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— Prez. Reaganas yra įsitiki
nęs, kad Artimuose Rytuose tai
ka bus įgyvendinta, kai taikos 
priešai nepajėgs jos ardyti.

Kardinolas Agostino Casaroli 
paruošė dokumentus

ja atvežu prie 
iž penkis vyrus
leido iš Rytu

Gynybos ministeris nesi 
rengia trauktis

— Izraelio kariuomenės vado
vybė vra įsitikinusi, kad turės 
trauktis įs dešiniojo Jordano 
upės kranto sričių. KOMUNISTAI IMA IsPIR 

KIMO MOKESTI

Saulė teka 7:09, leidžiasi 4:57

— Filipinuose audra apvertė 
keleivinį laivę, vežusį 115 kelei
vius. 54 žuvo.

— Norvegijos premjeras K. 
Wilhoch praneša, kad Sovietų 
KGB agento suėmimas pakenkė 
abiejų valstybių santykiams.

•Bonn k

Frohkfurt
Numbergšio j Vokietiją.

Pačiame Izraelyje nuotaikos 
vokiečiams pasikeitė, kai paty
rė, kad vokiečiai gamina gink 
lūs Saudi Arabijai.

BONA. V. Vokietija. — Auks 
ji V. Vokietijos karininka

PREZIDENTAS PRANEŠĖ KONGRESUI 
APIE VALSTYBĖS PADĖTI

VATIKANAS. — Pirmadienį 
Čilės atstovas Jaime del Valle ir 
Argentinos atstovas D^nte Capu
to Vatikano užsienio reikalų mi
nisterijoje pasirašė susitarimą 
su Vatikanu, kad abi pusės baigs 
sienų nesusipratimus, besitę
siančius 130 metų. Abi pusės ne
galėjo susitarti dėl Beagle ka
nalo. kuris yra Ugnies žemės pa
baigoje'ir skiria Argentiną nuo 
Čilės teritorijos. Ginčas ėjo dėl 
trijų nedidelių salų, esančių Bea
gle kanalo yandeuysye. Beagle 
kanalu įjrariduo plaukia iš Paci- 
fiko į Atlantą. Vyrauja įsitiki
nimas, kad tose salose yra dide- 
lės naftos atsargos ir kad ten yra 
brangiui me talu. ._ \ -

--Art^Hkos-marinai Beirute 
seka judėjimą greta JAV saugo- 
mos'tones namuose.

Antradienį aukso uncija 
nepatenkinti kancleriu H. Kohl, kainavo $36.».

—Įr čiliečiai nesiskverbia į 
Anlai'ktiką, bet Argentinos iai- 
-vai' -plaukioja Antarktikos pa
kraščiais. 1 i itn-xa

‘^JTfaĮląndo .perifcjėras Prem
Tlnšelananda balandžia'13 die
ną btis; Washington c 
su prezidentu. Reagan

Kada generolo Kiessling klau
simas kilo kabineto posėdyje, 
lai gynyybos ministeris Manfred 
Woerner pranešė, kad jis paša
lino generolą. Ministeris Wem- 
ner yra įsitikinęs, kad Vokietija 
labai nukenlėtų, jeigu generolas 
Kissling taptų apšauktas šnipu. 
Rusai panaudoja visas priemo
nes kariuomenės vadams su
kompromituoti. Ministeris savo 
akimis matė gen. Kiessling foto
grafijas su abejotinais tipais. 
Jis gali būti geras žmogus, bet 
tos fotografijos gali pakenkti 
jam. o tuo pačiu visai Vokie-

Kancleris Helmut Kohl pasirinko 
HU blogą dieną skristi į Izraelį 
Vokietijos karininkai reikalauja grąžinti 

TARNYBON GENEROLĄ GUENTER KIESSLING

— Sirijos kariuomenės vado
vybė atvežė Valid Jumblatą į 
šufo kalnus, kad paragintų dru- 
zus tęsti kovas. Jumblat apžiū
rėjo, kaip buvo išgriautas jo tę
vo ūkis.

MADRIDAS. Ispanija. — Pra
eitą pirmadienį Ispanijos kaka
lius Juan Carlos prisaikd^ry 
nauja Ispanijos kariuomenės f ą 
dovvbe. | -

f WIST / EAST 
GIRMANY/ GERMANY

te
Dresden ’

— Ugandoj nušauti keturi 
europiečiai. i dirbantieji banko 
įstaigoje. Juos nušovė Viktori
jos ežero pakraštyje atsiradę 
ginkluoti vyrai.

ruoš taš^aųjęs^ susi tarhnas, Join 
Čilės vA^iaųšybė tuojau priėmė; 
Tačiau, rArgėiiMUGs'- kariai, nu
vertė ’ WMbkflitirię Argentinos 
vyriausybė Aįėikalavo įrašy ti į 
ta sutartį 'žymiaididesnius rei
kalavimus; -kuriu Čilės- vyriau- 
sybė tafl&y nesutiko priimti. Vi-

Gen. Kiessling buvo šiaurės 
Atlanto Sąjungos (NATO) gen. 
štabo viršininko gen. Rogers pa
vaduotojas. Jeigu kas gen. Rog
ers atsitiktų, lai gen. Kiessling 
vadovautų visoms šiaurės At
lanto Sąjungos valstybių karo 
jėgoms. Pašalinus gen. Kiessling, 
vokiečaii netenka šios svarbios 
pozicijos.

PAKAITOS KABINETE SUKrLė DISKUSIJŲ, BET LIBANO 
KLAUSIMAS SUKELS RIMTU IR KARŠTU DEBATŲ

Kai atsirado abejojančių, lai 
ministeris Wocrner pareiškė, 
kad jis atsistatydina iš ministe- 
rio pareigų. Jo pasiūlymas bu
vo atmestas, nes ministeris. gin
damas Vokietijos reikalus, taip 
turėjęs pasielgti.

Generolai dabar nori, kad vie 
toj pašalinto generolo Kiessling, 
gen. Rogers pavaduotoju būtų 
paskirtas kilai vokietis.

Kardinolas Casaroli^ tvarkąs 
Vatikano Lųžsięnio reikalus, pa
ruošė dokumentus Argentinos ir 
Čilės ambąsadoriĮanis pasirašyti. 
Abu sayjį)vyriausybių vardu pri- 
žadėjo, ‘kad sutiks priimti,
popiežiaus John Pauliaus-II tar- 
pininkaviiųą. sienų, klausimui 
sprendžianL J A ‘

ArgenW^:. -Ir; Aįbjploma- 
tai jau su1
tarę ^pxiHikra.
tačiau 
rašė. gjnėąs "paašt
rėjo ir
tas sus^Srtto^^^ięežiąusf.-ih- 
tervenc^i^klek nufenųno įkars-

Vokiclijos kancleriui Kclil atskridus į Jeruzalę, jį pasitiko jaunimas, 
•'pTcteštuodanraš prieš gmkų gaminimą'Saudi- Arabij*-Lvi

Sausio 25: Pauliaus atsiv., 
Viltenis. žiede, Mylė, Grumpis, 
Ramgailė, Žvirblis.

Prie šių pakaitų d mg prisi 
dėjo premjeras Felipe Gonzalez 
socialistų partijos vadas. Vis: 
keturi štabų vadai buvo prisaik
dinti premjero kabinete, km 
buvo atvykęs Ispanijos karalius

JERUZALE, Izraelis. Vaka
rų Vokietijos kancleris Helmut 
Kohl pernai susitarė š.m. sausio 
24 d. nuskristi į Izraelį ir aptar
ti kelis abi valstybes liečiančius 
klausinius.

Vos nusileido jo lėktuvas Je
ruzalės aerodrome ir žydų or
kestras užgrojo Vokietijos him 
na; kai ten prisirinko didžiau
sia minia jaunimo ir pradėjo 
protestuoti. Jaunimas reikalavo, 
kad Vokietija nutrauktų gamy
ba moderniu ginklu Saudi Ara
bijai.

Kada Izraelio premjeras ša- 
mir sutiko kanclerį, tai pir
miausia jam pasakė:

— Vokietija turėtų kreipti 
dėmesio į Izraelį, 
labai nukentėjo 

karo melu, 
dar pareiškė, kad

daugiau 
izralietai 
vokiečių 

sami r
kiečiai turėtų nutraukti sutartį 
su Saudi Arabija.

Saudi Arabija pasirašė bili
joninę sutartį su Prancūzija, 
bei Vokietija pasižadėjo paga 
minti arabams kitų ginklų. 
Premjeras iamiras yra infor
muotas apie Vokietijos sutartį. 
Izrsel is bijo, kad Saudi Arabija 
vėliau moderniais ginklais ne
pultų Izraelio. ,

Vokietija susitarė gaminti 
ginklus Saudi Arabijai, kai Iz
raelio premjeru buvo Beginąs.

gynybos ministeriu ir visa da 
bartine vyriausybe, kuri pašali 
no iš vokiečių kariuomenės ge 
nerola Guenter Kiessling.
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kymų grižti, tai jo 
vo ayšmdytas. Lrbi- 
apsisuko ir pasuko į 

č.i. Savo aerodromo 
xu. bet nėrė į savo 
’ande i

Praeitais metais Libijos lėk 
tuvai noršjo patikrinti Vidurže 
mio jūroj plaukiojusius gslir 
gus JAV karo laivus. Nespėj 
Libijos lėktuvams pakiki, lėk 
tuvnešį gyniisieji laknūai ja 
buvo padangėse, pisitiko IJb 
jos lakūnus ir patarė jięms grp 
ti namo. Kada vienas? l. kūna 
nekreipė dėmesio į antrą arm

pečiai Libane ati- 
^lėjiiną’ ^^^eko 
IHŽtieka

BERLYNAS. — Komunistine 
Rytų Vokietija iš Vakarų Vokie^ 
lijos ima Išpirkimo mokesti, 
kaip viduramžiais imdavo mo
kestį už paimtus belaisvius. *<

Išpirkimo mokestį pradžioje 
rusai imdavo markėmis, . o Se
linu pradėjo reikalauti doleEuu 
Pradžioje tenkinosi šimtų dole
rių. o vėliau tą sumą kėlė.

Pracitįj šeštadienį rylų vokie
čių valdžios atstovai leido pbn- 
kiems vyrams ir vienai mote
riškei iš Rytų Vokietijos perėlti 
į Vakarų Vokietiją. Juos ats^ė 
naktį prie sienos perėjimo^punk
to. Ten jų laukė Vakarų Vokie
tijos valdžios atstovas, sumokė
jo po tūkstantį dolerių už k?ekf 
vieną ir išpirko žmones iš gro
biku. —

Čilė ir Argentina leido popiežiui 
/ spręsti Beagle kanalo ginčą
PIRMADIENĮ ABI PUSES P.YSIBAšR SI TIKIMĄ KLAUSYTI 

POPIEŽIAUS SPRFA’DIMĄ IR BAIGTI GINČĄ
sas reikalas dar tęsėsi kelis me
tus, kol pralaimėjimas Falklan- 
do salų kare ir Argentinos grį
žimas prie demokratinės vyriau
sybės visą reikalą atstatė į pa
dėtį, kurioje susitarimas buvo 
lengviau prieinamas. Atrodo, 
kad dabar bus taika tarp abiejų 
Kiessling taptų apšauktas šnipu.

C. Pre 
įganas ant 
)icm Kon- 
ų praneši-savo pakra 

jie nepas’t 
pakraščių vandens zoną. Lakū
nai išsigelbėjo, bei lėktuvai nu
garmėjo į gylį. Jeigu než nomas 
lėktuvas bandys pasiekti Vidur
žemio jūroj esančius JAV karo 
laivus, marinai juos iš anksto 
pasitiks, kaip pasitiko anksčiau.

Bet marinų atšaukimas iš Li
bano pakai to tinai keliamas. 
Kongreso atstovai jį kelia, di
džioji Amerikos spauda nuolat 
anie tai kalba. Atstovu Rūmuo- X *
se demokratai, susitarę su dali
mi respublikonų, reikalaus, kad 
administracija susirūpintų ma
rinų saugumu.

Kongrese keliamas balsas prieš 
Edwin Meese patvirtinimą pro
kuroro pareigoms, bet manoma, 
kad administracija surinks rci- 

Prieš marinų buvimą pačiame1 kalingą balsų skaičių Senate.
Bįeimte jr -prieš Amerikos Aaro 
lahų buvimą Libano pakras 
čiuose. teveik kasdien keliam 
protestai. Praeitos- savaitės pa 

"baigoje buvo palei’ 
/kad Libano ryt irose, 
•Tąrdanijos.sienos, ši 
skraidyti nedidelis 
lials, k^d'jie galėtų 

į duržemfo ‘ jūroje ei 
1 nėšį ir galingą kart

Ispanijos karo jėgų štabo yir- gojanėius naikintuvus. ! 
šininku prisaikdintas adm. Ąn- kai tvirtino, kad rytų 
gel Liberal. Ispanijos aviacijos Balbeko srityje pastebė 
štabo viršininku — gen. Jose nu apmokiriimas kaip 
Santos Pcralba; adm. Guillermo nedidelius lėktuvus. 
Sahs — laivyno viršininku, o lėktuvai karo laivų 
gen. Saenz de Tejada — pėsti- gali pasiekti JLlbeką 
ninku karo jėgų viršininku. į padanges ten buvus

Visi Ispanijos štabų viršinin- vežimius bei lėktuvėlius, be! ke 
kai pasižadėjo būti tikrais de- lias dienas kalbėjo apie ruošia 
mokratijos šalininkais, niekad mą karo laivų sužalojimą, 
neprisidėti prie fašizmo /ar fa 
langės, o

;las gandav 
visai netoli 

jitai mokosi 
is lėktuvė- 
sužaloti Vi 
antį lėkluv- 
) laivą sau-

Lindima 
i Libane 

laku 
i moli

Amerika 
kanuolę> 
ir iškulti

— Norvegų policija Oslo aew* 
drome suėmė užsienio ministe
rijos tarnautoją Trebolt, kigp 
vužė kelių dokumentų kopijai 
Dokumentus jis turėjo įteiiS 
KGB agentams, bet jam dfr- 
pavyko.

WASHINGTON, i: 
zidenlas Ronald Re< 
padienį perskaitė ai 
greso rūmums oficia 
mą apie dabartinę v; 
dėtį, bet labiausiai rūpimas 
klausimas yra Libano ir Arti
mųjų Rytų laikos klausimas.

— Dabartiniu metu mes ne
galime atšaukti Amerikos mari
nų iš Libano, — antradienį pa
reiškė prezidentas Reaganas. 
Visi Kongreso atstovai yra susi
domėję paruoštomis informaci
jomis apie dabartinę JAV padė
tį, bet marinų klausimas yra 
pats karščiausias. Prezidentas 
jau porą karių prasitarė šiuo 
reikalu, bet jis kasdien grįžta 
spaudoje, o ypatingai radijo ko
mentatorių ląrpe. Juo atkakliau 
drūzai puola Libano kariuome
nę, tuo stipresnis yra balsas ma
rinams atšaukti iš Beiruto aero
dromo srities.

LEBANON
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bele <-*- prafcė raTubdtii — Jau 
daugiau tu nebevargti ir tavęs

nu šį aldrso t ūmą ir laimingiau
sias būčiau, jei sutiktumei mano 
žmona būti.

Kai tik kunigaikštytė pesiža- 
dėjo, visi rūmai nušvito įvairiau
sių spalvų ugnimis ir pasigirdo

Pasikalbėjimas
Maiklo 
su Tėvu
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Laukiant knygų
Plunksnos broliui, rašytojui advokatui
S. Bieliackteoi 1939 m. Kaune

Drauge! Rašai — man išsiuntęs tų knygų... 
Puikūs — kaip rožės — tie žodžiai laiške! 
Siela iš anksto paniro džiaugsme, 
nes malonumą sunku rasti lygų!

Jeigu jums patiko Walt Disney pagamintas 
“męvie”. tai perskaitykit ir šią pasaką

girią, ir pamesti, kad ją žvėrys 
uidraskytu. Tarnai užrišo ku
nigaikštytei akis, nuve«iė į di
deli mišką, pasodino ant kelmo 
ir paliko. Nesuprasdama, už ką 
brolis taip ją uvaudė, gailiai ver
kė kunigaikštytė.

Ilgai verkė nelaimingoji ir be
verkdama užmigo. Ar ilgai ji} 
miegojo — nežinia, tik kai pra
plėtė užmerktas akis, pamatė

L’c'.uvc; liaudy yra užsilikus 
mokanti pasatai kuri panaši pa
garsėjusiam datatr visoj Ameri
koj ’Snow White and Seven 
Dwnrfs” filmui.

Kartą gj’veno kunigaikštis.
Jis turėjo sūnų ir dukterį. Duk
tė buvo kurčia ir nebylė, nors 
labai graži ir protinga. Tėvas 
ją labai mylėjo, bet brolis dar 
lobiau.

Jausdamasis veikiai mirsiąs) mažuti kiškutį. Kiškučio plau- 
tėvas apvesdino sūnų su visų 
gražiausią karalaite ir įsakė my-

keliai buvo auksintiai, kojelės ak
sominės. o'akytės direlės, protin-j 

lėti seserį,‘-kaip pirma kad my-Į gos kaip žmogaus. Jis tupėjo 
hdia jos ir meiliai žiūrėjo į ją. 
Kai ji- nubudo, kiškutis jai. tarei- 

P^š&skime, gražioji kttni* 
gaikštyte! ?? •

— -Ką- mudu žaisime,^mielasai* 
kiškuti? — nustebusi .-paklausėt 
ii. Čia. $ labai nudžiugo,’. nesjga1* !

lė;o. Ir tikrai, pradžioje jaunas! 
kunigaikštis nebežinojo, kaip se-[ 
šerį bemylėti, bėlepinti. Sesuo! 
taip pat-be gale mylėjo savo oro- i 
lį ir jo žmoną. Jaunoji kuni-i 
gaikštienę tuo tarpu buvo labai 
nedota^ ki»d *fr graži. Jai labai 
nepatika .kam- vyras taip mylit Įėjo aiškia: kalbėti?ir/gėriattaiair 
savo seserį! Tad ėmė ji visa šir-j girdėjo?- ? -,r \ L ?’
dnni .nekišti tos nebylės ir gąl- į -.: .— A’š bėgsiuv o tu<mąne’{gąu-i 
rojo? kr.ip ją nužudžius.

Jaunasis kunigaikštis ’ ‘turėjo 
labai mėginamą paukštį? Kai jo- 
nebuvo namie, kunigaikštienė; 
uukove^taiTSstj^kai j is Jtagri-; 
,žp' namo, sako:. ’ -

— Pasidžiauk,:ką iayo.sesut 
padarė: ji gemi žilio j o. kaip tau] 
brangus į tas pavksts.- ir nukovė į 
Siš pyįečio? y I
t .Ąž Tas paukštis, nevertas ne 
dūlkių nuo jos: kurpaičių! Kad 
jii bth'c’šm-agl'., tai ii gerai! — 
jąmiai atsakė kunigaikštis, 
ąjTada kūnigaiKštienė sugalvojo 
dar biauęiau- Kunigaikštis tu 
rėja kibai gražu ir brangų žir-- 
gą. kurį saugojo ir mylėjo- kaip 
’.3d kaktoje Piktoji kunigaikš- 
tfenė savo ranka nudūrė tą žir
geli. o kunigaikščiu paklausta, 
kas tai padarė, ramiai atsakė:

Tavo mylimoji sesutė.
— Tesuteikia jai laimės ma

no žirgu mirtis! Man negaila nė 
žirgo, kad tik jį neliūdėtų ir bū
tų linksma. ! . ;
'.’ Nuo to laiko ir žirgo nebemi
nėdavo kubigaikštis.
•*' .To jau nebegalėje iškęsti pik
toji moteriškė: ji nubėgo į save 
kambarį ir ėmė verkti, plėšytis, 
draskytis. Pagaliau sugalvojo 
brisiausį'dalyką: naktį nb-mau- 
gė savo Vienturti sūnų ir įmetė 
i nebylės kambarį, o pati pas 
kunigaikštį.
, — Eik, e'k, žiūrėk, ką padare< 
;avo mylkne’i sesuo! Ji nu
smaugė tavo vienturti sūnų! Na 
jeigu ir dabar tu jai dovanosi-

Taip nelaimingoj kunigaikš
tytė t,’po žmona gražaus ir pra
kilnaus karaiaičio Ir gyveno lai- 
miagaL Ji, iš tikrųjų, pegimdė 
du gražius kaip angelėlius sū
nelius ir dovanojo jiems po auk- 
to obuolį.

Siisitik^iias sk bro/m
Vieną vakarą, kada paaugę sū

neliai žaidė save aukso obuoliais. * 
. karalienė stovėjo prie lango pa- 
1 skendusi atsiminimuose. Ji at

siminė senuosius tar-kus: tėvą, 
mylimąjį brolį, piktą brolienę, 
kuri ją išvijo iš tėvo namu ir 
nebesulaikomos ašaros birte pa-^ 
biro jai iš akių. Tuo pat laiku 
prie vartų prijojo raitelis, ir 
h^aimihgoji karalienė tuojau 
pažino sayo brolį deurio niekaip ’ 
negalėjo 'ižmiršti. Jos širdis į

žindamas 'šdvo sesers, šiaip pra-’ 
tbilo:’ '.Q‘ - - ' .

V Gražioj kąpalrėne! Naktis] 
įšilę Užklupę beklaidžiojant;

®. Kiškutis bėgė, o ji vijo. , Gir.
ąės.i, gmėsi, štai pribėga^ieĮprie1
gražiašių auksęirūrnų^su diifeku.
gražiu šodu. Pro aukse vartelius;

Įi kiškuti j .įsmuko; Į rūmus jiį kieno 5 Arki minkai nu-
ij paskųL ' j

Gfažįfcj' kunigaikštytė [net šų-\

ėjus susti

į

— MakL as noriu su tavim

— Tai ko tu non žinoti apt

ru.esalne baisiai įjąvei-gę. Būk tc~j
jcia febk' mums pernak-’ gcografvą, papasakok man kaip 
>pti7r atsilsėti tąvo rūmuose. 1 Amerika atrodo. Marquette Par-

— Orait, Tėve,, pasiklausyk.

f/i

Gal šypsenas klostys, gal virpins blakstienas, 
knygos — kai skleisiu jų tylius lakštus, 
bet dėkingumas vienodas tau bus, 
o, drauge, nes tu supratai mane vienas!

(Prieš 1940 m.)
Arėjas Vitkauskas

) gamtos turtais 2)

A’iJūi^ 'įBavnJgį£k;sv£tys tuoj ėjo gūltiĮmo> žmogaus teisės. Tik blo-
. - ----- - --. r. < 'v i -

ti kiškučio. Bet-vietoj vauksa-į atsargiai įdėjo L sės'
□lauk o kiškučio' ji išvydo*- jauną. 1 
karalaiti, gražiomis juodomis 
akimis. Veidas jo reiškė piptą ir?

sužhigdyti, Amerika yra

tais ęertekliais turtingiausias

jfūomėhs galėjo pavydėt! irišim- 
; tašakis ąžuolėlis. Jis^priėjo^prie: 
jos ir taip pratnlo: “ . > J

— La mingas esu. kad;galiu, 
pasveikinti tave gršĮžioji kuni
gaikštyte. savo namuose.. Nuo: 
šio laiko mano namai teesie' ir 
tavo namais. Mano karalystėje 
trūko tiktai tavęs, .ir jeigu tb 
sutiktumei pasilikti- s.ų muteisį 
taf'aš įt visi mano i žmonės bu-Į 
tumėm; laimingi. -b _ ‘ .;■> 
.— Kas tu? -— paklausė ji. xi
— Nesibijok, puikioji kuniJ 

gaikštyte. Aš esu galingo kara
liaus* sūnus; mano vardas Niū
ris... Pikti giminės atėmė iš-ma
no tėvo ^karalystę. Vienas ge
raširdis burtininkas, mano tė
vo draugas-, paslėpė mane šita
me miške ir dovanojo tuos auk-; 
so rūmus, kiškeliu pasivertęs 
jis ir fave čia atvedė. Burtinin
kas žinojo tavo dalią, žinojo, kad 
i'ikta brolienė tave apmelavo bra 

:ai aš-pati <ivo rankomis ją nu-., liūs,’iršj* išvijč tarė Išfevo rūš 
dėsiu!.,. — šaukė-, klykė kuni-.^ ym b*rirvžb is tave taip pažt 
šlaikšūenė. f'šeellA’k-kaip manė k^d

Kunigaikštis net ąpmirė tokią] bėj^’ĮCai tb miške miegoje v 
jpujiėita išgirdęs ir pamanė: | tavė.ššttgojo W plėšriųjų žrS- 
..Juk nebyliai, 'iš. tikrųjų ‘eštil ri^.^nvp mokslu jis lągydė^ta- 
•Abai pikti ir apmaudingi..: Nie-į i^g^įsfs, grąžino tau kalba, 
so nebepluiarysi. reiks nubaus- 
i seserį’'? Ir tuoj davė Įsakymą 
nuvežti niekuo nekaltą seserį į

į*is buvo bėjo jas namo, be: ta r-j 
nai ji sulaikė sakydami: j

Knista® jsakynia =®! subsidijas.
tavęs neSfeme; tu jje #era=iBte perdaug
auksinius, obuolius. i predlto, (ario „ė

pieno. Milijonai tonų stovi san
dėliuose nesux*artcta. Skundžia
mės dėl infliacijos, c pati val
džia jos nemažina. Infliacija vis 
tebei'pa ant galvos. Net juokas 
imą. kai mokytojai eina strei
kuoti. kai mokyklas reikia ati
daryti... čia jau kvepia šantažu.

— Tu nutraukei mano kalbą. 
Tėve. Aš norin tau papasakoti 
apie reidus dalykus, apie ką tu 
g^dbūt nė negirdėjai. JAV tu
ri du klimatus — šiaurės ir tro-

pradės šaukti ant tarnų: kaip 
tie- drįsta jam tokį, kaltinimą 
mesti! Bet tarnai n siusigando 
ir. iškrėtę kunigaikštį iš tikrųjų; 
rado jo kivi’elėįė abudu auksi

gėdos ir nusiminimo nežinojo

— Veskit manė pas karalienę

vedė pąš seserį.

wv.bilo xsugnutassai. — tavo tar- 
■ rji įtaria mane pavogus auksi
nius obuolius ir juos atrado ma
no kraitelėje.. Bet aš visai nekal
tas! . ?

— Kunigaikšti! - sušuko sd-- 
šuo, —„matai pats, ka'p lengva 
apkaltinti nekaltas žmogus o tu 
ttic patikėjai savo žmo
nai; kart sesuo nukr vė tavo vien- 
tūrtį ,«ūnū. išvariji -všeri iš o»- 
•pnt it paliki girioje riėricuš SW-;

— Sustok. Malki,‘Mane ima

nvnai — Atlantas, Meksikos įlan
ka ir Pacifikas. Kai Chicagoje 
šalta žiema, tai Floridoje noksta 
egzcvški vaisiai: apelsinai, greip 
fnitai. citrinos^ papajai, man
gos. persimonai. kalrmandos, po
midorai. nogo- ir L t. Kai aš 
važiavau su stvifeūti; ekškurslja 
į vjkinrs per Minesotos ir lowos 
laukus, tačiau neaprėpiamus plo 
Sus apsėtus kvireiais. kad neria-

LAIŠKAS MAIKIO TĖVUi
Tėve, kaip Tau patinka “Nau

jienų” sveikatos vadovo daktaro 
Jono Adomavičiaus juokai? Jis 
visą savo amželį kopūstgalvius 
ir jausmais nesubrendusius be- 
razumius.. sveikaton vedęs, da
bar, nebeprirašydamas stebuklin 
gojo,:cinko, senių pensininkų 
nuotaikai, pakelti, pradėjo, jiems 
patartį “iškulti” pribrenjdiisias. 
(geriau gal: perbrendušias) -var-: 
pas?.., t ?; ‘ ’

Senatvė yra natūralus, reika 
las. J.ėš negali joks daktaras, bė- 
išgydyti,. todėl tuo dėsniu va. 
dovaddafnasis ir daktaras Ado
mavičius .pradėjo senius traukti 

: į pašaipas...
įsįVaiauuok sau (kiek susilai

kęs. nuo perdaug didelio juoko), 
kaip garbingo amžiaus sulaukę 
— redaktorius su kananinku, ligi 
vėlų išnakčių’ plušę,v rašydami 
ilgacoliūs..'gilaus Įkvėpimo įžan
ginius, .. dar, prieš atsiguldami 
trumpam nakties poilsiui, pra
dėtų ‘žadinti stipriai įmigusias 
gaspadirtėš, pasiūlydami joms Į 
sveikatų “iškulti” savo perbren- 
dudas “varpas”?!

Tėve, juokas, tai juokas, bet. 
koks būtų nesusipratimas. Gas-J 
padinė tatai palaikytų tikru vel- 

- nia apsėdimu; jos griebtųsi ro
žančių ir, gindamosi nuo piktų 
dvasių žabangų, pradėtų propo- 
nentus čaižyti šventais maldų 
skaitliukais ir vietoje sėklos iš 
varpų, pasipiltų švento rožan
čiaus karoliukai, lyg be recepto 
pirkti ctfiko'lašai...

J uoktis yra sveik?, todėl ir dak 
“t -v . '

t

— Ar tai, vadinasi redakcijoj 
dirbi.

— Ne, aš tik tėvams dažnai 
rašau, kad prisiųstų pinigų.

žkąnumija Ameriką daro rturtin?
‘ . . . . ■ • ;

— Kas toliau, Maiki?., ’
— Amerikos ūkio žemė labai; 

gera. Lygesnė žemė per patį vi-: 
durį — nuo Kanados iki Męk-į 
likos įlankos, nėra didėlių kal
nų. Nuo Kolorado* į vakarus 
prasideda didieji kalnai,, bet ir 
ten yra nemažai geros žemės, 
iškaitant ir Kaliforniją. Vakarų; 
kalnuotoje srityje yra naciona- 
lių parkų turistams, atostogau 
tojams pajuostų-patogurtlį nuo
stabiai gražios gamtos reiškinių? 
Milžiniški sequoja ir raudon
medžiai toki stori ir aukšti, kad
is vieno tokio medžio galima pa
statyti 32 namus. Viename nac. 
narke yni medis, kurio apačioje 
kamieno yra išvestas kelias ma
šinoms pravažiuoti. Kai iš Eu
ropos atvykę mokslininkai pa
matė tokius medžius, ant kelių 
atsiklaupė iš nuostabos. Viena
me parke yra nugriuvęs raudon
medis. apskaičiuojama 1000 me
tų senume, toks storas, kad per 
jį perlipti pastatytos 35 pėdų 
lukštumo kopėčios.

— Maiki. ar tu nemeluoji?

— Ne, Tėve, nemelueju. Argi-, .
tu nematai, kai Chicagoje Pa. Į ^ras šią methcmOs tiesą Įtaigoja 
saulinėje parodoje 1932 metais ’ j Va,S^rjaU ne‘
buvo atvežta raudonmedžio at-j 
piautas gabalas, kurio storumas 
iiekė paviljono stogą.

— Dabar suprantu kas yra 
Amerika ir kodėl vise pasaulio 
žmonės taip veržiasi į šį kraštą.

— Tai gerai, Tėve, lik sveikas. 
Dar jjasimatysime.

— Dėkui, Maiki už informaci- • 
Įas

bemačija...
Tad . lik sveikas ir saugokis 

aliuminijaus puodų...
Tavo geras draugas 

žemaitis is mažraidės.

e Vienas mokslininkas, dr. 
Theodore Lentz Amerikos gy
ventojus dūliną f dvi t grupes; 
geriančius (degtinę ir blaivinin
kus. •’Slapieji”. girdi, mėgsta 
lošti kortomis, eiti į parengimus, 
lakstyti su savo ar svetimomis 
moterimis, tūo tarpu '‘sausieji’’ 
Įdomaująs knygomis, rimtai dis
kutuoją politiką, rūpinasi mo
ralybe ir panašiai-. Atvirai kal
bant, tokiomis pasakomis aš ne
tikiu. Geriantieji su saiku ir vi
sai negeriantieji yra tokie pat 
žmonės ir jų lengvai neišskirsi.

• Kiniečiai žodžius nė rašo,, 
bet piešia. Taip, pavyzdžiui, žo
di “žmona , jie paženklina mo
terį su šluota; “namas” — kiau
lė po štogu; bylą teisme — du 
šunės besipešantieji; geležinke
lio lokomotyvą — degančiu .įve
žimu. Pamanykit, kiek tai dar
bo išmokti tokią rašybą.

• DėLko didžiuma moterų la
biau kreipia dėmesį į savo iš
vaizdą, negu i išmintingumą?

Dėl to, kad 'daugiau vyrų yra 
kvailų, negu aklu.

LAIKRAŠTININKAS
— Matai, brolyti, aš daubiau- 

ia gyvenu iš plunksnos.

r

- f

m-

Sbane žvn>ė nvatoUį. Karaliene

skina ura
šuoli Jonas

SKCPUMASuūtgRikMū ffažfTs:

Mto
— Nurimk. ksmio miėias btv- 
fi* ir hirtė- ašdros pabiro jai

DRĄSUS MEDŽIOTOJAS
Du draugai — Tamas ir Jo-1 

ttas rtiVyfro į Afriką tnedžieti. l

su vag>x, ;e<iet benk saw .-tour 
nabiv kad rmn« sulaikytu.

ir su

■gfl

muMėtotėjo L

tinka du škciai
Lt j^ jg’vot rrvmo laišką’

og noreruui
nfe n i□

ronVs

keat'wketk4

lenktą atsakymui?

n>u iėio ir pats burti-ę 
Kunigaikštytė,

kvieč’ai ir kviečiai. Tik retais 
tarpais pamatysi raudoną pasta- 
:ą ūkio padargams laikyti— Kai 
iria žemę, tai milžiniškas trak
torius vilkdamas plūgus, iškart 
aūrt? pusę akro fJotą. kariu * 
šakėia — tūkstančius akrų per

T>:p pal ir tavus pian 
tu ir iškuJie. Sparta ii

BE TINKAMOS PRIEŽIŪROS

Pranaitis išvykęs i kitą mies
tą apsistojo viešbuty. Kitą die 1 
aa jis Įjauiia iš namų tokią te-; 
legramą: “Sveikinu. Gimė mer
gaitė“.

Tėvas, kuris laukė sūnaus, pa
sijuto apviltas ir nenoromis su
murmėjo:

— Matai, koki netvarka pasi
liko namuose, kai tik iškeli ko-

issJr.-ma. tad nHh&ustu pilta

irus sutiko:
— Dabar jau rimtis dalykas 

turim surasti liūtą.

— Aišku, turim lurasti. 
*k į |>nešaki. patirti, kut naėjn I 
Hūtn<_ o aš eisiu attKil «usHT)oti

t v ■ :'4
' '-Yi'iVAW.''K' -4

V -V

-

Taip.
— Jame i
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BERNARDAS ALEKNAVIČIUS

JAU NEBERANDA, KUR 
VYDŪNAS GIMĖ

30-ųjų mirties metinių proga
(Tęsinys) .

Niekados neteko matyti’ 
jo su kaklaraiščiu, bet ant, 
marškinių ar megztuko ryšėda * 
v o juosteles" (kurias jam aus
davo lietuvininkų kultūros vei- į 
kėja Marta Augustė Raišukytė’ 
(1874-1933) B.A,) — taip savo 
prisiminimuose Vydūno pa- į 
veikslą piešia šiuo metu Telšiuo
se gyvenanti mokytoja — pen
sininkė Ona Zemturx lė Jarienė.»

“Vydūno asmenybė man darė 
didelį įspūdį, — prisimena ()/ 
Jarienė. — Tiesiog negalėdavau 
atsistebėti, kaip lengvai 
vaikšto. Rodos, jau nebejaunas 
žmogus, o eina kaip ant spy
ruoklių, lengvai, laisvai, be jokio 
sustingimo, būdingo vyresnio« 
amžiaus žmogui”.

skausmas ir nusivylimas, 
linguojant, lengva buvo 
nuoti”.

“Ne tik chorų repeticijų 
tu susitikdavau su Vydūnu, — 
pasakoja O. Zemturytė Janie 
nė, — labai dažnai su Vydūnu 

' susitikdavau šventėse ir minė- 
' jimuose ,kur jis kalbėdavo arba 
I skaitydavo paskaitas. Kada 1931 
j metais baigiau Klaipėda^ moky- 
’ tojų seminarijos pirmąją lietti- 
’ višk*ąją laidą, visuomenė mums, 
i jauniems mokytojams, "Viktori
jos” viešbučio salėje surengė iš

• • kilmingas iš.eisluves, kuriose 
J1 dalyvavo ir Vydūnas. Jis šir-

. dingai mus pasveikino, palin
kėjo daug energijos ir neišsen-

' kaino ryžto lietuvikšojo darbo 
dirvoje. Paskum mus kartu su

) svečiais nufotografavo. Ir šian- 
Vydūnas — viena sudėtin-1 dien tarsi relikviją saugau šią 

giausių asmenybių lietuvininkų nuotrauką su Vydūnu”.
tarpe. Anot klaipėdiečio poeto . ., . .c i \ vdunas nemažai nuveikė irSalio šemerio-smerausko (1893 1 , .. . . T„ . .,noi \ j- dramaturgijos sntvje. Klaipe-1981), mokytojaujant Yydunui p u , ,,oocr. , , . . .. . dietis Adomas Brakas (Ibbb-Kintuose, buvo inspektuojama' __ ........ . 19.V2) rašinyje Teatrine \ vdusi mokvkla. Inspektorius, paina-' . , T. , * . ... . * . i , • no veikla Mažojoje Lietuvojeles jauna sulvsusi mokytoja, su- , _. .. .. .. ,,.Oo ■. . . f .* . . * *. ("Teatras Nr. o. 19ob m.. Klai-abejojo jo darbingumu ir ilrau-: _ , , , .... . ,T i- . .4 ? . ‘.-j : pėda) suskaičiavo, jog uramake Vydūną i mirties kandida-. ' , ,., ., * ‘ j ii * turgas. švęsdamas savo /u melu,tu sarasa. Kad mokslo metu . w i.... ~ i gimtadienį, jau buvo sukures l> bigvje Kintu mokvkla neliktu ” , _ . . ., , ....■ , , . * . *. , . * ■ dramos kurmius, is kuriu ->0be mokytojo, inspektoriaus pa- , ... . ... . , *

• -. * ionon*> i i buvo išleista atskiromis knygo-siulymu nuo 1892 93 mokslo Į 
metų pradžios čia paskiriamas 
naujas mokytojas, o Vydūnui 
tenka persikelti arčiau medikų 
j tuometinę neoficialiąją Mažo
sios Leituvos sostinę — Tilžę, 
čia ir prabėgo palys kūrybin
giausi Vydūno gyvenimo me
lai.. 1895 metais Vydūnas pra
dėjo vadovauti bažnytiniam lie
tuvių chorui, kuris netrukus ta
po pasaulietiniu ir pasivadino 
Tilžės- lietuvių giedotojų drau
gija. i- .—s - -i

Vydūnas kaip dirigentas ne
apsiribojo vien Tilžės lietuvių 
giedotojų draugijos choro vado
vavimu. Dažnai jis aplankydavę, 
ir Klaipėdoje įsikūrusį “Aidos” 
chorą, šio choro dalyvė, 1926-31 
metais buvusi Klaipėdos moky
tojų seminarijos moksleivė Ona 
Zcmturytė prismėna Vydūno di- 
rigavimą “Aidai’’:. “Jis diriguo- pinti nesutiko^ todėl sumanymas 
davo ne tik rankomis, bet ir vei- liko neįvykdytas, 
do išraiška. Jame atsispindėdavo 1932 ar tai 1933 metais gast- 
visas atliekamos dainos turinys: 
džiaugsmas ir liūdesys, o ypač mena J. Stanulis, — per žinomą

Jam 
dai-

Kiekvienas metais Jungtinių 
.Amerikos Valstijų prezidentas 
patiekia Kongresui padėties ap- 
. vaigr ir ateities planus. Tai yra 
vadinam :s “State of tlie Union 
Address”, šįmet jis bus paliek
ąs sausio 25 d. bendroje Atstp-

sėjų, vyriau :ybės nariu ir užsie
nio d plcmatų sesijoje..

1981 metų prezidento rapdr- 
as paminės daug laimėjimų, nes 
JJ U melai yra Kongreso ir pre
sident) su viceprezidentu rinki
mu metai.

Ar tikrai, kaip prezidentas 
eigia, viskas Jungtinėse Ameri
kos Valstijose yra gerai? Ar lik
ai nėra nedavalgiusių; ar visi, 
curie nori dirbti, gali gauti pra
gyvenimui pakankamą uždarbį; 
r pensininkai ir seneliai yra ap- 
ūpinti; ar visi, kuriems yra rei- 
:al’nga medicinos pagalba, gali 
ą gauti, viso savo turto už ją 
leužstatę; ar žmonės dabar ge
riau gyvena, nei prieš tris ar 
keturis metus?

Tai yra klausimai, kurie rūpi 
kiekvienam amerikiečiui* Atsa
kymai į juos, -be abejo, nebus 
kiekvienam vienodi: turtingieji 
:ųos atsakys vienaip, neturtėliai 
— kitaip; įsidarbinę — kitaip, 
nei bedarbiai; prez. Reaganas ir 
valdančios grupės atstovai — ki
taip, nei opozicijos nariai.

mis, o ’i5 veikalai, veikalėliai, 
komedijos, draminės aidi jos, 
dramos, vaidinimai, draminės 
poemos, pasakos ir kitokio po-
būdžio kūriniai pastatyti Mažo-lsu„

lietuviškos spaudos darbuotoją 
EnzĮ Jagomastą gavome vokie
čių valdžios leidimą pereiti Ne
muno tiltą ir kelias valandas 
pabūti Tilžėje. Vydūnas mus 
maloniai priėmė, pavaišino rie- 

' sis ir paskambino arfa.
Teatrui iš Šiaulių persikėlus 

į Klaipėdą. Vydūnas pirmą kar
tą apsilankė teatre, vaidinant B.

sios Lietuvos mėgėjiškose sce- 
‘ nose ir suvaidinti 120 kartų. | * „

Į.profesionalią sceną Vydūno 1 Dauguviečio režisuotą P. VaĮ- 
kūriniai kelia skvnėsi sunkiai/ 
štai ką apie tai prisimena bu
vęs Šiaulių, o vėliau Klaipėdos 
Valstybinio teatro direktorius, 
šiuo metu ‘Kačerginėje-gyvenan
tis respublikos nusipelnęs artis
tas Juozas Stanulis: "Šiaulių 
Valstybės teatras į savo reper
tuarą norėjo įtraukti Vydūno 
•'Pasaulio gaisrą'’. Kadangi vei
kalas buvo reikalingas sutrum
pinimo, kreipėmės į autorių lei
dimo. Motyvavome, dėl ko tai

’ reikia padaryti. Autorius trum- w * * a *1 1 >

čiūno pjesę “Tuščios pastangos”. 
Nepatiko jam nei veikalas, nei 
vaidinimas”.

Maitinosi Vydūnas vegetariš
ku maistu ir'tai daTyti*-kitiems 
patarinėjo. Vydūno biografas ir 
jo kūrybos tyrinėtojas Salys 
šemerys - šmerauskas, parašęs 
disertaciją apie Vydūną '(šio 
darbo pirmoji dalis “Vydūno gy- 

j venines” atspausdinta almana- 
jche “Aukuras", Klaipėda, 1937 

m., 40-67 pusi.), prisimena: 
i“Stalo gale, pačioje garbingiau
sioje vietoje, sėdėjo Vydūnas. 
Jis nevalgė patiekalų ir negėrė 
nei kavos, nei -vyno, p tik papra-

JAV 1984 METAIS ” ■ 1
Prezidento kalba bus |)aNkelb- 

ta visuose didžiuosiuose pasau
lio laikraščiuose, ir mes jos ne 
kartosime. Lietuviams, tačiau, 
rūpi . šios didžiosios pasaulio 
valstybės ateitis, nes nuo jbs par 
eina ne tik mūsų pačių gerovė. 
I>et ir laisvojo pasaulio politinė 
padėtis; nuo jos priklauso mūsų 
viltys matyti Lietuvą laisvą 
lodei mes norime atkreipti dė
mesį į du svarbiausius preziden
to Reagano valdžios reikalus: 
ekonomine padėti ir užsienio 
politiką.

Šiose srityse valstybės padėtis 
paskutinių trijų metų bėgyje 
nepagerėjo, bet Įiablogėjo. Prie-j 
šingai valdžios teigimams, kad 
valstybės gamybinis našumas ir 
įsidarbinimas labai padidėjo, 
mes matome kilus faktui vals
tybė per prezidento Reagano 
keturis valdymo metus pad vigu-

I bino skolą, kurią jo pirmtaku- 
nams trūko šimfą‘ metų* sukurti. 
JAV užsienio prekyba 198.3 me- 

. j tais pasiekė rekordinį ir kasmet 
didėjantį deficitą. Užsienio 
Etikoje prezidentas kalbėjo la 
bai griežtai, bet jo žodžiai buvo 
palydėti tik pasisekimu mažoje 
Karibų jūros Grenados saloje ir 
naujų raketų išdėstymu Euro
poje. Kitose vielose apčiuopia
mų laimėjimų nebuvo.

Šie faktai rodo labai liūdną 
padėtį, kuri turi visiems rūpėti. 

į Priežasčių dėl šios padėties ga
lima rasti daug, bet svarbiausia 
atsakomybė dėl jos yra prezi
dento Reagano ir jo valdžios 
rankose.

Rimčiausius šios valdžios ne
pasisekimus . panagrinėsime se-

kančiuoae straipsniuose.

Ik P.

Vienas ūkininko sūnus, jodą', 
mas iš miesto užsuko pakelėje 
smuklėn išsigerti. Kol jis gurkš
nojo, tai kiti norėjo iškrėsti jjn

•io balną ir pnslėpė. Jaunas vy
rukas, nužiūrėjęs per langą pa
matė kad balnas dingo. Susi- 
lūpines, (jis ima kartoti: "Tai 
nrtkis, ąš padarysiu tą pati, ką 
mano tėvas yra padaręs ’.

šposininkai krūptelėjo ir iš
bėgę sugrąžino arkliui balną. Ne 
iškentę, vienas klausia ūkinin
ko sūnaus. “Ką gi tokie tams, 
tos tėvti' pidarė?”

"O gi pasitiesė rudinę ir par
jojo”. — atsakė ūkininkaitis, sės
damas ant arklio.

ENERGY

fttws wary 3,000 te 
ė,-000 milas to avoid 
wisang

stiklinėje nusidažė gražia žalia 
spalva. Paskui jis išsiėmė iš ki
šenėj kitą tūtelę, is kurios pasi 
žėrė sau į saują trupinių, ku
riuos jis dėjosi į bumą ir užsi
gėrė tuo savo pagamintu žaliu 
skysčiu. Ir tas viskas nė kiek 
nekliudė gerai vaišių nuotaikai, 
nes niekas dėl tokio Vydūno el
gesio nesistebėjo.

Dar arčiau susipažinau su Vy
dūnu, kai rašiau disertaciją, —: 
prisimena Salys Šemerys - Šme-1 _ _ - . » * i
ruaskas. — Jis pats ir jo broliai i eisenos, sauso, asketis*
— Klaipėdos mokytojų semina- ko veido vyras. Jo veide įdo- 
Hjos mokytojas/Jonas ir Luižės miauisos buvo akys-ir toks ypa- 

' ringas jų žvilgsnis. Kai žiūri! Į 
tave, aiškiai jauti, kad jis ne-, 
mato tavo išvaizdos, gal nėt ne
girdi, ką jam sakai, nes jo žvilgs
nis skverbiasi giliai į tavo vidų,, 
ir atrodo, kad jis pats skaito, ta
vo mintis. Toks man susidarė 
Įspūdis, kai kartu su kitom mer
gaitėm priėjau padėkoti jąmTįž- 
paskaitą. Iš karto nežinojot,, 
kaip prabilti; atrodė, kad čia yų> 
sai netinka šabloniški padėkos; 
žodžiai, todėl labai trumpai, 
nuoširdžiai jam padėkojom.; Vy
dūnas, matyt,., liko patenkintą?, 
nes šyptelėjęs tarė.: “Ačiū, inetr- 
gailės, man patinka žodžiai 'iš' 
širdies”.

(Bus daugiau)

gimnazijos mokytojas Jurgis — 
man teikė biografinės medžia
gos. Su Vydūnu susirašinėjau 
laiškais, nes korespondencijos 
keliu daug kas paaiškėjo, kas 
buvo man neaišku. Aš jam bu
vau davęs paskaityti jr patį ma
no veikalą, kuri jis man grąžino 
su tam tikromis pastabomis. -Ašį 
su Vydūnu daug sykių konsul-.' 
tavausi, prieš atiduodamas į uni
versitetą disertaciją antrašte

Kauno 2-os vidurinės mokyklos 
lietuviu kalbos ir literatūros mo
kytoja — pensininkė Aldona Vo- 
kietaitytė: “1933 m. Vydūnas, 
atvykęs j Kauną, skaitė paskai
ta mums, studentams, tema: 
“Dabartinės moters uždaviniai”. 
Prisigrūdo pilna, salė ne tik stu
denčių, bet ir studentu, visiems 
buvo įdomu pamatytfi ir.- išgirsti 
tą garsųjį Vydūną. Ir štai į salę 
įėjo lieknas, žilstančių plaukį?

I

roEuojant Pagėgiuose, — pris
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• VIENIŠO IMOGAČS GYVENIMAS, Antano Rūke apral; 
to luošo Adomaičio — Dėdė# Šerno gyvenimas. Tai ne aaun 
gyvenimo bruožų apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities Ht» 
ratftrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių kayfr 
parduodama tik ui H

ryba” daktaro laipsniui įsigyti”.
Spalvingai Vydūną prisimena

šė virinto kartšo vandens stik- “Vydūnas, jo gyvenimas ir ku
tinę, į kurią jis įbėrė iš tūtelės 
kažin, kokių miltelių ir vanduo

Betwrfid. Leidinys Btartrootas BnotrankomK pabaigoje duodami 
▼ftorardžft) pavadbiima5>lr vertinkd | eoktefli) kalbą. Laba 
Bao<fiiigo> 33J puat knygoje yra Ryt>rteh| tarndkajda Kaina W

5 - v

Ik. Lietuvoje f 
tolus

Atdara šiokiadieniais nuo 
9 vaL ryto iki 10 vaL vakaro, 

madieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak.
Registruotas vaistininkas 
176-22

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių Hteratūros, meno tr mcdoR 

ISM m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet ueseurtą, Vin* 
Krėvė*, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stokoj 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir 1 
Meilaus straipsniai bd studijas, iliustruotos nuotraukomis l 
M. K. Čiurlionio. M. šHeikio, V. Kašubo®, A. RCkžtelės ir A. Vara* 
kūrybos poveikalai*. 365 puaL knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTBS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir to 
finių lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie date 
šventes bei jų istorijų fa- eigų. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!
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GIFT PARCELS TO LITHUANIA
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th SL, Chicago, I1L 60629 ♦ TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENS

SIUNTINIAI Į LIETUVA > 
Cosmos Parcels Express Corp. 
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parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai bet kada te
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Vladas Niunka
Ilgus metus Antano Bimbos New Yorke redaguota 

Laisvė pranešė, kad praeitais metais- per Kalėdas rusų 
pavergtoje Lietuvoje mirė Vladas Niunka. Niunka nie
kuo nesirgo. Pusėtinai apskritas buvo ne tiktai jo veidas, 
bet ir pilvas, kaip" betteik visų senstelėjusių komunisto 
partijos ’vadų. i Pirmojo Pasaulinio karo meto jie buve 
liesi; bet- praįęjus Chruščiovu, o vėliau sekant .Brežnevu 
ir kitais maršalais, taukai judėjb kafp bangos.

'.ft-to; ».* ■■’ ' 4 f
Laisvė rašo, kad Niunka buvęs “didelis revoliucio 

nierius”, bet. ilgame savo rašte nepamini, nė vieno jr 
žingsnio, kurį galėtum priskirti prie revoliucinių veik- 
mų. Pasako!ama, kad visą savo gyvenimą daug dirbęs 
bet nepasakyta, kurioje dirbtuvėje, kuriuose laukuose ar 
miškuose jis būtų prakaitavęs. Tvirtinama, kad jis dirbę- 
darbininkams ir valstiečiams, bėt iš oficialaus pranešime, 
aiškiai matyti, kad jis mitęs iš darbininkų ir valstiečių .

Niurką 1907 metais gimė Baisogaloje, mokėsi ir bąi ■ 
gė ŠiauTų gimnaziją, o vėliau Įstojo i Kįauno universitetą.- 
ir baigė teise. Lietuvos teismuose jis- nedirbo, nes 192? 
metais įstoto į komunistų partiją. Policija apie tai žinojo, 
gana dažnai jį suimdavo, klausinėdavo ir paleisdavb.’ 
Nieko jis nepadarė, kad galėtų suruošti jam bylą.

Lietuvoje Niunka pagarsėjo, kai okupantas jį pasky
rė į vyriausią rinkiminę komisiją “liaudies seimui” pra- : 
vesti. Tos komisiios pirmininku buvo paskirtas Marijam
polės advokatas Andrius Bulota. Niunka buvo komunistų I 
parti tos atstovas toje “rinkiminėje komisijoje”. ;

Bulota atėjo į posėdį su “rinkiminio įstatymo” pro- ] 
jektu. Jis buvo pirmininkas, tai pirmiausia savo projektą i 
ir perskaitė. Jis paprašė kitų komiisjos narių, kad papil- : 
dytų ar pataisytų. Jis sutiksiąs priimti ir svarstyti visus

paprastą seimą, bet “liaudies seimą”, todėl ir įstaty
mas turės būti kitoks, štai koks bus “liaudies sei
mas” ir kaip bus pravesti rinkimai.

Niunka pats to rinkiminio įstatymo neruošė. Pro
jektą jam pakišo Antanas Sniečkus^ o tas jį gavo iš A. 
Ščerbakovo. Viskas buvo taip paruosta, kad į “liaudies 
seimą” patektų tiktai komunistai arba pasiryžusi'eji šų. 
komunistais bendradarbiauti. Komunistų -tuo metu Lie
tuvoje mažai tebuvo, tai kandidatais -galėjo būti tiktai 
komunistų parinkti “darbo žmonės”.. ?'

Pirmiausia buvo parinkti tokie kandidatąų kūrię pri- 
tarė okupantui, o vėliau, kai tie kamfedataiL^o įraukti 
į rinkiminius sąrašus, tai žmonėms nebuvo Įkąs; pasirinkti. . 
Jie turėjo balsuoti už tą kandidatę kuris buVo sąrašą* 
įrašytas. - -Įį į . . 'Į

Balsuotojų pasipiktinimas buvo, labai didelis; 
matė, kad okupantas įpiošią baisių ąpgąulę.-Jiė atėjo pŠŠjsl i 
,'inkti patį geriausią Į kandidatą, ir neturi ką: pasirifikti

ui balsuoti, o kąi atėjo į balsavimo viė|ą, tainėbūyąjokiu 
Pasirinkimo. Lietuvis neapkentė tokios apgaules, i todėl

CENZŪROS KLAUSIMAS
Pasaka — ne pasaka

Paskutinę praeitų metų dieną lietuviai
- nėjo vieno savo šauniausių sūr.ų — d . 

kucįirkos 125-ąjį gimtadienį. Tą įvykį Naujienos 
jau atžymėjo specialiu vedamuoju. Jame nu- 

, rodėme, kad dr. Kudirka, kuris rusų nemėgo 
nemažiau, negu šios dienos lietuviai — taip oku 
puotoj Lietuvoj, taip ir išsisklaidę po platųjį 
pasaulį. Jis jlarašė kelis satyrinius rašinius apie 
maskolių -neprotingą. šeimininkavimu ir a*’- 
epauslih®‘‘Varpe'*. Tie rašiniai be galo nepa 
tHįo. rušaftis nei tada, nei šiandien. .

Šių sukaktuvių, proga Naujienos spausdina 
Vibna iš drk Kudirkos rašiniu “Cenzūros klau- ■

Pats autorius rašinį, pavadino “Pasaka , 
ji— ne pasėta”. “Šis ylietuvių literatures žemeiū; 

< gėlik buvo pirmą ’kartą atspausdintas Varp< 
V T89Tm., dviem metais prieš daktaro mirtį. . ą 

J -'y • -N. Red. ; .

■mt širdies atsigulė. Jis aiškiai pasakė, kad’ čia

bet ir visus tokių rinkimų planuott^Ūš.beri^ngėjąš*^  ̂
tuviai išjuokė, nes žinojo, jog tai yrą baisi .prievarte -— 
melas per akis. : ' L

Vladas Niunka buvo svarbiausias šių rinkimų orga
nizatorius. Ten jį pasiuntė Lietuvos komunistų partijos . ...
Centro komitetas. Niunka buvo įpareigotas taip paruošti ] saT^a prie žmonių pritinka minėt, 
rinkimus, kad laimėtų- okupantas. Ne Lietuvos darbihįh-^^ t.a. +a ka

kai, ne lietuviai, bet okupantas. -.- i • k ' -;
Dar nespėjo pasibaigti “rinkimai”, u komunistų kon- ______

troliuojama Kauno radijo stotis jau paskelbė Trihkimų-ų mūsų kaimus kūėūigai- Pirūnau- 
rezultatus” — už “liaudies seimą’* balsavo baisuj 
tojų. Tą pranešimą girdėjo Londono rądijb kiaūšytojai 
ir užrašė į magnetofoninę juostelę.

Bet rinkiminė diena pasitaikė labai bloga. Diena 
buvo šalta, lijo ir, svarbiausia, labai mažas balsuotojų, 
skaičius balsavo. Vėlų vakarą Gedvilas vadovaujama Vy-- 
riausybė nutarė pratęsti “rinkimus”- Į ‘liaudies seirną”' 
dar vienai dienai. Londono radijas porą kartų pakartojo 
rinkimų davinius, paskelbtus pirmos dienos vakare. •

Visa Lietuva žinojo, kad Vladas Niunka buvo “Hau-

paini- 
Vinco

; ■ '• r .- > - V \ v. y.
ūkininkus'— arba ten, kur'teis- 

' dąvo-■'valkti? į "’ kunige^ -arba vėl 
ten, jkur; daugiau atšĮWky<feyo 
ktraigai.j Išpradžaį'zm^elėj'ste
bėjosi. išvydę tekias įtaisas: ma_

L r-

kimai, bet baisiausioji žmonių apgaule;. Ne. įSlfbųfckūragaLmoką'rien
ne- . - . _ . , •

l Ni- .Į lūnas ne malūnas, tik be -spar.sirupina "olatmti jos varsius tarp - ■ , __
ii. ' J _ . v— 7 r»n- 'onrrrio crviivtfa 1 llr •nAmart—

tautiečių. Pakrikime pavyzdžiui 
nors .aną šti nusižeminimu sty
rinčią pašalyjė kRu triobų bū^

t, kuri vtehdk turi tteažgintą

3eįę: — persipt^sydaftris vištas, 
pavadinsiu ją tupykla, — Įvedė

nu; spinta ne spinta, tik nemar- 
ęsnta. šiandien -nors ne visi ūki
ninkai turi ^itaijsęj.tupykląšf bet 
visi , jau mūs krašte .žmonės^ nu
mano jų prasmę- ir bobas' pun
delių. įose jau nepasideda.

Virvagalių kaime buvo vieta, 
išleidusi net tris kunigiją- ir, ži
noma, . turėjo ausščiau minėtą^ 
kultūros įtaisą. Išėjus vyrams } 
kunigus, vieta tfekb svetimam 
žmogui, kuris apleido ją Visai if 
turėjo parduoti. Nupirko Endrius

n omą kunigams įsakius, už šven- 
tortausprie kaime koplytėlių,-
kur būdavo atlaidai. Per takius I Klubas, blaivas žmogus tr- geras 
'atbudus; . moters: nežinodamos ūkininkas. Nors nebuvo mokin
tam tikro tupyklų siekio, pasi- tas ir galėjo vien tiktai lietuvis- 
dėdavb jose pnndSiUs su krup-' kai ant knygų skaityti, bet turė- 
ninkėlrtt ir užkandžiais. ‘Ilgai- jo taip sakant, jausmą kultūros, 
nfūr atsirado jau ir pas tūlus Jis jautė reikalą Įvedimo prie

- ---------------* --------- , Į. I I .^^8—M— — ■■■■■

pasiūlymus. Visi tylėjo, o Niunka, suglamžęs Bulotos pro- dies seimo” rinkimų organizatorius. -Jiš primetė visas 
jektą, numetė Į šalį ir pareiškė: rinkimines taisykles. .’i

— Gyvename revoliucini laikotarpi, ruošiame ne Tam seimui Antanas Sniečkus pasiūlė įjungti nepri-

■klausomą Lietuvą į Sovietų Sąjungą. Tas “seimas” pri
tarė ' pasiūlymui. Buvo sudaryta gausi komisija, kuri 
nuvyim J Jffaskvą ir Sniečkaus prašymą įteikė pačiam 
,Stalinui, ■ Salomėjai Nerei giedant savo diftirambus.

namų pagerinimų, permatė, kad 
vienų ar kitą atmainą padarius, 
kartais net be padidinimo kaštų, 
būna Ir akimis gražiau ir nau- 

: da didesnė. Tarp kitų dalykų 
apsprentdė ir likimą apleistos 
jau tupykloe. Prikalinėjo drū- 
A:a>! a’šokusias lentas, plyšius už- 

i lipino popiera ir įsakė visiems 
namiškiams, idant neužmirštų, 
kam ta būdelė įtaisyta ir kad 
oasielgimu nesipriešintų jo įsa
kymui. Išsyk šeimyna nenorė
jo nė klausyti. — Tai, imsime 
dabai' ir eisime ten. kur tiktai 
jagamasėiai vaikšė'oio! Dar ga
li būti griekas. — Vienok vyres- 
nie:i pamaži pradėjo priprasti, 

. tik su vaikais negalima buvo nie
ko padaryti — ištolo bijoję įeit 
’ tupyklos vidų ir tik per plyšius 
stengėsi pamatyti, kas ten vi
dui dedasi. Taigi neužilgo su
badė ir apdraskė nuo plyšių po- 
pieras. Klubas užtėmyjęs tai, 
užlipino plyšius iš naujo, atsi
nešė nuo klėties augšto pundą 
senų rubriceliu rr iškarpė dides- 
nias raidės, tokias, kad iš ju iš
eitu sakinys: “Popierų nedras
kyk ir nebadyk”. Sustatęs kele- 
*ą tokių sakinių, prilipino juos 
ant tupyklos sienų — vienus iš 
lauko, kitus iš vidaus. Paskui, 
juokaudamas, pasakė šeimynai, 
kad būdelėje yra prilipintas įsa
kymas ir liepė persiskaityt, kas 
moka, o vaikus įgraudeno, kad 
šiukštu popierių neplėšytų.

11 •!- 1’1 "

Ųž kelių varsnų, nūb Klubo 
namų stovėjo- valsčiaus kance
liarija, ’ kuri raštininkavo iš kas- 
žin kokio kelmo dygęs lenkelis 
Psarskis. Jau beveik metai, kai 
žmogelis stengėsi papirkti deg- 
.tme vidučių, kad .per Ateinan
čius rinkinius, imtų-ijų į vaitus. 
Slinkiai vienok ėjo, n ės a visas 
beveik, valsčius rengėsi rinkti 
Klubą. Du tiktai kandidatai te 
ir buvo: Psarskis ir Klubas. Tai 
gi. kad ne Klubas, tai jis, Psars
kis, tikrai liktų vaitu. Bet kaip 
jį prašalinti? Pasitikėti degti
nei nėr ko, o išrasti kokią prie- 
žaštį ant teisingo žmogaus tie
siog nebuvo galima.

Vieną nedėldienį, pavakare, 
sėdėjo "Psarskis ant kanceliari
jas prieangio ir, žiūrėdamas į 
garnį, kalinantį ant Klubo kluo- 

.no, dėstė savo garbiniuotoje gal
voje, kaip čia galėjus prašalin
ti priešininką. Pamatęs praei
nantį Klubo pusbernį, užkalbi
no :

—O kur dūlini?
— Tai čia i Kazius.
— O ką veiksi?
— Sako gužynė bus. Dabar 

siuva pas juos kriaušius, tai sa
ko gerai skripkuojąs.

— Ar šeimininkas leidžia i 
gužynę?

(Bus daugiau)
rr , „ n » i ■ - . ■ m—■■ i > ■

AUGLSTINAS PAŠKONIS

Marijampolės Karo mokyklos 
ir jos kariūnų likimas

PIIIMIKJI KARO MOKYKLOS ŽINGSNIAI

(Tęsinys)
žiūrint iš 4 kilometrų tolio į liepsnojanti miestą ir 
keturių kilometrų tolio į liepsnojantį miestą ir 
krintančias bombas, atrodė, kad tame mieste tik
ras pragaras atsivėrė. Visa laime, kad geležin
kelio stotis buvo tolokai nuo miesto, todėl bombų 
buvo mažai paliesta. Neužilgo vėl pajudėjom ir 
pravažiavom pro liepsnojantį miestą. Pavažiatto? 
keletą valandų, traukinys ir vėl sustojo laukuose, 
nes sekančiame mieste buvo paskelbtas oro pavo
jus. Pastovą# gerą pusvalandį, vėl pajudėjom. 
Po kiek laiko ir vėl oro pavojus mus sustabdė.

Ir taip, galų gale, saulei užtekėjus privažia
vom Weimarą. Weimaras ir traukinių stotis dar 
nebuvo bombarduota. Goetėe miestas atrodė lai
mingas.

Ligon’.nė, Kunoje dirbo pažįstamoji gailes
tingoj* sesuo, buvo maždaug už šešių kilometrų, 
.lokio susirinkimo su ligonine nebuvo. ligoninė 
turėjo savo autobusą, kuris važinėdavo pagal rei
kalą į Wrimarą. Tokiai padėčiai esant, nutariau 
Į ligoninę pėscas ž. ghlott

Buvo vasario mėnesio dvidešimtoji, gana šal
ta rffena flniepri toVn rhaifei. Keliaujant trank i-

.■.   ■ < ja-
niu, Vagonai buvo Thažai Šildomi, tai teko gero
kai pašalto 1 >;

Išlipau iš traukinio sušalęs. Stotyje kiek 
šilęs, pasiteira^u kaip surasti ligoninę. Kiek už
migęs (kavos gavau stotyje), pradėjau keliauti. 
Kadangi buvau gerekai sušalęs, tai ėjimas mane 
atgaivino. Kelias buvo geras, o apylinkės buvb 
gražios. Netoli ligoninės matėsi labai aukštų eg» 
’ių miškas. Ligoninė buvo kiek aukštesnėje viep
toje ir truputį įlindusi į eglių mišką. Atrodė labai 
gražiai. Vieta kaip tik tinkanti sanatorijai.

Prie durų pa Įtiko sargybinis, k ..ris tuojau' 
atidavė man pagarbą ir paklausė kuo galįs, pa* 
dėti. Tenka pastebėti, kad Vokietijoje puskari
ninkis yra visų gerbiamas. Visoje kelionėje, bū* 
nant vokiečių puskarininkio uniformoje, man 
ko susilaukti daug lengvatų. Paprašius pašaukti 
S. gailestingą seserį, kuri čia dabar dirba, buvalQ 
tuojau įleiataa j ligoninės patalpas.

Pasėdėjus apie pusvalandi svečių laukiamą* 
jame, atėjo ir S. gailestingoji sesuo. Ji atrodė la
bai nustebusi mano apsilankymu. Trum 
papasakojus apie mano išvykimą ir k< 
nuskubėjo pas ligoninės viršininką. Po k 
grįžo patenkinta ir nusivedė mane į ' 
tarnautojų bentfrabutį, kur parodė> ma 
kambariuką su viena lova. Kambariuka 
ir lova labai gražiai paklota, čia, anet jos 
perai dienų apsigyventi. Taip pat parodė 
kambarį su prausykla. Po to ji -manęs la

prašė, kad būtinai turinti grįžti prie darbo, o po 
j daibo galėsime pasikalbėti. Be tb, dar ji man 
atnešė lėkštę šiltos sriubos ir baltos duonos buter
brodą, kas man buvo labai svarbu.

Buvau visą naktį nemiegojęs ir labai pavar* 
gęs, todėl greit atsiguliau ir užmigau. Tokios lo
vos ir tokio kambario jau beveik astuoni mėnesiai 
kaip nemačiau. Atrodė kažkas neįprasta.

Miegojau kaip Užmuštas, iki mane pažadino 
mano pažįstamoji. Greit susitvarkiau ir Išėjau į 
koridorių, kur manęs laukė S. Taip pat Ji mane 
nusivedė į ligoninės valgyklą ir parūptoo gerą 

! vakarienę. Valgyklos aplinka gražiai atrodė, o 
, tarnautojai buvo labai malonūs.

mišką, kur auga milžiniškos eglės.
Sugrįžus į svečių kambarį, S. man pranešė, 

kad rytoj ji turinti laisvą dieną ir norėtų man 
paradyti Goethės miestą Weidmara. Ten bus ga
lima nuvažiuoti ligoninės autobusu, kuris po ke
turių valandų grįš atgal. Tai padaryti labai ma
loniai sutikim nei labai norėjau pamatyti parke 
Geėthėe Mffiuką, kur gimė “Faustas”.

Kitą rytą jau sėdėjome ligoninės autobusiuke 
su keletu ligoninės tarnautojų. Greit sustojome 

i Weimare prie didelio pastato, šoferis perspėjo vi
nis apie išvažiavimo laiką.

i Ners ir šaltoka, bet pavaikščioti po istorines 
tr apžiūrėti miestą man buvo labai malūnu.

Grįžome dar su saule. Tai buvo mano svečia- 
Irimosi paskutinis vakaras. Likusį laiką prasėdė- 
i 4 svečių kambaryje su nesibaigiamomis kalbo- 
- « snžlūfėjūm ligoninę. Kai atėro laikas iš- 

I vykti, buvo albai skaudu apleisti tokį ramų kam- 
pelį, kur atrodė, kad nėra nei karo nei pabė-

'; v g X s .

ao Sekančią dtons 1 .■*> kartus kartu
iiguninės valgykloje. Ito jm darbe
vaikščioti į u»ėką, nors buvo ir iab^i Y-.-mp
*to'bino didelis eglių aukšt;-. , r t ■

Niekur nėtitrrmi matęs torių v:V;
kažkur skaitfš apie nunatabius Tuering; ' - -

Kak s : ■ •aYbdWrfrnaiakiSkn

’ s n rr1 -
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rirni ■ filik luo niutu vrzirvusi ksriškn itlh-
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KALBOS KAMPELIS

Tri.: 562-2727 arta 562-272§

DR. PAUL V. DAUGIS 
G.0YTOJAS IR CHIRURGAS 

WMUhiiiBr Community kluUkm 

Medicinos dmkrenu*
S. Matau Rd, Westchester, Iii.

VALANDOS; »—« asroo K

B. VILIAUS

VAKARŲ VEJAI
UŽ modernios poezijos poslapių. Kaina $5. Minkšti 
riršeliaL Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigut 

w£lu adresuj
Maojiebos, 1739 S. flatetea bL, Chicago, IL 6060b

GYDYTOJAS Ik CKiHuRGAM. 

SPSGLALYB4U AKIŲ UGGS 

iW West 10M Strwt 

vatMOoc SAgai Kiitaą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPIOMfc IR1SIAA

KALBA LIETUVIUKAI
Mtt W. 71M St TeL 737-5149

if 'csntect

Dr. UWNAS SE1BUTIS
HKiTŲ, HUfelS IK 

PROSTATOS CHIRURGU* 

Uii WEST Mni STREET !

Ofi*s Selefssai; 774-2SM, 
fee *sari|eg WMu 44S-4MS

Gryninkime kalbų
Baimė prieš ką, ar baimė ko.
Rašome ne baimė prieš vargą, 

bet baimė (ko?) vargo. Pvz. Jo 
baimė prieš karą yra perdėta. 
Rašome — jo karo baimė yra 
perdėta.

Baigti su kuo — nevartotina 
su tuo. Pvz. Kada tu baigsi su 
tuo savo šūkavimu? Tą sakinį 
rašome: Kada tu baigsi šūkavęs?

Be. Be yra kilmininko prie
linksnis — žymi kokį nors trū
kumą. Be džiaugsmo gyvenimas 
sunkus. Žiemą neik į lauką be 
kepurės ir kailinių.

Be kaip priešdėlis. Senas žmo- 
gus Vos bekruta. Buvo beprade
dą lyti.

Be vartojamas žodyje ir kaip 
intarpas (žodžių formantas): 
nebedirba, nebe vaikščioja.

Kada žodyje vartoti be? Pa
prastai žodį bė vartoja, kada 
reiškia buvusį veiksmą, bet kal
bamu metu reiškia neigiamą 
veiksmą, arba kada reiškia kokio 
nors veiksmo delsimą, ar jo ma
žybinę trukmę;’ Čia turime ke- 

; lėtą pavyzdžių: Adomas ilgai 
; mieste gyveno, bet daugiau jau 
1 nebegyvens (nerašome — negy- juo vertėsi.

V. Vokietijoj mirusieji lietuviai
Jonas Rugulis, VLB Rastatto sūnų — Monfrcdo ir Amo, ku 

apylinkės narys, ihirė 1983 rug- rie buvo atvykę ir į laidotuves 
sėjo 22 Rastatte. Palaidotas rug
sėjo 27 miesto Waldfnodhof ka
pinėse. Laidojimo apeigas at
liko kn. Fr. Skėrys. Dalyva
vo per 100 žmonių, tarp jų ir 
Vasario 16 gimnazijos kuratori- 
jos valdybos bei Vokietijos LB 
Tarybos prezidiumo pirmininkas 
tėv. Alf. Bernatonis, Vokietijos 
liet, moterų klubų federacijos pi r 
mininkė Eūg. Lucienė, VLB Ras 
tatto apylinkės valdyba ir dau
guma narių, ir kit. Sudėta daug 
vainikų, tarp jų ir VLB Rastatto 
apylinkės. Prie kapo duobės at
sisveikinimo kalbą Vokietijos 
LB, Gimnazijos ir Rastatto. liet, 
katalikų vardu pasakė tėv. Alf. 
Bernatonis.

Velionis buvo gimęs-1904 saū- 
sio 2 Darceplių kaime, -Klaipė
dos apskr. ir ten pat baigė pra
džios mokyklą. Išmoko mūrinių- 
kystės bei dailidyątės -.amato ir 

_____   _ j " 1930. -vedė- Ąeną 
-C . .. „L ’ - i wents). Kaimynas skolindavo pi-, Neusetzer ir susilaukė dvieju'
r L U ttlU A nigus, bet daugiau jau nebesko- j 

„ . __ ' tins. Sutikau berniuką manęs
~— - ■ belaukiantį. Vos metus jis ten
DL. u K. BORRIJS į feep veno.

Pronto*, inkstų ir iUpų^ Stais atvejais’ kaiP po rieigi‘
nio, kada anksčiau veiksmo nė- 

JLką chirurgija.
5Oko GEN1HAL AVĖ.

St. 1 ‘etersburg, Fl*. 32/JLf
I ri. (8132 «21-420f

PERK KAUSTYMAI

oioimai — Pilna to&e&a- 
ŽEMA KAINA 

fr-iimim Master CŽMurj^ 
ir VISA Korteles. '

JL 1ERBNAS. tai, 925-SSfcl

Būk yra liepiamosios nuo
sakos veiksmažadžib antrasis 
asmuo. Bet kitais atvejais var- 

_____ ____ tojams kita' prasme, būtent: esą, 
ra’buvį’^eiškiant’ nuolaidą, .kad? .tartum, lyg. Pvz. 
ar rodo veiksmo kiekį (gausu- Sklinda gandas, bi& greit ateis 
mą) be nevartotinas. Pvz,, aš 
su juo niekad nekalbėčiau (ne
rašome nebekalbėčiau). Kaip 
(be) gyventum, kitaip jau nebus 
= kad ir kaip gyventum, kitaip 
jau nebus.

Balsuoti už ką, bet ne ką. Bal
suoti ųž darbotvarkę, už rezoliu
ciją, o ne darbotvarkę, režoliu- 
ciją-

Blogai su kuo. Nerašome blo
gai su kuo, bet blogai kam, Pvz., 
turime sakinį: žmogus Serga, 
su juo blogai — nepagis. Šį sa-

I* (vdciy MMWfe 

INTAKAS VILIMAS 
TM VHBJ MM S7M9M

pasaulio pabaiga. Nors šia pras
me kai kas ir vartoja, bet nevar
totinas (būk). Šį sakinį rašome: 
Sklinda gandas, kad ateis greit 
pasaulio pabaiga. Žmonės kalba 

i būk karalaitis vesiąs piemenaitę. 
I — Žmonės kalba esą (kad) kara

laitis vesiąs piemenaitę.

Apibūdinti, nusakyti, charak
terizuoti iš kurios nors pusės. 
Pvz. Jis eharekterizuoja veikė
jus tik iš neigiamos pusės. Iš 
neigiamos pusės — nevartotinas.

Taigi rašome: Jis charakteri- 
kinį rašome: Žmogus serga, jam zuoja veikėjus neigiamai. Užuot
blogai — nepagis. Blogai su pi-. 
n i gaiš

vartoję iš teigiamos, ar neigia
mos pusės charakterizuoja — 
rašome: teigiamai ar neigiamai 
charakterizuoja.

A. m^dį/nds

stoka pinigu. Aikštes automobiliams pastatyti

1 - ■ 1  -- —k

AADUO tBMtOS VALANDOS

Park*,

— AKteat Dm*w 
t«b<4 77M543

Tel. — 523-3572

Stūttmer štta lh3 itilnBčr 
activities can play havoc M 
your skin, end could fiihks *n 
otherwise enjoyable, fun time 
of year a bit uncotnfortabla.

Swimming in chicdnated 
pools and salt wst®, bsqueai 
bathing, and cve^*Kp«ure

TUffrpntria ix ^aaUeolfla 
ano &30 Iki v*L ryto, 
St»h« WOPA - 1499 AM

Laidotuvių Direktoriai

2424 West ®th Street - TeL RE 7-1213

KAI* BRAZOro*''-?

tuvių direktoriai

— bsHHat m

? -m? r Hu t w

2 • r rt n * «jubh 1b

tadMHB fcW TMOBF*
V w aidas ii WCKV sfefe 

banga 1480 AM.

y esą

— '-u

T- A f C d C s < vž

th
-j s produetf
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SOPHIE BARČUS

7159 fe MAPVCWOOO AVI.

Can you hava noticeably

Aū thdte ffe fcfert »*• 
vitiei (bicycling, tenrfg, wiM 
tmng) Imtu fitū. few fer

TIS ArtM, HID AM bMO.
t*4S W. n«t Streri

Per II pas. karą buvo mobilizuo
tas į Wchrmachta. Sužeistas pa
teko Į sovietų nelaisvę. Iš jos 
grįžęs, 1958 vedė Stasę Čegaitę. 
1960 atvyko į Vak. Vokietiją ir 
apsigyveno Rastatte, kur gražiai 
įsikūrė. Pasistatė^ dvejus namus. 
Savo draugo Erdmono Simonai
čio paragintas, įsteigė VLB Ras
tatto apylinkę, kuriai ilgesrų lai- ■ 
ką pirmininkavo.

Paliko žmoną Stasę, du sūnus 
su šeimomis, tris brolius ir se
serį bei kitus kimines.

; mirė 1983 
rugsėjo 24 savo bute Ketsche. 
Palaidotas spalio ‘3 to miesto ka
pinėse, dalyvaujant apie . 70 as
menų. Laidojimb apeigas atli
ko kun. Br. Liužinas. Buvo gi
męs 1910 rugpjūčio 20 Juodėnu 
k., Plungės vąlsč'. 1942 išvežtas 
į Vokietiją daigams. Pb karo .

i šerį bei kitus kun 
Justinas čiužėlis

1950—19^5 tarnavo amerikiečių 
I.S daliniuos*. Vier.guRgis. Vo
kietijoje giminių neturėjo.

Jonas Aviža, prel., dr., VLB 
Mūncheno apylinkės nary*, mi
rė 1983 spalio 17 Mūnchene. Pa
laidotas spalio 21 Mūnchen-Ost 
kapinėse. Laidojimo apeigas at- 
.iko Vokietijos lietuvių katal. 
sielovados direktorius tėv. dr. 
Konstanrnas Gulbinas, OFM 
Cap. Jis pirmasis Ir atsisveiki
nimo žodį prie kapo tarė, paste- 
bėdamas, jog netekome tikro tė
vo, brolio ir draugo. VLB Mūn
cheno apylinkės pirmininkas 
-dpt mž. R. Hermanas skaudaus 
netekimo nuotaiką sukėlė, ci
tuodamas liet, poetus. Dr. K. J. 
Čeginskas ateitininkų, Europos 
liet, fronto bičiulių ir kitų arti
mų draugų vardu po svetimu 
dangumi, svetimoj žemėj pabrė
žė velionio ištikimybę tiems idea 
lams, prie kurių prisirišimas 
prieš 39 metus išbloškė jį ir mus 
iš gimtosios žemės. Tėv. Alf. Ber
natonis atsisveikino Vokietijos 
LB ir Vasario 16 gimnazijos var
du, pastebėdamas, kad prel. dr. 
Aviža yra labai nusipelnęs šioms 
institucijoms. Memingeno ir 
Mūncheno liet, parapiečių var
du paskutinį padėkos žodį tarė 
kun. Aug. Rubikas, užtikrinda
mas, kad velionis visada pasiliks 
jų maldose.

Dalyvavo per 200 žmonių, tarp 
jų velionio sesuo Monika Dudie- 
nė, atskridusi, iš Kanados Ma- 
nitoulin salų, brolis dr. meldi AL 
bertas Aviža, iš Downey, Ill., 
USA' b: P21- 1^0 vokiečių sese
lių. Ant kapo sudėta daug gra
žių vainikų , ir gėlių, taip jų ir 
Vokietijos LB bei Vasario 16 gim 
nazijos.

(Nukelta į šeštą puslapį) •

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

________

VANCE FUNERAL HOME

—

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

JEAN VANCE ir GEORGE SOR1N1

l'RIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE

Patarėjai ii laidojimo direktoriai:

JONUI VALAIČIUI 
miruSj

širdingai užjaučiame dukrą Aldoną, sūnus dr. Jeną 
ir inž. Jurgi bei j u šeimas.

ALENA ir KĘSTUTIS GRIGAIČIAI

4348 So. California Avenue

Mielam-SLA ftarHMį komisijų atstovui

ALEKSANDRUI G. KUMSKIUI 
*1 •

mirus,

ft States! Phylfis, šteefiai Helen Vilkelis ir artimiesiems nuo
širdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

VASAITIS-BUTKUS

SLA rTWMkMOJi TAKYBA:

POVILAS R. DARGIS, paridentas 

ALEKSANDRAS ČAPUfiAS. vicep rezidentas 

GENOVAITE MEILIŪNAS, sekretorė 
EUPHROSiNE MtKUžlPtfe. iždininkė 

JOSEPHINE MILLER. iždo gloHčja ‘ 

KRISTINA AUSTIN, iždo globėja 
Dr. VYTAUTAS P. DANGIS. daktaras kvotėjas

Funeral Home and Cremation Service

Charles Stasnkaitis 1729 S. Halsted St.

(312) 226-1344 24 Hour Service

GAIDAS “ DAlMID
I

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

I
I I
1
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4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

1424 South 50th Avenue 
Cicero, HI 60650

STEPONAS C. LACK ir SuNuS
LACKAW1CZ

11628 Southwest Hwy., Palos Hills, Ulinei* 
TeL 974-4410

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Dlinoie 

Telefonas -* 652-1003
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mckvtoju senimai roję. Alsisvei- 
kirnmo žodžius t rė ir Vokieti
jos liet, kutai, sielovados direk
torius tėv. dr. Konstantinas Gul-

OFM Cap., kun. dekan. V. 
kun. Paulis Urdzė (latvių 

i evang. Bažnyčių vardu)

Mirusieji et d 1 1.1 

Vokietijoje 
(Atkelta iš 5-to psl.)

į Velionis buvo gimęs 1913 lap- \ Šarka 
krič o 8 Žemaitkiemy, Ukmer.j ir ėst 
gės apskr. Pradėjo mokytis gim- ‘ ir vyr. mišk. A. Požėla. Dalyva- 
tintje, tęsė mokslą Ukmergės vo 150 asmenų, tarp jų <lu iš 
gimnazijoj, Kauno kun. semina- JAV-bių atvykę brolvaikiai med. 
rijoj (1933—1938), Ponlifikali-. dr. Kelertai. Karstas skendo 
name 
jos institute Romoje (1948—( 
3951), kur įsigijo doktoratą. Po 
karo Vokieti oje 1946-—1948 bu
vo Tautines delęgatūros kanele- 
ris. 1966—1969 — Vokietijos liet. • 
katnl. sielovados direktorius ir 
Vasario 16 gimnazijos kuratori ; 
jos narys Mūncheno ir apylin-. 
kės iiet. bei vok:ečiu seselių ka-1 
pelionas, Šv. Jokūbo bažnyčios 
rektorius (iki mirties).

Povilas Oželis, VLB Mūnche
no apylinkės narys, mirė 1983 
palio 24 Gautingo Centrinėje li-J 
goninėje. Palaidotas spalio 27 
Mūnchene, Westfriedhof kapi
nėse. Gedulingos pamaldos at
laikytos laidotuvių dieną St. Ni-1 
kalaus bažnyčioje Haselberge. 
Velionis buvo gimęs 1921 liepos

• b na <

krikčioniškos aicheologi- vainikuose ir gėlėse. Našlė Ke
iniene ir dukros evang centre 
suruošė šermenis, kuriose da
lyvavo 85 asmenys.

Garbės senį. Ad. Keleris nu
ėjo ilga ir garbingą gyvenimo 
kelią nenukrypdamas nuo savo 
tautos ir krikėionisko tikėjimo. 
Buvo gimęs 1906 rugsėjo 14 d. 
Šrr.uru kaime. Garliavos para
pijoj, ūkininkų šeimoje. Augo 
su 4 broliais. Mokslą ėjo Skriau
dai tiese, Veiveriuose, Tauragėje 
(gimnaziją), Vytauto Didž. uni- 
ve’ritete. 19.36 orJinuotas kuni
gu. Sielovadinį darbą dirbej Ba
takiuose ir Tauragėje (gimna- 
zijoje ir mokytoeų seminarijoje}, 
c per praėjusį karą — Lenkijo
je ir Pomeranijoje. Po karo ap
tarnavo tautiečius šiaurės Vo
kietijoje. 1948 irinktas senjoru 
ir Liet, evangelikų vyr. tarybos

KURIE JAVAI PIRMI 
ATSIRADO EUROPOJE

Miežiai yra seniausias žino
mas javas Mažojoje Azųoje. 
Egipte ir Europoje. Senovės 
-anskiito kalboj miežiai taip ir 
va Tnari pavah. Gal mūsų pra
bočiams tais laikais jie vieninte
lis žinomas javas.

Dašuro pammkluase — pim - 
raidėse, Egipte, buvo rasta mie
žių ir kviečių liekanos iš ketvir
to tūkstančio metu prieš Kristų.

Europoje rasta miežių taip 
naujesniojo akmeninio amžiaus 
palaikų, o tas amžius buvo 6 iki 
4 tūkstančių metų atgal. i

Tik vėliau iš Azijos atėjo kvie
čiai į Europą.

Pirminiai miežiai buvo tik
tai dvieiliai Laikui bėgant, iš 
jų išauginti keture liai ir še.siaei- 
liai.

Adolfas Keleris, kun. garbės.: 
senjoras, VLB Bremeno apylin. j pirmininku. Lietuviams evange. 
kės narys, mirė 1983 lapkričio 4 likams daug kartų atstovavo tarp- 
Bremene. Palaidotas lapkričio
& to miesto Osteiholz kapinėse.; 
Laidojimo apeigas atliko kun Į 
Amling ir kun. Fr. Skėry-. Ve- 
lionio žentas mokyt. Ričardas! ;ip<kr Užauginc. 4 dlrteris — Ta- 
.Paliulis supažimBino su uovio _ j.idvygą, Eieną ir Elzę. 
gyvenimu ir darbais. Buvo gie-’ ' ------ - — •

.'damos lietuviškos giesmės. Prie 
kapo kun. Fr. Skėrys atsisveiki
no Vasario 16 gimnazijos, Vo
kietijos LB valdybes ir garbėm 
§pnj. kun. Gelžiniaus vardu bu- 
yusį savo mokytoją Tauragės \

tautiniuose suvažiavimuose įvai
riuose kraštuose.

1939 vedė Tamarą štrausaitę, 
iš Rumšaičio dvaro, Mažeikių

FOR ANNOYING 
COUGH AND 

„.fl STUFFY NOSE 
“J TRY

TR1AMINK-DM? 
U COUGH FORMULA

su uovio
Buvo gie-: yjsos iankė Vasario 16 gimnaziją

I ir gražiai kalba lietuviškai. Da
bar jau ištekėjusios ir sukūru
sius šeimas.

Velionis būva ir veiklus bent- 
druomenininkas. 16 (1952—1968) 
metu buvo VLB Tarybos narys, 
1954 1956 ir 1959 rinkimuose 
gaudamas (daugiausia balsų.

Mykolas Kulaitis, VLB Dort- 
mundo apylinkės narys, mirė 
1983 lapkričio 6. Palaidotas lap
kričio 10 Dortmundo pagrindi
nėse kapinėse. Buvo gimęs 1914 
gegužės 14 Kaime. 1941 repatri
javo į Vokietiją ir apsigyveno 
Dortmunde, kur iki pensijos 
dirbo Dortmundo Kronen alaus 
darykime. Pasižymėjo darbtu- 
mu.

Senovės Egipie miežių duo
na buvo valgoma netuitingųjų. ] 
Senovės Romos armijos karei
viams buvo duodama po mai$eu 
kviečių maistui bet jeigu kuri; 
armijos dalis nusikalsdavo, tai 
tūlą laiką gaudavo tik miežių, 
vietoj kviečių.

Bet miežiai nėra prastas ja
vas. Iki penkioliktojo šimtme
čio Švedijoj miežiai buvo be
veik vienintelis plačiai naudoja- * 
mas javas; o švedai ir tuomet 
buvo dideli ir stiprūs žmonės, j 
Iki šešioliktojo šimtmečio kvie-j 
čiai ir rugiai beveik nebuvo var-! 
tojami maistui Šiaurės ’ 
Eropoje. V., č Į

G

mick Adams
i

BUTŲ NUOMAVIMAS 
* NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

» NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTU
INCOME TAX SERVICE ; _

8529 So. Kedzie Avė. — 778-2233

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM“ 
IH JEMALS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKUIMAB.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidento

2212 W. Cermak Road Chicago, DL TeL 847-774J

m a i jūsų mintys niekad neiš 
blės.

REAL ESTATE FOR SALI I REAL ESTATE FOR SALS

SLA ekskursijos reikalais, už
sakant vietas laive jau da
bai prašomą susisiekti — kreip
tis i American Travel Service 
Bureau, 9727 South Western 
Avenue, Chicago, Ill. 60643. Tel. 
(312) 238-9787?

Visi yra kviečiami dalyvauti 
vakaru' šioje Susivienijimo ekskursijo-

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.
— Argentina nereiškia jokių 

pretenzijų į Čilės salas iPacifike, 
bet nori, kad Atlanto pakraščiai

l 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.būtų atiduoti jai prižiūrėti.

— Popiežius rengiasi Picton, 
Lennox ir Nueva salas priskirti 
Argentinai. Popiežius tarpinin
kauja Argentnios nesutarime su 
Čile dėl sienų.

Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas. . .

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto UI*— 
Dirbu ir užmiesčiuose, greiti ’ 

garantuotai ir sgžinlngaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Aire.
Tai. 927-3559

SLA EKSKURSIJA
KARIBŲ JŪROJE

Susivienijimas Lietuviu Ame-

Kainuos nuo $1,175 iki $1,275. 
! Į tas kainas įeina ir susisiekimas j 

lėktuvu iš bet kurio miesto.

Susivienijimas Lietuvių Ame- — Lenkai-J^ri gauti daugiau 
rikoje 1984 metais balandžio —- ; maisto siuntiniu iš Amerikos. 
April 29 d., lengia 7(septynių) 4 Gyventojai badauja, tikra to žo- 
dienų ekskursiją Karibų jūros,džio prasme; 
salose. *:

Ekskursija išplauks iš Miami, 
Floridos, 
ward”. 
Yucatane Cancum ir Conzumel. J°^ef (rlemp. į : - '
salose. Aplankysite gilios seno-i —---- -------------
vės Maya ir taip pat tropinį re-) — Naujuoįų..Smithsonian ins- 
zortą Key West. 1 • tituto direktoriumi

Kelionė ištisą savaitę bus to- mokslininkas 
kia turtinga geriausiu maistu,- ---- —
pramogom, muzika, šokiais, me

nu, taip kad spalvingi prisimini

• — - - ----- - >Į — Popiežius susirūpinęs da-
norvegų laivu, “Sky- hartine padėtimi Lenkijoje. Jis 

Lar.kysitės Meksikos apie tai, ilga itarėsi su kardinolu

—: Sovietų valdžia sulaužė! 
1972 metais pasirašytą sutartį 
nevartoti nuodingų dujų. Ji 

‘ vartojo jas Kambodijoje ir Af
ganistane, pareiškė prezidentas ■ 
Reaganas.

-L Helsinkyje Sovietų valdžia 
1975 metais pasižadėjo apie ruo-į 
šiaurus karinius manevrus, bet į 
to nepadarė, tvirtina, preziden
tas Reaganas.

— Sovietų valdžia prižadėjo 
neliesti tolimų radijo praneši-

paskirtas ‘ mų. bet ji žodžio nesilaiko, pa- 
Robert McCor- reiškė JAV prezidentas.

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St

. Tel: 436-7878

— ■ - ----la—--------...M,- - ... .

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

- --------- --—-J---- ..... ---- .

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

M T T TT n T T A

Autorius pavaizduoja lietuvių: 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžfos iki II Pasaulinio karo.; 
22 ilgesnį ir trumpesni apsa

kymai, 181 psl. Kaina $5..
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autoriui 6729 So. Campbell ■

Ave./Chicago, IL 60629.

tuo jame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
į V 65$7 Š. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-1|

ES

r

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti 'teisininko Prano ŠULO; 
oaruošta ; ir teisėjo Alphonse: 

• WELLS. peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis-į 
formomis. ' -
.. Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

Siuntimai į Lietuvį

18.00

63.00

KLOgK

uis

Laikrodžiai Ir1 brtnfenybfe
Pirdavimag b Taisysi-
2M4 West
TeL REpubte 7-1741 . •

________ ____* -> __________________* ■ ... • . .

SCME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS

Dorsey I^dwatorie*:. Division nf 
rSindojL InLj Liru?<»ln. Nr-Uraska

’ET"

ISSdsSSJjn

•IRKITE JAV TAUFYWC «O*fVS

leidi y.

KAINA — S17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siusti čeki:

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausia 

Chicagos lietuvių istoriją ” 
(1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina 515.

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

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

WINTER 
OVERCOAT.

jį 1

m

Don’t Go Out Without lt 
01983 A. H. Robins Cormxner Products 

Dhntion. Richmond, Virpina 23230

I P. NEDAS, 4051 Archer Aveną^

1 Chicago, Hl. «631 T«t.;YA 7-5JM

Homeowners Insurance

F. Z a polis, Agent 
320816 W. 95th St. 

Everg. Perk, III. 
60642 - 424-8654

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NaijicnoM gaKma gauti nepapratai {domine gydy

tojo, vtEBOBNBnėE veikėjo ir rašytojo atažmininiua.

Dr. A. Gasace — MINTYS IR DARBAI, 259 pel., liečia 1905 
m«tij hykiua, Jablonskio ir Totoraičio jaunai dienas ir 

rusirūpūiimą ____ ___________________ _____ _

Dr. A. J. Guano — DANTYS, jų priežiūra, sveikata fr 
grožis. Kietais vlrieiiaw_________________

MinHtaia viršeliais, tik -___________

Dr, 1. J. Guašai — AUKŠTA KULTŪRA — ŠIAURŪS 
SMONfiS. Kelionės po Europi

Galhna taip pat uiaakyti paštu, atsiuntus čak| a
BBOMJT pHe nurodytos

Advokatas
SINT ARAS P. ČEP1NAS

Darbo valandos: Kasdien: ano
S vaL ryto iki 8 vah vakaro.

: nuo S vaL r. Ui 12 vai d.
Ii pagal smitarim^.

6-5162

mex£o, iii. 60629


