE 
36-se tomuose klaidas, išskyrus J 
tas. kurios jau buvo atitaisytos.

Kaip visadh, redaktoriai pasi
lieka teisę spręsti kas iš pasiū
lytųjų asmenų dėtinas enciklo
pedijom

Laiko terminas raštams gau
ti: š. m. rugsėjo 30 d. Adresas: 
Lietuvių Enciklopedija, P. O. 
Box 95, So. Boston, MA 02127."

LE Redaktoriai

spaudą, p r ašy- J

pasiųstus kiau
to dar nepadą-f

Dėkojame abiem.

Marion Dąmbros.-iš Marųuetle į 
Parko, Chicagoje, pratęsė jįre~ j 
numeratą 6;mėn. ir pridėjo $10 
Naujienų paramai. Ji yra ilga-j

j metė Naujienų skaitytoja ir rė
mėja. |

Dėkojame už šią ir nuolatinę, visus atsilankyti įrengiamą ge- 
paranią. '

Gus Jasmantas, iš .-
užsisakė Naujienas vieneriems 
metams. Dėkui.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

_ HmmI, žm4 — P»rde*l«* 
ARAL 1ST ATI FOR SALI.

Reel H, žemi — Pardevlnwri
RIAL RSTATI FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS
R NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

» NOTAR1ATAS • VERTIMAI

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUTMAW- 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: ?

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

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

— Chicagos Lietuvių Medžio- 
į tojų-žuvautojų klubas kviečia

gužinę, kuri įvyks šių metų rug- 
Australiios ' P’^’° m^n- ^8 d., sekmadienį. 

112 vaL, šaulių salėje, 2117 W.
43rd Street, šokiams gros Evald 
Knoll orkestras. Bus karšti ir 

Bruno Matelis, Tauragės klubo . šalti užkandžiai, veiks baras bei 
kasininkas, atsiuntė klubo pa-!
skirtus $25 Naujienoms paremti. Į

Dėkojame Tauragės klubui ir{ 
p. Mateliui už jo asmeninius $25 i 
Naujienų paramai.

Aleksandras Chaplikas, iš So.
Boston, Mass., ALTo iždo globė- į 
jas ir SLA vicepirmininkas, pra-! 
nešė, kad aplankė Juozą Kra- 
sinską, gyv. Worcester, Mass.
J. Krasinskas jau sulaukė 88 me
tų amžiaus, o jo žmona Eva su-j 
laukė 90 m. i 
prieglaudos namuose.

gegužinė įvyks po stogu.
J. ir K. Čiurinskų adresas: 

11233 W. 80th Court, St. John, 
Ind.

Korespondentas
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-22M
' --------—

laimės šaltinis.

— Mikų krautuvė yra 2437 W. 
69th St. (Lith. Plaza Court).

Vasaros pramoga
Gražioj gamtoj pabuvoti 

malonioj draugijoj praleisti lai
ką yra vasaros gražių dienų iš
naudojimas.^

Tokia graži ir jauki vietovė

ir

— Afganų pabėgėlių skaičius 
Pakistane ir Irane pasiekė ketu
ris su puse milijono.

— Tanzanija susirūpino ap
saugoti krašto raganosius, kurių 
beliko apie 50. 1976 metais jų 
dar buvo 2,500.

i KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

Pajamų bungalow — 1^ aukšto mū- 
. rinis, 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas. 

n_ j Marquette Parko centre. Nebrangus.

2 aukštų mūrinis. Pirmame aukšte 
6 kambariai, 3 mieg. Antrasis aukštas 
padalintas į du butus. Batų siuvėjų 
dirbtuvė rūsyje.. Geros pajamos. Lith
uanian Plaza Court (69th St:) ir 
Washtenaw.

ŠIMAITIS REALTY

*

*

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Talman Avė. 
Tol. 927-3559

v

D ž M E S I/O 
52-te METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI; 
Tiktai $120 pusmečiui lutomebllia 

Liability apdraudimas pen tintą- ‘ 
karna. Kreiptis: j

A. LAU RAITU
4645 So. ASHLAND A¥L :

TeL 523-8775

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878
Tuo reikalu jums gali dau> 

žadėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphons; — 
A'ELLS peržiūrėt? '‘Sūduvos’1 ■ 
išleista knyga ru legališkomis

ir gyvena senelių netoli Chicagos J. K. Giu- 
Juozas sodybą, prie didelių kryž-

dar apžiūri savo daržą, ypač mė- kelių. R. L. Bendruomenės, East 
y Chicagos, Ind., skyriaus valdy

ba, š.m. rugsėjo mėn. 5 dieną, 
ruošia gegužinę ir kviečia ma
rius ir svečius atvykti į pasi
linksminimą.

Gegužinės pradžia 12 vai. 
Svečiai laukiami iš Cicero. Mar
quette Parko, Brighton Parko ir 
kitų apylinkių.

Veiks virtuvė: bus dešrų su 
kopūstais, kūgelio ir kitokių už
kandžių. Ištroškusius gaivins 

-.baras. Bus gausių fantų loterija; 
■ šokiams gros muzika.

Automobilių, pastatymas ir 
įėjimas į gegužinę — nemoka
mas. Nepalankiam orui esant.

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S..Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171

PARDUODU 240 akrų žemės 
Winter, Wisconsine, prie County 
kelio “W”, Kaina — $150 akras. 
Reikia įmokėti $5,000, o už liku
sią dalį duosiu-morgičių už 8%.

Rašyti: ’ !
BEN P. KARWACKI 
454 W. 150th Street 

Harvey, Ill. 60426

i
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REIKALINGAS MAŠINISTAS

PLUMBING AND HEATING 
(Vandentiekis ir šildymas)

su 5 metų praktika 
dirbti dvejomis maišnoinis

— LATHE ir MILL.
Skambinti 476-1100

HELP WANTED —- MALE 
Darbininku Reikia

’ormomiy
Knyga su formomis gauna 

na Naujienų administracijoj*

“LIUCIJA

TAVERN and BUILDING
Willow Springs, III. 

Across from Lithuanian 
National Cemetery.

4 bedroom apartment. 
Property 145 x 290. 

$144,500
Call 354-2123

T

tynęs.
Dėkojame, už- Krasinsko at

siųstus $10 Naujienoms paremti.
Jonas Dalbokas, iš Los Ange- 7 o

les, Calif., rašo:
“Nelaukdamas raginimo, siun

čiu 6 mėn. prenumeratai pratęs
ti mokestį — $22 ir spaudai pa
remti $20. Linkiu visam Nau
jienų štabui sveikatos ir sėkmės 
gyvenime”. :
‘ Dėkui už puikius linkėjimus 

Barbara Šmotelis, iš Marquette ir paramą. , <

Aleksas Ambrose,.
Z’? r * • '

Ave.. Chicago. H. 60629.
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 

į ’ • A

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir iSšpausdino' geriausią 
... Chicagos lietuvių istoriją 

(1869 —1959 metai) . ■ ‘
■ 664 psl., vardynas. ?

- ' į: Minkšti viršeliai. , Kaina S15. 
Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St

Naujienosejodinu gauti nepaprastai įdominagydy-
4-: • ™:Lūx_ > i > .- • J

metųJyyknis, Jabioiiskibir Tototaičk> jaunas>dieia* ir 
Įr-— ■ < _______ /18.00

pANT^Sę įū priežiūra, ęvęikąta Ir 1 
ais viršeliais .. 1 i £>4.00
kitais viršeliais, tik ^<3-00
- AUKŠTA KULTŪRA -L ŽIAURŪS

RMO.NES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik - $2.08
Galima taip pat užsakyti paštą, atsiuntus ČekŲarba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri- 
ėdant SI persiuntimo išlaidoms.

JAU ATSPAUSDINTA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Mr. K. Januta,

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

OPEN HOUSE
SUNDAY, 12 to 3 

i

5115 W. Parker
Brick-in-Law. 2. car brick, garage. 
7 rooms down — Lounge and long 
room plus dining room with wall 
to wall carpeting. 3 bedrooms, 
ceramic tile bath, wood cabinet 
kitchen, panelled porch with fire
place. Tar-in-wall & foam..3.rooms 
up — lounge first room, bedroom, 
tile bath, wood; .c^binėt kitchen. 
Three in wall air-conditioners. Sep
arate stove. Finished basement — 
ceramic tile, - bath, * laundry room, 
recreation room. New roof. Fire 
escape. Hot water heat. Aluminum 
gutters. Tuck-pointed. Home secu

rity alarm. $78.000.

ELEKTRINIS NUTEKĖJIMŲ 
PRAGRŲŽIMAS

pagrindinio ir plaunamosios bei 
plaujamosios ir vonios drumz

les. Kalbame lietuviškai.
757-3790

Triaminic® Syrup 
riaminidn® Tablets

Triaminic-12* Tablets
For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.

Pardavimai fr Taisymai 
1646 West C*th Street 
Tai. REpvbik 7*1941

ir kitus kraštui
P. >N EDAS, ^4059. Archef Avenue, 
Chicago, UI. 60632. Tol. YA 7-59tt

. ’ Notify Public T: 
INCOME TAX SEfcviC!

i - .y;!i
4259 S. Maplewood, TeL 254-743®

Taip pat daromi, vertimai, giminią 
iškvietimai, pildomi pilietybėj pn- 

šymai ir kitokie blankai

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

Seštad.: nuo 9 vai r. iki 12 vaL d.
* 1 k pagal susitarimą.

TeL 776-5162
1649 West S3rd Street

ADVOKATŲ DRAUGU A 
V. BYLAITIS 

Ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

Nno 9 ryto Od 5 vaL popiet. 
Šeštadieniais pagal susitarimą. 

6606 S. Kadzi* Ava. 
Chicago, III. 60629 
TeL: 778-8000

PlUCm JAV TAUPYMO AONUf

— Naujienos, Gulago, 5, HL Friday, August 26,1983


