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reikalais. Ji reikalauja, kad 
Maskvos elgesys būtų saisto
mas branduolinio amžiaus po
reikių”.
. Daugiausia rūpesčių kelia šie 
Sovietų veiksmai:

“— Tebesitęsiantis karinio vy
ravimo siekimas;

— Nekūrybiųės pastangos sve
timą sovietinį kurpalį primesti 
tariamai nepriklausomiems So
vietų klientams ir sąjunginin-’ 
kams., ypač Lenkijai;

— Nesiliaujantis sutarčių ir 
susitarimų tempimas iki- pažei
dimo ribos ir, ksi kuriais atve
jais, toliau ribos; ir

— Nuosekliai blogas rekordas 
žmogaus teisių reikalu, priešta
raujantis Sovietų įsipareigoji
mams pagal Helsinkio , susitari
mus”.

Departamentas pastebi, kad. 
“Sovietų Sąjunga yra ir pasi
liks globalinė super-galybė”. Jos 
vadovai jaudriai-^-pąvęikiami

Neseniai išleistoje santrauko
je (GIST — Esmė) apie JAV 
santykius su Sovietų Sąjunga, 
Valstybės departamentas pažy
mi, kad po 1917 m. revoliucijos 
santykiuose su Maskva pasireiš
kė keli ryškūs tarpsniai. Jų 
tarpe “minimalių ryšių laiko
tarpis, sudėtinga karo meto san
tarvė, stabdymas įtemptas šal
tojo karo varžybos, ir paskiau
sias nesėkmingos detantės lai
kotarpis”. Pastarajame dešimt
metyje “priešiški pasikeitimai 
Sovietų elgesyje žymiai apsun
kino Sovjetų-Amerikos santykių 
tvarkymą, į Rytų-Vakarų var
žybas įtraukiant kas kartą dau
giau" ir. daugiau, tarptautjnių 
problemų”. ■ , ;.

Tai visiškai tikslus apibūdi
nimas.

Valstybės; depaptamentas nų- 
rod'o, kad abidvi pusės yra pa
jėgios viena kitąri sunaikinti, ir 
todėl “centrinis .elementas mū
sų santykiuose ' yra pastangos 
išvengti branduolinio karo”. 
JĄ1V naujai įsipareigojo “at
kurti savo karinę neekonominę" 
galybę ię, < mpi^nį- .'-.iąjęgumą”. 
Kačtu įlekiama: Sę^i^ų'/vado-- 
vus įtraukti j. '“kūrybingą įpbkal- 
bį”j Esą “grėsmingos nuolatinės 
akistatos.Sovietų Sąjunga 
mes nelaikome neišvengiama. 
Tojįia akistata .apsunkintų pa
stangas ‘irtfišį siekiniams igy-; 
veridinri -^ taikai, žmogaus teif 
senas, Ekonominei pažangai, sri
tiniams pastovumams. Mūsų po
litiką, jei patvariai, bus/jos lai- 
korhasi^> skatina ; Sovietų tarp-, 
tautinįhudsajkumu irt galės pa
dėti pagrindą kūrybiškam san- 
tykiavithūi tarp ąūsų kraštų”? /

Sovietų/‘Eurazijos” geografi
nė padėtis liečia Anrėjikos ir jos- 
draugų "interesus dviejuose že
mynuose. Marksistinė-leninisti- 
nė jdeoTogija yra visiškai skir
tinga . nup- mūsų. ‘Tačiau taiki 
pasaulio santvarka nereiškia, 
kad mes turime sutarti visais

ARGENTINOJ SUIMTAS GEN. OTTO 
PALADINO IR DU PULKININKAI

“JAV veiksmų,' kurie ryškiai at- KARIUS SUĖMĖ DABARTINĖ KARIUOMENĖS VADOVYBĖ.' 
skleidžia agresijos*’ rizikingu
mą. Mus rūpina Sovietų įsipa- 
reigojipaas vyrauti kariniu pajė- 
gum rime i ie-

. t 'i-.mom

RUE^OS AIRES, Argentina. 
Dabartinė Argentinos kat- 

išųieriės vadovybė, civili- 
jy*?/tBfams teisėjams įsakius, suėmė

-linkimą naudoĖ ^j^ą, skatinti 
nepastovumą, mes paryškino
me, kad mes pasipriešinsime 
pasikėsinimas prieš mūsų - — 
mūsų - sąjungininkų bei draugų ■ 
gyvybinius interesus. Kadangi 
Sovietų' klientams ateinanti į 
valdžią laisvė yra ribojama, mes 
privalome' remti tuos, kas turi 
teigiamą pakaitalą sovietiniam 
modeliui. Galop,. ' skatinant] 
Maskvą laikytis savo tarpiau- joji vyriausybė* dar nesudaryta, 
tralų -įsipareigojimų, mes pri- Kraštą dar tebevaldo Argenti- 
valome nepalikti Maskvai jokių nos kariškoji vyriausybė. Visus 

svarbesnius reikalus sprendžia 
gen. Bignone ir gen. Cristiano 
Nicolaides.

I Argentinos kariuomenės va- 
I dams nušalinus civilinę vyriau- 
; sybę, Argentinos kariuomenėš 

žvalgybos viršininku buvo gen.
, Otto Paladino. Jis vadovavo ko
vai prieš įsigalėjusius darbinin
kų unijų vadus, anarchistus,

1 sindikalistus, komunistus, libe- 
' ralus ir kitokioms politini-ms 
grupėms priklausančius žmo- 

j nes.
Gen. Paladino buvo labiau

siai bijomas karys, nes vadova
vo kariškai organizacijai, areš
tuojančiai viešosios tvarkos 
priešus.

Teisėjas Jose Nicasio Dubar 
pasirašė įsakymą pirmon eilėn 
suimti generolą Paladino. Jis 
tuojau padėtas į kalėjimą; Jis 

! turės kalėjime sėdėti iki teis
mo. niekas jo iš kalėjimo išimti j 1.negales.

Be to, suimtas ir pulk. Rodol
fo Schohci Mdreno bei pulk. 
Ruben Dario Gonzalez Figuerei- 
dos. Jiedu buvo, artimiausi žval
gybas viršininko bendradarbiai. 

| Atrodo; kad prokuratūroj yra 
buvę glaudūs generolo Paladino 

j bendradarbiai.
Susidaro įspūdis, kad suim- 

į tieji turės aiškintis teisme ir 
[bus paskirtos bausmės už sau-

TRIM CIVILINIAM TEISĖJAM ĮSAKIUS 
valiavimą, nors tikimasi, 
vėliau gali būti pravestas 
nestijoS įstatymas ir kariai

susitaręs su 3-A organizacija, 
gaudė įtariamus asmenis, juos 

■uc patardydavo ir nužudydavo.
Į Argentiniečiar jau išrinko 
naują prezidentą. Išrinktasis 
Raul Alfonsui rinkiminėje kam
panijoje pareiškė, kad teismai 
spręs visų karių, nusižengusių 
įstatymams, nusikaltimus.

Prezidentas išrinktas, bet nau-

abejonių dėl mūsų ketinimų”.
(Nukelta į Sestą puslapi')

— Rusai neišvažiuoja 
nevos. Jie laukia ,kad 
kiečiai padarytų jiems 
das.

iš Že- 
ameri- 
nuolai-

Angoloje kovotojai prieš komunistinę vyriausybę ir kubie
čius paėmė nelaisvėn 27 baltuosius, atsidūrusius komunistų 

DtbAr jiė nori galfm&i greičiau dingti iš Angolos.

NIKOSIJA, Kipras. — Turkų 
vadas Kipro saloje antradienį 
pranešė parlamentui, kad Kipro 
saloje, turkų laikomoje teritori
joje gyvenantieji turkai ir grai
kai paskelbė naują respubliką. 
Kipro parlamentas tuojau pri
pažino naują respubliką.

Kaip graikai, taip ir turkai 
tuojau sustiprino pasienio sar- 

j gybas. Siena eina tarp graikų ir 
j turkų Kipro sričių. Siena vadi- 
j naši Žalioji siena. Ji skiria ne 
j tiktai turkiškąją ir graikiškąją 
sritis, bet jis skiria Nikosijos 
miestą, esantį tarp dviejų sri
čių.

■Žinia apie naujos Kipro res
publikos Įsteigimą tuojau pa-

RAUF DENKTAŠ PRANEŠĖ ŽINIĄ 
KIPRO TURKŲ PARLAMENTUI

VALSTYBĖS DEPARTAMENTAS PRAŠO KITAS VALSTYBES 
NEPRIPAŽINTI KITOS VALSTYBĖS KIPRO SALOJE

“naujos nepriklausomos” turkų 
-graikų respublikos, nes nau
joji respublika nori pakenkti 
Kipro santykiams.

— Mes smerkiame Kipro tur
kų nutarimą įsteigti nepriklau
somą Kipro turkų respubliką, — 

l pareiškė Alan D. Romberg. Jis 
pridėjo, kad JAV nepripažins 
naujos valstybės ir prašė kitas 
valstybes jos nepripažinti. Vals
tybės departamento pareigūno 
Rombergo pareiškimas buvo la
bai griežtas,

1974 metais turkai pasiuntė 
savo karo jėgas į sritį, kurioje 

j buvo didokas graikų ūkininkų 
' skaičius. Dabar graikai reika
lauja, kad visa ta sritis būtų 

t atiduota graikams, nes daugu
ma ūkininkų yra graikai. Jie 
nori laisvo susisiekimo su grai
kais.

kad 
am
bus

ras Ulu.su laikraštininkams pa
reiškė, kad Turkija pripažįsta 
naują respubliką, turinčią 6,000 
turkų ir graikų. Turkai gyvena 
miesteliuose, o graikai daugiau-[lų gegužės mėnesio kėlė mintį, 
šią dirba laukus. Į kad turės paskelbti “nępriklau-

, ,.-'Ž)en]ęfiiš jiailansentuiĄMtiTiš- somą respubliką”.-loję srityje, 
kč įsitikinimą, kad šios respub
likos įsteigimas padės sudaryti 

. _____ _ . __ Kipro salos federaciją. Turkai
Niekas nesirengia įsiveržti į Yę-ytaato, kąd 3 nępriklaįsomos 
nezuelą, Panamą, Meksiką-' ąr ’ vąlstybesisgalės sudaryti Kipro 
Kolumbiją, bet šių valstybių fėderacįją ir.galės taikiai sugy- 
ambasadoriai planuoja sutarties venti. Dabartiniumėtų rtegali- 
projektą, kurioj pasisakys prieš mas jo|:s graikų ir -turkų susi-; taikos siekimus šiaurės Libane, 
invaziją į bet kurią valstybę. Į tarimas; Graikai tvirtina, kad Dabartiniu metu planuoja at

imti ginklus visiems Artimųjų 
Rytų gyventojams, tuo tarpu 
turkai, skelŲdami_^naują 
publiką, turės toje srityje 
kyti ginkluotus karius.

. I 
turkus visai — JAV bet kada išvežtu

mines raketas iš Anglijos ar ki
to krašto, jei rusai pasižadės 
naikinti dabar Rytų Europoje 
turimas raketas.

MEKSIKA, VENEZUELA
- BIJO INVAZIJOS

WASHINGTON, D.C. — Ke
turių Amerikos valstybių’ am
basadoriai posėdžiauja Wash
ingtone. Atrodo, kad jie i bijo 
svetimos valstybės invazijos.

Rauf Denktaš jau nuo šių me-

NUŽUDĖ 70 PALESTINIEČIŲ

TRIPOLI, Libanas. — Sirijos 
kariuomenės vaddyybč, pajėgu
si išstumti patį Arafatą ir jo ša- luotus pajėgos gali įsiveržti i bet dalį. Dalį graikų išvijo į pietus 
lininkus iš Tripolio miesto, arti- kurią Centro Amerikos valsly- ir vakarus, atimdami iš graikų 
lerija apšaudė kareivinėse susi-, bę. Ambasadoriai pasmerkė žemes. Turkai kaltina graikus, 

JAV marinų iškėlimą į Grenadą, kąd jie; nepajėgė laikytis tarp-

Meksika bijo, kad. }AiV gink- turkai [.pagrobė didesnę salos

tada nereikės jos atiduoti grai
kams.

Valstybės departamentas da
bartiniu metu bando siekti tai
kos Libane, kuris yra ne taip 
toli nuo Kipro. Nauja padėtis 
Kipro saloje gali apsunkinti

res- 
lai-

spietusius palestiniečius. Pats 
Arafatas mato, kad jo eilės re-i 
tėja, bet kareivinėse ir stovyk
loje dar yra apie 6,(XX) žmonių. 
Jų tarpe yra moterų ir vaikų.

Sirijos kariai nekreipia dėme
sio i Arafata. Jie sutraukė arti- 
teriją ir pradėjo šaudyti į karei
vines. Pats Arafatas paklausė, 
ko Sirijos kariuomenės vadovy
bė iš jo norinti. Jis sutinkąs v>- 
žiuoti į Damaską ir tartis su Si
rijos kariuomenės vadais. Siri- 
jiečiai nieko jam neatsakė, bet 
reikalauja atiduoti ginklus ir Į 
eiti į nelaisvę. Keli sužeisti pa- j 
lestiniečiai taip ir padarė. Jie j 
buvo nuvežti į Tripolio ligoni-1

tautinio, susitarimo, ruošė per-( 
versmą ir bandė 
išstumti iš salos. Turkams pa
dėjo ant greitųjų permesti tur
kų kariai, pajėgę atstumti per
versmą suruošusius graikus. Ke
liais atvejais bandė rasti bend-1

. rą kalbą, bet nė viena pusė ne- — Beirute eina kruvios ko- 
nori daryti nuolaidų. • vos. Pačiame miesto centre

i Denktaš pareiškė turkų par-‘tarška kulkosvaidžiai ir sprogs- 
lamentui įsitikinimą, kad Kipro 
saloje trijų valstybių federacija 
bus lengviau įsteigti, negu lauk
ti, kad dvi nesutariančios Kipro 
salos pusės suderintų savo skir-

; tumus.
WASHINGTON, D.C.— Vals 

nes, kad būtų suteikta pirmoji; laikina. Ji galios iki ateinančių tybės departamentas trečiadienį 
pagalba. Keli jauni vyrai ligo- i rinkimų. Jos darbas skaitysis patarė turkams nepripažinti 35,000 karių, 
ninėje verkė. Jiems buvo skan- ] baigtas, kai pasibaigs rinkimai.’ 
du. kad į juos šaudė Sirijos ka- Grenados tarybos nariai bu-J 
riai — palestiniečių draugai, i vo pakviesti į JAV ambasadą, 
Palestiniečiai niekad nemanė, j kur jiems pranešta apie JAV 
kad Sirijos kariai taps palesti- ■ karių padėtį saloje. Tarybos na- 
niečių priešais ir bandys atimti į riams buvo pasakyta, kad 
jiems gyvybę.

GRENADOJ SUDARYTA 
VALDOMOJI TARYBA

ST. GEORGES. — Jau minė
jome, kad Grenadoje savaitės 
pradžioje buvo sudaryta laiki
noji salos vyriausybė, kuri pa
ruoš kraštą rinkimams.

Trečiadienį paskelbta, kad sa-. 
loję sudaryta kraštui valdyti ta
ryba. Vyriausybė už savo žings
nius turės duoti atskaitomybę 
tarybai, pasiaiškinti dėl kai ku
rių veiksmų ir atkreipti dėmesį 
į tarybos narių nurodymus.

Grenados taryba taip pai yra

tą granatos.

a to

— Didelė dalis marinų po 16 
valandų moko libaniečius, kaip 
varto! kulkosvaidžius ir tankus.

— Libano kariuomenės vado- 
vylhė turi gerai organizuotus

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $383.

kariai planuoja išvykti iš 
nados dar prieš Kalėdas.

Tarybos nariai pasiryžę

JAV, 
Gre-

KALENDORĖLIS
lapkričio 17: Aušros šv. P. 

Marijos, Grigalius, Sctikas. Ru 
.duo, Mentė, Goda.

Sauė teka 6:42, leidžiasi 4:29

Tarybos nariai pasiryžę taip 
tvarkyti salos administraciją,1 
kad JAV kariai dar prieš Kalė
das galėtų išvykti iš Grenados. 
Sala turi būti apvalyta nuo 
maištininkų.

— Kai Vakar Ženevoje buvo 
■ susitikę Amerikos ir Sovietų at- 
I stovai tartis dėl atominių raketų 
i kontrolės, Sovietų ėiį-gos atsto- 
' vas Kviecinskis pranešė, kad So-' 
Į vietų atstovai nesitars su JAV 
j atstovais, kol Amerika nesustos 

vežti vidutinės galios raketų į
Oras šaltas, pūs šiaurės vėjas. | Vakarų Europą.
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Dabar pietinę Kipro salos dalį valdo graikai, o šiau
rinę valdo turkai. Nikosijos miestas stovi Žaliojoj 

juostoj, dalinančioj salą. Dabar turkai įsteigė 
nepriklausomą turkų ir graikų respubliką.

Ulu.su


DR. KAZYS BOBELIS KALBA APIE 
VLIKO ATLIKTUS DARBUS

(Tęsinys)
VLLKas dirba per savo atsto

vybes ar tiesiogiai su krašjo lie
tuvių organizacijomis. Tautos 
Fondo atstovybės irgi daug kur 
padeda VUKui ir politiniame 
darbe. ■ ~

VLIKo santykiai su visų kraš-. 
tų lietuviais ir jų organizacijo
mis yra atviri, nuoširdūs ir jau
čiama artima savitarpio pagal
bos dvasia. Visų kraštų lietuvių 
kolonijų ir organizacijų vadovy-, 
bes yra aplankytos VLIKo at
stovų, kai kurios net po keletą 
kartų. ' '

Asmeniškas ryšys ir pažintis 
yra lygiai paudingi faktoriai 
veiklai koordinuoti ir išpjč^tj. 
To išvadoje VLIKo veikla pa
sauliniu mastu yra stiprokai 
išaugusi. .

Argentinoje — VLIKą atsto
vauja Artūras Mičiudas ir jo su
darytas komitetas. Jisai tęlefonu 
lapkričio 1 dieną pranešė, kad 
VLIKo atstovybė yra stipriai 
išplvtusi savo veiklą ir po pasi
keitimų Argentinos Lietuvių Ta
ryboje bei po Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimo Čikagoje 
panama WLIfeii yra labai; pagy- 
vėjųsi. Jie turėjo labai gerus 
ryšius su Argentinos vyriausybe 
ir tikisi, kad dabar, išrinkus 
prezidentu; Rauk Alfonsiną, jie 
galės -.ir toliau gauti Argentinos 
vyriaūsybės paramą Lietuvos 
bylai. Jie'nuolatiniai rašo j Ar- 
gęntįįnos spaudu Lietuvos oku
pacijos klausimais.

f į. <4 *

Taip pat pranešė liūdną žinią, 
kad.'spalio’ mėnesį mirė Argenti
nos VLIKo atstovybės narys 
Leonardas- Sruoga.'

Artūras. Mičiudas prašė per
duoti seimui geriausius linkėji
mus įr svėikinimus.

Venezueloje — VLIKo atstovu 
yra Gayorskas. Ponia Jūratė 
Statkutė Rosales redaguoja Eltą 
ispanų kalba. f

Brazilijoj — veikiama per po
nus Valavičius, p». Tataruną,'p. 
Čįuvinską ir palaikomas ryšys 
sū Brazilijos Lietuvių. Sąjunga ir 
jos pirmininku p. Bumbliu.

. Kųn;’,GayėnasįSU;VLIKo pa
galba-išleidžia vieną ar du kart 
į metus. Jeteašti. apie LjetųVą 
poriįgaių kalboje. 3 _

Spalio menesyje pArėmeme p. 
M. ĮLiaupinaįtį jb’ aritifcomunis- 

. tinėje žurnalistikoje, iškeliant 
vykdomą Sovietų genocidą Pa
baltijo tautose.- -. - -

K^iiadoje daug VLIKo vei.
^.’ii ii 1^111111"^iiRiir-nin,, ^'Hm m w ' %,

Tad Kražių skerdynės prieš-

Dr. Kazys Bobelis

klai padeda Tautos Fondo atsto
vybės pirmininkas Jonas Fira- 
vičius, Kznaribs lietuvių vei
kėjai A. Rinjcūnas, di. A. Pacevi- 
čius ir daugelis kitų. Bendra- 
darbiaisjame su KLB pirminin
ke ponia Joana Kuraite-Lasie-' 
ne.

Mes esame dėkingi Kanados 
lietuviams už jų ypatingai dide
lę finansinę paramą VLIKo veik
los Įvykdymui.

JAV — kaip ir praeityje san
tykiai su ALTu, BALFu ir (R) 
LB yra labai.geri ir vyksta ar-] 
tima kooperacija- T^P Pat 11O-I 
rėčiau pasidžiaugti, kad pasikei
tus JAV LB valdybai, pirminin- 1 
kaujant dr. A. Butkui ryšiai ir 
kooperacija pasikeitė labai tei
giama ir malonia linkme ir šiuo 
metu jokių problemų nėra.

VT-TKas, kaip LB kūrėjas, iš
gyvena tebesitęsianti JAV LB 
.susiskaldymą ir bylinėjimąsi ir 
yra pasiruošęs visada tarpinin
kauti šiems reiškiniams paša
linti.

VLIKo iniciatyvos dėka buvo 
Įkurtas bendras apkaltintų lietu
vių teisėms ginti komitetas iš 
VLIKo, JAV LB ir ALTo atsto
vų. Kvietėme ir BALFą. Ko
mitetas gražiai veikia. VLIKo 
atstovu komitete, yra p. Vyt. Jo
kūbaitis. . Jis savo pranešime 
paminės smulkiau komiteto dar-1 
bus. ;.

Eltos leidimas yra labai išplės
tas. Ji yra leidžiama lietuvių, an-Į 
glų ir italų kalbomis kas mėnesi, Į

• prancūzų ir ispanų kalbomis, kas}
3-4 mėn., portugalų - 1 ar 2 kart į ^Habsburg^ ’ A.* Venckus’ at- 
Į metus. Dabar po ilgesnės per-. j]a^a j didelį ir svarbų darbą 
traukos spalio mėn. vėl išėjo į jf pramynp pirmuosius kelius 
Elta vokiečių kalba; redaguoja Pabaltijo rezoliucijai. Europos 
ponas. Baronas. Pradžioje ji eis] Pari?mente 
kas 3 ar 4 mėnesius, vėliau pa-1 
žiūrėsime.

Bendrai Eltos pareikalavimas 
yra labai didelis, ypatingai ang
lų kalba. Elta atlieka nepapras
tai svarbų uždavinį mūsų lais
vės kovos informacinėje tarny
boje.

Anglijoj-. — VLIKą atstovauja 
p. Jaras Alkis, Didžiosios Brita
nijos Lietuvių Sąjungos pirmi
ninkas. Rugsėjo 18 d. 1983 me
tais teko įdūlyvauti 
Britanijos Lietuvių 
valdybos pasitarime, 
25 d. Liūtas Grinius 
darėme informacini 
apie VLIKą politinę veiklą Lon
dono lietuviams.

Tautos Fondą atstovauja p. Vil
činskas.

ruomene, kuriai Maskvon valdo
vai jiek svetimi ir priešiški.

Tad ‘dailininkų kunigaikščio” 
raižinys Sarbievijaus lyrikai pa
brėžia Lietuvos kultūros sukles
tėjimą tais laikais, kai Rusija te
bežengė toje srityje pirmuosius 
žingsnius, kai Maskvoje nei sap
nuoti nesapnavo apie universite
tą, atsiradusį Maskolijoje apie 
pora šimtų metų vėliau negu 
Lietuvoje.

Bet mes turė ome aiškinti Am. 
sterkiamo Savilaidos ir Kražių 
parodėlės lankytojams ir Sar
bievijaus, tad ir jo knygos titu
linio lapo istorinius ryšius su 
Kražių tragedija, ir per ją — 
su Šiluvos maldininkų kalvari- 
jomis!

Kražių jėzuitu*mokykla, įsteig 
toji XVII amž. pradžioje, tiesio
giniais ryšiais susieta su Vil
niaus Akademija, tapo žymiu 
Lietuvos ir bendrai kultūros židi-Į • Elektros dalelės televizijos, 
niu. Ten keletą metų dėstė ir' lemputėje laksto 2^,000 mylių 
M. K. Sarbievijus, paskyręs odę gręitumo i Sekundę. 
Kražių kolegijos bažnyčios ker- 

, tinio akmens padėjimui, vėliau

BREŽNEVUI ATSAKO...
(Atkelta iš antro puslapio)

Sarbievijaus Lyricorum Libri 
quatuor — Lyr kos keturias kny
gas (taip skamba to istorinio lei
dinio pavadinimas) atspausdino 
jėzuitų ordino užsakymu garsio
ji Antverpeno Oficina Plautinia. 
na — spaustuvė ir leidykla. Su
sidomėjimas Sarbievijumi Euro? 
ooje buvo toks didelis, kad 1646 
m. Plauti n iana (jos savininkas 
buvo aitimas Rubenso draugas 
B. Moretas) pakartojo tą knygą 
ano meto mastu masiniu tiražu. 
XVII amžiaus bėgyje Įvairiau
siuose Europos centruose Sarbie-: 
vijaus originalias lotyniškas odes 
leido apie keturiasdešimt kartų, 
o jau 1646 metais Londone iš
vyko šviesą pirmasis jo kūrinių 
vertimas — Į anglų kalbą, “The 
Odes cf Casimire” su Įspūdin
gu ir iškalbingu raižiniu:' Hora
cijus groja septynstyge lyra, □ 
Kazimieras (Sarbievijus) — cil
ia. Viršiju galvų pasislėpęs de
besyse Apolonas laiko auksinę 
karūną . Prieštituliniame lape savo kūriniuose apdainavęs dau- 
tą apoteozę paaiškina mums ang. j geų maldininkų lankomų vieto- 
lų vertėjas G. Hills: LyrikosV]-ų Visa tai tilpo jc Lyricorum 
meno meistrai sėdi Mūzų kalvos ( Lj^ 1V ?u Rubenso tituliniu 
viršūnėse užvaldydhmi visų-žmo, ]apU 
nių klausą. Apolonas laiko tarp t- - - '

jų karūną. Abudu lyg ir lenk- gp metų buvo bestiališko vanda-

Toki jo laimė
Garsus amerikiečių rašytojas 

Mark Twaine, važinėdamas su 
paskaitomis, atvyko į mažą mi<*r 
stelį. Prieš paskaitą jis ūžėjo į 
skilty k tą a ps i skusti. <

— Tamsta esi ne vietinis? — 
klausia barzdaskutys.

— Taip, pirmą kartą į ši mies-’ 
telĮ atkeliavau.

— Geru laiku pataikei, — tę-' 
sė barzdaskutys. — šiandieni 
Mark Twain skaitys paskaitą. 
Žinoma, tamsta būsi?

— Tur būt, reiks nueiti.
— O bilietą turite?
— Dar ne. •
— Na, tai reiks stovėti, nes 

visi bilietai išoarduoti.
— Ką bedarysi, jau, mano to4 

kia laimė. Kada tik jis skaito/ 
man visuomet reikia stovėti, — 
atsakė jis.

• Gazolino galionas sveria 6 
svarus.

tyniauja dėl jos, bet tasai jų 
runętvniavimas sudaro harmo
niją”.

1682 m. paskelbtas pirmas len
kiškas Vilniaus profesoriaus kū
rybos vertimas, vėliau Sarbievi-

lizmo aktu ir paveldėtojų iš Sar- ?- 
bievijaus tradicijų atžvilgiu. O 
dabar caristinės priespaudos įpė
dinių vykdomi maldininkų žiau
rūs persekiojimai, nukreiptieji, 
prieš lietuvių tautos dvasią, lie- 

ju vertė i visą eile Europos kai- čia ir žeidžia taip pat ir įkvėp- 
bu. Lietuviškai XVII šimtmečio Lietuvos šve ntpyių dainių, 
Horacijų vertė kun. M. Gustai- kurį vainikavo laurų vainiku po-i 
tis, o dabar — Alb. Žukauskas Piežius Urbonas VIII irpager-- 
Vilniaus universiteto 400 metų1 savo graviūra didysis .Ruben- 
sukakties proga net sovietams p38, , • E. ..L,
parūpo kiek pagerbti Vilniaus _ ■ - y —
Akademijos korifėjų, kuris 
žymėtas ir oficialioje mūsų Al- Į 
ma Mater istorijoje tik- '.visaip, 
užtušuojant Lietuvos Horacijaus 
ir lietuviškojo mokslo šventykL 
los tampriausius :saitus sū Va
karų Europos kultūrine bend;-

Prancūzio-j — VLIKą atsto- stoge”. ,
Remiame ’’Baltic News” lei

dimą, Hobart, Tasmanijoj. Re
daguoja energingas veikėjas Al-> 
gis Taškūnas. 1982 metais jisai 
sėkmingai atstovavo VLIKą an
tikomunistinėje konferencijoje 
Tokijo mieste.

Taip pat remiame p. J. P. Ke- 
džio leidžiamą “New Digest In
ternational”.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seimo metu Čikagoje š. m. 
birželio 30 d., Australijos Lietu
vių Bendruomenės iniciatyvas 
dėka, padarėme principinį susi-, 
tarimą , su PLB valdybą koope?į 
ruoti ir bendradarbiauti veiki o-: 
jė.
. Pasitarimams su PLB VLI
Ko yra sudaryta komisija: pir
mininkas idž. Liūtas Grinius, 
nariai T. Blinstrubas ir V. Šo- 
liūnas. PLB valdyba pranešė, 
kad PLB komisiją sudaro: A. 
Gečys — pirmininkas ir ponai 
Danys ir Arnbrozaitis — nariai. 
Pirmas posėdis turėtų įvykti ar-

ą.vauja inž. Adolfas Venckus. Jis 
yra taip pat ir VLIKo atstovas 
prie E. T. parlamento, turi arti- 

į mus ryšius su parlamento vice- 
j prezidentu dr. Egon Klepsch ir 
j nuolat palaiko santykius su dau- 
Į geliu parlamento nariu ir Otto h u •

i

Jo žmona ponia Birutė Venc- 
kuvienė redaguoja Eltą prancū
zų kalba.
! Kituose Europos kraštuose 
veikiame tiesioginiai per tų kraš 
tų vyriausybes.
į Australijoj — labai artimai
bendradarbiaujeane su Australi
jos LB krašto valdyba per jos 
pirmininkus anksčiau p. K. Po-

• cių, dabar per p. Vyt. Bakevičių
i DidžiosiostaiP Pat tiros’11’31' Per sid-
1 Sąjungos f .Pey> Melburno ir Adelaidės LB 

o rugsėjo Valdybas.

rię atstovybę ir taip pat skyrius timoje ateityje Čikagoje.
įvairiuose miestuose. Siunčiame Tikiu, kad komisija greitai iš- 
informaciją apie VLIKo veiklą dirbs bendradarbiavimo formą 
Australijos lietuvių laikraščiams ir galėsime pozityviai bendrai 
fTėviškės Aidai” ir “Mūsų Pa- veikti.

Kiek sąlygos ir atstumai lei
džia, artimai bentdradarbiaujam 
su Nepriklausomos Lietuvos di
plomatine tarnyba:

Italijoj — p. St. Lozoraitis, sr.,

ir aš pa- 
pranešimą

Turime Tautos Fondb centri-

Tikiu, kad komisija greitai iš-

Anglijoj — V. Balickas. • <• 
Šveicarijoj — p. A. Gerutis, 
Vatikane—p. St. Lozoraitis, jr., 
Washingtone — p. St. Bačkis, 
New Yorke — p. A. Simutis, 
Chicaga—p. J. Daudžvardienė, 
Los Angeles — p. Vyt. Čeka

nauskas,
Kanada (Toronto) — p. J.) 

Žmuidzinas.
(Bus daugiau)

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD .

SUSIVIENIJIMĄ^LIETUVIŲ AMERIKOJE
. yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė 

organizacija, lietuviams- ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
5LA — atlieka’kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

' darbus dirba. ' "< ;/'•
SLA-—išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MŲ.t.TONTTS dolerių 

' , ' apdraudų savo nariams. » *=,'. ' .
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia; ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kurį ypač naudinga jaunimui,, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir--j^ gyvenimo pradžiai ? ■

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už . iSLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3,0Ū detains.

sSLA—r kuopų:,yra visose liėttftTų kolonijose: . . ; 
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjui, 

Jie Jums mielai pagelbės | 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 ;

'• VTENBO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apralj 
tu Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. TaPnė tatnai 
gyvenimo bruožų apraJymu, bet tiksli to laikotarpio brdtiea Htr 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsniais. Ta 206 puslapių knyp

LTTĖRATORA, lietuvių Hterttūros, meno Ir mokA 
HR m. metraiti*. Jame yra. vertingi, niekuomet neeenrtą, Vin*t 
Krėvė*, Igno šlapeBo, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. ŠtunkoC 
J. Raukčio, dr. Kazio. Griniaus, taip pat K. Mafusevičiaua ir T

M. K. Čiurlionio. M. iHefldo, V. Kašubo*, A. RCkitelės ir A. Vara* 
kūrybos poveialaii. 365 puri. knyga kainuoja tik $3.

f DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, raiytojoa Ir tn 
Snlą lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dairų 
iventea bei jų Istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojaa 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais dudmenhnb

ritonraag paviatnfauJęte fa vertfnM | voMeBhj EaS* EfcSd

Ir Hetuvfa EaT5^ Jis mokės! kartu su kum Jaunium Ir prof. EL

inygoje y i k

3 — Naujienos, Chicago, 8, HL Thursday, November 17, 1983I
I
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IwgJo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poa 
alją. Dabar būtų Jį galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teises 
Knyga yra didelio formato, 365 pualapfa, kainuoja (A.

V KJ EXUKStXMl, ralytofai FefroBėHs Uriafaftfc atifr 
mfnknal fr mintyijpfa umenls te vfeM D«prflt Oetnvoje te pfr» 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga tori 234 puslapius 
bet kainuoja tik U. . •

> JULIUS JANONIS, poetas te revoliucionierių*, nesupras

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

2)u<iiuiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiii7

SIUNTINIAI Į LIETUVA
- Cosmos Parcels Express Corp

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

■u JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, I1L

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

Atdara šiokiadieniais nuo

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

> • < TeL 476-2206

-4 ■

50 metų studijavęs, kaip

lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 
tr patarė mums toliau studijuoti.



LIETUVIŲ KALBOS TURTO RIN 
KIMAS IR STUDIJAVIMAS

Prof. Vaclovas Biržiška

nors rankrašt)je autorics ir ne- . 
nurodytos. Gali būti, kad tam 
pačiam laikui prtoldrttofts ir bu
vęs čartoriškių bfcliotekoje 1, 
rankraštis “Prawldla języka fi-l 
tewskiego”, pasirašytas dar nė

I KAPLANA8

BREŽNEVUI ATSAKO RUBENSAS
Nęsenrai AmstCTXhme Antro

jo pasaulio Knygyne vyko Lie
tuviškos Savi laidės 100 metų bei

kuriam buvo lemta ritę i d - 
džiausiu senovės GraVjcs lyd
imi poetu — anot mi imp ne
davimų jį savo medum išmaitinoKražių skendynu W metų paro

dėlė. Olandų lankytojų dėmesį 
traukė lyg >r keistokas sugreti
nimas. Iš vienos pusės — L.

Matyti, paveiktas nepasiseki
mo su Butkevičiaus originalia 
gramatika, Sluuaas Tadas Sta
nevičius (gimęs 1799.X.2ti d. ir

I įniręs 181.>.iL27/lll.l(J) 1829 m. 
: paku. .CjO jau mums žinomą be- 
Į vardę 1/37 m. “U n i versi tetas 
■ linguarum ’, prie kurios, kaipo 
Į jau seniai išspausdintos, net ir 
1 Vilniaus cenzūra nebūtų galėju- 
I si prikibti. Tik išspausdino kiek 
pakeitęs jos antraštę ir j>avadi
nęs “Trumpu pamokini u kalbos 
newxviszkos anna žemaytyszkos’. 
Be to, ir pats tekstas buvo Sta
nevičiaus Kiek pakeistas. Pavyz
džiui, jis čia visiškai išleido dvi
skaitą. nra.ya, ją laikydamas 
gyvojoje icadMye nebevartoja-' 
ma. Vėliau tas pats Stanevičius 
ir pats s a va rankiškai rašė lietu-j 
vių kalbas gramatiką ir rinkot 

: medžiagą lietuvių kalbos žody-f 
hui, kurj jau buvo sutvarkęs tigli 
raides Lį bet abudu tuodu dar-1 
pu,-jam. mirus, prapuolė Gėdini - 
uąičruose' palei Švėkšną, kur jis į 
praie.ds keliolika savo paskuti-] 

.uiųjų gjyVeninio įlietų. Sakoma,! 
Stanevičiaus žodynas nebuvęs: 
labai turtingas, nes SavO pahaig-' 
toje daiyje .Teturėjo vos 8.(kKT

fone — du meninio tobulumo 
simboliai: palmė ir laurų medis.

Pe Apolono kojomis — daili-
TrfnVo parašas: “Piešė Paulius

Pi ilv-ncot*

1979 metų Taškento konferenci
jai. kuri buvo skirta ‘“Rusų kai-1 
bai — TSRS tautų draugystės 
ir bendradarbiavimo kalbai”. Iš' 
kitos pusės — senovinė graviū
ra su antikiniais dievaičiais ir 
bičių maitinamu kūdikiu. Ir čia 
pat — 90 metų senumo Londo
no ‘Times’' puslapio fotokopija, 
lietuviško miestelio siluetinis 
vietovaizdis, LKB kronikos ame
rikoniškieji vertimai — virše
liuose Šiluvos maldininkų pro-: 
cesijų vargai Padėtomis po taisj gniią gJrvenimo drailgę. 
eksponatais paraštėmis, na, ir 
gyvuoju žodžiu teko aiškinti

mjtts jau XVII amžiuje nusipel
nęs pasaulinę šlovę. Ciesoriai ir 
karaliai varžėsi tarpusavyje dėl 
jo kūrybos, apipildavo jį gran
dioziniais užsakymais. Jį vadin
davo “dailininkų kunigaikščiu'’ 
ir su ta aureole jis pasiliko me
no istorijoc'e visiems laikams j 
amžinęs net savo nepaprastai

Valmikas buvo ją įteikęs tai pa? 
Hai cenzūrai antrą kartą. Byla 

šioje srityje bene pirmasis dėl jos leidimo tęsėsi dai- tre- 
darbas buvo kunigo Aleksandro' jus metus, buvo pasiekusi net 
Butkevičiaus — “Kalbrieda Lie-; Petrapilį, bet, matyti, siuntinė-' 
tuwiszkąy lenkiszka Lezumia ;amas nuo Ainošiaus prie Kai- 
mieylesieins Zemaycziams’, apie pošiaus, ir pats rankraštis din- 
kurią jau 1824 m. Kajetonas go, juo labiau, kad ilgainiui ne-. ■

elementoriaus pridėtoje biblio-; juo rūpintis, nes ir pats Valini- įįT Kajetonas Roka» Zabitis

(Tęsinys)

priskirdavo iurgjiri Btiotęiiui
' __ė A ‘ \ ’ r » J»-». . .

imlia J v* la *. * ai. IX. d J C l VVllCto J įjO, J UU 1CLU4CLU., iXCtti llv t Z* , ’ • l 'T

Zabitis buvo pranešęs prie jo ' liko asmens, kuris liūtu galėjęs į llšiS na. rašyti savo zodjuą

grafijoje kaip apie jau spausdi-> kas, atrodė, dėl savo lietuviško-^ iaoitau^as) (gimęs 18Q0.VHi.| Pasatshnxi karo m 
sios veiklos susilaukė Vilui'’”? . I' d.ur iet ir^ dabto" pasakyti.

-jis jjj v~is tęsė Į I^r Vilomje
ui?Jts Laeatiįioš attsaWlJ-s j* Var-A Zabitis bavo parašęs 
šifrą. Ligi ' paskutiniojo Pasau-l kalbos gramatiką — “Gramma- raiičo pasiųstas į Petrapilį ir ten;

dingęs (gal tai buvo tas pats,; 
Korniko bibliotekoje saugoja-- 
mias, Ruigio žodynas, kurio vo
kiškas tekstas -buvo pakeistas 
lenkišku), ir “Rozprawa o języ-; 
ku litewskim”, kuri buvusi su
dėta Poškos Baublyje, taigi bu
vusi parašyta dar prieš 1831 m.;

Gal būti, kad tą patį darbą nu
rodo ir Valančius, rašydamas, 
kad dar 1813 m. Giedraitis, rusų 
minlsterio Golicino pageidavi-j 
inu, “surinka zines apej Žemai-, 
čiszka liezuvrie”. O gal lai buvo- 
tas pats MITkės gramatikos ver- 

I .imas? Kartais minimas Šiaulių- 
bajorų vado Anupro Liutkevi
čiaus lietuvių kalbos žodynasį 

.buvo tas pats Poškos žodynas.^ 
kuris, Poškai mirus, pasiųstas Į J 
Varšuvą Zabičiui, pateko kelio-’

namą rankraštį. Bet jis išspau 
dintas nebuvo. Kaip tik dar ne- j xalaliku dvasinės vyriausyhėū- 
seniai tepaaiškėjo, kad dar 1824; nemaloni s, ir buvo v 
melais kunigas Vincentas Vai-į ištremta^ ir 
mikas šį rankraštį buvo įdavi s , nemuneje. . ‘į 
Vįiniaus lenkų cenzūrai ir po di- ‘ Bet visai galimas (rančas, Kan , 
deli's kovos 1825.XII.7 buvo ga- išlikęs rankraščiu 'TĄkcyona-- 
vęs cenzūros leidimą spausdinti' rius Liezuwia Lietuwiszka Su 
tik “išbraukus netinkamus išsi- ^rfdieimu Liezuwia Lenkiszka 
reiškimus, paimtus iš Kopoms- pagal Alfabetą trumpai, aprasi- 
kio lenkiškosios gramatikos”. ,as Metuose- Poną 1820” yra to 
Tokiu sprendimu nepatenkili’fa?, paties Butkevičiaus. sudarytas

stoc.

l-jlnio karo’-pirmas to žodynu'tyka Žnnidsko iitewska z uwz- 
. ^ąhkrasčio-ėtomas/ ąpėnięs nuo -ględnieniein innych narzeczy li- 
~A Jigi- 1 (o pagal Baltramailį, tew’skich”, kurią Zabitis pabai- 
ligį -žodžio ’rięantųpiti”), buvo, j ge 'jau' Varšuvoj e 1837 metais. 
\;kugoja®oas Varšuvos universi-! Xi -kadaise buvo Povilo Matulio- 
lelo bibfioiėkpje. Koks jo liki-; ules rankose, bet jos likimas ir- 

Tnąs po kėlių Varšuvos bonibar- * ^. nežinomas. _ .
1J ■ Daug didesnį garsą įgijo Dio- 

J nizo Poškos (mirusio 1830JV. 
. 3O/V12) žodynas, pavadintas 

“$lownik języka litewskiego, 
. polskj'ego i- lacin$kiego”, kurį jis 

pradėjo rašyti T828.III*8, beft. 
nesuspėjo jo baigti. Kadangi jis 
yra išūkęs, lai galt*jo būti -pil
nai sunaudotas tiek savo kalbi-1 

j nė medžiaga, tiek literatūriniais 
į pavyzdžiais, kurių daugumą iš 
i rankiojo ir jau 1314 an. paskrl-. 
•j bė Mykolas Biržiška. Bet šiuo 
■ tarpu prieš 1831 m. sukilimą 
' vienam kunigui Kalikstui Kasa-' j:ėję į Liutkevičiaus rankas, o; 
j kauskui (gimusiam 1704 m. iri šiam mirus, į Bialozoro rankas,;
I mirusiain 1866.VJ5/VI.6) te- kuris jį grąžino Liutkevičiaus^ 
; pavyko 1832 m. išspausdinti j giminaitei Felicijai Liulkytei.į 
savo “Grammatyka języka 1 -įtekėjusiai už Jono Juškos. Jų.

( žmūdzkiego Kaltui ėda ležmvio 1 sūnui Vytautui mirus, Juškienė- 
ziamaytiszko (ji parašyta dar Į žodyną atidavė Lietuvių Mokslo: 
prieš sukilimą).-Tačiau Lpeluviųq Draugijai.
kalbos tyrinėjirnd ji nepastūmė-' (Bus daugiau)
jo pirmyn. Maždaug tuo pačiu ; ______

Įtaiku užsiėmė lietuvių kalbos;
studijomis ir vyskupas Juozą- ('.astro tvirtino kubiečiams, 
pas Arnulpas Giedraitis. L A. Į kad JAV marinai užsuko į Gre-' 
Jucevičius mini jo du tos lūšies 1 nadą, ruošdami dirvą naujoms 

. darbus — Milkės (iš tikrųjų i invazijoms. Jis tvirtino, kad Ku- 
Ruigio) gramatikos vertimą, ne-' bes kariai žuvd, begindami Gre 
nurodydamas į kurią kalbą tas nadą nuo amerikiečių.

tlavrmu ir ■ naikinirihf antrojo
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PRABILO SIELA
Kaf mes pakilom į šviesu džiaugsmą, 
Prikėlėm pievas, ūksmingus gojus. 
Kai mes nutilom, pabaigę dainas, 
Prabilo siela, tyliai svajojus.

Čia glūdi miškas vėsiais šešėliais. 
Ten spindi saulėj kalnai snieguoti, 
šešėliuos meilės godom žavėtis. 
O saulėj — džiaugsmo darnas dainuoti.

Miškus ir pievas ir aukštus kalnus 
Draugėn sujungsiu! darnų aidais. 
O savo širdis tiktai spėjimais — 
Nepasakytąja, neišreikštais.

I/A/-’ >' > '2 l- ’
* Augiriti saulės dviejų tėvynių 

Sūpynėm pluošta žiedų nebūtų* 
Iš baltažiedžio kalnu narcizo. 
Rausvu bijūnų, želių jų rūtų.

Nuostabusis daiKninkas buvo 
*| lygiagrečiai ir be galo gabių 

kad čia tragiškųjų Kražių įvy-J dipiomatu, kurį naudojo sUbt: 
kių sukakties proga rodomas lyg j liaUsioms misijoms anuometinės 
ir dialogas tarp Brežnevo ir Pau- į
liaus Petru Rubenso 1 Taip, pilna pilnutėlė buvo jo
• Anuometinis Kremliaus vado-] dėrbų ir žygių programa. Ir 
vas ragino bene tūkstantį “taš- tam> kad jis pagerbtų savo pieš- 
kentiškių’’ sparčiau gilinti So- antraštiniu lapu kurią knygą, 
vietijon suvarytų tautų rusini- j jinai turėjo būti tikrai neeilinė, 
mą — “didžiosios rusų kalbos,] Kai Amssterdamo universiteto 
kaip laisva valia prisiimto isto- bibliotekoje laikiau savo rankose 
rinio palikimo” platinimą “ta-'ta grafinio* ir poligrafinio darbo 
rybinės liaudies politinio, eko- šedevrą, man užėmė kvapą. Tą 
aominio ir dvasinio vieningumo’’ 1 Fubenso papuoštą unikalinę 
vamfan. \ knygą Antverpeno jėzuitai sky-

Savaiminė šveplojo vadovo ir, kaip savo ypatingą dovaną 
varove niuksėjimų prielaida —"! ^v«stajam Tėvui. O knygos au- 
visokeriopas “didžiojo rusų bro-l torius buvo Vilniaus *Aka<dėmi- 
iio” pranašumas prieš kitas tau-] ?<)s profesorius ir poetas M. K. 
tas, tariamas Rusijos kultūrtrė- 
•geiinis ^jidmuo pasaulio šešta- _ _
daiyje-^fdiegdami, savo numy* Aviškuoju Horacijų

. lėtąjį dvikalbiškumą, t. y. lygų < - .
gimtosios kalbos ir “didžiosios n^s teisės pagrindėjas Hugo, cje 
kalbos” mokėjimą maskviškiai j Grotius pareiškė savo įsitikini- 
kolonizatoriai nustumia nuosta-. kad Sarbievijus vietomis 
bią savo turtingumu, skambumu- pHlygdavo Horacijui, o kartais 
h? neblėstančiu gyvybingumu, net pralenkdavo didįjį romėną, 
lietuvių kalbą i yieną lygmenį su.i * (Nukelta į trečią puslapį),
buriatų aan jakutu tarmėmis. j •"-------------- -

It į tą pseudoistorinę — iste-5 • Auksinė moneta ‘‘Dukatai” 
Lietuvoje pradėta kalti 1547 m.

kiu

mą — “didžiosios rust’ kalbos, Kai Amssterdamo universiteto

knygą Antverpeno jėzuitai sky-

Sarbievijus, kūręs savo odes lo- 
tynškai. ii pramįa^ž^fcikščio-

olandų humanistas ir iarptauti-

rinę “brežireviadą” lyg ir atsako, 
senovinis raižinys. Įsižiūrėki-- 
me į jį. Tai XVII šimtmečio ti-. 
tūliais lapas, apie kurį yra aps-_ 
tu literatūrinių šaltinių. Tad pa-, 
sitelkę tuos šaltinius mėginkime; 
raižinį iššifruoti.

Ir i tą pseudoistorinę — isteri
nę “brežneviadą” lyg ir atsako' 
senovinis raižinys. Įsižiūrėkime, 
į jį. Tai XVII šimtmečio tituli
nis lapas, apie kuri yra apstu j 
literatūriniu šaltinių. Tad pasi-1 
telkę tuos šaltinius mėginkime t- 
raižini iššifruoti.

Viršuje — iškilmingos šeimcs 
herbas; trys bitės. Iš turimų šal
tinių žinome, kad tai Barbeni-j 
nų herbas. Jis papuoštas popie i 
žiaus tiara ir raktais. Juk tais 
1632 metais Šventajame Soste sė. 1 
dėjo Urbonas VU — iš tos gar
singos giminės. Po herbu iš kai
rės poezijos dievas Apolonas už- 
<leda ant altoriaus poetinę lyrą. 
Iš dešinės — lopšyje Pindaras,
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Bereikalingai leidžia kabinėtis 
prie Gudelio

Dabartinė Draugo redakcijos vadovybė bereikalin
gai Mykolui Drungai leidžia kabinėtis prie M. Gudelio. 
Kol Draugo reikalus tvarkė kun. Cinikas, tai nepatyru
sius redaktorius jis suvaldydaVo, bet kai priešakiu atsi
stojo kun. Rimšelis, tai dienraščio vadeles paleido. Kuni
gas Cinikas mokėdavę juodą skirtį nuo balto. Jeigu kurio 
klausima nesuprasdavo, tai pasitardavo su L. šimučių, 
bet'šiandieh nei kun. RimšęU^’nėjtkūni GAravat spalvų ne
skiria ir leidžia Draugo puslapiuose Drungni rašyti, kas 
jam lengviausia.

Jeigu jau samdytam redaktoriui reikia mokėti, tai 
jam galima pasakyti, kokius klausimus jis galėtų liesti. 
Yra dalykų, kuriuos jis žino. Tegu rašo ir apie tuos, ku
riuos jis turėtų žinoti. Jeigu tuos klausimus tiksliai ir 
teisingai aprašytų, tai būtų naudinga pačiam Drungai 
ir Draugui.

Amerikos lietuvių tarpe Dranga yra žinomas kaip 
“Keleivio graborius”. Daugelis Draugę skaitytojų ne
žino, kas buvo tas Keleivis ir kas tam 80 metų ėjusiam 
lietuviškam laikraščiui atliko “paskutinius patarnavi
mus”. Savo laiku lietuvių spaudoje buvo vienas kitas pa
reiškimas, bet žmonės tais pareiškimais nepatikėjo. Jie 
pasakojo, kad Drunga atliko paskutinius patarnavimus 
Keleiviui, tai juos atliks ir Draugui.

Drunga galėtų įtikinti Skaitytojus, kad jis žalos ne
padarė Keleiviui ir nėra pagrindo bijoti, kad jis tuo pačiu 
atsimokės ir Draugui.

Be to, yra kitas klausimas, kuris ne tiktai Draugo 
vadovybei ir skaitytojams turi rūpėti, bet kuris rūpi ir 
visiems lietuviams. Mykolas Drunga pasižadėjo parašyti 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto istoriją. Tėvas 
sudarė jam sąlygas, kad pasimokytų logikos, išmoktų 
atskirti pelus nuo grūdų ir galėtų atskirti svarbesnį da
lyką nuo ne tokio svarbaus. Ar jis tas mokyklas bagė, ar 
neturėjo kantrybės ištesėti iki galo, mes nežinome; bet

žinome, kad tų mokyklų dėstytojai jam neįkalė į galvą 
ir į širdį dorovinių klausimų.

Niekam ne paslaptis, kad M. Drungai nepatiko 
VLIKo vedamas darbas, šiuo atveju jis atitiko Draugo 
redaktorių vedamam darbui. Jie buvo nusiteikę prieš 
VLIKą. Panašiai galvojo ir Drunga. Jei jo nuomonės de
rinosi su Kviklio, Garšvos ir kitų nuomonėmis, tai Dran
gai nereikėjo pasižadėti rašyti VLIKo istorijos. Jis ne tik 
sutiko šos organizacijos istoriją parašyti, bet ir rank
pinigius paėmė.

Tai buvo didelė Drangos klaida. Nei tėvai, nei mo
kyklos jam neįdiegė normos, liepiančios nesiimti darbo, 
kuriam nepritari, čia, aišku, kaltas ir tas VLIKo atsto
vas, kuris, Drangos gerai nepažindamas, jį samdė to
kiam darbui.

Drungai buvo sumokėta stambi visuomenės sudėtų 
pinigų suma, bet jis to darbo neatliko. Pinigus jis mokėjo 
išreikalauti, pasakojo, kad “medžiagą ręnka”, bet kai rei
kėjo to darbo vaisius atsakingiems pareigūnams paro
dyti, tai buvo tušti lapai. Suprantama, kad jam pačiam 
šitas klausimas nemalonus. Jis dirba Draugo redakci
joje, jam reikia susitikti su žmonėmis, kartais net ir 
pakalba, bet labai blogai pasijaučia, kai kas nors pa
klausia, kodėl jis paimtų pinigų negrąžina, jei VLIKo 
istorijos neparašė. Šitas klausimas jam nemalonus, bet 
jis pats turės jį išspręsti. Kol jis paimtų pinigų negrą
žins, tai bet kas galės jo paklausti, kodėl jis taip pasielgė. 
Toks klausimas nemalonus ne tiktai jam, bet ir kitiems. 
Lietuviai nepripratę prie tokių darbų ir jiems nemalonu 
klausyti pasiaiškinimų. Pasakojama, kad Draugas jam 
moka didesnę algą negu Keleivis mokėjo, tai neturėtų 
būti sunku kas mėnuo atidėti į šalį po šimtinę ir grą
žinti pinigus.

Mykolas Drunga įtikino Draugo redaktorių leisti 
Drangos kūrybą spausdinti Draugo įžanginiuose. Vienas 
jau buvo atspausdintas trečiadienio Drauge, o antrasis 
dąr bus spausdinamas rytoj ar sekančią dieną.. Mes he- 
rugripęsįme šįo, plausimo,; kol jo “kūryba” nėra baigta. 
Norime tįktįai! nurodyti, kad trečiadienį spausdintame 
įžanginiame pats Dranga pasako, kad Amerikoj yra apie 
10 lietuvių keliamos OSI bylos. Juozas Kungys bylą lai
mėjo, kiti dar laukia sprendimo. , . ,

Visoje Amerikoje yra 800,000 lietuvių. Jeigu iš tokio 
didelio Skaičiaus patraukti teisman tiktai 10, tai išeina, 
kad turės teisme aiškintis tiktai vienas lietuvis iš 80,000 
Amerikoje gyvenančių lietuvių. Ar verta dėl vieno iš 
80,000 organizuoti komitetus ir rašyti net kelis rasinius?

Bet, sakykim, kad teisman galėjo būti patraukti Ka- 
manto Pasaulio Bendruomenės lietuviai. Jie skęlbia, kad 
Amerikoje toks skaičius balsavo Bendruomenės suorga
nizuotuose “rinkimuose”. Mes čia nesprendžiamo apie 
tai, kaip tie “rinkimai” buvo pravesti, kiek žmonių bal
savo paštu ir kokie tie “rinkimai” buvo.. Imkime tuos 
skaičius, kuriuos skelbė Draugas. Vis tiek teisman yra 
patrauktas vienas iš 800 lietuvių bendruomenininkų.

Jeigu jau dešimčiai teisman patrauktų lietuvių trys 
tokios didelės organizacijos sudarė komitetą jiems ginti, 
tai yra pagrindo manyti, kad tą dešimtį apgins. IJėl jų 
nereikėjo Drungai įžanginio rašyti. Drungai rūpėjo as
meniškai prisikabinti prie Gudelio, pareiškusio savo nuo^ 
monę dėl išteisinto Juozo Kungio. Jeigu Draugo redak
cijai rūpi leisti Drungai asmeniškai kabinėtis prie Gu
delio, tai tada galima pakeisti ne vieną Drangos įžanginį, 
bet ir kelis.

Jei Drangai būtų rūpėjęs tiktai OSI bylų klausimas. ’ 
tai jis būtų nelietęs seniai gvildentų ir užmirštų klau-

VL. BAKCNAS draugijomis, vietine spauda. SekPASTABOS
(Tęsinys)

Visuomeninėje veikloje Vi. ši- 
moliūnas pradėjo rakštis jau 
Klaipėdos Vytauto Didžiojo gim
nazijoje: šoko tautinius šokius 
mokinių rateliuose, Rainavo cho. 
re, deklamavo scenoje, rašinė
jo vetos lietuvių spaudai, be ki
tų ir “Lietuvos Keleiviui”. Bū
damas karo mokykloje rašė į ka
riūnų žurnalą “Kariūnas” ir į 
“Karį”. Ątsąrgcęe rašinėjo “Pa
nevėžio Balse”-, q (1940, m.) emi
gravęs Argentinon — rasė “Ar
gentinos Lietuvį^(Balsę”.. ,

1944 metais >vasario 16 jdien 
Vladas Airnoliūnas vedė Joaną 
Mnrinaitę, kas, Įvyko trumpai 
prieš antrąją sovietų ’ Rusijos 
Lietuvon okupaciją, todėl tais 
pačiais meteis jaunavedžiai si- 
molifinai turėjo pasitraukti Vo
kietijon, kur, kaip- DP, gyveno 
su kitais tautiečiais Augsburgo 
įr Kemptenq stovyklose. Čia, sto 
vykiose, jaunieji Šimoliūnai ak
tyviai dalyvavo Bet u viskame kul 
tūriniame gyvenime. Taip pat 
dirbo admihįstraęiniuosę komi
tetuose.-

1940 metais Šimai tūnai iš Vo
kietijos emigravo Argentinon — 
tiksią iš ten greįčiau pasiekti 
Jungtines Amerikos Valstybes, 
tačiau tos galimybės Argentino
je reikėfjo išlaukti net Hgus 8 
metus.

Argentinoje Šimoliūuams te
ko prisitaikyti prie naujų gy
venimo sąlygų: išmokti ■ vietinę 
ispanų kalbą, užsidirbti pragy
venimą ir iš naujo įsijungti į 
vietos skirtingų papročių ir poli-

; Iš TOLO
linių pažiūrų lietuvių gyvenimą. 
Tuo laiku vietos senosios kartos I
lietuvių draugijos, kurios buvo 
didžiausios savo narių skaičiumi, 
buvo gerokai “ružavos” ir dypu- 
kų nepageidavo. Betgi Vladui 
Šimoiiūnui pavyko Įsiskverbti 
pirmiausia j “Susivienijimą 
Lietuvių Argentinoje” — jos sky 
piu Kordova didmiestyje. Ne
užilgo Vladas Šimoiiūnas jau bu
vo to skyriaus pirmininku.

Įgavęs vietos lietuvių pasitik 
kėjimą ir paramą, sutelkęs vię- 
tps. lietuviškas pajėgas, laike 3 
metų suorganizavo lietuvišką 
talką, kuri ant dviejų sklypų pa
statydino patogius Jietųviškam 
kultūriniam darbui Hetuyių na
mus /“Salon De Los Lituanos;” 
kuriais irvšiandiW iteudojtsi 
tie. tik vietos Jietijvįąi,. bet- ir 
argentiniečiai savo renginiams. 
Kai Vladas šimottūnas su. šeima 
iš Kordovos persikėlė į Buenos 
Aires,, jis teįiykščios'. SUsivienir 
j imu ceųtrui jajj buvo gerai ži
nomas ir vp$ po vįeneriŲ metų 
buvo išrinktas tos dj džiausios 
Pietų Amerikos lietuvių organi
zacijos centro valdybos pirmi
ninkų, kuriose pareigose Išbu
vo iki išvykimo į Jungtines 
.Amerikos Valstybes 1957 metais.

Būdamas tose pareigose Vladas 
šimoltūnas lietuviškam darbui 
pašventė daug laiko, Įdėjo daug 
dhrbo ir širdies. To išdavoje su
stiprėjo, ten bevystančios lietu
vybės šaknys, prąnėjo atgimti 
ir stipriau reikštis lietuvybės ju
drumas su sportu, dainomis, tau
tiniais šokiais:. Užmegsti arti
mesni ryšiai su kitomis lietuvių

mingesniam vietiniam veikimui, 
Vlado Šimoliūno pastangomis 
buvo sudaryta arba Įsteigta “A. 
L.S.T.”, tai būtų “Argentinos Lie 
tuvių Organizacijų ir Spaudos 
Taryba”, kuri ir šiandien tebe
veikia.

Iš Argentinos VI. Šimoliūnas 
atvyko Amerikon — į Čikagą, o 
iš ten, rodos prieš apie 15 metų
— į Los Angeles. Čia, Los An
geles, labai greitai įsijungė į 
daugeriopą lietuvišką veiklą, 
kurioje ir dabar matomas beveik 
visur ir visada: Bentdruomenėj, 
ramovėnųose, šauliuose, tautinio 
krfose/' žiritelištiiose, Lietuvių 
Amerikos Piliečių klube' (vice- 
pirm-ku), SLA 75-toje kuopoje
— pirmininku, radijo valandė
lėje 'nariu ir vienu
jštedbktorių, labai daug kur pri
vačiuose irorganizaciniupsepo-

—ęenginiuose MC- ne
žiūrint ar tžįi ar kitai renginio 

<or^aHTzaėi jai’ priklauso ar ne. 
: Tąl didelio talento ir energijos 
patriotas lietuvis.

Mano požiūriu VI. šimoliūno 
veikloje KiSdžiatfsias nuopelnas 
yra tai. kad jis (vienas iš labai 
nedaugelio) sugebėjo. įsijungti 
m noriai tebedirba taip vadina
mės “senesioš -kartos” lietuvių 
veiklos eilėse, kaip čia — taip 
buvo ir Argentinoje, kurias toli 
gražu nepapMė naujieji atei
viai, “-dypukais” vadinami — 
kės tarėjo būti jų (dypukų) pir
mos eilės Hžduotirni. Šioje sri
tyje VI. šimėiiūnes turi tikrai 
didelių nuopelnų, dėlto parašiau 
apie j|, pagerbimo proga gal kiek 
daugiau, negu kad jis būtų no
rėjęs.

Sekančios mano “Pastabos iš

simų, bet Dranga, ištraukęs prieš Gudelį sukauptą “grie- 
kų” bylą, bando viską prijungti prie OSI bylos. Tai rodo, 
kad Drauge nėra Žmogaus, kuris gali įsisiūbavusį Dran
gą suvaldyti.

Turėsime palaukti, kol jis baigs savo įsibėgėjimą,

tolo” — apie ilgametį, rodos, 
virš 50 metų, “Naujienų” skaity- 
toją ir rėmėją Povilą Petraitį ir 
Los Angeles lietuviškos šv. Ka
zimiero parapijos rudens rekor

dinį balių.

o tada atsakysime iš esmės. (Bus daugiau) -i

SUSITIKIMAS MONTANOJ
r' (Tęsinys)

— Mečy, būk kunigu, būk gera Dievo kunigu. 
Jau matau, aš tavo primicijų jau nebesulauksiu. 
Pažadėk man, būk kunigu, tave laimins Dievas, 
pažadėk man.

— Mama, mama, aš noriu... — jo sakinį nu
kanda jo ašaros.

— Tu nori, žinau, kad tu nori būti kunigu...
— Sakyk motinai, kad tu būsi kunigu, pa

sakyk jai aiškiai, ar tau kas žodžius užkando, ar 
kas tau ? Graušis paskui, jai nepažadėjęs. Sakyk 
tuojau, juk matai, kiekvieną minutę motina silps
ta. ji tuojau užges, — ragina jį tėvas primygtinai.

— Mama, aš prižadu tau, aš būsiu kunigu, — 
pagaliau ištaria Mečys, springdamas ašaromis.

— Gerai, Mečy, būk kunigu. Kaip gražiai tu 
blizgėsi mišių rūbuose, kaip tave gerbs žmonės, — 
ji staiga nutrūko ir kvėpavimas užsikirto. Už va
landėlės vėl ji mėgina atgauti kvapą, bet nebegali. 
Ji dar pažvelgė betiksliu žvilgsniu, ir amžinai 
užsimerkė.

Klykė ir verkė visi, neatsilikau ir aš. Ašaros 
tekejo upeliais, nebebuvo kam raminti. Visi davė 
savo akims valią bent kaitą įsiverkti iki sottes.

Nežinau, iš kur Mečys turėjo tiek ašarų. Jis 
verkė ir verkė per v,sas laidotuves. Mėginau kelis 
kartus prieiti prie jo su meile įr jį nuraminti, bet 
jis nieko nereag ra. lyg būtų sAvo ašarose pa

skandinęs viską: pasaulį, gyvenimą ir mane. Pasi
jutau užmiršta ir nereikalinga. Jis geras berniu
kas, bet pamačiau, kad jis neturi nugarkaulio. Jis 
buvo visiškoje motinos valdžioje, neturėjo savo 
nuomonės nė savo nusistatymo. Kai jis mirštan
čiai motinai pažadėjo būti kunigu, jis bus jai ir 
mirusiai paklusnus. Sugėlė širdį baisiai. Man 
tenka palikti Mečį, paaukoti jį Dievui. Verkiau 
ir aš, kaip nuplakta, vaikščiojau raudonomis už
verktomis akimis ir, jei tik kas kokį žodį man iš
tardavo, aš tuojau naujomis ašaromis apsipilda
vau. Net svečiai ėmė stebėtis, kad aš, būdama sve
tima tarnaitė, taip labai gailiu mirusios. Jadvyga 
vaikščiojo taip pat paraudusiomis akimis ir ver
kė kaip vaikas. į mano raminimus ji taip pat nie
ko daug neatsakydavo, tik dar grąudžiau verkė. 
Tik kelioms dienoms praėjus po laidotuvių, gyve
nimas pradėjo aprimti ir sugrįžti į normalias vė
žes. Per visą tą laiką Mečys nepriėjo prie manęs 
ir mes nebuvome kalbėję. Tik dabar jis nedrąsiai 
atėjo į virtuvę.

— Maryte. — jis pradėjo, stovėdamas nuo
šaliai. — mums tenka persiskirti. Aš pažadėjau 
mirštančiai motinai būti kunigu ir aš privalau 
savo žodį ištesėti. Ji mano žodžiu visuomet pasi
tikėdavo. as niekuomet jai nesu pamelavęs. Aš 
negaliu būti niekšas, mirštančiai motinai pame
luoti. Man nėra išeities, aš turiu pasiaukoti, aš 
savo žodį išpildysiu, nors reikėtų dėl to mirti. 
Taigi, atėjau pasakyti sudiev, nes rytoj išvažiuoju 

į seminariją.
Suakmenėjau, kaip marmuro statula. Aš lau

kiau, kad taip turės įvykti, bet nepramačiau, kaip 
tai bus skaudu. Dabar man sutemo pačiame vi
durdienyje, pasaulis išnyko man prieš akis ir gy
venimas nustojo vertės. Religija man pasivaideno 
slibinu, kuris ryja gyvus žmones, motinos meilė — 
egoizmo išpera, o kunigystė stabmeldžių die
vų aukuras.

— Mečy, — kiek patylėjusi tariau, — ar tu 
dabar tikrai nori būti Irunlgu? Ar rimtai apsi- 
sprendei įr pakeitei savo pasiryžimą?

— Taip, — jis atsakė.
—r Tuomet prašau priimti iš mylinčios mano 

širdies šį paskutinį pabučiavimą. Išimk mane įš 
savo gyvenimo istorijos, lai tos drauge praleistos 
valandėlės bus kąip ūieb^vįislos. Aš linkiu tau, 
Mečy, geriausio pasisekimo, stiprybės ir laimės, 
r** Aš priėjau prie jos švelniai apkabinau ir pa
bučiavau. o širdy vėrė taip baisiai, rodėsi krisiu
ar ką blogo sau pasidarysiu. Visomis jėgomis ra
minau savę ir valdžiau sąvo veiksmus, kad ne
imčiau balsu šaukti ar savo plaukus rauti. Ver
kiau vjsą naktį, užsidariusi savo kambarėly, ir 
tik prieŠ-aušrą kiek užsnūdau. Rytą atėjo Jad
vyga. '

— Maryte, atteisk tu man. Aš tavo prie Šios 
nelaimingos meiles privedžiau. Mečys dabar kaip 
pamišęs, įsikalė į galvą savo pažadėjimą motinai 
ir baigta. Aš jam sakiau, kad jis dabar laužo savo 

pažadėjimą tau, bet jis atsako: Marytė gyva, o 
mama mirusi; gyvos aš galiu atsiprašyti, bet mi
rusios neatsiprašysi, baigta. Pasakyta, ir turi 
būti išpildyta. O ar tu, sakau, nesupranti, kad tu 
pažadėjai tuomet, kai mama jau nieko nebesu
prato, tas tavo pažadėjimas nieko nereiškia. Su
prato, jis sąko, juk girdėjai, kaip išmintingai kal
bėjo ir nudžiugo mano pažadu. Ji žinojo, kad aš 
jai niekad nemeluoju, ji pasitikėjo manimi ir mir
dama, aš jos neapvilsiu. Ji iš dangaus galės žiūrėti 
į mane ir didžiuotis savo sūnaus Ištikimybe. Aš 
daugiau su juo apie tai nekalbėjau, pamačiau, kad 
jo galvojimas yra sutrikęs, tesižino. O tu. Ma
ryte, nenusimink, ir jo perdaug nesigailėk. Jei jis 
teks nepastovus, tai ne koks būtų buvęs tau vyras. 
Man tik gaila, kad aš jus suvedžiojau.

— Nieko, — užverktu ir .vargingu balsu sa- 
kaų, r- man šijdis paskaudės ir praeis, o jis te
gul pasirenka savo gyvenimo kelius tokius, kokis 
jam patinka, kad tik jam gerai sektųsi

Sekančią dieną Mečys išvažiavo į seminariją, 
o po kelių dienų vėl viskas gr|žo prie kasdieninio 
gyveninio. Vėl dirbau visus namų ruošos darbus 
ir mokiausi. Bet aš nebegalėjau ilgiau čia pasi
likti. Ųž kelių mėnęsių sugrįš atostogų Meys. Aš 
likti. Už keMų mėnesių sugrįs atostogų Mečys.

(Bus daugiau) -

I — Naujienos. (/hiCRgn, Ui. Thursdayt Nov. 17, 1983



VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos poslapių. Kaina $5. Minldti 
riršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu;
JiMjiefaos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 6060h

D& PAUL V. DARGIS 
U.OYTOJAS IK CHIRURGAS 

WwtcWtter Community klinikos 
"MedicinM direktorius

I’M S, Monboim Rd, WwtchwUr, lit 
VALANDOS: 8—8 darbo dinDomia

PRANEŠIMAI

T«L: 562-2727 arba 562-272$
Amerikos Lietuviy Piliečiu Pašal

pos klubo priešmetinis susirinkimas 
įvyks lapkričio 19 d., šeštadienį 2 vai. 
popiet, Anelės Kojak salėje, 4500 S. 
Talman Avė. Bus 1984 m. valdybos 
rinkimai. Nariai kviečiami dalyvauti. 
Bus vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

GYDYTOJAI U CHIRURGAS.

SPROALYBR: AKIŲ LIGOS

OPTOMITR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
’ MU W. 71M SL T»L 737-5149

INKSTŲ, POSLRS IR 
PROSTATOS CH1RURGUA 
2656 WKST 63rd STRIKT

KAS IŠRADO LIETSARGĮ .

Pirmą lietsargį pradėjo var
toti anglas Hanvay. Žmonės ap
supdavo jį ratu, juokdavosi, o 
kai kurie net bepročiu jį laikė. 
Bet jis nepaisė ir ištvermingai 
kentėjo iki apie vidurį pereito 
šimtmečio visi nepradėjo varto
ti tą uždangą nuo lietaus.

Bet ir senovės tautos turėjo 
savotiškas uždangas, jei ne nuo 
lietaus, tai nuo saulės. Jos daž
nai būdavo ir garbingumo žen
klu. Egipte lietsargius daryda
vo iš paimu lapų. Amerikietis 
paragon Fox išrado sulenkiamą 
lietsargį ir iš to pelnė tris su 
pusę milijono (dolerių.

Vineas Kudirka gimė 1858 m. gruodžio 31 -dieną, mirė 
1899 metų' lapkričio 19 dieną Naumiestyje.

Jis parašė Lietuvos -himną.APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
ifltM

mew vi a rrslonu pralėkti laik^*

• Žiemos mėnesiais daugeliui 
padidėja svoris, kurį viri sten
giasi visokiais būdais numesti. 
Patartina daugiau vartoti vairių 
ir daržovių; tai pat jų sunkų. 
Stiklinė obuolių sunkos turi 75 
kalorijas, spanguolių 
spanguolių ir obuolių mišinys — 
apie 120 kalorijų, bet galima 
vandeniu sumažinti jų kiekį iki

i 90. Grapefruit sunka turi 75, 
‘ apelsinų sunka — 80, persikų 

89, kriaušių — 95, o anansų — 
100 kalorijų. Stiklinės tūris 6 
uncijos. Visas sunkas galima 
maišyti ir atskiesti vandeniu pa
gal pageidaujamą skonį ir kolo- 
ringwna. Didesnėse krautuvė
se taip pat galima gauti morkų 
ir kitokiu daržovių sunkos.

e Vis labiau eina madon sve
čiams vaišinant, prie gėrimo pa
duoti natūralaus sūrio. Pataria
ma patiekti sūrį kambario tem
peratūros, nes tokioje tempera
tūroje jis leidžia savo aromatą.

• Amerikoje atsirado, ir vis 
didėja, nauja profesija — vy
riška namu šeimininkė “house- 
husbahd!”. Jie atlieka visą na-

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 
FD.LE.
<312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKIS
GAIDAS -■ DA1M1D

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

Oftoa tilefeaee: 776-2M8,
Iš kur gavo savo vardą

Baltijos jūra?
A - A * * *5 K ■ -•* C *-• ■

Tas vardas yra neabejotinai

TllllHIH’- r * Hr !
• . I I Jli j. -HH1

vo tik moterys. Per paskutinius 
9 metus jų skaičius padidėjo net 
70%. Tokiose šeimose duonda
vio pareigas eina žmona.

• Progressive Grocer paskelb- ■ 
tais duomenimis dabar amerikie
čiai valgo daug sveikesnį maistą 
negu prieš kelis metus. Jie su
valgo 41% daugiau vištienos, 
36% daugiau salotų ir kitų ža
lumynų, 35% daugiau vaisių, 
22% daugiau sūrio ir 21% dau
giau žalių idiaržovių, o išgeria 
23% aaugiau vaisių sulčių. Ma-.

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKUS
TSVAS IR SŪNUS • 

MARQUETTE FUNERAL HOME

FLUKIDA tijos jūra suminima antrame 
šimtmetyje prieš; Kristų, Pli-

■ '* j niaus — romėnų istoriko raš-
tuose. Jis primena, jog tokį var
dą vartoję vietiniai gyventojau

taką chirorgija.
5(J25 CENTRAL AVĖ.

Tei. ( 8132 321-4306

PERKRAUSTYMAJ

LsMianM — Pilna įpireuM 
ŽKMA KAINA 

Priimam Master Charas 
ir VISA korteles.

'R. URANAS. TsL 925-M61

jas Adomas Bremenietis, X am
žiuje. Jis net pačius prūsus bei 
lietuvius vadino baltų giminė
mis.

Kodėl gi tik mūsų protėvių 
vardas prigijo tai jūrai? O kur 
gi buvo skandinavai, germanai 
ir slavai? Kodėl gi jie neprilip- 
dė nuosavo vardo? Atsakyti j 
tai galima sekančiu būdu. Lie
tuviai anksčiau už kitas gimi
nes pasiekė tą jūrą ir ten apsi
gyveno. Kas vėliau atėjo, tas 
turėjo jau skolintis Baltijos jū
ros pavadinimą.

• . J i ’
» • « ■= * T*. 9

Reikėtų daugiau sodyti darao- pųrą vrfiąnėtų,’ .panąšūs į mari- 
vių daržely ir patiekti savo sw* nuotus .b'aravykelius. Valgyti 
moms. . . - . . . rii dūboa.

Salierai labai vertinga dar
žovė. Jų eteriniai aliejai- žadi-, 
na apetitą., gerina virškinimo oi--,' 
ganų bei inkstų darbą. Galima ’ 
juos ir kepti. Pirmiausia reikia'į 
nuvalyti, supiaustyti gHeSnė-įj 
liais, virti 10 min. truputi pa-4" 
sūdytame vandenyje. Po to, nu-r 
sausinti, apibarstyti duonos džiu- pag^ 
vėjeliais ir kepti, kol gražiai pa-jį į.o 
-gels iš abiejų pusių. Užpilti pa-i Valgyti sū. 
midorų padažu. Valgyti su rau-J 
gintais agurkais ir bulvėmis.

Salievų sriuba

I r

ii jvaMy atatumy. 

ANTANAS VILIMAI 
Tel Vkrttt 87649M give...

m Mt wffl Bve

. ■ • „ • :

Salierus supiaustyti stambiais . 
griežinėliais ir apvirint i pasu- ' 
dintame ar parūgštintame van
denyje. Išgriebus, nusausinti ir ( 
kepinti sojų aliejuje,teikis,

»X>UO itoMOS VALANDOS

HEART 
FUND

Griežinėlius supiaustyti į 4-6 da
lis. Svogūnus supiaustiyti grie-. 
žinėliac, pakepinti aliejuje irj -

SMiaa WOPA - 1498 AM

TiM S«. MAPLKWOOD AVI, 
CHICAGO, 1L (009

KAZt RRAZDŽKJNYTS

“Lietuvos Aidai

KaadSū nuo pirmadienio Iki p*ok- 
Udienie 8:30 t*L ntot- 

Vlaoa laide* ii WCEV stoti®*, 
bangi 1450 AM.

SC Petersburg. Fla- 12130 vai. p-p. 
ii WTIS atonea, U10 AM banga.

2646 W. 71«t Street

Chieaca, HHnoca 40621 
T*taL778-W74

ir sriu-
1 litras 

porą 
petra-

nuplau- 
ir virti, 

urasamčiu 
ir supilti

.daržovės virė, 
ir reikalą drus- 

užvirinti. 
užbarscius 

lapeliais. 
'^ultatienė

bulvių atraižų bei kitokių už- • 
kandžių, 31% mažiau lašinukų, 
24%> mažiau sviesto ir tiek pat 
užšaldytų pietų, 21 % mažiau 
konservuotų vairių, gi išgeria 
27% mažiau vadinamų minkštų 
gėrimų.

Dri>ar madoje .vieną virtu- 
;vės ar riet jsalionr) sieną deko
ruoti imituotų plytų gaminiu 
Z-DricSč. ids yra penkių šerio-1 
ūktųjų colio storumo, yra tuziną 

ja nuo 
10-12 dolerių dėžutė, žiemos

virti stldžiarūgsų marinatą ir j 
ataušinus, juo užpilti. Taip pa- j 
ruošti salierai, ir palaikyti apie

PENKIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

ALPHONSAS D. KAULAKIS . I
Gyvenęs Miami, f korida. I

Mirė Iti78 in. lapkričio min. 17 dieną, sulaukęs 80 metui 
amžiaus. Gimė Lietuvoje, Raseinių aps., Andrejevo par,| 
Sausiu kaime. |

Palaidotas Lietuvių Tautinių kapinių mauzoliejuje.
I’atike c4rh«lę: žniUna Ona (Benešifrnaitc), brolis Adofl-j 

jihas. briAienė Stella ir kiti gimines.
Velionis priklausė Amerikos Lietuvių Tarybai ir tavo 

jos garbės pirmmsjkas. priklausė BALI7ui, buvo SLA 44-os 
’įcudpos <rganizatorisis, prMausė Lietuvių Amerikoje

Mes Ta®ęK mn*u brangiausias, niekuomet neutmirii- 
me Tu pas mus jau nebesugrjši, bet mes anksčiau ar vėliau 
pas Tave nueisime. Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka: žmona, brolis, giminės.

* * * ■ I
SPANGUOLIŲ — OBUOLIŲ 

SALOTAI
1 pk. (3 oz.) braškių “jello”, -■
1 Canute (1 lbs.) spanguolių sun-- 

kos,
1% puoduko verdančio vandens,
2 puodukai smulkiai supiausty- 

tu obuoliu.
Išmaišykite “jello” verdančiam 

' vandenyje ir supilkite canutę 
spanguolių sunkos. Pridėkite 
pokutį gelatino mišinio. Atšal- 
dykite kol visas mišinys sustings. 
Tada į mišinį suvyniokite obuo
lius, ir supilkite į formas arba 
į padavimo indus. Stipriai at- 
šalldiykite. Šito mišinio užtenka 
6-8 porcijoms. Galima naudoti 
per pietus arba po pietų.

Magdalena šulaitienė

JOHANNAI BUCHINSKAITEI 
.; ,. ANDRIULIENEI 

mirus, 
jos ‘tfyrifi Vytautui, vaikams, anūkams, motinai Elenai 
Huchiaskicsiei, seseriai fionorc reiškiu gilią HŽuojauUį 
ir karta liūdžiu.

EL'PHROSINE M1KUŽIŪTĖ

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telet 476-2345 ,

TRYS, MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

*• * ;

, Laidotuvių Direktoriai į

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

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

I

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

; ■ - BIELIŪNAS
, ; ‘ LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA -

; ,4348 So. California Avenue
r TeL - 523-3572

i--:.-.-- -   : •. 1 J 1 1,1 " " ■ ■" - -1  
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1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



J. A. Valstybėse plinta raupsai
Baisi liga, žinoma tropikiniuo- ' 

se kraštuose, ilgainiui sunaiki
nanti kūno sąnarius, labai plinta 
JAV-ėse.

Kaip rašo Los Angeles dien
raštis “Daily News” 1983 lapkri
čio 10 d. laidoje (pirmame pus 
lapyje), raupsai, angliškai le 
prosy, plinta tolygiai su imigran
tais iš tropikinių kraštų.

Los Angeles apskrities moky
kla USC praneša, jų i<h.iomeni- 
mis 1963 m. Los Angeles apskri
tyje buvo 25 raupsais sergantie
ji, o 1982 metais buvo net 331 
tos baisios ligos apkrėstų, arba 
padidėjo 12007<.

Be Los Angeles, raupsais ser
gančių yra Orange, Ventura ir 
Santa Barbara apskrityse. Jų ži
niomis, kiekvienam užsiregistra
vusiam ir gydomam ligoniui yra 
bent du nepranešę, negydomi, 
kurie toliau plečia baisią ligą. Ta 
liga sunkiai sergančių yra Te
xas ir Louis;ana valstijose. .(Tu
rėtų būti ir Floridoje). Ligos at_ 
nešėjai yra apsikrėtusiai ilgai 
gyvenusieji Pacifiko salose, Pie
tinėje Azijoje, kai kuriose Afri
kos dalyse. Liga atnešama ir iš 
Meksikos, net kai kurių valsty
bių Pietų Amerikoje, išskyrus 
Chile.
_■ Siūloma ligonius griežtai izo
liuoti, apie tai plačiau pranešti 
visuomenei.
‘ “Leprosy” taip pat vadinama 
“Hansen liga”, įvairiai pasireiš
kianti, paprastai prasidedanti 
-dėmėmis ant odos — rankų ar 
įrojų. Dažniausiai būna lygios 
dėmės, inčo (poros centimetrų) 
platumo. Negydant jos plečiasi, 
gali sunaikinti jautrąsias nervų 
dalis, nepagydomai sužaloti są-

nariu-, išplisti įvairiose kūno da
lyse. imtinai iki paskirų sąnarių 
nupuvirno.

Pastebėjus kokias dėmes ant 
odos, tuojau reikia kreiptis į pa. 
tyrusj odos ligų žinovą ar gerą 
ligoninę tyrimui. Žuvėdra

Centro koplyčioje 
Tuoj po pamaldų 

vyks aj>eigos p.ie L. Kovų pa
minklo. Tuoj po šių apeigų 
p.p. Birutininkių paruoštos vai
šės — pietūs J. Centro apatinėje 
salėje. Dalyvauti pietuose gali
ma užsisakyt šiais tek: 136-6641 
ir ‘/2.VŪ193.

Visuomenė ir organizacijos 
su savo vėliavomis prašoma mi-

Valdyba

maldos

PABALTIEČIŲ PLAUKYMO nėjime dalyvauti.
PIRMENYBES ATIDĖTOS —--------

1983 m. S. Amerikos Pabaltie- 
čių ir ŠALFASS-gos Vid. Va
karų Sporto Apvgard'os Plauky
mo pirmenybės, turėjusios įvyk, 
ti š. m. lapkričio 13 d., Garden 
City, Mich. (Detroito priemies
tis), yra atšauktos dėl netikėtų 
technišku kliūčių su baseinu.

Varžybos planuojamos atidėti 
1983 m. gruodžio 4 d. Kada galu
tiniai paaiškės nauja data ir vie
ta. bus paskelbia atskiru prane
šimu.

Pavergtoj Lietuvoj
1,400,000 TURISTŲ

Iki metų pabaigos Vilniuje ap
silankys beveik pusantro milijo
no turistų. Per pirmuosius 10 
mėnesių jau buvo 1.2 mil. turis
tų. Nepranešama, kiek jų buvo 
iš užsienio.
90 M. NUO K. BINKIO GIMIMO

Lapkričio 4 d. sukaKo 90 m., ■ 
kai gimė lietuvių poetas ir dra
maturgas Kazys Binkis. Mirė 
jis 1942 metais.

R.1AL 1STATS K>t UU|

YEŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

BUTŲ NUOMAVIMAS 
t NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

» NOTARIATAS • VERTIMAI

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc

’’UTUAL FEDERAL SAVINGS ’
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidento

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

HmuL Imb* — PardmrhMl 
UAL S STATI FOR SALI

.Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

°r _ 
Triaminic'12® Tablets

Ibr Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at

,— Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų draugijos su
sirinkimas bus lapkričio 18 d., 
penktadienį, 7:30 vai. vak., pa
rapijos salėje. Į susirinkimą ža
dėjo atvykti svečiai — alderm. 
Edward Vrdolyak ir Edward 
Burke. Tikimės iš jų gerų žinių. 
Valdyba prašo narius ir svečius 
gausiai dalyvauti, nes mūsų jėga 
yra mūsų skaičiuje.

Stasys Patlaba
— Bendroji lietuvių dailinin

kų paroda Čiurlionio Galerijoje, 
Ine., 4038 Archer Avė., bus at
dara visą šią savaitę. Dalyvauja 
16 dailininku su 46 darbais. 
Premijas laimėjo dail. Vera šva- 
bienė už grafikos darbą Didvy
rių žemė ir Jeanne Krapauskie- 
nė už kompiuteriu sukurtą Vytį. 
Parodą surengė Čiurlionio Ga
lerija, Ine.

—’ L.K.V. S-ga Ramovė, Chi
cagos Skyrius. Lietuvos Kariuo
menės atsikūrimo minėjimą, 
talkinant p.p. Birutininkėms, 
rengia lapkričio 20 dieną. Pa-

ŽVILGSNIS I JAV POLITINIUS VIN
GIUS LIETUVOS ATŽVILGIU

(Atkelta iš pirmo puslapio) iš vienos versmės”, ir “t’eriogiai 
šįmet Vakarų “viršūnių” su-

I sitikime NVilliamsburge buvo 
sutarta, kad ‘‘Rytų-Vakarų eko- 

“Dro- nominiai santykiai turi derintis

MODERNIZUOJAMA ‘DROBE’
Moderniausia Lietuvos leng

vosios pramonės įmonė 
bė” yra modernizuojama, senas su mūsų saugumo interesais”, 
mašinas pakeičiant automatizuo- Prekyboje su Sovietais, vengti- 
tomis, kurios įgalins sumažinti. na ‘:perdidelio priklausomumo 
įmonės darbininkų skaičių. nuo energijos šaltinių įvežimų

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

eilėraš-

POEZIJĄ DVIEM KALBOM ;
i

Wilniuje šiais metais lietu
vių ir anglų kalbomis išleista 
Justino Marcikevičiaus
čių rinkinys “Tokia yra meilė”.

ATLYGINIMAS?... !
z~|

S. Kmitienė, iš Jonavos rajono, 
' klausia: ■■ ' |

Dirbu galvijų fermoje naktinei 
‘šarge.'Kiekvieną irytą iš tvarto, 
išmėžiu mėšlą. Prižiūriu arklį.

, Už sargaVimą gaunu 70 rublių 
per mėnesį, už visus kitus dar
bus — 50 rublių, iš viso 120 rub
lių. Ar pakankamo dydžio ma-Į 
no atlyginimas?

Kolūkiečiams,

bos pavestus idarbus, susįjusim 
su gyvulių priežiūra.

Naktinių gyvulių prižiūrėto
jų darbą reikia organizuoti taip, 
kad jie turėtų kassavaitines po
ilsio dienas. Jei nėra galimybės 
suteikti jiems poilsio dienų, už 
darbą tomis- dienomis mokėti' dvi 
gubą atlyginimą-

* * * *

...IR PENSIJA.,
O. Lukauskienė, iš Mažeikių 

rajono, prašo paaiškinti:
Esu gimusi 1921 metais. Nuo 

1938 metų pavasario pradėjau 
tarnauti pas ūkininkus ir ištar-

. navau iki 1944 metų. ,1945 me- 
Kolūkief-iams, prižiūrintiems I tais ’št^ęjaų ir buvau namų šei- 

naktį gyvulius, už 8 valandas lž' mininke, Nuo 1975 metų pradė-
C 1963 Dewy Labontoriei. DivWan c£ 
Seda, lac, Lbcdn. Nebnab 685OL

minučių mokama 3 rubliai 78 ka
peikos. Už šį atlyginimą jie pri
valo atlikti visus kolūkio valdy-

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

KOVOS DEL LIETUVOS

jau dirbti valstybinėse įstaigose, 
Įmonėse darbininke. Dar ir da-

Aleksas Ambrose,

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją. 
(1869 —1959 metai).

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

Persiuntimas — SI.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, EL 60608

.neprisidėti prie Sovietų karinėsi 
galybes stiprinimo”. }.

JAV stengiasi “riboti Sovie
tų plėtrą į besivystančias šalis

“Stiprumas ir realizmas
graso karą, tačiau tiesioginės 
derybos ir pokalbiai su Sovietais 
stambesniais reikalais yra rei
kalingi taikai”. Pokalbių temos 
— skatinti Sovietus gerbti žmo
gaus teises; ginklavimąsi ma
žinti “patikrintais susitarimais 
ir ginklavimuisi lėšų mažini-

KAM MOKĖT! NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

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

: Marquette Parko centre. Nebrangus.

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

ŠIMAITIS REALTY

4

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos mlos*o kkCatį, 
Dirbu ir užmiesčiuose, 

garantuotai ir sfžiaingaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tai. 927-3559

—M

natvės pensijos ir kokios,
Jūs neturite 20 metų darbo 

stažo pilnai senatvės ..pensijai 
gauti. Galitę kreiptis tik dali
nės pensijos (už ne visą darbo 
stažą).

Valstybinei dalinė senatvės 
pensija skiriama tiems asme
nims, kuriu pateikti dokumen
tai apie darbą ir darbo stažą ati
tinka nustatytiems reikalavi
mams. SSmulkesnę informaciją 
gali suteikti* rajono socialinio 
aprūpinimo skyriaus darbuoto
jai.

ti ir spręsti, ekonominii s ir ki
tus dvipusius saii^’į^us 
abipusiškumo ir' sivfta 
teresų pagrindu”.

J. ė ■ » ' *

Taip atrodo dabartines JAV 1 
vyriausybės ketinimai • santy-1 
kiuose su Maskva. Kaip mato-į 
ma, suminimas Lenkijos suve
renumo ribojimas, ir Helsinkio 
susitarimas žmogaus teisių rei
kalais, kurių tarpe yra ir čia 
neminima “tautų apsisprendimo 
teisė”, gi šiaip jau tautų apsi
sprendimas . regimai nėra įpa
reigojantis reikalas. Lietuvos' 
problema, kaip ir nerusiškų ir 
neslaviškų tautų likimas po 
Maskvos letena, visai neminimi.

Iš praeities žinome, kad “ke
turiolikos punktų” autorius, 

.prezidentas Wilsonas-laikė tuos 
punktus esant “sąlyga priešo 
šalims” karui užbaigti, — bet 
ne sąlyga Amerikos sąjunginin-] | j 

.kams, kaip kad Rusijai. Lietu
vai, Latvijai ir Estijai pripaži
nimas buvo suteiktas tik 1922 
metais, kai tos šalys ir Lenkija 
jau turėjo taikos susitarimus su 
vienintele Rusijos vyriausybe.. |

(Bus daugiau) —

gerinti 
rpio in-

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tildai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Avė., 

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

t Atiduos, kai kuolai Žanuos.

For constipation relief tomorrovi' į 
> 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 is 
‘'The Overnight Wonder?

Read labd and follow 
directions.
C Ex-Lax, Inc.. 1982

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomina gydy
tojo, yfoaoittnės veikėjo ir rašytojo ataimmimaa.

Dr. A. GiUeea — MINTYS IR DARBAI, 259 psl.. liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas tr 
susirūpinimą 88.00

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dairies!

PUPS ALL BREEDS
AJK.CL*R” & some mixed.

By private breeders.
Taking Christmas orders now.

395-8967 <

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171

REPAIRS —IN GENERAL' 
■' ‘'‘Įvairūs Taisymai 5

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS. 
Herman Dečkya 

Tel. 585-6624

Laikrodžiai Ir hraagenyMi 
Pirdavimu f? ITaMynm 

1444 W«t StTMf 
ToL Republic 7-1941

d

JOHN GIB ATTIS
Advokatų įstaiga"

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

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.
« Tf r» T .f IA »

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karė. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psL Kaina $5. ■
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629. .

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

' ■' 1

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Areno*, 
Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-59tfl

F. Za polis. Agent 
3208% W. 95th St

Homeowners Insurance

Everg. Park, III. 
60642 - 424-8654

Rrą tat 
MMMOMtm tuaf far

K

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo

tĮ 
k

Ii pagal susitarimą.
TeL 776-5162

2649 West «3rd Street
Chicago, fll 60629

Kzoe

14.00
13.00

KAINA — S17. '(Persiuntimui pridėti $1)’ 
Siusti čekį:

Dr. A J. Gusses — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais 

Minkštai* viršeliais, tik______________

Dr< A. J. Gowen — AUKŽTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____

v
Galinu taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant JI perainntimo lihidomi.

Naujienos, Chicago, 8, DI, Thursday, November 17,1983

ADVOKATŲ DRAUGIJA

ir V. BRIZGYS
Darbo valandoc 

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

•606 S. Kedzie Ava. 
Chicago, IM. 60629

TeL: 778-8000

pitrrri jav taupymo sonus


