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PRANCŪZAI ATKAKLIAI PUOLAMI
LIBANE IR PAČIOJ PRANCŪZIJOJ

ASAD AS LEIDO JESSE JACKSONTI
ESIVEŽTI LAKŪNĄ GOODMANĄ
SIRIJOS PREZIDENTAS RIŠOSI Į AMERIKOS
j.................... UŽSIENIO IR VIDAUS POLITIKĄ

PRANCŪZAI DAVĖ 30 DIENU SAVO KARIUOMENEI
ATŠAUKTI Iš LIBANO TERITOPJJOS
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PARYŽIUS.— Prancūzų kraš-Marseilles į Paryžių. Sprogimo
to apsaugos minisleris paskelbė, metu buvo sunkiai sužeistas viekad Prancūzija nutarė atšaukti : nas keleivis. Jis buvo pasku)*<>
25L savo karių iš Libano.
j mis nuvežtas į artimiausią ligoKrašto apsaugos ministeris nine. Dabar paaiškėjo, kad
paskelbė, kad tos jėgos bus at-< greitajame traukinyje sužeistas
šauktos tiktai po 30 dienų. keleivis mirė.
Prancūzų vyriausybė tuojau
Prancūzai ėmėsi šio sprendimo^
kai įsitikino, kad Libane pram j įpareigojo kariuomenės vadovycūzai yra žymiai atkakliau puo-]i be tikrinti visus keleivinius
lami, negu kitos tarptautinės ‘ traukinius. Specialiai paruosti
traukinius, ar ke
karo jėgos. Prancūzai puolami -šunys tikrina
l
ne lik Libane, bet ir pačioje leivis kartais neneša su savimi
sprogstamos medžiagos. Iki šio
Prancūzijoje.
Pačiame Beirute artilerijos melo buvo tikrinami keleiviniai
r šūviais buvo apšaudytos prancū lėktuvai, o dabar turės būti tik'
Geodmsn. nakties iš lėktuvnešio, buvo numuštas
zų karių pozicijos, šrapneliai; rlnaini ir traukiniai ir geležiu
sproginėjo prancūzų ginamame kelio stetys. Tai ne toks lengvas
šiauriniame Beiruto pakraštyje: darbas.
buvo artimi tiktai tie, kurie pa ir vakaruose. Abiejose vietose' Prancūzams nepatiko italų ir
Lietuvos Diplomatijos Šefo - ministerio i jėgdavo
taip sutraiškinti praeitį, buvo sužeistu< žmonių.*•
britų vadovybių pranešimai.
Stasio Lozoraičio mirtis ir laidotuvės kad nei Bioko, nei Jesenino ne Praeitą šeštadienį. Naujų Me kad jos yra pasiruošusios išvež
liktų nei vėjelio. Jie norėjo, kad tų išvakarėse. Marseilles miesto, ti save- karius. Italai turėjo
teriš paskelbė, kad lakūnas R.’Iavo. Kol kas dauguma pritaria
ir lengva plunksna būtų sulau- St. Charles geležinkelio stotyje- 2,100 karių Beirute. Jų saugoIriirsri ■ laikė vyskupas A, Deksnys. kon- , žvta, kaip lūžia visa sena pra
Goodman- bus išteistas karo parbuvusiam viceprezidentui
Txtikxno
sprogo galinga bomba. Pačiai ma zona yra tarp prancūzų ii
stas A. Bučkis . Hi$~
ISjsS
’ stočiai padaryta didelė žala, su- amerikiečių saugomu zonų, tai
"tkus. šv. Kaži-! "
r
žeista o(> žmonių. Tuojau po jų niekas nepuolė, ilalams nėra
Kolegijos pro192S> metais poetas Miškinis ^7ma Marseilles sto.tvje, Pa-^ka ten veikti. Italu 'vvriausvbė
prezidentas. Reaganas buvo.įpa-.,kandidatūrą vicepreridemo palvas 1
f . ~ >..
«
a•
t*
snrog
I prisidėjo prie Pjūties . T no
pa-..
”\ S *
l(J ĮJCl- *
L "
i rektorius.
reigojęs Amerikos ambasadorių^ reigoms. Juodžhi Amerikoje <fer"ris S
^jį
a
}_
-ryžiuje
aJrabai.'kovotojai
telefonutarė
atšaukti
1.050
korių.
ia'vvavo velio- čiu metu pasirodė ir'poeto ‘---.. .
Damaske vesti pasitarimus su nėra pakankamai, kad rases pa-; —
;oje «yv-ena lie-1 ta paukštė”. Paukščiai, matyt, Ju pran^ kad .sprogimą suruq-. Prancūzijos kariuomenės va
Sirijos vy’riąusybejkad paleistų ’ rama
galėtu ^isame gnao
ir kili lietuviai žavėjo poetą, nes antrasis rinkĮj^^- ar^t>ai.^ šventojo kam šaE-;. dovybe nutarė atšaukti
ssvo
Itn. Cioo^pian^;
'’^4-Hinkai ’•--v
:wke i laidotu- , nys pavadintas "Varnos prie keK
<5 t
karius iš Beiruto. Jie bus per
mens
A. Gerutis. RiįanlasBaė: ^. Ii»
trečiąją kn^ V5P?<’?*- wrai
M
kelti į pietų Libaną, kur pra?
'i
žmona ir dviem samųjį* apie FaukMus.v patadinda->.’mM .5TO4?.greltajam<! ?ran;i
Jack.sonui nesikišti i
eūzai turi savo dalinį Jungtinu
. t.
ii
<nizu trąukmvje, einančiame-js
lija Čekiene. Radio Liber-Į ma^ ją Pauksc.ų pamoko^ . Si
. - .T -?
.
Tautų ginkluotose pajėgose. XDęniokratų ;jyjli tikas J. '.lackrexgunas Kęstutis čerke- -knyga buvo skirta vaikams.y
'<•
,7"——\ < Prancūzai jaučia, kad šijitrti
vardu ir
son prieš pačias šventės panoro
l
‘
Antano
Miškinio
kelias
'
latiŽT
OS
Jmpesi-Į
Juni?ti-, yra pasiryžę išmušti S legs
Rendruo-1 liūnas.
pasinaudoti proga ir pasigarsin
lauko prancūzus. Amerikiečiai
kaisto buvo Į sudėtingas ir žiaurus. Pačioje ?es Ta^ prašydamas jas
ti. jis’kalbėjosi sir Valstybės
A
va- i
- • t į.vspręsti
apšaudė drūzus ir šyftus, lotted
partąmesto pareigūnais ir jiems
^savo stiprybėje
buvo issiustas
T? . Kipro salos konflikti
, x l .^cuzijcs
1 su Lietuvos ti±spahre vainikai — Sibirą, kur ~ neturėjęs nei plunks-’ Kaip Graikijos prenijeras Pa- jie vengia pulti amerikiečiu?.
pranešė, kad- pasiryžęs
- . -pasižadėjo aiiei vių
rmži — Ri— įdėmios, me tuvos DipiCniatmės į nos, nei popieriaus, anLkuSo Pandre°ti JaiP ij Kip5^ P^-’ Drūzai. ir šijitai
į Sirijų, ir~ten tartis, dėl Itn.
- ridentas Kiprianoū šntiiika priim- rikiečių nepulti, šijitai net iškėlė
rfesckiK kairios Lietuvių i Tarnybos. Pasaulio Liet Bend- būlų galėjęs rašyti.
Goodinan jpaleidųn'o. Jacksonui
_
<ti Jungtinių Tautų sprendimą,baltą vėliavą, prašydami, kad
prelatas 4 ruomenės.
buvb'tpatarta j šį reikalą nesi
kad tiktai, būtų baigtas konflik- leistų šijitams patitraūkti-riš
cs kaZbe-i Vėlioms provizoriniai buvo
kišti,- nes Amerikos ambasado
AFGANISTANIEČIAI PA
tas tarp Turkijos ir Graikijos, ir. amerikiečių taikliai apšaudomu
sts atsė I išlaidotas Romos kapinėse.
rius Damaske yra tuo reikalu
SKELBĖ MOBILIZACIJĄ
*I *"
Kipre būtų įvesta pastovi san- namų. Amerikiečiai sutiko jws
šelmes,
LJL žinios
Įpareigotas tartias ir veda pasi
Prancūzai jau nuo 15*80 me.ta
KABULAS. — Afganistano tvarka. Klausimas itin sudėtin-; išleisti, jeigu jie pasižadės į Ui
tarimus. Jacksonas norėjo tele
vyriausybė paskelbė, kad visi gas, bet kai neina surasti susi- pozicijas nebegrįžti ir amerikLfonu pasikalbėti su prezidentu
i 18 metų vyrai privalo atvykti į tarinio tarp turkų ir graikų, tai čių neapšaudyti. Drūzai kmžaa
Reacanu, bet šis atsisakė jo Lj
’
•> ked nuo siu metu praasies tt>
apylinkių centrus ir užsiregišt- gal Jungtinės Tautos suras kokį'nuo karto paleidžia šūvį į am>
aus} Ii.
cūzįja gauna dujas S S
I rudi karinei tarnybai. Kabulo kompromisą, kad dabartinė pa- jrikiečių ginamą zoną, bet prariJacksonas ryžosi kreiptis į pa- tai neteisybė. Prancūzai
I radijas paskelbė, kad vyriaus}’- dėtis neblogėtų.
cūzus šijitai nuolat puola.
ANTANAS MIŠKINIS
tį Sirijos prezidentą Hafez Asažinių, kad S
bė turi 90.000 karininkų, kurie —
■■ OKUPACINE*
SOVIETU
VALDŽIA
MIŠKINĮ
PRALAIKĖ
dą. Jackson nuskrido į V. Vo- linija dar nebaigftga.
ji
.
tuojau imsis mokyti užsiregist
kietiją, o gavės reikalingus lei- l^P įr«tai bus baigta,
ravusius jaunus vyrus. .
bAMASCUS
LEBANON
dimus, nuvažiavo į Damaską, j
GOLAN
TAN
sekretoriaus pareigas. Ten dir Į Afganistaniečiai abejoja, kad
.^HEIGHTS
Antradienį
aukso
kur pasimatė su įvairiais Sirijos
4 rnectx meta gnu-džio men. bo iki antros Sovietų karo jėgų ; Sovietams parsidavusi vyriausy^Uosooda
pareigūnais ir pagaliau su pre
tišta
okupacijos. Jis buvo suimtas, I bė galėtų turi 90,000 karininkų.
YRIA
1 Kwitre S
’
zidentu Asadu.
nuteistas dešimčiai metų ir iš | galinčių mokyti užsiregistravu—
Po ilgo pokalbio, prezidentas
siųstas į Sibirą sunkiems miškų įsius jaunus vyrus,
Asadas nutarė išleisti suimtą la*i
darbams. Tiktai ISViB metu ru........
> ,
Hoik
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„
....
Afganistaniečiai žino, kad iš
kūną Goodmaną, nežiūrint į tai,
Arkt
į:s,a snl" 1 "■’« P* buvusios kariuomenės dabar liKaortft* Tž-crieJVikad kebas valandas prieš pad-1
ver^^Iaetur,
L, Įį^,.^ 30.000 kariu. Visi kiti
tarimą Sirijos užsienio reikalų'
“•*% • AW. /
metais buvo išpnevar,
..‘
..
.
—
.
.
>
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1
ar
žuvo
kovcųe,
ar
išlakstė.
Keli
let SM'ot
ministeris aiškiai pranešė, kad'
tautas. Tiesoje buvo paskelbtas.
>
. tūkstančiai perbėgo pas maislakūnas nebus paleistas.
taujančius ir dabar veda kovą
intį. l boja dėl visos praeities.
Ką Jacksonas galėjo
prieš likusius karius ir rusus.
btK ’ Buvo galima manyti, kad vie-1
prižadėti?
Rusai saugo kalnų kelius ir san
kryžas. naujokais jie nesirūpi
p3fe> realinę; jam padėti grįžti j literatūrinį
na, nes negali susikalbtai.
e
veiksme: jj» gyvenimą, bet nieko iš to viešo
įr
•
ty<Wd
AMMAH
> mokyklos J pareiškimo neišėjo. Jani buvo
KIPRAS PRAŠO JUNGTINIŲ
aigr šw vi- uždarytos visos durys į lietuvisTAUTŲ PAGALBOS v
AiMcmJ
ką literalūrv
JORDAN
ATĖNAI, Graikija. — Naujas
Tiktai praeitais metais buvo
turkų premjeras Turgnl Ozai
KALBXDOfl
nsanitxk į jis pats pripažintas “liaudies kreipėsi j graikus, prašydamas’
rwwkSi
’1* laiku
— jis
_ domėjosi, suvažiuoti,
lt
1’ Oišsikalbėti
1 t « m. . ir visiems
j poetuL
Savo
Sausio 4: Tik
Alrfc^iadi u Btoku ir Eugenijų p a ik rams išpręsti Kipro klausi
mantas. Spodra,
MULES
au Jeseninu^ bet šis palink imas į mą. Graikai atsisakė tartis su
džiūnė,
13
nei kiek nepadėjo, nes nei nauju Turkijos premjeru.
Ljl
Saulė teka 7:18
nei Jeseninas nebuvo’ Pirmadienį graikų vyriausybe„
Iš Damasko rengiasi atvežti lakūną Goodmans j
acwictimo malino poetai. Jiems ir Kipro salos prezidentas Spi-

DAMASKAS, Sirija..— PirmaTuo tarpu dar nežinia, ką X ;
dieni prez. Hafez Asadas pašant- Jacksonas galėjo prižadėti Siri-^
ros valandos kalbėjosi su atskrL jos- prezidentui Asadui, hel Šeri- į
dusia juodaodžiu Chicagos poK- jos prezidentas šį ta tikėjosi į
tiku Jessė Jacksonu, o pasitari-1 gauti, - Jis žino, kad Jaricsonas 1
m ui pasibaigus, prašė Jacksoną. nori, tapti Demokratų partijas
pabūti dar vieną dieną Sirijos kandidatu į prezidentus.
sostinėje.
'' ‘
i sonas turis progas iškelti priešįį
o. ..
’ .\
_ į balsuotojus Įvairius^
B
Sirijos prezidentas, pasitaręs
2
> 0
..
, .' -i Prez. Asadas norėtu, kad Jack-:
su Sirijos kariuomenes vaxlais,
,
-ur — 1
•x
. 2.
, sonas .kalbėtu apie amcnkiccsi
antradieni nutarė išleisti gruoUš
‘
.
*
i kariu -pasitraukima ^s Uban&ri
dzio 4 d. nelaisvėn paimta Ame- _ . ‘
7
*
. ..
>, -i - 1
L 4
‘ Tai- verta, kad Jacksonas caferų
nkos laivyno lakuna lt. Robert1
.
.
~
r. .
svaresniu balsu prasrtarti spfej
Goodman. Ta diena jis buvo pa- .
_
t
*
. . .
‘
i tarptautine paderi. lakūno ne
siustas i centro Libana zvaLe .ny
L. Z
L.
i
\ ,
’leidimas jam padėtu pasiga^ue^
gyti nnestektuvmcs--patrankas-/.n
.
L
, . .
x . h. Tuo tarpu dar nežinoma, ąrd
ir Sirijos karinius centrus Li- T ,
f
- o-- ec 5
i
v,., . . .
,
? Jacksonas ka nors pažadėjo Si-2
bane. Prieslektuvme patranka ..
x .. . . i'
at.w ' i rijos prezidentui,
pataikė j Amerikos lėktuvą.:
Visiems jau ažjfcg kad Jack-,
Lėktuvas krito, pilotas žuvorio.
Itn. Goodman-pateko nelaisvėn.
kratų partijos
kandi
daru prezM
Sirijos krašto apsaugos minis-1 denio
pareigoms,
gerokai
paw-
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jį apsvaiginus, ir tik penkiems 1
aamenint talkinant, galima bu
. vo susekti jo dvylikpirštėje žarĮ noje žaizdą Tada, žinoma, buvo
pradėtas atsakantis gydymas, j

Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai
Naujausių rnoks'c. žinių popuharus perteikimas

-JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

TUVAVIMAS (5
Intymumo sveikata yru lygiai svarbi, kaip
ir kitų žmogaus dalių gerovė.
(Mediciniška tiesa)
Žmogaus intymumas (lytišku
Intymumas yra sudėtingas
mas) nėra vien gyvybinis - bio reiškinys: jis gali būti žmogui
loginis reiškinys. Žinoma, sv’ai- maloniausias, o iš kitos pusės —
bus yra žmogaus biologinis pa-1 pats skaudžiausias žmonijai ži- Į
siskirstymas tarp vyro ir mo- j nomas dalykas. Priklausomai i
terš. Intymumas yra pajėgus j nuo visos žmogaus prigimties. ;
įtakoti daugelį žmogaus gy’veni- , jo asmenybes, intymumas (ly- j
mo sričių.
liškujnasj gagi! būti sveikas ir.
su žmogaus ši
i liguistas. Ivgiai taip, kaip visos j >ažin
Kai kurie mtvmumo nuosta- * , i?
.
. r
,
. .
,
/• .
... r uitos žmogaus kūno veikios,
lai yra gamtos, biologijos padik-j..
'
ių veikla. Čia nieko nėra blogo
itioti: iki dabar yra negalima,/! ’
ir gėdingo, žmoniškai kalbant
kad vyrai pastotų ir gimdytų, o rIii tym amas yra kūno
įpie intymumą. Tik gėdingai
moterys apvaisintų, šitie biolo- y
veiklos dalis
giiiiai įvairumai nėra yieninte-t
ir neturėsi, jokios gėdos žmoniš
Eai Įtakotojai į intymuiną.' Psi-]*/ Intymumas nėra gėdingas, i
kai aptardamas intymius rei
dhologines intymumo
dalyki
kaip ir visos kūno dab’s į
kalus.
kaip vienai lyčiai priklausbmu-j Q^^ .g^Ingos. Tik reikia žmo-^
esti apspręstas'
išmintingumo, kad jis su *
Pe 4
čia
mas. nebūtinai
nebūtinai esti
.
dalimis ęlgtųsi ina visiškai apleista hehmų tarbiologijos.
žmoniškai, štai, rūkorius. suga- i)e
kūno veiklos dafis
intymumas. ir dar nesimaso įsaki
V’suomcniniŲ ir biologinių jė-. ‘ dina plaučius, girtuoklis — ke
gų tarpusavis, įtakojrmas. jau- penis. -persivalgautysis riebalais galo tokio susipažinimo. Mat,
nuo beveik gimimo yra pajėgus — arterijas^ o intymumą per- .<aip kiekvieno kūno organ© todėl
apipavidalinti . žmogaus savęs; naudodąmas žmogus "be laiko
laikymą vyru ar moterimi. Dar virsta Tepše. Tada jis .pats ima
čia turi reikšmės žmogaus as savęs ^nekęsli,- o visi pelnagau- m ūmo sritį;
menybės pilnumas: per
p-'- "
: ~ ‘ ųjžijį pradeda lipti ant jo, kaip spaudoje ir kalboje bei paveiks
visą
žmogaus gvvnima tik normalios aąl palinkusio karklo. Dėl inty luose vaizduoja intymumą kaip
asmenybės savininkas pajėgia mumo " pernaudojimo išsekęs pasipelnymo šaltinį. Per gašlu ir tik
tinkamai atlik 1-i . pareigas, skir žmogus esli labai lengvai sužei- mo sužadinimą žmoguje peinatas vienai lyčiai, ęia jokios in Jž-umas. Toks lieka auka viso gaudžiai-tampa milijonieriais, o
timiumo paniekos normaliam kių išnaudotojų. Tokio šeima suvedžioti žmonės lieka kūno ir
žmogui nC ra re kalingos.
ošti irgi dideliame varge. Todėl asmenybės naliegėliais. Todėl
mes pirmiausia tvarkykimes su visi, bent kiek išminties turin
Įvairios įtakos Įtakoja
sava išmintimi. Tada lytiškumas tieji. bėkime kuo skubiausiai
intvmuma
ous- savo vietoje ir mums di šalin nuo intymumo pavaizda
vimo kaip gašlumo. Dėl tokios
Visuomenines, socialinės ila~ _________________
. tižiai naudingas.
kės irgi yra pajėgios apipavida-'
blogybės yra peršamos visokios,
tinti intymumą — lyčių paskirLiaukimės pasidavę išnaudo- išmintingo žmogaus-atmetamos, n eisiu
IĮ. Kultūriniai papročiai ir' liau ' janu visokių vertelgų ir stumk;- dirbtinos priemonės vyriškumui
kiraio
dies nusiteikimai dalinai ap-_ me šalin nuo savęs visokius prie- -sustiprinti.
sprendža, kokio vyro ir moters ■ tarų skleidėjus visose srityse.
Deja, asmenybėmis pasTpusiųelgesio lauktina ir koks jų elger' Įskaitant ir intymumą. Mat. jų-durnelių yra nesuskaitoma
svs intvmume priimtinas. '
į tvarkingas atsinešimas link in- g-mybė. Tokių buvo ir bus danmien

rvarKome

netiesoje.
už tai velnio vaikai ne
snaudžia. Jie susekė, kad inty
mumo reikaluose žmonės yra
landūs. prietaringi -ir lengvati
kiai, tai jie pasišovė pasipelnyti
Tai dar vienas pavyzdys asme-’ pagiliant visokius niekus vyro
, oybe pasilpimo ir dėl to beveik intymume pasūpimui atstatyti.
j gyvyties netekimo. Panašiai de
Nelaimė, kad Besiorientuoją
dasi, kiek mažesnėje apimtyje,
su daugybe mūsiškių, kurie pa vyrai patenka j minėtų velnio
siduoda įvairiems neva gydy vaikų tinklus ir esti visokerio
mams įvairių savo kūno negala pai išnaudojami. Medicinos at
vimų. Cią įeina visokie pirtyse stovų apleisti, dvasĖKių klaidin
neva vėžio ir kitokių negerovių gai nuteikti, pasupę intymume
gydymai, priimant ’■paslaptin vyrai prnygsta' senais laikais be
gas"' piliules. Čia priklauso viso vaisių paliktiems džiovininkams,
kie ’ kautų laužymai” neva gy raitaiteji tada kentėjo ir mirė
dant visokias ligonio neturimas, ue paganios, intymume negaluo
pemagaudzMi įkalbėtas ligas. -Čia, jamiems dabar yra pagalba,
priklauso ir namuose mūsiškių
lUUiaa įvairiausi vaisiai nuo si- pasmaudoti, priimti reikia atsa
Į uusnų, nurziių, reumatizmo, kančios ASMbMBES vyrų, o ne
arinių... Jie visi dar šiandien papaizeiio, kaip virš minėtas
reikia mesti lauk. Dar šiandien jaunuolis kad buvo. Papaikėliai
ne vienu m mūsiškiui neverta Alaušo velnio vaikų, pasipinigau
pasiduoti nė vienam peinagau- jančiųjų. 'lokie tiki peinagaudziui, per televiziją .peršančiam azio piliulei, Kada vyro intymu
mo pasnpimas ganmas sutvar
savus mekus, tarytum vaistus.
dyti uk laoai sunkiai ir labai su
Intymume velnio vaikai
dėtingomis priemonėmis, čia pl
nesnaudžia
tis! tik per UŽDANGĄ paliesti
umes yra BEVERTĖS.
įeo vidurius. Gydytojas jos nusiIntymiuose reikaluose panaši
Išvadai Vyrai, švieskimės ir
AktEfius nematė, tik per uždan- perų su grūdais maišatis dar ikianka palietė jos kūnų, šiol tebesitęsia, žmones intymu-. su savais nusiteikimais kiek
ienė buvo Viktorijos 1 mo reikale negaudami tikrų ži- energmgiau tvarkykimes. Tik
tada mes pajėgsime reikiamai,
a am is savo gyuyrojo, jas įisigyja
« g o. G v y- j
jjgtfxoje spaudoje bei iš nors ir sunkiai, savo intymius
aštyręs * uiedici- į
< kaibanciųj ų neprausta- reikalus pagerinu. Daugiau apie
i&i — kitą kartą. . ■
* *
• aurmų pazįšiamų oei draugų.
> •
'
lt gavosi baisus dalykas.
Pasiskaityti. NancyFugale
Taip ir esti uesa su melu sumaiLtigui .egerėjant, ji buvo nu-}ouma, pe±ai Užteršia gruuus, ir vVouas:, iiuman--bekliauty m
įieami and. Tiinėš^. , ne -G.V.
tsnss Aleknavičius, aiiagnozavęsi 3^-vo nežinioje’ar rimcb remmo iuv&jjyĮ Uo.,Jbt.-Louls.
,.

J

į žcibtme stovyje ligonei padėtį

S
pilvo plėvės
uždegimas — peritoniuo tokios komplikaeijos'į

■ Aš- nieko .nežinau, aš .nieko neturiu^Ą^v^'^ :
" Brendu per tuštumą be jokių žiburių, < Į
" ir vien tiktai vanduo man kalba apie tai,
Kad reikia .pagaliau-, pradėt gyvent -rimtai.
Bet aš jo neklausau, bet aš neatsakau,
Aš nuogas kaip ruduo, aš visko netekau,
Per juodą dykumą tylėdamas einu
Su nuobodžiais baisais verksmingų vandenų. ■

pamatuotą gėdingumą. Tokiems,
czccėnis pelai dažnai atrodo!
grūdais. Tada, žinoma, nelaimės;
.švengigamos.
r dar vienas jau Chicagoj ■
no grūdų neskiriantysis:
žikcaolio draugas. Jaunas vyru

ėję prižiūrėtoju, buvo pra>avartę atgabentas Į Cook
apskrities ligoninę kaip iš vidukraujuojantysis.,
u tikros sudėties'
būti 40, o jo jau
li jiiw nukritęs iki 13- Jam grėsė
ikrą mirtis dėl nukraujavimo.'
p vars 85% visų kraujavimų is
|
žaizdų susilaiko savai| jae.
bet kokio gydymoj
ū tteucį čia tarpsta visokie nemok;
Gci v serbių vaistų įpiršęj ai),'
1 jet užtat 15% tokių kraujavimų
art būti gydoma atsakančiai,
i -jitaip. kraujuojantysis mirs.
Nežinant kraujavimo vietos,
juto tam jaunuoliui labai lengr -ai į stemplę-skrandį įstatomas
rastnrr-kcpas. kad susektų krauavimo pr.ezastį. Jis du kartu tą
jzstrumentą ištraukė, nesidavė
j tiriamas. Tik su Valium 10 mg

4

PILNATIS
Kokios naktys didžiulės ir žalios ir kvepiančios būna!
Upėj spindi kaip peilis šviesa nerami ir skaudi.
Aš brendu per rasas, pagal ūžianti, žalią malūną,
J tą naktį, kuri nebesutelpa mano širdy.

Ant baltų debesų spinduliai nejudėdami guli, ■
Ir į verkiančią tylumą medžiai nuleido šakas.
Miško vagys ir moterys žiūri į sunkų mėnulį,
Vagys juokias, o moterys verkdamos laužo rankas.

Aš brendu per rasas, per stiklini vidurnakčio vyną.
Liūdesių vaivorykštė pražysta ant mano galvos.
Skrenda mano šešėlis į naktį ugningą ir gryną,
Kaip šešėlis.žvaigždės, kaip šešėlis žvaigždės negyvos.
Tokią naktį trapi melancholija žemėje plečias
Ir virpėdama tirpsta jaunos moteriškės šypsniu.
Ir į žalią mėnulio voratinklį, kabantį medžiuos.
Krenta širdys išblyškusių ir nelaimingų žmonių.

HENK1KAS RAIMCSKA>

Mutual Federal
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Kalėdų eglute Vasario 16 gimnazijoje

trunipa pertrauka. Tada įėj
19S3 męlų Kūčių Ir Kalėdų ma. Vasario 16 gimnazijos cho Kalėdų senis ir visus apdovaix
• ?glutės šventė Vasario 16 gim-l ras, kuriam vadovauja A. Palti jo saldumynų, riešutų
poetiška
1 nazijoje įvyko penktadienį, gruo- nas, sugiedojo keturias giesmes: maišiukais, eiliuota
vis jautėsi Save nciwr — esę>
(Tęsinys)
i džio mėn. 16 d., vakare. Tai bu- “Ateikite, žmonės”, “Šviečia kalba subardamas ar pagirda
lietuvis katalikas, Tii ir yra
Į ;o dvidešimt degintoji tokia žvaigždelė”, “Joy to the World” mas mokinius už j u
limenui — 1945 melais tc- geroji šio renginio ir jo lenąeėju
i šventė, orgagniztiota ir praves- ir ^Am WeirhacrtsLaum”. Po to Į‘"nuopelnus” praeitais metais.
) svęsti jau antrąsias Kūčias* iniciatyvos |»u>ė, gavėta vaat|
Sekantį rytą mokiniams pra
1. Bitautaitė deklamavo kalėdi
; La kun. F. Skėrio.
tur, ne Lietuvoje pabėgėlių!
tn»
šventę sudarė d/i pagrindinės nį lietuvišką eilėraštį, ir gimna- sidėjo Kalėdų atostogos, ir j.‘
nuošė Šveicarijoje. Kiek ima
Į dalys: vadinimai, kurie buvo zijos jaunesnieji mokiniai S I išvažinėjo pas tėvus. Kai kurij,
ma buvo sekama tradicija,
laikyti bet ir išlauky
{inscenizuoti glinnazijcs piliesi Endzinaitė. G. Diavaraitė, K mokiniai iš užjūrio atostogų
n teko kalbėli prie Kūčių
j iajėje, ir pačios k'ūz:o3, kurios Endzinaitė ir V. Jocys pianinu metu pasinaudos proga pavaž:‘o. Buvo ten daug vaikų, pa-j
organizacijos vardu red
f po trumpos pertraukėlės įvyko ir akordeonu atliko keletą kūri- nėli po Europą.
t dių. Ir jiems skyriaus eilėĮ mokyklos pastate
valgykloje, j nių. S. Vosyliūtei baigus dėklą
L kurio pabaiga buvo tokia: j
Kun. F. Sk ė rys iš eilės ir be jo
Vaidinimėlius, pavadintus ‘Ka-, niuoti J. v. Eichendorffo eilėkios išimtie s ar pertraukos pra
Kūčių išeikim i kie*ną
ledų žvaigždė” ir ’Tai atsitiko raštį AVeihnachten”, G. Diavavedė dvide eini devvr:a> V ,< ><
Kūčių vakare”, parašė B. Lip- ra.te, 1). Korintaitė, A. Huberis
dangus
šiene. 1). Merkelytė ir pati auto- ir M. Molekaitytė taip pat pia-j . .
rimu bei akordeonu pasirodė Į / ,
rė juos inscenizavo,
i
maža s muzikiniais kūrinėliais, i
Fo
vaidinimų
visi
susirinko
Am( politikos laktų (Grafika)
kalėdinis eilėraštis anglų i *
Prof. AD. VARNAS
kūcrcs
gimnazijos valgykloje. Kunigas
kalba. Kultūrinė programa buvo*
F. Skėrys atidarė šventę, kvies
užbaigta gimnazijos mokinių Į
pi ie Kūčių stalo. Tėw ie d
iKr
damas visus bendrai sugiedoti
orkestro, kuris atliko kalėdiniu •
‘ komybes) ’'enginio pareigas. Dėl| tais. Pateko šis mano pastabosna
nckrsvh ir tai prisiminti "■a d;
iau
giesme ‘‘Tyli naktis, šventa nak melodijų pynę.
! to tiems ir toms, kuriuos išvardi- kaip t k laiku — Kūčių Vaka-I
L ar ir visados. Ten ša ui
4 J. Paž
tis”. Po to kun. F. Skėrys sukal
kiek aukščiau, priklauso pa- nil doXkuotas. Autorius- —
kr. nys Kūčių stalo tr.
šventei baigiantis, kun. F. i
bėjo maldą, ir L. Buiskaityte
ir
pagarba
už
renginį,
su
anonyjnas,
bet
šiuo
laiku.
Pati

L:ko fremry, toli nuo Lietuves.
okia ^a*.-**
perskaitė
Kalėdų
evangeliją Skėrys savo užbaigos žodyje pa-j d
skt tknmu. k^d ateityje ši labai ko man labai jau tie posmai, kai
Tiek laureatas rašvto’as Jur
(Luko 2, 1-20). Sekė kalėdinės dėkojo visiems prisidėj tįsiems!
r>e^ua tradicija būtų tęsiama: sakoma: “atmink tėvynę mūs te
mi v. o gero, \ iesių valytu
eglutės žvakučių uždegimas: šią prie šventės pasisekimo: virtu-1 m
nai. prie Nemunėlio:
KūAm vakarienė visiems.
ūdos Kūčių apibuir pala: mos, ir
ūčicnn
ceremoniją atliko Vasario 16 vei, programos išpildytojams. *
i dalyviu' re lik are
c
icsmame privačia*
gimnazijas direktorius A. Šmi padėjusioms organizuoti ir -vi- ’ vei
išklausė, be^ ir prL |
Pirminiu !
Tėvynę mūs tenai*
[balčiausio smėlio... tas, kuratorijos pirmininkas tė siems kitiems, prisidėjusioms I
eme' gausiu pritarimu — ploji-į
prie
Nerrittnei:O
—
; (
Lietuviams siųski pergalę
vas Bernatonis, iždininkas J. K. prie šventės pasisekimo. Ypač į
mu.: Supratome, ’ kad laureatas! ikras savo talkininkų atžvilgiu
f
pelnytą,
Valiūnas ir ž. Grodbergienė. jis dėkojo aukotojams, nes tiki
Sis ulėraštis neturi nieko ben
šskaičiavo šio (kūcių> renginio dro su čia pastaraisiais lietuviš Grąžinki laisvę amžiais
Žvakutėms degant, buvo kartu jųjų dosnumo dėka buvo įmano-j -- Drū;
Valid J
b: j geraw Įžvalga
to
O to ir religiniu o
r [brangintą ir gintą. sugiedota *O džiaugsminga, iš m a šią šventę pravesti. Iš dide
v.’-.rbiausius talkininkus — ps- ko gpreuimp išskirtinai momen4
blat, p rale
papročiuose, prie kurių, be ab
u oš i1 sius puikias kūčių vaišes
ganinga”. Sveikinimo žodį tarė lio aukotojų -skaičiaus - išsisky jos -sestin
r k ar paskelbė,
jo, reikia skaityti ir Kūčias.
aulės — moterys: ponios Tumiręs B. Magdušauskas, jš .Schwelgimnazijos
direktorius
A.
Šmi

v
kad druzų sus
rimas su LibsKŪČIŲ VAKARUI ,
ūenė, Uksienė. Jakuberieoą,
tas, kuratorijos valdybos pirmi zingeno, paaukojęs DM 1.100, no prezidentu
min Gemajeliu
ežio atvejų, taip ir šia proga — Daškauskienė (šauliu moterų.
ninkas tėv. A. Bernatonis, QFM t.y. beveik 500 dolerių. Kunigas į vra negalimas
(irūzai jo nesipoetė Dana Mickutė - Mitkiene
Šventa naktis... žvaigždynai dega, mirgą..
(lap, Huettenfeldo evangelikų F. Skėrys pranešė, kad šioji Ka
paskaitė savo, šiai dienai skirtas Į iienė Bronė, Vyriškoji renginio
Varpai bažnyčių gaudžia himną iškilmingą.
parapijos klebonas Ansorg ir lėdų eglutė — dvidešimt devin
eiles. Dar su pora eiliavimui
Huettenfeldo vietovės seniūnas toji jo organizuota — yra ir pas
prisidėjo ir Marija Sušinskienė. (kuopos vice-pirrniidnkas)
E. Maul. Kun. F. Skėrys per kutinioji kurią jis pravedė. Ki vairuot
Klūpo karaliai ir laimingi piemenėliai..
ic tekti leidimo
Solistė Ona Deveikienė, kvies- j
skaitė buvusio gimnazijos di tais metais jaunesniųjų uždavė I vairuot
dama dalyvius talkon, sugiedojo ;
rektoriaus J. Kavaliūno raštu at- t nys bus prižiūrėti, kad jo‘ darbas ■
Mes lenkiam galvas prieš Tave, Valdove,
labai gražiai nuskambėjusias dvi 1
net pažeminsima nena
nenutrūktų.
sveikinimą.
JAV TAUPYMO BONUS
-*
.
i
giesmes. Tai, maždaug ir buvo-:
Kur nepabūgęs Žemės vargo, kryžiaus, nei kančių,. siustą
ši oje ^eradaririu eilėje
.
i
programos, bt ne kūčių rengi-Į
Prasidėjo kūčios! .Visų pir^į
Dangaus vartus visiems plačiai atvėręs,
—
miausia klasių auklėtojai? ir kla «
nio pabaiga, nes po to dar ii-Į
Gimimą šventą vėl kartoji pilną paslapčių.
čekai kūčiųW dalvviai vaišinosi:
sių seniūnai priėjo, prie direklo' riaus A. Šmita ir sn juo lauži*. B SUSIVIEMJIMAS LIETLWIU AMERIKOJE
šauliu moterų gamintais natie-l klos eilių priešakyje. Taip ir
Dėkojam, kad malones dalinai mums gausiai.
Lalais (turbūt išimtinai žuvimi, j čia — Kūčių vakarienes ren
paplotėlius. O paskui kiekvienas
yra seniausia, didžiausia ir. turtingiausia lietuviu fratemalinė
organizacija;
lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
Būk
malonus,
atleisk,
kad
kartais
nepaklaūsėm
grybais — be kiaulienos ar joU-i ginyje. Betgi jaučiau ir vaačHc
sveikino kiekvieną. Visa salė bu■
^LA-— atlieka- kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
t.eaos) laikantis nerašyto "įsta-Į “jo ranką’' toje KūSų yakarie*
vo kupina Kalėdų nuotaikos^ n
Karštas maldas mūs- teikis išklausyti, .
darbus dirba. ■ '
tymo” nuostatų, kad “žuvis tu- j
Per praėjusius .metus susidarę
Globok, laimink visus: dideli ir mažyti;..
SLA ^išmokėjo baugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu
nesusipratimai: ir! nesahtaikos' |
ii plaukti” — dėlto tą gerai pa-! jų talkininkai vyrai (SaulfcJ)
apdraudę savo - nariams.
gamintą žuvį sklandžiai nupluk- i
nebeegzitavo, meilė ir draugys
Šiandien palaimink visus prie Kūčių Stalo:
SLA — apdraudžia' pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
dyti į skilvio jūrą — buvo ir ge-! tokį renginį organizuojant
tė buvo užvaldžiusi visų širdis! f
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Gimtinėj... Čia.-.. Pasaulyje plačiam jb^įgalo
ro vyno. Kaip gi kitaip? O visa \
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas galį
Tokioje nuotaikoje, kai nebebu- |
Susivienijime, apsidrausti iki $10,000.
Priimk maldas aukštai prie Tavo Sosto,
vo galima rasti nė vieno, kuriam €
tai, prie geros žuvies ir vyno —i
■' 1
' ** i’-‘‘ t' • L\* .
SLA — apdraudįuai ir Taupomąja apdrauda — Endowment
dalyvius prie stalų prilaikė pa ginio aspektas — moralinė atsa
dar nepalinkėia linksmų, ir Jai- g
Insurance,* kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
.r
mingu šv. Kalėdų^ 'sėsta , prie |
šnekesiuose ilgėliau negu itai komybe, nežiūrint kits dang ir.
būtų vykę kokiame “politiniame
stalų. O jie —: .pHnį 'fradiėįnių
SLA — vaikus'apdraudžia-pigia terminuota apdrauda: už
lūlli
Atmink
Tėvynė mūs tenai,;prie Nęmųnėlį^.,
lietuviškų
Kūčių valgiui.Įvairūs |
simpoziume” ar kitokiame lietu
$L060 apdraūdos suma temoka tik S3.00 metams.
Del to mano, k
B.
milžinka
pius
kūlne
balSaūšio
sni^io
viškai politinio atspalvio rengi
žuvies ir silkės patiekalai, salo- \
SLA —kdppu yra visose lietuvį kolonijose.
Į*
.
Lfetirtiąms
siųski
pergalę
pelnytą,
■
Xreipkifės\'F<kavo apylinkės'kuopų veikėjui,
nyje su tolygiomis vaišėmis. Čia j
tos, vinegretas; kompotai, ^>rės-jie
fJum^Jmielai;pagelbės j SLA įsirašyti.
f
Gtąžirki laisvę, amžiais brangintą ir gintą*
gi buvo religintio bruožo rengi- I
kučiai su aguonų skysčiu*^kisie
;. į- Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:
liai ir 1.1. Virs dvylikos skirtin- nys, kuriame kiekvienas daly- ėmusiam tokias nelengvas
S - ■'ž? Z"* ? \
*./. '■
■
gų patiekalų, irLvisi pagaminti
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
be mėsos, bę ląšaių ir bę įįenb !
;^07 W; 3ūtl SL, New York, N.Y. 10001
Su pasigardžiavimu valgpma. .
-TŪ:- (212) 563-2210
Baigus valgyti^ prasidėjo Ka> LITeRATŪRA. lietuviu Hteratfiros, rneno t mdnfli
I3S4 m. metraštis. Jaust yra vertingi, niekuomet ne*eurtĮ, Vta
.- ■
■Krėvėa, Igno Šlapelio, Vinco Maedeno, P. Joniko. V. 5str*Vr* 9
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eilaus straipsniai bei studijas, Iliustruotos nuotrsnknmH į
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PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

Z5QS West 59th St, Chicago, HL 60629 ♦ Td. 925-2787

DideKs pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

kirybos pcveiksl&is, S£5 pui’. knyga kainuoja tik $3.

S

© DAINŲ SVENTSS LAUKUOSE, poetės, rąžytoje* Ir ta
falą šokiu pii^nūnės Juosės Vaičiūnienės atriurinirosi apie dalei =

Maistas iš Europos sandėlių.
bkii:
MARIJA NOREIKIENS

a
t .-i užkulisiais. Studija yra 151 pusk, k&hraafc H
?-^®03E0^03K>!e

La Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. T«I ne Minto
gyvenimo bruožą aprašymas, bet tiksli to Is-drerturtio buitie* Ui
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 pnshptĮ
parduodama tik už tl

M
• LIETUVHKASTS PAMARYS. Henrtto Tomo-Tam^HR t
Romiai parašyta studija apie Rvtprusirs. remia utis Pakalai B
Labguvos apskrifią duomenimis Apražyma) }dotota klekvfaa
Beturint Leidinys UustruotM nuotnukomla palata)* 4a
vitervardžh) p«vadfn!ma‘*b Jp r*rttnW
tiudtn/ioje S3S poai tnytfoje rr»

grEiit iiii ii f f Tf Tin i m

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
?>)1 W. 69th St, Chleago, HL 60629 ♦ TeL 12

50 metų studijavęs, kaip

> M LAUMPS Ltrn. -»*v
mfnitoal tr mintys apie asmenis b rietas
maišiais boUerikp okupacijos mriaia.
bet kainuoja tik p.

• JULIUS JANONIS, poetas Ir fti
Im tr klaidingai tnterpretuojaroas jų»mj
Burgio Jalinsko knygoje epie Ju'.ieus h

p&ražė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada h
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius
71st St, Chicago, HL
TAI • FANNH MAY &AL-

Įtnyga y*a didelio formato. 3SS nmhrohi

rto iki 8:30 vai vak

Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertumu
.
ir patarė mums toliau studijuoti.
Mtas |X

-... y*

Naujitnoi, Chicago, 8, UI.
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ketų juos suprasti, juos atjausti, nes
vidus santakoj
nas. Jie kaip tie ridikėliai — 2 viršaus raudoni, bei vi-1
dus baltas.
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Nuo sausio pirmos dieno*
Dienraščio kilnos:
Chicagoje ir priezmesčiuosa-

meta mA
pusei metu _

Naujienos eina kasdien, išskiriant
sekmadienius, pirmadienius ir šven
ta dienius. Leidžia Naujienų Bendro^5.0C
2739 sq Halsted Street, Chicago
524.0$ £L 60608. Telef. 421-6100.
$15-00

$5.00'

▼ienam mėnesiui
Kitose JAV vietose:

$45.00
$24.00
$5.00

Uzsieziiut^:

r
L

i
I

$40.00
$22.00
$12.00
$4.00

metanu ________

pusei metų -----trims mėnesiams
vienam mėnesiui

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu kartu su užsakymu.

f

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius,

Toji jo fiktyvi pašnekovė (žinoma, tai jjs pats) tei
sinasi. kodėl ji vyko tuo laiku, kai
Nepnklauson-os Lietnvo* karo Laivas

-Anranas Smetona"

akciją, tačiau tariamoji pašnekovė Mykole Drangos lū
pomis pareiškia, kad jai nusispjauti ant to pasaulio ir
Amerikoj negalime klastoti rinkimų
jo reakcijos. Ji tikrai yra biauri akiplėša, kuri pasiryžusi
sa<vo nuomonę įvairiais organ!- 1
apspjaudyti visą pasipiktinusį pasaulį, žinoma, ir Ame
seimą ir kitas vaistys zacitrnhiis klausimais viešai pa
riką bei jos prezidentą. Mat, ji vadovaujasi savo reakcija,
sakyti. Inž. Algimantas Gečys
o ne hipokritiškais patarimais. Toks Amerikos prezi bėtL Tai diskusinis klausimus, šl.aip Pasaulio Lietuviu Bend
dento nutarimas protestuoti jam yra hipokritiškas. Tai kuris, lietuvius skaldytų. Tokių ruomenės organe rašo:
ar tokia Draugo linija? Kažin, ar Mykolui Drangai ano
i
‘TtJ73 metais Čikagos LB j

kilo didelė reakcija ne tik laisvame pasaulyje. bet ir tą,kurią išgyveno žuvusiųjų giminės,, artimieji ir jų tau
tiečiai. Juk tokia laisvojo pasaulio reakcija ir buvo tiekaitimą teisino ir kaltine Ameriką.

Bet kai (.bvvs-Gečiauskas nori Į
įtikįiti PL -skaitytojus, kad . ir
AaerikGTe,lietuviai negalėtų sa
vo aupiuocės pasakyti lietuviš
ką- crgamaariįę prikalgia,. tai jis
labai klysta. Amerikoj lietuviai
ne tik gaffrtie, bet ir privalome

apygardoje į JAV LB tarybą |
vykusiu rinkimų . rezultatai
daugeliui kandidatų buvo skau
dūs. Tikėdami, kad jaunimas
vra tautos ir lietuviškosios išeivijos ateitis, balsuotojai savo I
baisus atidavė neproporcingai j

M. Drangos pasikalbėjimas su savim...

S'-'
B
s
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gausiam skaičiui amžiumi jaunu kandidatų. Į Tarybą nebu
vo išrink ii keli daugiamečiai
LB apylinkės darbuotojai ir
daug Lietuvoje veikusių politin u partijų bei Amerikos Lietuvių Tarybos (ALTos) šulų,
Pralaimėjusieji rinkėjų valiai
nebuvo linkę paklusti. Jie rašė
skundus Vyriausiajai rinkimų
komisijai, ieškojo "Teisybės”
Garbės teisme, o jos ten nera
dę, Naujienų skiltyse regulia
riai į kaili kilio “pienbur
niams’’, “ma s koIberniams”,
“akiratininkams” ir “barzdukiniams frontininkams”. (Pasau
lio Lietuvis, paskutinis nume
ris).

tyvios pašnekovės pareiškimą, kad p
ra stepjauti _J.
t
ry
L4JJ
J VI Vii J
Mykolas Dranga gruodžio mėn. 22 dienos Draugo visą pasaulį, tuo pačiu ir Amerikos prezidentą, taika gaE kurie pastoja kelią maldininkams, kėliaujautiems Šiluvon.
laidoje atspausdino ultra patriotiniu vardu vedamąjį:
tari tų, kurie, uždarinėja okupuotoje Lietuvoje bažnyčias.
Prieš eidamas tolyn, noriu pa
“Mano tėvynė: ne Sovietų Sąjunga, o tik Lietuva”. Jis Sovietu Sąjungą, tuo pačiu ir Į okupuotą Lietuvą.
kartoti, kad Marquette Parko
šiam rašiniui pasirinko dialogo formą. Jis neva kalbasi
diskriminuoja tikinčiuosius lietuvius. Ar okupantui > rjav Liet.' liiės byla nebaigta,
su viena neseniai iš okupuotos Lietuvos grįžusia Ameri
nepatariauja'tokie, kurie, Mykolo Drangos manymu, yra Į kaip inž. Gečys tyiHina. Drauge
kos lietųyaite^. Reiktiį manyti, kad tai būtų viena iš tų
d-ražkoMę ‘’klastotojai paskelbė,
kųltūfįninku'būrio, kurie ten lankėsi Pętronfdrkyietimu
'l 'kad byla baigia. Gečys tuo pa
ir tuo laiku, kai tisa^_ pasaulis buvo apimats švento pyk
tikėjo. Gaila, jog kai kurie ,d?Sz
:skg;lc Drauge skelbiamus iiieltLs
čio prieš Sovietusį^Kuriė 'įvykdė 'barbarišką kriminalą ir tik su jos leidimu, šiandien okupuotos liet
r jais tiki, kri aAnoriu pakar
nušovė keleivinį, beginklį lėktuvą ir nužudė 269 keleivius ninka yra ne lietuviai, o rusai.
■
;''
seks/ O, be to, ir visus tuos, kurie savo raštais sudergė totu kūd'ti&rąuėtte Parko' R
Būtų naivu manyti, kad Mykolas Dranga kalbėjo su
JAV Llf-nės byla nebaigta. Jeikažkokia Amerikos lietuvaite. Tai Mykolo Drangos po
Kodėl mes Eetuyiai neturėtume, pasmerkti savo tau •gtr I»ūfŲ baigta, lai teismas dakalbis su savim. Žinoma, tai nerimtas dalykas, nes pa
tiečių kolaborantų, kai visos kitos tautos tokius pasmer bariinmms pareigūnams būtu
prastai, darant pokalbį, paskelbiamas ir to pašnekovo ar
kia? Dranga savo pasigailėjimą kolaborantams paremia t. pranešęs, kad ji neturi teisės
pašnekovės vardas. Todėl šios mano pastabos yra nu mininko gen. Petronio viešnagėn, kurie saro pokalbiais
1 veikti. Bet iki šio meto tokio
kreiptos Drangos adresu. Ir dar kartą pabrėžiu, kad su ^Gimtojo krašto” reporteriais daug paštarnsv© oku tos Lietuvos, kuris visur viešai, reiškiasi, bet kodėl jis !ptanėšliaxo- teismas nepranešė
teks pokalbis su bevarde Amerikos lietuvaite Draugo ve panto melagingai propagandai. Drangos patarimas, kad nutyli jo vardą? Tokiu bevardžiu mokslininku remtis ;e tiktai pirmininkui, vicepirmi
ninkui ar kitiems pareigūnams,
damajam tikrai netinka, nes tokio pasikalbėjimo klau- esančius tokio kalėjimo sargus reikia vertinti pagal jų
'kad jie negali veikti. Kadangi

į

Be to, pasikalbėjime padaryti pareiškimai nėra nauji
Jais jau seniai bandoma pateisinti mūsų bendra darbiautojus, “tiltininkus”, okupanto samdinius, jam parsidavė
lius, net ir tuos, kurie padeda vykdyti tautinį genocidą;
tuos, kurie mulkina mūsų išeiviją, būk okupantas atnešė
kultūrą ir aukštą gerbūvį. Reikia pastebėti ir tai, kad
toks rašinys Drauge, skirtas pateisinti anuos, bene bus
pirmasis.
Ir iš viso, to pasikalbėjimo su savim turinys nėra
naujas. Tokias kalbas bei šūkius bendradarbiauto jai jau
seniai mūsų visuomenėje skleidė: Veidu į Lietuvą, vieton
okupuotos Lietuvos, buvo kartojama dabartinė Lietuva,
arba niekas negali uždrausti lankytis Lietuvoje, net ir
tada, kada tenka bendrauti su okupanto statytiniais, nors
ir jie būtų raudoni, žinoma, tokiems ir Petronis yra rauAUGUSTINAS PAŠKONIS

Marijampolės Karo mokyklos
ir jos kariūnų likimas
PIRMIEJI KARO MOKYKLOS ŽINGSNIAI

^Tęsinys)

Atvykęs į naujai organizuojamą Karo Mokyk
lą, jau radau beveik visus suvažiavusius, kurie
lyžosi sudaryti papildomą karininkų branduolį
ginti naujai atsikuriančios Lietuvos.
Jau buvo sudaryta astuonios kuopos, maž
daug po 200 kariūnų kiekvienoje. Visi buvo apgy
vendinti buvusiose nepriklausomos Lietuvos 9-to
pulko kareivinėse Marijampolėje;

Matyt, kad nors Draugas ir spausdina pog
teikimas prieš tuos, kurie vyksta. Į okupuotą Lietuvą
Tikrai jis skelbia netiesą, nes prieš tuos, kurie vyksta

rūmo tiems lietuviams, kurie gina' savo tris
voja dėl tautos laisvės.
sam-

kas jų nesmerkia, nebent jie^. nuvykę, dėkoja komunistų
partijai, giria okupanto atneštą kultūrą ir gerovę. To-

kelionės išlaidas, jiems teleidžiama tik vieną kitą dieną
pabuvoti, turi kaip nors slaptai nuvykti savo tėviškę pa
refkia smerkti, nors okupantas jų rankomis vykdo tant- matytų kaip ji sunaikinta.
Kažin ar Mykolas Dranga drįstų okupanto kolabopatriotus areštuoja; tų, kurie juos tąsią; tu. kurie išjiems patrikti tokį vedamąjį, kokį jis atspausdino tėvų

vais, o aš turėjau prie diržo pakabintą savo nuo
savą S) mm pistoletą.)
- ’ j.
Vokiečių puskarininkis staigiai šoko prieš
mus ir stvėrėsi už parabelio. Mano kariūnai žaibo
greitumu atstatė prieš vokiečius šautuvus, o aš
' išsitraukiau savo F.N. pistoletą. Tuoj pat vokiečiu

<K ~^j|
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’nieko jiems nepranešė ir jiems
neuždraudė veikti, tai jie veikia
’legaliai. ’•
. Aš. .dabar pasakysiu, kodėl
eismas neuždraudė veikti. Ne. uždraudė todėl; kad ana pusė ne
atliko pagrindinio dalyko. Ji pasiskubino paskelbti, kad bylą
laimėjo! ir valdybos narius, ren
giasi nubausti, -bet neįteikė teis
mui pagrindinio dokumento, ku
ris sudaro šios bylos pagrindą.
Byla atidėta iki šią metą va
sario 22 dieną, nes teismui ne
pasakė, ko jie bylinėjasi, koks
bylai pagrindas.
(Nukelta į 6 psl.)

Ypatingai gerus santykius turėjome su gim
nazijos auklėtiniais ir vietiniais žmonėmis. Vyres
i į Vokietiją niųjų klasių gimnazistai dažnai surengdavo Įvai
rius pobūvius. Ten mes buvome labiauisai laukia
mi svečiai.
Pradžioje buvo drausmės stoka, todėl atsi
rado ir keletas netinkamai besielgiančių. Karinin
kai vis dar nesistengė įvesti tinkamos kariškos

aikštės. Turgaus aišktėje buvu
sieji žmonės mums buvo labai dėkingi, o mes pstiw4unugK, Keją* i pnerj lioai griežtai
jutome didvyriai, ir juokdamiesi, kad ratvarhm ; parakau, kati Bntuviar) Vokietiją darbams nevadarbo________________
jra ir sava krašte.
nacius, grįžome į kareivines.
,
jsa įžHKs.
_ nes _pa kankanui_____
Karo mokykla palengva artėjo prie tvartas. Ijėi vokiečiai uždarinėja mtaų aūkStyia* mokykPrasidėjo pamokos ir supažindinimas su ginklais. i w
žmones siunčia | KOBcentraTik buvo blogai, kad vokiečių pažadėto apginldž- rijos lagerius; tad mes į darbus Vokietijon nevimo ir uniformų išdarinio ris nesimatė, iritišeAš buvau paskirtas į 2-rą kuopą vyresniuoju. ■ kas nežinojo kodėl.
nes jau turėjau puskarininkio laipsnį.
Karo Mokykloje buvo didelis patriotinis nusi te siekias tokius itališkus šautuvu* ir išdavė Ntiteikimas. Vakarais visur skambėję patriotiškos gti atrodančią vokišką karišką uniformą, ihcutios
dainos. Nors su nacių vadovybe buvo jau daug kuopos vis dar dėvėjo savo ciniiniaie drabuž&s. I
nesklandumų, bet mes jautėmės aukščiau už na
Kaskart vis daugiau ir diufiM tarti aeūdatb
t nieko ntetsitiko.
cius, nežiūrint, kad ir sveikinomės su jais.
durnų tarp vokiškos okupacinės vadovybės ir lie
Kartą, man patruliuojant mieste su keturiais tuvių. Buvo uždarytos afikito
kariūnais, pastebėjau, kad atvyko į turgaus aikš Įimti aukštesni LietiiVoa part
tę keletas vokiečių kareivių ik pradėjo atiminėti |i Štuthofo koncentracinį
*0
■a
iš ūkininkų atvežtus maisto produktus. Mes tuoj (buvo sugrūsti j kitu
pat priristatėm prie šova aliiUjajKių vokiečių ka- | kaip Stuthof. Dačhaa
reivių ir par?ikal* rnne cuojatl' pat grąžinti at- (pradėjo slapstytis mi
rr ii
imtus maisto produktus, ir kaip mat išsinešdinti užkampiuose.
iš turgaus aikštės. (Mes buvome ginkluoti šautu- I
Buvo ir tokiu, ku

Maistas buvo neblogas. Savaitės pabaigoje
gaudavome net po boriką skaidriosios ir cigarečių.
Santykiai su vokiečiais vis blogėjo, ypač ne
pasisekus naciams suorganizuoti SJŠ. bataliono.
Lietuviai, pamatę vokiškų nacių apgaulę ir klas
tą (panašiai kaip ir bolševikų), sustiprino pogrin
džio veiklą ir daug kur pradėjo priešintis vokiš
koms užmačioms. Vokiečių civilinės valdžios ko
misarai ir gestapas pradėjo siusti iš pykčio ir
rengėsi visiikai sunaikinti lietuvių pasipriešinimą
prieš jų apgaulingus siekius.
Karo Mokykloje buvo du kariūnai, mūsų aukš
tojo laipsnio karininkų sūnūs, berods, pulk, šovos
ir pulk. Urbono vaikai (žinoma, daug karininkų
sūnų buvo šioje Karo Mokykloje). Vienas jų, apie
gegužės menesio vidurį, buvo nuvažiavęs į Kauną
pasižvalgyti. Grįžo tą pačią dieną vakare ir pra
nešė, kad matė su imant gen. Plechavičiaus štabą.

(But daugiau)
" ^’Inesday. Jan

1,19^

*

ANBO TU neilgai tarnavo moky
mo tikslams. 1935 m. mokomo
jo skridimo metu pilotas .Alfon
sas Klygis pateko j suktuką ir
lėktuvas buvo sudaužytas.

VAKARŲ VĖJAI

Lietuvos padangėje 1935 me
tais pasirodė iki tol dar nema
tytas sxridmio aparatas. Tai bu
vo nūdieną sraigtasparnių pirm
takas — dvivietis autožiras AVRO Sierva C-3UP. Jis tuiejo vi
sus lėktuvo e.ementus, išskyrus
sparnus, kuriuos pakeitė virš
liemens auzšiai iškeltos trys
iiui izontaiiai besisukančios men
lės — rotoras. Mentes zemcje
jusdavo variklis, o skridimo
meti jos toliau sukdavosi iš
inercijos. Kylant be vėjo jis praucguavo lik 25 metrus, o tūpda
vo tiesiog vietoje.. Pirmasis PabalLjyje autozuas iš Anglijos
buvo pergabentas oro keliu —
Londonas-Kaunas. Lietuvoje juo
skraidė keletas specialiai apmo
kytų lakūnų, kurie jį demonst
ruodavo aviacijos propagandos
tikslais. AVRO Sierva Cn30P iš
i Kauno skrisdavo į Klaipėdą, Ni
dą, o 1935 m. skrido maršrutu

viršeliai. Paaugime poeziją, kai atsiusite pinigas
Šoklu adresu:

UR. PAUL V. DAUGIS
■ to. DYTOJAS IR CHIRURGAS
Was7cb«cter Community

KUR ŠIJITA1 FANATIKAI
VEIKLA

ktialkat

Medicinos (linkteriu*

tai yra musiumons
S- Manhoim Rd, Waatcbactac, HL mo pagrmaan yra paueuis ho*i
VALANDOS: S—9 darbo (Lenairii i ranas Jie UKi pomirtiniu gyve-|
į nimu. Muios juos įtiiina. Kad J
T»l. 562-2727 arba 562-272§

meje.

GYDYTOJAS 1* CHIRURGAS.

F 4C1ALYBR: AKIŲ LIGOS
‘W W«t ICžr«Į StrMt

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
W. 71* Si.

T»L 737-514$

Tiiiina aku Pritaiko aloniv

Ii ^contact lasamT*,

Or.. EONAS SEIBUTlb
NKSTŲ. POBLRS IR

■PROSTATOS CHIRURGIJA
2654 WEST

STREET

Ofite UWsms: 776-2SSC.

Rr'ri«teMl|M

441-5541

rrnftfitos, inkstu ir ilapumr
-aklį chirurgija

St

Petersburg, Fla. 33719
TeL (813) 321-420t

’E P KRAUSTYMAI

— Pilni
ŽEMA KAINU
. ‘Tusaim Master Chaz^
ir VISA korteles.
< HERMAS. Tat 9254961

90% Irano gyventojų yra mu
sulmonai šiji tau Mulai Choiueini labai lengva juos įtikinti, kad |
jie, žuvę kovose už Cnomeinio
skelbiapia tikybą, bus labai lai
mingi kitame pasaulyje.
įraše yra didele .šijitų dalis. | UTLANAS, Renesanso tapytojas
Irakiečiai labai atkakliai kovoja
prieš iraniečius, nors abiejose

“FLORA

Į saunas.

Kitais, 1936 m. LAK taip pat
Anglijoje nupirko naują dvivietį
LIETUVOS AVIACIJA
jiplaną De Jiavilland DH-82
PIRMIEJI LĖKTUVAI LIETUVOJE
liger Meth” Standard, pava
Libane yra 30% šijitn.
I
1922 metais aviakonstruk-to- dyti jau lietuviškos konstrukc. dintą “Kregžde”, o 1937 m. —
Sirijoje yra 15% šijitų.
j.ntrą tokio pat tipo lėktuvą, paDar yra šijitų Kuveite ir Sau rius Jurgis Dobkevičius supro- jos dviviečiu monoplanu ANBC j vadintą “Kovu”. Tai buvo pir
di Arabijoje, nors pastarojoje jektavo ir savo lėšomis pastatei I, pastatytu Kauno aviacijci mieji Lietuvoje specialiai auKšvalstybėje paskutiniais metais jų sportinį lėk-ttvl DOBI4, kuriuo, dirbtuvėse. Lėktuvą nesunki ajam pilotažui skirti lėktuvai,
j
pats ir skraidė. Netrukus, juvo valdyti net esant mažiem
skaičius žymiai sumažėjo.
j .925 m., sportinį lėktuvą AN- greičiams, su juo buvo lengva i. sietuvoje šiais lėktuvais pirmą
..artą buvo atlikti skridimai
- Izraelio premjera Samir!;30-1 pastalėtilas arĮakonslruk. .lutūpti. ANBO-II tiko ir kai ku i aukštyn ratais. Iš esmės- DH-82
praeitą penktadieni Jeruzalėje! -orius Anra.ua Gustaitis. Tai bu- rioms aukštojo pilotažo figū Į yra DH-60 modifikuota atmai1
kukli Lietuvos sporto avia ei roms atliktt 1934 m. civilinis
,akūnas Vaclovas Juodis, skris Ina, kurios svarbiausias skirtu
jūs technikos, parko pradžia.
to atstovais.
mas tas, kad “Tiger Moth” Stan1929 m. iš visuomenės aukų lamas su ANBO-II, patyrė avaKek.,iek «#,«?•
yj LAK (lietuves' aviacijos < klu- .ija (lūš»sparnai) ir žuvo.iek-|
W ^ sportinėje eskadnleje
oas) nupirko pirmąjį lėktuvą — .uv'aa bivo sutaisyta.
jau tiek sustiprėjo, kad sali
visi trys De Havilland dažniau.-vlbatros B 11, pagamintą dai
Pagaliau 1933 m. Anglijoje >iai skraidydavo atskira grandi
Pirmojo Pasaulinio karo me
juvo nupirktas Įū-rmasis gryna. mi. ši trejukė per aviacijos šventais, ir jį skyrė lakūnams spor| .portįnio tipo lėktuvas De Hav- .es demonstruodavo skridimą
.imnkams -mokyti. Tai vokiškos
“G1psj- Moth” ii
susirišus virve”. Vedantįjį
.ccnstruxcijGs dvivietis mono pavadintas “Karvelio” vardu,
> ‘Karvelį” su “Kregžde” ir “Ko
planas. kuris buvo pavadintas
j įai dvivietis, biplanas — vienas vu” sujungdavo maždaug 10 m
"Balandžio” vardu. Šiuo lėktų-i
1 ano meto žinomiausių pasaulyje .Igio guminėmis virvėmis ir
»-u 1939 m. mokėsi pirmoji lietu sportinių lėktuvui daugeli kargrandis ore atlikdavo kilpas ir
viu civiliniu lakūnu laida. Lėk
.ų patobulintas' Ąr gaminamas xjosūkius taip tiksliai, kad virvė
tuvo variklš suvartodavo daug didelėmis serijomis. Lietuvoje
.lenutrūkdavo nei ore, nei nu
oenzlno ir dažnai gesdavo. Pa 'Karvėiis” buvo naudojamas tūpus.
vyzdžiui, lakūnui Baliui Karemokymo ir treniruotės tikslams.
Laikui bėgant ir visuomenei
iiEL dabar garsiam aviakonst1935 m., prižiūrint A. Gustai daugiau aukojant pinigų, sportirukturiui. skrendant šiuo mono čiui, aviacijos dirbtuvėse buvo
nes aviacijos parkas pasipildė
planu, lūžo variklio švaistiklis, pastatytas monoplanas ANBOKeliais naujais sportiniais lėktųlėktuvas o:e užsidegė ir tik pilo iH, skirtas pilotams treniruoti. vąis. Vienas tokių buvo plačiai
to sumanamo dėka buvo sėk Jis tiko aukštajam pilotažui, o
SERVE WITH PRIDE-IN
pasaulyje paplitęs patogios ir
mingai nutupdytas.
dėl nedidelio galingumo variklio stiprios konstrukcijos, gerų eksTHE NATIONAL GUARD
1932 m. antroji civilinių lakū buvo labai ekonomiškas. Tačiau
(Nukelta į šeštą puslapį)
—...... ..... —
nų grupė pradėjo mokytis škrai-

____

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

1729 S. Halsted St

c

24 Hour Service

(312) 226-1344
1

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
I
I

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

I

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street
1410 So= 50th Ave« Cicero
/1ZS.

MMHM

n. ZIL1AUS

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

-

|
I
'
J

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero, HL 60650
TeL: 652*5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
e ivuziy sžt*w3įL

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN]

ANTANAS VILIMAI
1 M. 37S-M9Ž ute B7MM

Aikštes automobiliams pastatyti

!
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

■

-=—

SOPHIE BARČUS

• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A
NORLE VIRTUE* •• EXCEPT WHEN HE'S

MJVWC. NEVER TAKE ANOTHER
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED
nue &30 iki 9 J9 vaL ryto.
A Stoti* WOPA^ 1449 AM
tnuliuofanw* ii nūay
Mar^uatte Parka,

1348 So. California Avenue
' Tel. — 523-3572

SOONER OR LATER HE
MAY DO THE.
UNEXPECTED/

------

ibi tf

'

l'lilli'l'lil'f

_

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

•OME CHICAGO motor CUTS TIPS OH

EXPRESSWAYDR/IY/W&

T«Mu 779-1543

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th Street

059 Sa. MAPLEWOOD AVA
CHICAGO, R. 4OC29

THEOWSAW

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, lUiuoia

against the

TeL 974-4410

IRATE DRIVE*
WHO TRIES TO
KAZR BRAZDUOTI

’ .7..1. J

-■ ■

VASAITIS-BUTKUS
LAIDOTUVIŲ direktoriai

1446 South 50th Ąvenue
Cicero, Ulinois

Telefonas

MMgimes, Chicago

652-1003

-pilotažo lėktuvą Buker Bu 133C
“Jungnieisler”, kuris buvo pa
LB-nė nebūtų suskaldyta. Bet vadintas “Meteoru”. Oro sporti
ALkelta « 4 ds!.
kai frontininkai paduotų skun ninkai gavo nepaprastai geromis
JAV IJl-nės pi nnininkas pra
dų nesvarstė, tai daugelis lietu- skridimo ypatybėmis pasi/.yminnešė, kad dabartiniu metu bylai vių atsisakė tokioje Eendruome Į tį vienvietį biplaną, kuris buvo
jokio pagrindo nėra, bet inž. Ge nėję dalyvauti. Amerikos vai-j statomas diiielėmis serijomis ne
čys vis dar tvirtina, kad byla turi
tižia klastotojus kelia viešumon lik Vokietijoje, bet pagal licentęstis, kad ir be pagrindo.
ir baudžia, o Amerikon atvažia rijas ir Šveicarijoje bei Ispani
Gečys tvirtina, kad Reorgani vę frontininkai ryžosi rinkimi joje. Šio lėktuvo dėka Lietuvo
zuotoji rašė skundus Vyriausia
ne klasta pagrobti Bendruome- je išaugo nemažai puikių aukš
jai rinkimų komisijai, bet pas
tojo pilotažo meistrų. “Meteo
m S vadovybę.
taroji visai skundų nesvarstė.
V. P. Dargis, M.D.
ras” sėkmingai dalyvavo ir 1939
Kodėl jį nesvarstė, iki šio meto
melų Pabaltijo aviaciojs sporto
niekas nežino. Amerikoje Rinki
varžybose.
LIETUVOS AVIACIJA
minė komisija išklauso skundo
Kitais metais LAK nupirko
ir reikalą ištiria, tuo tarpu G<‘
jaunesnįjį "Meteoro” brolį 131B
(Atkelta iš 5-to psl.)
ėio vadovaujamoji Bendruome
“Jungman”, kuris buvo pava
i
nė jokių tyrinėjimų nevedė.
Į ploatacin ų savybių lėktuvas dintas ’'Merkurijum”, šis dvivie
Inž. Gečys dar tvirtina, kad Taylor Sport “Cab”, didelėmis tis biplanas buvo taip pat vienas
nepatenkintieji “ieškojo ’teisy- serijomis gamintas JAV se. šiuo populiariausių to meto sportinių
bes* Garbės teisme” (Jis rašo dviviečiu monoplanu Lietuvoje (lėktuvų, turintis nedidelio galin“teisybės” kabutėse, nes Garbės buvo daugiausiai1 apmokomi gurno ekonomišką variklį. “Mersklandymo pilo- kurijas” labai tiko ne tik terni; (eisme tikros teisybės jie nesiti-! skraidyti
‘ kėjo rasti, o ten jos neradę, tail tai. Vieną toki lėktuvą 1937 me- ■ moti sportininkus, bet ir mokyti
nuėjo į spaudą). Bandė rašyti tais LAK nupirko kaip loterijos aukštojo pilotažo, nes galėjo
Drauge, bet Draugas, frontinin- premiją. Tačiau laimingojo bi- skristi aukštyn ratais. Pirmasis
? šiuo lėktuvu pakilo1
kų vadovaujamos Bendruome- lieto savininkas lėktuvą pardavė
rus užgožtas, nusižengimų su aeroklubui. Antrąjį “Cab” iš pa- garsus "oro akrobatas”, rašyto
rinkimine tvarka neskelbė. Ame- aukotų lėšų nupirko Niujorko jas Jonas Dovydaitis. "Merkuri
tikos lietuviams rinkiminei klas- lietuvių S. Dariaus - S. Girėno jus” pelnė prizinę vietą 1939 m.
tai kelti liko Naujienos. Jos nu- aeroklubas. 1938 m. lėktuvą, pa Pabaltijo varžybose.
. i
t
rodė visus faktus, kada, kur ir vadintą "Sakalu”, į Kauną atga
Taip pat 1939 m. Lietuvos.
kaip buvo klastojami Bendruo-Jbe no garsus JAV lietuvių civi
sportinės aviacijos technikes
linis lakūnas Paulius Šaltenis ir
menės rinkimai.
parkas pasipildė dar trim mojį perdavė Lietuvos aviacijos
dėmiais vokiškos konstrukcijos;
Jeigu būtų iškelta byla klassportininkams.
I
dviviečiais monoplanais Klein ‘
. tolojams ir būtų imtasi prienio1938 m. LAK Įsigijo aukštojo K1 35b, kurie buvo pavadinti j
nių klastai pašalinti, tai JAV
---------------------------------------------------------------------į

Amerikoj negalime klastoti rinkimų

KASA - LIETUVIU FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

RbmL Imi —
BEAL EETATl FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TCHMINAMti
ra iEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUIMAIE.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS

MUTUAL FEDERAL SAVING8 ’
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidento
9219 W. Cermak Road

BUTŲ

Chicago, DL

• PARDAVIMAS

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTB
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Dr. Vytautas P. Daugis

Dr. V. Dargis Įsteigė naują Susivienijimo Lietuvių
Amerikoje kuopą Nr. 376. Josios centras bus Westchester,
kur SLA daktaras kvotėjas turi savo kliniką.
Kuopos nariai yra Amerikoje ir Vokietįioje gimę lie
tuviai. Amerikos jaunimas, nustatęs, kad savo reikalus
tiksliausiai tvarko SLA, nutarė prisidėti prie šios didelės
organizacijos.
Naujosios kuopos nariai atidžiai sekė Amerikos lietu
vių visuomeninį gyvenimą ir priėjo išvadą, kad SLA rūpi
nasi ne vien Amerikos lietuvių, reikalais, bet jau ištisas
šimtas metų rūpinasi ir Lietuvos laisvės, nepriklausomy
bės ir demokratinis santvarkos reikalais. Naujai įsteigtoji
kuopa planuoja Įnešti gyvumo Į Chicagos visuomeninį
jaunimo gj-venimą. Linkime sėkmės.

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

ELEKTROS (RENGIMAI
PATAISYMAI
Turto Čhicagos mieste ItMaį
Dirbu k užmiesčiuose, greit)
jarantvotai tr sąžiningai,
KLAUDIJUS PUMPUTIS
4514 S. Talman Avė.
,
Tai. 927-3559

GERIAU SKOLĄ.

Pajamų bungalow —
aukšto mū
rinis. 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas,
j Marquette Parko centre. Nebrangus.

2 aukštu 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.

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
liability draudimas pensininkams.
Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Avė.,
Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

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

Dengiame ir taisome visu iri
šių stogus. Už darbą j
’ tuojame ir esame apdrausti.

/ i .

*

• VALDYMAI

• VERTIMAI

9 NOTARLATAS

“Sakalas'2”, “Sakalas 3” ir “Sa nių paukščių "dabar pleri Torio —
kalas 4”. Jais buvo treniruoja saloje. Prieš šimjmatįl Torio ir
MISCELLANEOUS
milijo-1
mas! ir mokoma aklojo skri gretimose salose
MOKA:
'■
KASOS valandos:
{vairūs Oalvkal
nai sparnuotųjų jūresį milžinų. _
dimo.
,_9% už taupomąją sąskaitą.
'
MARQUETTE PARKE:
Lietuvos aeroklubas tapo ir ■ bet jie buvo išnaikinti dėl ' j
sanitarinės aviacijos pionierium. minkštų ir šiltų pūkų.’ Paskuti-j
2422 W. Marquette Rd. Pirm. 2:00- 6:00
Už 90 dienų, 6 mėn., 1 metų, 3 metų indėlius:
A.K.C. “R” & some mixed.
Susikooperavęs su Lietuvos Rau nis albatrosas tame rajone su-Į
Chicago. Ill. 60229
By private breeders.
Tree. 2:OQ76:00
10% — 500.00 iki 19,500.00 dol.
donuojui kryžiumi ir-kitomis ži naikintas 1949 metais. Pagerėjus ■
Taking
Christmas orders now.
Telef. 737-2110
10.5% — 20,000.00 iki 100,000.00 dolerių.
šeši. 10:00-12:00
nybomis, LAK 1939 m. Prancū gamtos apsaugai, šių paukščių i
11% — virš 100,000.00 dol.
395-8967
zijoje specialiai užsakė penkia likimas atrodo ne toks liūdnas.
11% — IR A.
CICERO:
vietį monoplaną Farman F-393.
Netrukus šis modernus lėktuvas
RAGANOSIU LIGOS
REPAIRS — IN GENERAL
1445 So. 50th Ave.
Antr. 3:00- 6:00
SKOLINA: tik savo nariams žemesniais num: — sanitarinės aviacijos Lietuvo
(vairūs Taisymai
Raganosiai, kaip ir žmonės. \
Cicero, Hi. 60650
Kelv. 3:00-6:00
šrmčiais negu bankai ar kitos
je pradininkas, pavadintas “Dr.
serga peršalimo ligomis. Tai pa TATSO ORO VĖSINTUVUS,
: ^'finansinės institucijos.
Telef. 656-2201
šešt. 10:60-12:00
V. Kudirka”, buvo atgabentas į
aiškėjo, kai 5 vienaragiai milži-j ŠALDYTUVUS, SKALBDIO
Kauną. Iš pradžių jį buvo keti
nai krito Udžun-Kulono rezervą-j m DŽIOVINIMO MAŠINAS
KIEKVIENA SĄSKAITA IKI 100,000.00 dol. APDRAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS.
nama naudoti kaip keleivinį lėkte Indonezijoje. Gamtosauginin-!
BEI KROSNIS.
tuvą, bet vėliau buvo skraidoma
kai sunerimo, nes raganosiai!
Herman Dečkys
lĮ ; į Įvairias vietoves, kuriose buvo
jau Įrašyti Į Raudonąją knygą ir
TeL 585-6624
atitinkamos nusileidimo ir paJavos saloje jų yra tik 45.
I
I Skilimo aikštelės, ir.iš .ten sunkūs
Speciali komisija ištyrė, kad
ligoniai gabenami į ligonines.
Miko šileikio apsakymu knyga
Aleksas Ambrose
Tokia yra trumpa Lietuvos raganosiai krito nuo... anginos.1 ^TJucija” Jau atspausdinta.
' ' sportinės aviacijos lėktuvų par- —praneša žurnalistai iš Afrikos.
a
W- ko vystymosi istorija.
CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
•
Poetas
vaizduoja
dvi
upes:
V. Jurkštas
Šešupe ir Nemuną. Jis parodo, Autorius pavaizduoja lietuvių
(Iš Europos Lietuvio)
kad
Šešupė mažesnė ir ji bėga.' gyvenimą nuo XX šimtmečio
autorius,
o Nemunas didesnis ir jau teka.* pradžios iki II Pasaulinio karo.
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią
AR IŠGYVENS ALBATROSAI?
22 ilgesni ir trumpesni apsa
Chicagos lietuvių istoriją
Ramiojo vandenyno šiaurinės’
-------------------kymai, 184 psl. Kaina $5.
dailės salose vėl apsigyveno ai- j 9 Kiekvieno lietuvio pareiga
(1869 — 1959 metai).
Gaunama “Naujienose” ir pas
batrosai.
Ornitologai
praneša,
yra
rūpintis
savo
senos
tėvynės
autorių: 6729 So. Campbell
664 psl., vardynas.
kad apie 200 šių didžiulių jūri- paliuosavimu iš svetimo jungo.
Ave., Chicago, IL 60629.
J1

TeL 847-7747

NUOMAVIMAS

R NAMŲ PIRKIMAS

AKTYVAI 18 milijonų dol.

*

t

fj

.

ARVYDAS KIELA
i

6557 S. Talman Avenue
; Chicago, IL 60629

_

|&4<9655 ar 737-1M.

Pardayimas b Taiaymęs

Į’

.P. NEDAS, 4059 Archer Ąrtnoe,
j Chicago, HI. 60632. Tal. YA 7-599Ė

T.

INCOME TAX SERVICE

1

Maplewood, TeL 254-700

Taip pat daromi vertimai, giminią
Iškvietimai,
pildomi pilietybės prat_________ r_ v

Minkšti viršeliai.
Kaina $15.
Persiuntimas — $L

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

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 is
“The Overnight Wonder.”

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKšOS
619 puslapių, kietų viršeliu knyga

Read label and follow
directions.
C Ex-lax. Inc.. I9S2

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 Naujieną administracijoje.

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

Dr. A. J. Gosmo — DANTYS, jų priežiūra, aveikat* ir
*4.00
grožis. Kietais virbeliais
6&00

GINTARAS P. ČEPtNAS

iriaminic® Syrup
lriaminidneTablets

TeL 776-5162

or _

Triaminic-12® Tablets
For Allergy Relief
that’s nothing to
BYI
Un

I

WMk

Dt< X J. Gmmo — AUKŠTA KULTŪRA — HAURŪS
EMONĖS. Kelionės po Europą
T!k _ __

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1)
P

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, II. 60608

Advokatas

h p-igsl susitarimą.

-

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jauna* diena* ir
amlrūptrumą
-■
______

Good service/Good price
F. Zapoli% Agent
320414 W. 95th St
Everg. Park, 10.
60642 - 424-9654

Darbo valandos: Kasdien: hm
9 vai. ryto iki 6 vai vakaro.
Setad.: nuo 9 vaL r, iki 12 VaL d.

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai jdomfrv gyty- j . j

Homeowners insurance

artimo iihMemc

AUJIE5 OS,
it,

rmcA0G. ic

— Tn šiandien vij
ai tyli.
Aš netyliu!
— Per vis^ vntairq
port žodžiu!
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FltKm

JAV

TAOrYMC

AOWU9

