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Damascu;
Senatorius Gary Hart siūlo uždėti 

$10 mokestį kiekvienai naftos statinei
MONDALE TVIRTINA, KAI) SEN. HART NETURI 

JOKIOS NUOVOKOS APIE -ŪKIO REIKALUS

BOSTON, Mass.— Buvęs vice
prezidentas Walter F. Mondale 
antradienio ryte pareiškė, kad 
senatorius Gary Hari neturi jo
kios nuovokos apie ekonominius 
krašto reikalus,

— Sen. Hart man sudaro rim- ' *V • ’ ' Xtą pavojų,-as įįaHu prarasti de
mokratų partijos nominaciją 
prezidento pareigoms. Iki šio 
meto aš nesidomėjau sen. Hart 
lengvais pasakojimais, bet jau 
atėjo laikas man atkreipti Į juos 
savo dėmesį.

Laimė, kad sen. Hart paruo
šė knygą, kurioje dėsto, kaip jis 
rengiasi tvarkyti šios valstybės 
reikalus, kai taps prezidentu. 
Man atrodo, kad tą knygą turė
tų skaityti psithologai. Ten tik 
yra svajonės apie krašto reikalų 
tvarkymą.

Mondale aštriai kritikavo 
senatorių G. Hart -

Mondale prisipažino, kad iki 
šio meto nekreipė reikalingo dė
mesio į senatorių Gary Hart,

SIŪLO NEDIDINTI 
KARO JĖGŲ EUROPOJ

LONDONAS, Anglija. — Var
šuvos pakto valstybės pataria 
Šiaurės Atlanto Sąjungos valsty- • 
bėms šiais melais nedidinti pi-: 
nigų karo jėgų išlaidoms, — pa
skelbė- Maskvos radijas.

Pasirodo, kad Varšuvos Pakto 
valstybės savo pranešimą kitaip 
pranešė. Rumunijos užsienio 
reikalu miništėrįs ši Varšuvos 
Pakto valstybių nutarimą prane
šė Siaurės Atlanto Sąjungos 
valstybių atstovams Bukarešte. ‘ 
Tas pranešimas pirma privalo 
btūi praneštas kiekvieno Sąjun-' 
gos nario vyriausybei. Jeigu tos 
vyriausybės sutiks nekelti karo ; 
išlaidų, tai tada tas nutarimas 
bus siunčiamas Šiaurės Atlanto 1 
Sąjungos vadovybei.

Paskutiniu metu viskas pa
brango ir karo reikalams leidžia- ■ 
mos didelės sumos, todėl, ma
noma, bus prieita kokio susita-
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ėjusią knygą, tai nustebo. Visi 
ūkio reikalai.ęyfa s^įštį sutarti
mis, o čią- sch'ątorh^rĄ^i't išsi- 
šoką - siH^žfiki^ąi^^a^femais. 
Jis Užmetu $10.muitpi į<iiėijprienai
įvežamai naftos-statiįieL';Juk tai _ _ ■ r--
neapgavolas dalykas. Tai pakeL . lėti ' .• .......
tų., gazolino.- kainą, kiekvienam] -...i.
vairuotojui; • sustabdytų šiam j pąiTainėntas
kraštui būtinai reikalingą riaf- Pr2(fėjo įsla--
tą, /sustabdytų darbą dirbtuvėse.* tyniąšy Gyyėptpjai laikraščių ne- 
Ir svarbiausia — viską laba i pa
brangintų. Dabar jau sunku par
duotų užsieniui Amerikos pro
duktus, o-tada būtų dar sunkiau.

Tokių neapgalvotų pasiūlymii 
yra kiekviename tos knygos sky-

W. Mondale nieko taip 
nekritikavo, kaip jis kri- 
senatorių Hari.

■/.. Malaizijos parlamentas

STANDARD OIL KORPORACIJA' 
NUPIRKO GULF ALIEJAUS C0.
PROKURATŪRA 1st IRS. AR ŠIAME SUSITARIME

PITTSBURGH. iri. Pinna
' d;enį Kalifornijos Standard Olli 
(korporacija nupirko Gulf ariu 
j jaus (naftos) .bendrove. Stan-: 
j dard sumokės Gulf bendrovės 1 
j šėrininkams 13.2 bilijono dole-’ 
rių.

Amerikoje lai yra pati di- į * , • ... , ... , , • ;isybine IransoKct- 
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Hm milijonus šėru. P. 
melu už Gulf bendro 
rinkoje mokėjo po *3.1 
tarpu pirmadienį, kai 
pajuto ap-e Gulfo pa: 
lai į kelias minules d; 
nai Gulfo šėrų perėjo
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•Ji buvo ir te

IZRAELIS KASA GILIUS APKASUS, 
NESIRENGIA IŠEITI Iš LIBANO

SIRIJA REIKALAUJA. KAD IZRAELIS IŠEITŲ. BET 
NĖ ŽODŽIO NEPASAKO APIE SIRIJOS IŠĖJIMĄ

JERUZALE. — Izraelio ka-šaukti vyrų ir moterų mobiliza- 
riuomenės vadovybė buvo besi- ciją. kad galėtų vykusiai gintis 

ruošianti trauktis iš Libano te
ritorijos? bet vakar vėl pradėjo 
stiprintis užimtose pozicijose, 
įsakyta kasti galimai gilesnius 
apkasus, kad galėtų geriau ap- 

_____________ ____ _____ siginti.
. į Tzraels ilgai derėjosi su Liba- 

syti - popiežiaus ir priimti jo no vyriausybe, siekė padėti Li- 
sprendimą. Kardinolas Caseroli bano vyriausybei paruošti tin- 
tarpi-pinkauja, jis nori, kad kainą kariuomenę ir stipriai 
abiem pusėm būtų aiškūs svars- koalicinei vyriausybei sudaryti, 
toini klausimai. » Visos pastangos nuėjo vėjais.

____ ___ ____ _______ ____ 19/8 metais abi valstybės vos Drūzai pirmieji persimetė pas 
nale esančių salų trumpam lai- nepradėjo naujo karo, šuntme- sirijiečius ir pradėjo kovę prieš 
kui yra pertrauktos.

Abiejų pusių atstovai sutarė 
daryti šią pertrauką, savo vy
riausybėms informuoti. Pasita
rimams vadovauja kardinolas 
A. Caseroli. Jau yra aptarta visa 
eilė klausimų. Kardinolas Case
roli mano, kad ši pertrauka pri
valo būti panaudota vyriausy
bėms informuoti. Jeigu vyriau
sybės nesutiktų, tai tada būtų 
galima nesutariamą klausima iš 
naujo apsvarstyti.

Abi pusės pasižadėto nal

beskako, todėl iki šio me to ne-1 
buvo'; įstatymo spaudai tvarkyli. ..

riuje. 
aštriai 
tikavo

ČILĖS-ARGENTINOS DERY
BOS PERTRAUKTOS

VATIKANAS. — Čilės ir Ar
gentinos derybos dėl Beagle ka-

—‘ Londonan suvažiavo ilgus 
plaukus turinčios moterys. Sara 
BennėHck turėjo 59U colio ilgu
mo plaukus.

nuo puolančių priešų. Izraelis 
tiesia gerus kelius į tolimesnius

Sirija labiausiai Iri jo prasiver
žusių Izraelio tankų ir šarvuo
čių. Sirija žino, kad prasiveržu
sių izraelitų net ir rusai nebesu- 
laikvs.

VADOVYBEI NEPATINKA 
PIRM. DUNNE VETO

korporacija. . 
i pati didžiausic 
į tos bendrovė : 
i NeUir susidi b < ’ roves negali p 
^drovei.
*1..? Ari Iro j ė. ’ ■ \ i e to j c sto vi t M ob 11 
:.Qfl korporacija. Ji did^K, bet jai •

PREZ. REAGANAS ATVĖSINO Ji<Iar loIi Rasie*15
' KANCLERI H. KOHL -bendrovę. Dabar trečiąją vėtą j
< ■ ; užims . Standard 0:1 bendrovė.

W ASHINGTON, D.(.. Prez.; Josios..šėrai gerokai pak lo. Iki 
į R- Reaganas pirmadienį dvi va-< šio nieįa Standard Oil bendro ’ 
į landas kalbėjosi su V. Vokietijos; vės ’Mėį^f.buvo brangūs, o nu-' ’ 
i kancleriu Helmut Kohl. Kandę-’, šiosTzHiŽnos vienas šėras kai- 
. ris įtikinėjo prezidentą, kad nuojąj^80.

Pati -'didžiausio j i pardavime, j 
sutartis buvo pasirašyta tarp)
Texaco besdrovės ir Getty alio- Į nas. Jie 
jaus'bendrovės. Ta suma sieke I Hitlerio
10.12 bil.’dolerių, bet pirmadie-’ kaip ekmcin''*“^ ]- 

Jeigu pasirašytoji Standard ir Gud
rin-

Li-

VOKIETIJOJ NACIAI
ŠIA KONFERENCIJĄ

BAL IIARSBl’RG. Vakarų 
Vokietijoj pati prašmatniausioji 
I liCurio sargyba planuoja 
ferenciją atemanč -

Miesto direktorių
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j čio pradžioje abi valstybės ko- Libano kariuomenę, pasisakė 
vojo. - prieš prezidentą Amin Gemajel.

Libano prezidentas dvi dienas 
tarėsi su Sirijos prezidentu. Jis 
sutiko panaikinti susitarimą tarp 
Libano ir Izraelio. Sutiko reika 
laukti, kad Izraelio kariai pasi
trauktų iš Libano, bet nė vieno 
žodžio nepasakė apie Sirijos ka
rių pasitraukimą iš Libano.)

Kasa dvi apkasų linijas

Šiandien izraelitai pradėjo 
kasti dvi apkasų linijas. Viena 
eina pagal A vali upės kairįjį 
krantą, o antroji linija perkerta 
Litanijos upę ir pasuka gerokai 
į šiaurę ir apsupa nepaprastai 
gci*ą apsaugos kalną. , 4

Apkasus kasa ne kareiviai, 
bet mašinos. Didelis sunkveži
mis veža cementą, geležį, ak
menis. smėlį, kad j kelias dienas 
galėtų apginti šias pozicijas net 
ir tuo atveju, jei Sirijos ginkluo
tos pajėgos bandytų pulti Iz
raelio karius.

Izraelio vyriausybė planuoja

Ina, Febcij 
lytė, Rimtautas,

Saulė teka 6:17, leidžiasi < uos iš Put
Orfes debesuotas, vėsus.

CHICAGO. III. — Cook ap
skrities tarytos nariams labai 
nepatiko prezidento G. Dunne 
uždėtas veto kelioms išlaidoms 
ir kitiems mažos vertės mokes
čiams.

Pasipiktinę tarybos nariai yra 
pasiryžę keršyti Cook apskrities 
prezidentui. Jie tvirtina, kad jie 
yra pasiryžę paimti privačius 
knygvedžius ir patikrinti jo pa
ties ir visos vadovybės daromas 
išlaidas. Tarybos nariai žino, 
kad šis tikrinimas bus brangus, 
bet jie turi teisę lai padaryti.

Be to, praeitą savaitę tarybos 
nariai buvo aptarę valdytos biu
džetą 11)85 melams. Bet vakar 
jie nutarė- 12 balsais prieš I, iš 
naujo persvarstyti biudžetą. Jie 
turi teisę tai padaryti. Preziden 
tas Dunne negali uždrausti jiems 
tokį nutarimą pravesti. Jie yra 
pasiryžę nubraukti $150,(XX), 
skiriamus advokatams, ir 
tOkst. dolerių patariamajam 
pei.

įsitikimas su Konstantinu Černen
ka yra būtinas, kad įtampą tarp 
Sovietų Sąjungos ir Amerikos 
reikia sumažinti. Jis tvirtino, 
kad dabar yra pats geriausias 
momentas susitik2 mu i. 
prezidentas lauks, kol praeis 
kiniai, tai gali būti pervėlu.

Prez. Reaganas atidžiai 
klausė kanclerio. Tarp jų buvo 
vertėjas, nes kancleris angliškai 
nekalba. Prez. Reaganas pareiš- 

darys vbka įtampai. 
bet kas liečia susiti- ’ 
is nori, kad reikalas 

iš anksto būtų aptartas ir a:š-• 
kus. Prezidentas nori svarbiau-’ 
>ius klausimus iŠ anksto aptarti, 
kad susitikime nereikėtų vesti ’ 
diskusijų ir dėl laiko slokos ne-’ 
susitarti arba klausimą atidėti. 
Kancleris sutiko su prezidento. 
nuomone.

S.U metu gegužes i t u vi.ą į 
konferenciją nuvažiuos 800 Hit
lerio gvarci j n narių. Didžiojoj 

ras keturias die- 
gistruoja, k i?)

kaip CK

is-

:mą \ ox e 
Milijo-1 klausu 

nas dolerių jau yra didelė suma, vusį Ik- 
bet kai prašoka bilijoną1' dole ’ ką. ar 
rių, tai verta nustebti. ‘ konfertn

Gulf bendrovės direktoriai atsakmė

150

Sudano vicepremjeras no- 
kad Amerika pasiųstų ke-retų, 

leivinius -lėktuvus į Chartumą;

bendrovių sutartis prašoko 
trim bilijonais dolerių.

i už- 
Ubu- 

'io gvardijos vir>inm- 
dalyvaus rucš am<j^ 
oje, tai j s Jti'i.-akc 
klausimus.

iaik

sumažinu 
kiina. tai

Manoma, kad keturi karo 
laivai, prabuvę keturis mėnesius 
prie Beiruto, grįš j Ameriką, 
į rylų Viduržemio jūros vande
nis išplaukė kili karo laivai.

— Sovietu valdžia išsiunčia S 
Leningrado du britus, platinu
sius zionistinę literatūrą.

— Vakarų Palestinoje suimti 
septyni amerikiečiai, kėlę ne
rimą. v t

— Amerikos malūnsparnis 
kasdien nuo laivų atneša maistą 
Beirute esančios JAV ambasa
dos tarnautojams ir ten budin
tiems marinams.

■
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George Dunne, Cook apskrities tarybos pirmininkas



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

Švitrios panos šoka Užgavėnių vakarą

.anaen|, n viena įsnese raktų 
iš ežero dugno.

I Pagaliau kvailelis turėjo pa- 
, rodyti jauniausiąją seserį iš visų' 
trijų miegančiu karalaičių. Prieš 
užmiegant vyresnioji karalaitė 
buvo valgiusi cukraus, antroji — 
gėrusi midaus, o jauniausioji — 
valgius medaus. Kvailelis atsi
stojo kojūgalyje ir žiūri Į mie
galėms karalaites galvodamas, 
kaip pažinti jauniausiąją seserį, 
jeigu visos trys kaip vandens 
lašelis. Tą valandą atžvimbė bi 
tė iš. ano spiečiaus, kurį išgel
bėjo kvailelis, ir sako plonu 

balseliu:
— Aš tau dabar atsilyginsiu 

itž tai, kad andai neleidai mūsų 
šeimynos sunaikinti. Parodysiu

i jauniausiąją karalaitę. ;
į _ Bitė apųčštė karalaičių bur-’ 
fiiaš, suuodė medų ir nutūpė j 
jauniausios karalaitės plaukus.

m 9

U

Du broliai išėjo į loūkuš pasi
vaikščioti ir nebegrįžo. Tada; 
launiaurias brolis, kvaileliu visu *
vadinamas, išėjo jų ieškoti. Kryž 
kelėje jis rado brolius besiilšin-į 
čius ir paragino grįžti narnoj

— Ne, negrįžime, — tie atsakė. į O - Į
— Mes nerime pamatyti pasaulį, •
norime laimes paieškoti. į

— T?n gerai, ir aš su jumis ei- t 
siu kaitų, — prisidėjo kvailelis, j

Eina visi trys broliai mišku. į 
žiūri — didelis skruzdėlynai, j 
Skruzdėlės, kad verda, kad dir- i 
ba. Vyresnieji broliai ir sako* i

-- Suurdykime skruzdėlyną J 
Pamatysime, .kaip jos išsigąs, j 
kaip >avo vaikus nešios slėpti, i 
Tai bus sumaištis.

— Broliai, būkite protingi i 
skruzdėlynui^ nieko nedarykite, Į
— tarė kvailei L, — Palikime'va- į. 
balelių^ ramybėje. Bus geriau. >

Broliai, paklausė ir nieko ne-Į 
datė škruzdėhmui.

Eina; e na ir prieina, visi ežerą. ! 
įžiūri — ežere plaukiau .iaugj 
pančiu su anšiukais. Vyresnieji į 
doreliai ir sako:
Z —. Nusišaukime porą ančių it į 
Išsikepkime.
r — Ne, broliai, taip nedaryki-
*tae, — tarė kvailelis,*- - paĮikime į 

ramybėje. Bus geriau
t Bdcliai nieko nedarė antims 
rir nuėjo toliau. Beeidami pri
dėjo mišką. Mato — bičių spie- 
ūėiu^ ‘drevėje. Vyresnieji broliai 
-ir sake:
Z — Sukurkime po medžiu ug- 
•ni; išrūkykime bites ir išsiimk- 
Z me medų.
“k — Ne, broliai, taip nedalyki- į 
*me. — tarė kvailelis. — paliki- j 
^rne biteles ramybė;e. Bus ge- į

Taip ir buvo pažinta jauniau
sioji sesuo.

Pilis buvo išgelbėta su visais 
kiemiškiais. Ir susakmenėję kvai

Rytą ąiėjo sargas pas vyres- 
iijjj, pamojo pirštu ir privedė 
prie akmeninės lentos. Lentoje 
buvo įrašyti trys darbai. Pirmas/ lėlio broliai vėl atvirto žmonė- 
darbas — surinkti trijų pilies • 
karalaičių perlus, išbarstytus po 
samanas dideliame raiste, o tų , 
perlų — visas tūkstantis; ant- j 
ras — surasti .ežere raktą nucį 
karalaičių miegamojo; trečias iš i 
trijų miegančiu karalaičių., pa-į' 
žinti jauniausiąją seserį. Kiek-J 
vienas darbas turi būti padary-1 
tas per dieną. Padarius visus 
darbus, pilis būsianti išgelbėta 
š užke kimo, c kas pradėjęs ne-J 
oadarys — pavirs akmeniu. Vy-| 
riausias brolis turėjo pirmas eitu

! perlų rinkti. Nuė c jis į raistą, 
J visą dier ą ieškojo ir surado tik-

• ta’ šimtą perlų. Grįžęs į pilį. tuo. i 
į. jau pavirto akmeniu. J
i'

Kitą dieną perlų ieškoti į iš- 
i ėjo antrasis brolis. Ir’ jis per- _ 
: lų nesurinko. Grįžęs taip pat pa- b 

vi to akmeniu.
Trečią dieną perlų ieškoti iš- • 

ė.o kvailelis. Jis vaikščiojo, v 
vaikščiojo po raistą, privargo ir 
atsisėdo ant kupstelio pailsėti. į 
Atsisėdo ir galvoja, kas daryti.} 
Žiūri — ateina prie jc- didelė | 
skruzdėlė, o paskui ją .atknibž-į 
da dar penki tūkstančiai. Priėjo į 
skruzdėlė ir sako: J

— Aš esu skruzdėlių karalie
nė. Ar atsimeni,* kai andai ne
davei ardyti mūsų skruzdėlyno 
miške? Tai dabar ašatėjau tau

mis. . ' / :

Kiekvienas" brolis gavo po ka
ralaitę. Man jų vestuvėse nete
ko būti. pHfes sargas kartą t 
sakė, kad buvę'taip linksma ir Į 
gražu, jog jis nemokąs nė papa- į 
šakoti. ■ -1 r

Lietuvių tautosaka J

Velnias seka; 'kurį iš
traukti .sakėmis.

KUR DINGO

• Broliai paklausė ir nuėro. Ėjc I 
•devynias dienas ir devynias nak
tis ir priėjo gražią pilį- Toji pi- 
Zlis buvo užkeikta. Sargai, ne-j 
Sardami nei.žodžio, suleido juos' 
5 vidų, pavalgydino prie stalo, ( 
^nukrauto visokiais valgiais, irs 
"ttiguldė minkštuose pataluose i 
kiekviena atskirame kambaryje, i

Skruzdėlės pasipylė po sama
nyną ir surinko visus perlus.

Kitą dieną kvailelis nuėjo į 
ežerą rakto ieškoti. Atsistojo 
krante ir galvoja, kaip pradėti. 
Tą valandą, priplaukę prie kran
to graži antis su šimtais draugių 
ir sakpc

— Andai 1u išgelbėjai gyvy-. 
be dviem mūsų seserim. Tai 
dabar mes atsilyginsim tau —į 
surasime raktą nuo karalaičių 
miegamojo.

Visi šimtai ančių pasinėrė į į

izda:

— Pagarba', Tėve!
— Dėkui,- Malki, bet už ką 

man pagarba?
— Todėl,' kad tu praktiškas 

žmogus. c /
— Kokid čia praktika. G-yven-

. damar išmoksti naujų dalykų, 
t: užmirš!i senus Įvykius ir t. t. 
;l Amerikoje žmonės įpratę gerai 

gyventi, nori turėti daugiau ne-
Į gu turi. Turi vienus namus, rei-

kia ir kitų. Mano rajone meksi- 
.konai perka po kelis namus. Viė- 
jnaš mėksikcinas turi keturius na- ‘ 
' mus (viename aš gyvenu). Mek-;
iikonai yra tuftin'gj, tūri po ke
lias mašinas ir trokeliūs. ..

— Man lie svarbu, infliacija i

Siau perkant daug laikraščių, bet 
jo nepažįstu, tik spėju, kad bus 
koks didėlis. verkėjas, gal fron- 
tiū'inkas? Tai ne -svarbu. Lik 
sveikas, Tėve. Iki malonaus-pa
sižiūrėjimo. • * .

— Kalbėk lietuviškai, MaikL 
Jau užmiršti lietuvių kalbą. Sa
kyk: Iki pasiveizdėjimo.

Pasakyk tu man, paukšteli

Ar pataisė mano broliai 
surūdijusį kombainą, 
ar ir šįmet, kaip ir pernai, 
parašys jie Duonai odę?

Ar tas liaudies kontrolierius 
senelius darban vėl varė, 
ar su piautuvais, ar dalgiais 
iš kraštotyros muziejaus?

Ar laimėjo, vargdienėliai, 
tą nelemtą derliaus kovą, 
Ar ir šįmet, kaip ir pernai, 
iš Kanados gaus jie duoną?

Kai sugrįši tu, paukšteli,
» pasakyk tu mano broliams, 

kad ir mes čia vedam kovą, — 
ne tik vyrai, bet ir bobos!

Kad jau statom naujus tiltus 
per Atlantą, per Helsinkį, 
kad. jau kalam naujus ginklus, 
kurių nieks negal atimti!

• ‘ ’ - L

Pasakyk, tu, atvirai!
Jau Bendruomenę vaduojam, 
o išeivius išvadavus, 
Lietuva — vieni juokai...

V. K. Vilkaitis

Didžiavosi senimas
Savuoju atžalynūu
Kad augantis jaunimas 
Būsiąs' tautos lobynu.
Sekmmgai ėjo mokslus 
Aukoms dosnaus rėmėjo 
Ir vis per “gedo? sieną” 
Rodi non važinėjai

Aplankė jie Petronį
Ir “lekcijas’,’. Kapsuko 
Išbandė vodkos skonį — 
Galvytės apsisuko.

Lietuvišką moksluinę 
Užbaigęs mokinukas.
Jau po “Vilnies” pletkainę 
Su pampletėliais sukas.

Kur dingo dūkios, sūnūs.
Didžiųjų mūs’ ve’kė’ų 
Ko d laisvint tėvu žemės
Nei vienas neatėjo?

Menka naudS iš vaisiaus. 
Jei per anksti huraude 
Ir tėvu nepaklausę
Paliko šlyo. gįrdų.

Dip/ MoksCą dr. Ožy.\ 
Tn -i $ k’Cn torą V i I ni u j e

gyventi lietuviškai. Į valgyklą cik [ 
| ?etai nueinu, Icur už pietus rei-' 
! kia mokėti 6 ar daugiau dolerių, į 
I plus padavėjai mažiausia 15% 

“tipšo”. Aš prisfverdu katilą 
Į kopūstų su kauliniais, man trim 

dienom užtenku skaniai paval
gyti. Man vienas vyras pasako
jo, kad jis už pietus sumokėjęs 

k 18 dolerių. Sakė, kad buvęs “ge
rame" restorane... Žinau tris j 
turtingas merginas, kurios pra- ■ 

į eitais metais Padėkos Dieną nu
važiavo i Torontą pietų pavalgy
ti...

--- Tau gerai, Tėve, kad tu 
turi laiko ir moki pats kopūstus 
išsivirti.

— O ką veiksi, šunis karsi? 
Tu manai, kad restorane pietus 
greit gauni? Ten žmonės ir pa
valgę sėdi ir šnekasi valandų va_ 
landas. Man nereikia ten sėdėti

, ir laukti. Mano- kopūstai verda, 
o aš skaitau sapnininką.

— Geriau skaitytum “Naujie
na^”. ne sapninii&ą. Tėve.

— Skaitau ir “Naujienas”, pa
sižiūriu į savo paveikslą genero
lo uniformoje. Žinai. Marki, iš

SENT PAMETAMI

ime . bi Trfue' moteriškė
premia fr pusvciknyi »ėūyvą 
ra: , 7

- - Lv;ik: s' fed. s. mat y
I of d- b?’- n.r‘cnnėiąii kur.J

—- Nieko nuosiabęjp-, kad 
rlsimeni
iem pcfik:olika mėtų

juk mudu pė’sisky-

KAIMO MOKYKLOJE

ku. bet sapnininkas sako, kad 
morkos rauti reiškia nesutikimus

> ir neapykarttą.
— Tėve geriau pasakyk tam 

kaimynui. k.n*d buvai girtas ii 
padarei klaidą, manydamas, kad 
morkas rovei iš savo daržo.

;.— Ar tu dūmas, Marki? Kaimy
nas žino, kad savo daržo netu
riu

i- — Tada turėsi, per išpažintį 
kunigui pasakyti, kad vogei mor-

_ > - - Aš tų mprkį nevogiau, ti£ 
^apn?yau, kad voįtifc stfhrafitl'

- Tai tu rhan £dva maf- 
, ai be reikalo? , , >

— Lpjjkiati .tavo išrnfritin^o žcy 
į džio. Tu . mokaisi advokatūros, 
tli žinai ką tokiafe atvejais rei
kia datyti, kai žmogus patente 
į bėdą. r

— Reikia kreiptis peš advoka-

t— Dur noriu Xavęs paklausti.
Maiki. jKax.us tįfas, kuris eida į 

. msi žiSfi £ dangute Vieną i
jfc atėjo į panmiohivę 69-toJ, pn Į 

•siėmė Draika..JJirvą. paėmį> 
N^ujįenas pauostė ii numetė ai-

G Skausmui nustatyti įrankis.'. 
Per daugelį metų buvo dilema 
gydytojams ir teisių žinovams 
sprendžiant sužeidimo klausi
mus. Nėra lengva nustatyti kai- • 
tę. kai sužeistasis reikalauja at
lyginimo. Kaip didelį skausmą 
renčia sužeistasis? Dabar yrą iš
rastas termograf as, kuris tikrai 
parodo skausmo laipsnį.

t Yra išrasti nauji “vaistai” 
uodams naikinti, kurie greit už
muša uodų kiaušinėlius, skelbia 
San Francisco Chronicle. Tie j 
“vaistai” nekenkia augalams ar 
gyvuliams. -

r Paukščiai ir kai kūne gy
vuliai žino ar nujaučia katastro
fas. Kai voverės nuo medžiu 
kramto šakeles ir mėto žemėn,! 
reiška. kad tas medis greit pra- ] 
dės džiūti. Kai Connecticut val
stijoje Mianus upės tilto 100 pė
dų sekcija nukrito, paukščiai, 
kuriu ten būdavo apie 50,000, 
buvo išskridę. katastrofos metu 
buvo d3r Riek likusių. Manoma, 
kad gyvuliai, kurie gyvena lau
ke, nujaučia oro atmainas. Bitės 
prieš lietų neskrenda į laukus, 
lom’h į avilius. Indėnai klaidos 
nepadalydavo: 'pauosto orą, pa- 
žifri i dangų ryto metu jr Žino, 
kokia bus diena ir koks 6ras.

Don Pilotas

Užgavėnių vakarą nūdengs puodą ir paleis 
visas septynias piktybes.

STIKLIUKO MĖGĖJO 
DAINELĖ PAGAL SE

NĄJĮ VARDYNĄ

(Dainuoj'a kiekvieną 
šeštadienį)

Tai ir vėl, tai ir vėl 
Nedėlioję šventa!

Panedėlį, utarnyke.
Visi girti būsim;
Seredoj, ketverge 
išsipagiriosup;
Pėtnyėioj, subatoj 
Į darbelį stosim...

Tai ir vėl, lai ir vėl 
Nedėlioję šventa!

YRA VILTIES

Ligonis klaupia gydytojo■
— Daktarė, sakykit atvirai, kas 

manes laukia?
— Na. mielasis, nesirūpink.

Tikrai pagysi. Statistika rodo, 
kad vienas procentas jūsų liga 
sergančių pasveiksta.

— Vienas procentas?! Tai va
dinasi, aš...

— Jūs mano šimtasis pacien
tas, sergantis ta liga. O iki šiol, 
aš dar nė vieno nesgydžiaū...

* * - *
VOKIETIJOJE

Į žaislų krautuvę įeina aštuo- 
niiį metų berniukas ir klausia: 
'— Ar turite nuodingų dujų?

— O ką veiksite su j'om?
— Aš tūriu metalinių karei

vių ir noriu juos išnuodinti.
* * * * .
— Kaip raučiatės' vedybiniam 

gyvenime?
— Labai puikiai. Per dienas 

jos nėra namie, o naktimis aš 
nepasirodau. Gyvenam taikoj ir 
ramybėj.

Mokytoją^ tasąkcųa pjpe vie
ną as lą, £tir is .buvo dįlelįą; tin
ginys. lieti niekiniai ..H 

•m) Ir žiūrinėj Išvefe-
kis iš kn h try tfes. mokytcjiis 
rinka: y •; ' < ’ -

N.ežiįfikK pe: įaugą, nėf gaL Nuo durų sugrįžo, pasiėmė Į 
a-ilo žiūrėkit į

'mane.

puiKi Grifais
— Kur gi taip ankstLėnu?.
— Reikia eiti namo. Tarnaitė 

išėjo, namie viena žmona.
— Puiki mintis! Tai ir aš ei

siu nam.". Mano žmona išė'O. o 
tarnaitė viena namie liko.

r Naujienas.
— Aš tą tipą daug kartų m

f t METLfc
J*. * ' S d I

Jis: — Tai tu manęs daugiau 
nebemyli? . ;

Ji: — Kur gi nemylėsiu? — 
šiandien truputi mažiau negu 
vpknt; bet kur kas daugiau negti 
lytoj. ‘ | «sdeyr M arch-7, IS&t



VL. BAKCNAS

PASTABOS IŠ TOLO
ŠEIMYNIŠKA VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

nlnl

(Tęsinys)
Svečių dėmesio centre buvo 

v e nia iš Floridos Dalia I)cve
nytė Babelienė, neseniai grįžusi t 
iš -Europos, kur viešėjo ilgesnį I 
kuką, ten nuvvkusi su savo vy- i *. • . Ii‘u d?. K. RcbeLu, Vl.lKo pirmi- 

kuris Uuropon vvko Lie- Į 
la’srin:ir:. d.'.:-b‘Į reika- 
Purėjau p. cxf>s su ponia I 

i). Lobe’ienc ilgėliau p.ikalbėti.

a ne ib.ndrsi ir ypač 
Lųą. Stebėjausi 
mint ini iš viso.
v.hkų reikalų supratimu ir jiems J 
atsidavimu, nesigailint didelių 
.ė.'ti, laiko ir rūpesčio, kad ir šta. ‘ 
dabar —kelionei Europon— ne, 
nrr.mogai. bet Lietuvos reikalu.

Ringin'o — šeimyniško Vasa-; 
Jo l()-osios programos vedėjas 
(MC — master of ceremonies) ; 
Kęstutis Grigaitis, buv. Lietuvos 
Kariuomenės karininkas, sve-; 
žiams jau šiek tiek pasivaišinus- Į 
pakvietė žodžiui kelis kalbėto- į 
•us. Pirmiausia' savo prisimini-; 
mų iš L'etuvos nepriklausomy-[ 
bės kovų papasakojo savano
riai kūrėjai —- pulk. Jonas And-j 
rašūnas ir pulk. Juozas Andrius.' 
Kalbėjo taip pat gen. garbės 
konsulas Vyt. Čekanauskas, o 
svečių prašoma atsiminimų pa- Į 
pasakojo vilnietė Alena Vileišy-1 
tė - Devenienė - Grigaitienė, kiek j 
atsiminė apie 11)18 m. vasario] 
16 dieną, kai buvo paskelbtas 
Vilniuje Lietuvos nepriklauso-' 
mybės aklas, pasirašytas, (tarpe 
kitų) jos tėvo Jono Vileišio.

Istorikas Vincas Trumpa kal
bėjo apie Vasario IR-osios aktą, 
vertindamas jį iš laiko perspek
tyvos, paliesdąmas klausimą, 
kokią Lietuvą (nepriklausomą) 
anuo 1918 m. vasario 16 d, aktu 
buvo norima atstatytų \

Žinomo-* veikėjo - Kazimiere- 
Lukšio, našlė Antanina Lukšienė 
svečių vardu padėkojo šeimi
ninkams už renginį, taip pat pa
kvietė atsistojimu ir tylos mo
mentu pagerbti už Lietuvos lais
vę žuvusius.

Svečiai, prie turtingo bufeto 
ir baro besivaičinuiami, pasis
kirstę mažomis grupelėmis dis- : 
kutavo ir “sprendė” įvairias lie. j 
tuviškas, amerikines ir “pasauli
nes” problemas, ne visur sutar
dami vienodai — po ko jau vėlų

LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno t? mofcrt 
m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrtą, Vine 

.Srėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos 
T. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir T 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubo*, A. Rūkltelės ir A. Vitb» 
kūrybos ^oveikriaia. $55 puri. knyga kainuoja tik £3.

■® DAINŲ iVENTCS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir Ui 
Knl-ę šoklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalnt 
šventes bei Jų istoriją Ir eigų. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenhnh 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusk, kainuoja IX

» VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apralj 
ta? luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Mt« 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyfj

vakarą skirstėsi namaosna, bū
dami dėkingais tokios reto (tur
būt vienintelio) vasario* 16-tosios 
šeimyniško minėjimo rengėjams 
šeimininkams Alenai Devenie- 
nei-Grigaitienei ir Kęstučiui Gri 
gaičiui už labai jaukų, patrije- 
•mėmis temomis perpitntą,’po
būvį. \
Gero vėjo Rasai PadgursĮcyt?i*

Bertrand Australijoje

Pernai rugsėjo mėn. piįe New
port B. L, vyko jūrinė drama su
dominusi jūrinio buriavimo sp«or 
tu visą pasauli, o ypačiai Ame- 
rką ir Australiją, kai buvo var
žomasi regatoje (burinių jach-j 
tų lenktynėse) dėl taip vadina-j 
mos- “American Cup” (taurės).: 
kurią nuo pat Įsteigimo (Angįi-1 
jo*e — kaip gi kitaip — nes jach- j 
tų lenktynės yra vadinama ka-- 
fališkuoju sportu) net per ištisus* 
132 metų (varžytynės — regatos I lenktynių reikėjo laimėti kec 
vyksta kas ketveri metai) laimė-} įr nuo pradžios amerikieč 
i o drąsūs ir ryžtingi Amerikos] 
buriuotojai. Bet... sakoma — vis
kam ateina galas... Taip ir pui
kiems Amerikos buriuotojams, 
po 132 metii atėjo ‘galas”, kai 
pernai labai dramatiškomis ap
linkybėmis regatą — lenktynes 
laimėjo Australija su jachta-

vadas buvo John Bertrand. Jū
rinių sportu, iš viso kas dedasi 
jūroje, domėjausi nuo pirmos 
dienos kai jūrą Klaipėdoje išvy
dau pirmą kartą 1925 metais. 
Mano meilė jūrai buvo “love on 
first sight” 
žvilgsnio...

— meilė iš pirmo 
Sekiau pernykščių 

Amėrican Cup regatą televizijo
je ir iš viso žiniose — spaudoje 
ar radijo, be abejo “spausdamas! } * - 
nykščius”, kad laimėtų ameri-’ 
kiečių jachta “Liberty” vadovau
jama gabaus, patyrusio buriuo
tojo Dennis Conner. Bet... vie- 
ną •naktį^t^klhūsaht radijo ži
nių apie regatą prie New Port, 
R. I., kaip žaibas trenkė mano 
širdin žod’s Rasa pastebint, kad 
tai australiecio varžovo jachtos 
“Austialija II” kapitono John 
Bertmnt žmonos vardas. Rasa? j 
Juk tai negali būti jokios abejo
nės, kad tai lietuvaitės vardas... *AdU Lett vaiitd VQiuao... _ . . .w ' ’ . <

Neapsirikau, nes vėliau paaiškė-i Australian. Cūp iš Australitjos. 
io kad tai Rasa yra lietuvaitė, Į Pernai pralaimėjęs “American

.ūneliu visą laiką da-1 CuP” rė^ Dermis Conner <va:su 6 metų s' 
linosi labai liūdnomis nuotaiko
mis Newport, R. L, krante, kai ^Liberty

M

. i

Krazauskas. siekimas (grafika)

vyras ir tėvas John Bertrand at- ve naują siiid:ka‘ą >u 12 n ilijc- 
viroje jūroje buvo padėjęs visą nų dolerių, nauja; jachtai pasta- 
ravo buriavimo išmintį “ant ker-; tyti su San Diego Yacht Klubo 
ros”, bet pradžioje tiesiog “vėl- • palaiminimu, nes jis yra to klu- 
niškai” nesisekė: iš septynm ( bo komodoras. New Yorko 

i Yacht Klubas nepasitraukia iš 
vai žuvų regatos taip pat su
organizavo kitą sindikatą su mi
lijoninių sumų sponsoriais — 
taip pat statys naują jachtą lenk 
tvnėnis — regatai atgauti buvu- 
šią “American Cup" iš austra
liečių. Atrodo, kad sekanti “Ame 
rican - Australian Cup” regata 
Australijoje prasidėsianti 1987 Į 
m. sausio mėn. 31 d., kurią or
ganizuoja Vakarų Australijos 
Royal Perth Yacht Club, jūroje 
ginsiąs to klubo vardą John Ber- tralijoje) pasiryžę žūtbūt lai- 
trand. kurio žmona, kaip jau mi-

__  ir nuo pradžios amerikiečių , 
“Lrbertv” sugebėjo išsikovoti. 
santvki 30:1, kas reiškė, kad ame ; 
rikieč;ams tereikėjo laimėti dari 
vieną tašką ir viskas būtų buvę • 
baigta amerikiečių raudai dari 
keturiems metams. Bet. .. įvyko; 
“stebuklas”, nes “Austraba II” 
nepasidavė ir nežiūrint, kad ame 
’-ikiečiams “Liberty” tetrūko tik 
vieno taško — australiečiai ry
žosi ir laimėjo jiems trūkstamus 
3 taškus, kai daugelis buriavimo 
sporto žinovų sakėsi neturį vil
ties jachtai “Australia II” atsi
gauti po pradinės nesėkmės, kai 
dabar amerikiečiams betrūko tik 
vieno taško, gi — australiečiams 
reikėjo net tris taškus laimėti 

Australiečiai 
laimėjo — ’’American Cup” pa
sidarė “Australian Cup”, laimė
jo ne tik Australija — laimėjo 
ir lietuvaitė Ra^a Padgurskytė 
— “Australia 11’5 kapitono John 
Beidrand žmonai 'Laimėjau ir 
aš, nes išgirdęs. Rasos vardą — 
nykščius spardžiau jau “Austra
lia II” vėjo kryptimi...

Dabar, po 132 metų laimėjimo 
Amerikai — subruzdo beveik vi
sas pasaulis kaip vėl paveržti iš 
.“American Cup” pasidariusią

į
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GIFT PARCELS TO LITHUANIA
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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 NOREIKIENfi

dovaves Amerikos varžvbinei 
atsiskyrė nuo 

pernykščio savo sponsoriaus New 
York o Yacht Club ir suorganiza-

ŪKANŲ

50 metų studijavęs, kaip

’ SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Express Corp.Cosmos Parcels

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2b01 W. 69th SL, Chicago, HL 60629 * TeL 925-2737

mėti. Asmeniškai manodirikėji- 
nėjau yra lietuvaitė Rasa. Per-jmai — sėkmės'australiečiams. 
nai atrenkant žymiausius (du) -— ----------------

Metinis narių susirinkimas 
i vyko vasario mėn. 26 d. 3 vai. 
p. p. parapijos salėje. Susirinki
mas buvo numatytas vai. p. p. 
bet nesusirinkus' atitinkamam 
skaičiui, pradėtas’ viena vai. vė
liau. Ateityje bus laukiama tik 
puse valandos. Tuo reikalu pa
daryta pataisa įstatuose.

Susirinkimą pradėjo valdybos 
pirm. Viktoras Utara, pasveikin
damas ir pateikdamas programą 
šiam susirinkimui. Mirusieji, 
kurių buvo 4. pagerbti minutės 
tyla. Susirinkimui pirmininkau
ti pakviestas M. Maskvytis, o se
kretoriauti — Meiluvienė. Jokū
baitis perskaitė praėjusių met] 
metintio susirinkimo protokolą. 

varžovus "American Cup" rega- 
tai.k-mil'datu buvo (ir prelimi
narinės? lenktynėse dalyvavo) 
prancūzai, italai ir angUi. Li
ko dvi jachtos — .Amerikos “Li
berty" ir Australijos “Australi
ja II” laimėjusį taurę. Betgi da
bar. matykite, paveržti taurę iš 
Australijos ryžtasi ne tik seni 
varžovai, bet net ir jachtklubai, 
esantieji toli nuo jūros, kaip pvz.- 
“Chicago Yacht Club” arba ir 
Vakarų Vokietijos “Potzdamer 
Club” Berlyne. Taigi, jau da
bar matyti, kad australiečiai 1987

I m. turės daug ir stiprių varžovų,
kurie pasirodys Royal Verta 
Club vandenyse (Vakarų Aus-

hton rarko Lietuvių i\amų 
Savininku susirinkimas

Toliau V. Utara pranešė, 
1983 metais buvo surengta
nas piknikas ir rudeninis paren
gimas, iš kurių gauta šiek tiek 
pelno, kuris, valdybai nutarus ir 
susirinkimui pritarus, išdalintas 
lituanistinėms mokykloms, spau- 
diai ir lietuviu radijo valandė
lėm — viso 375 doleriai. Kaip 
ir praeityje, taip ir 1983 m. iš
leistas išsamus biuletenis.

Atvykus aldermanui Majer- 
czykui, programa buvo nutrauk
ta ir aid. pakviestas tarti žodi. 
Jis aiškino, kodėl 43-ji gatvė pa
keista iš dviejų krypčių į vienos 
krypties ir kokie patogumai bū
sią Brighton Parko gyventojams, 
bet iš susirinkusiųjų daugelisne- 
patenkinti. Tada pats alderma- 
nas pravedė balsavimą ir prane
šė, kad esama 50-50% atseit, pusė

UŽ, o kita pu<ė prieš. Galų g'ale 
dd. pareiškė, kad tuo tarpu ši 
□atvė lieka bandymui. J-s pra
ves gyventojų apklausinėjimą ir,, 

dauguma bus nepatenkinti, 
bus gražinta senoji tvarka, 
to, al<L priminė, kad ir šią 

arą įis suorganizuos Brighton
parko gyventojams mugę (Fair) 
mt Western Bulvaro, kur pra
ėjusia vasarą buvo, dalyvaujant 
langeli ui prekybininkų ir orga- j 

nizacijų. -Namų Sav. Di-ja pp;’-Į 
ėjusią 
*ią v?
lyvauti, ne 
ryti kiek pelno.

Be

arą no.Llvavo, bet j 
Utara. pataria du-j 

būtu galima pada-i

AUTOMATINIS PER
JUNGIKLIS

V.ena Brazilijos firma sukūrė 
automobilio šviesų perjungiklį, 
kuris ilgąsias šviesias perjungia 
i trumpąsias, ir atvirkščiai.

Šimtą gramų sveriantis prie
taisas Įmontuojamas vairuotoju 
kabinoje. Kai iki priešais atva
žiuojančio automob ! o lieka 20Q 
mitrų, prietaisas pats tuojau 
(greičiau už žmogų) perjungi!', 
automobilio šviesas. E. L. *

susirin- r

Punja^ 
šauti

>u j e rengtųsi pulti
<

Indijos policijai 
provincijoj duota teisė 
sjehus, jei 
indus.

— švedai yra įsitikinę, kad
.... . • ♦ Jor Buzoje Almoe saloje įsilaušM-.smnkimiii prrsant, dar, . J , . .

< I Sovietu šnipai.metams pasilieka ei; • H

k;mas buvo tęsiamas toliau Vi- 
i valdybos narių pranešimai su.

.virilikimo priimti be pataisų. Val- 
• dyba, 
vieniems
pati, būtent* Utara Vėktora^ ! 
pirm., Pileckienė Janina — I' 
vicepirnv, Rumšą Pranas — 11 
vicepirm., Neniškis Stasys — 
sekr., Kelmelis Viktoras—kasi n. 
Raštienė Anelė — pareng. va
dovė, Galeckas Viktoras li
goniu lankymas. Prie valdybos 
narių dar pririnktos dvi narės — 
Rusteikienė ir Darienė. Aid. Ma- 
Įerczykc įstaigoje dirbantis Al
gis Glemba išrinktas svarbes
niems spaudos reikalams.

Susirinkime dalyvavo 81 na
res. Šiais metais numatyta su
rengti du piknikus ir rudeninį 
parengimą.

Susirinkimas 
tos himnu. Po 
kur nariai prie 
kaus kcplyklos padovanotų py
ragaičių dar ilgi šnekučiavosi.

f Itera tv«ry 3,000 te 
S,000 miles tę 
mastinę gąsdins.

užbaigtas Tau
to sekė vaišės, 
kavutės ir An-

S Daug vežimų veža. .’

kad 
vie-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra. seniausia, didžiausiair’> turtingiausia lietuviu fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
^LA — atlieka kultūrinius'*;darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

, , >. darbus dirba. “. . .
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MTLUONUS doleriu 

. apdraudų savo nariams. . į - < .
— apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

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

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga Jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir. jų gyvenimo pradžiai.

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

SLA — kuopų yra visose lietuviu kolonijose!
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjui, 
jie Jums mielai naceTbes į SLA įsirašyti

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą?

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York/N.Y. 10001

TeL (212) 563-2210 r .

■

> LTETUVBKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamaiaohi 
fSomlai parsiyt* rtndija apie Rytprūsius, remiantis Pakalni } 
Labguvos apskričių duomenimis. Apraiymri įdomūs tiekvfenan 
lietuviui Leidinys Olustruotu onotrankomta, pabaigoje duodami 
vitervardžių pavad1nlms*»!r Jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
gandingoje 335 puri, knygoje yra Rytprūsių Eamėlapla. Kaina 54,

9 KĄ LAUMBS LBM2, raiytojo® Petronėlės Orintafttt atiS- 
tnfadtaoal Lr mintys apie asmenis Ir vietas seprii. Lietuvoje ir plr 
maišiais Bolčevikų okupacijos metais. Knyga tori 234 puslapiu* 
bet kainuoja ttt fJ. i* *<•

> JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, neraprsi 
lai tr klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje] tik a 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe 
siją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teb*i 
Knyga y-*a didelio formato, X*5 puriapl%, kainuoja **.

is

S -ii

parašė 700 puslapiu knygą, kurion radėjo viską, ksj bet kada Ir 
Bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvį lietuvius 
Ir lietuvių kaJbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. H, 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

LMft-te' tr patarė mums toliau studijuoti.

£ — Naujienoj Chicago, 8, HL Wtdntc^agp, March 7, 1?&4

Atdara šiokiadieniais nuo
’ vaL ryto iki 10 vaL vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 vai. rvto iki 8:30 v
D. KUHLMAN. B.S.. Registruotas vaistininkai

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

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
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Dar apie “pirmosios lietuviškos 
knygos istoriją”

Vakar minėjome, kad Bronius Raguotis parašė “pir
mosios lietuviškos knygos Amerikoje istoriją”. JĮ vadi

nome bimbininku todėl, kad,istoriją rašė tais pačiais me
todais, kaip rašė. Antanas Bimba.

- 3-a^uotisJbaigė kapsukinį universitetą, žurnalistiką.; 
Kad tikrai būtų kapsukinis, tai. jam deidd dirbti Vilniuje 

.' leidžiamoj e Tiesoje,-Tėni'koi^spondencijas rašė.. Jis buvo 
ramaus būdo žmogus/tai jį paliko Vilniuje lietuvių kal
bai s‘udi:uoti, ruošė žurnalistikai dėstyti. Jam leido ši tą 

; parašyti apie Amerikos “žurnalistus”. Pirmas jo darbas 
. buvo apie Antaną Bimbą. Bimba buvo komunistinis .agi- 
. tatorius, bet Raguotis iš Bimbos padarė dideli žurnalistą.

B. Raguotis buvo išleistas Amerikon, bet čia jis buvo 
“ant virvutės”. Jis ėjo ten, kur jam leido eiti. Jis prava
žiavo pro Naujienas, bet Į jas jis neužsuko. Jis buvo už
sukęs į tada dar ėjusią Vilnį, bet Į Naujienas jam buvo 
uždrausta koją Įkelti. Jis Įėjo Į “Dievo. Apvaizdos” baž
nyčią.

Jeigu būtų užėjęs Į Naujienas ir būtų pasakęs,- ko jis 
Amerikon atvažiavo, tai būtume parodę, ką Vaclovas Bir
žiška apie Tvarauską parašė. Biržiška parašė “Senųių

JO JUM meni (r fFofrfhttZ
Jr tatai paMbamt permanihtu

bodu gaua.
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Kaip 1917 metų kovo 15 dieną 
pasitraukė caras Mikalojus II

Šiemet sukanka 80 metų nuo. sosto, įvykęs kovo 15 d 
didžiosios reikšmės istorinio įVy.: melų karo ir'didžiausių nepasi 

.kio, su kuriuo glaudžiai susijęs- 
ir Lietuvos likimas. Tas įvykis 
— 1917 m. vasario — kovo re
voliucija Rusijoj, kurioj persi
laužimo momentu buvo caro Mi
kalojaus II pasitraukimas nuo

Trijų

sekimų išvargintame krašte jau 
seniai pradėjo siausti nusivyli
mas, kurį didino prasidėję sun
kumai su maistų. Padėtį aštrino 
nuolatiniai gandai apie tamsias 
intrigas valdžios viršūnėse, apie

labiausiai buvo reikalingas anglų-lietuvių kalba žodynas. 
Tuo metu žodžio “žodynas” dar nebuvo. Lietuvių kalboje 
tas žodis buvo dar prieš 3000 metų, prieš sanskritą, bet 
šamokinę jq nebuvo. Nežinojo jo ir mokytojas Tvaraus- 
kas. žodyną jis pavadino “Tlumoczium arba. slovnikų”. 
Jo paties paruošto “Tlumocziaus” jis atspausdino 300 eg
zempliorių. Jis Įrišdavo, kai gaudavo užsakymą. Jo spaus 
tuvėje gulėjo didelė “Tlumocziaus” krūva. Kai atsiras
davo reikalas, tai jis iš tos krūvos ištraukdavo -reikalui-- 
gus lapus, Įrišdavo žodyną ir parduodavo. Šamokino lie
tuviai tą Tvarausko žodyną pirkdavo'. Jis pardavė apie 50 
“Tlumocziaus” egzempliorių, '■

Bet Šamokinę 1876 metais sudegė Tvarauską spaus
tuvė ir sudegė krūva neįrištų “Tlumoczrų”.: Tvaraūskas 
priėjo išvadą, kad šamokinę neverta spaudės darbo’ tęsti. 
Jis išvažiavo Į New Y'orką, apsigyveno Brobklyne ir ten. 
Įsteigė savo spaustuvę, nusipirko kitą Gųrdorią ir tęęė 
jam žinomą darbą..New. Yorke susipažino sįį atvažiavu
siu Jonu Šliūpu. Jis buvo geras kalbėtojas, tuojau Brook- 
lyne Įsigijo daug draugų. t ’ ' ■

Tvaraūskas pasiūlė New Yorke išleisti lietuvišką
'1

moczių”. Jis norėjo, kad visi suprastų, ką rašo. Šliūpas

caro rūmuose vyraujančius iš- 
davikuą globojamus vokiečių 
kilmės carienės. Pirmosios riau
šės prasidėjo Petrapily dėl duo
nos, kurios reikėjo laukti po ke
lias valandas prie krautuvių. • 
Nuo tų duonos riaušių greit pe
reita prie susirėmimų su polick 
ja, paskui su kariuomene, o kri
tiška padėtis pasidarė, kai kariai 
pradėjo pereiti į revoliucionie
rių pusę. Tai nulėmė Rusijos 
imperijos likimą.

Tuo tarpu pats caras Mikalo-
suprato Tvarausko renkamą kalbą, bet jam Tvarausko JUS kar^uoĮnenės
kalba atrodė labai archaiška. Jis pats savo straipsnių ne- —
atpažino. Jis tada pareikalavo, kad jo- straipsniai būtų u d valstybės ‘dūmos (seimo)

vyriausias vadas, buvo vyriausioj 
būstinėj Mogiliav^e/ Jau kovo

palikti tokie, kokie jo buvo parašyti, b Tvaraūskas, rink,-, 
■damas Šliūpo raštus, juos išversdavo į “suprantamą kal
bą’’.-Jiodu smarkiai ''susipyko. Šliūpas pranešė, kad jis 
daugiau neberašys. .

. Tyąrauskas, atspausdinęs 1885 iii. balandžio 25 die
nos Uniją, Šliūpą atleido iš redaktoriaus pareigų.’ Jis 
pradėjo ieškoti kito redaktoriaus, bet paaiškėjo, kad tai 
nė. toks lengvas dalykas. Kelias savaites neradęs redak
toriaus, Tvaraūskas uždarė Uniją.. Jis buvo laikraščio 
leidėjas, tai .turėjo teisę redaktorių atleisti, o vėliau visai 
laikrąštį uždaryti. - , - l • ■ -

Jonas Šliūpas, atvažiavęs i Ameriką, Įstojo Į uni
versitetą ir baigė medicinos mokslus. M. Tvaraūskas jo
kios pažangos Amerikoje nepadarė. Jis ėmėsi spaudos 

; darbo, bet pats įsitikino, kad redaktorium būti jis ne
gali. Neradęs redaktoriaus, Uniją pats uždarė; Tiek su
prato, kad jis pats lietuviško-laikraščio nepajėgs reda
guoti.

Jis .pradėjo verstis lietuviškomis knygomis, bet ne
turėjo skonio, nemokėjo net autorių pasirinkti. Jis pa
ruošė ir išleido pirmąjį Sapnininką, bet jo parinktas 
pavadinimas, vietoj “Morfėjus — sapnų aiškintojas”, 
buvo “Morfeuzas — sapnų iszguldytojas”^ Vietoj “Kara- 

r Menės Mfkaldos pranašavimai”, jis pavadino “Praractvos 
i”, ir kt.

Tvaraūskas ekonomiškai atsikvėpė, kai išleido “Ali 
Babos gyvenimą”. Turėjo leisti kelias pataisytas laidas. 

Nesutarimo priežastis buvo Unijos kalba. Tvaikus- Kai jis jau nepajėgė dirbti, tai kiti spausdino pataisytą 
pusę. Jis buvo įsitikinęs, kad lietuviams kas laikraštį rinko. Jis rinko tokia kalba, kaip.ir “Tlu- jo “Ali Babą”. " ' ’ " ,

1 - i' Lt r

;]ietuviškų knygų istoriją”. Joje mini M. Tvarauską ir laikrašti. Laikraštis, žinoma, buvo nedidelio formato, 
' Amerikoje jo vestą darbą. Pavergtoje Lietuvoje turi V. 4 puslapių. Laikrašti pavadino “Unija”. Brqoklyhe buVo 

Biržiškos paliktas studijas apie Tvarauską, bet Raguo- daug airių, olandų, žydų, vokiečių, tai Šliūpas su Tva- 
įčiui pirma J. Žiugžda tų studijų neleido pamatyti, o da- rausku nutarė sudaryti sąjungą su lenkais.Įį* leisti ‘-‘Uni- 
Ibar jas dar neleidžia, ir R. Šarmaitis. Raguotis tylus ir . ją”. Lenkai sutarė kartu dirbti, bet kai reikėjo laikraš- 
- atidus, bet dar nepatikimas. ' čiui paskirti , pinigus, tai lenkai atsisakė. Tada Tvaraus-

Tvarauskas nusipirko koja sukamą, nedidelę spaus- kas su Šliūpu dviese išleido Uniją. Pirmas numeris išėjb 
dinimo mašiną, vadinamą Gordonu. Vėliau buvo didesnis 1884 m. spalio 26 d: Jiems pavyko surasti 300 Unijų skai-1 Mikaldos. Karalienės' 

I Gordonas, kuriuo buvo galima spausdinti dideli lapą, bet tytojų. Laikui bėgant, jie būtų suradę daugiau skaity- Į 
Tvaraūskas turėjo mažą. Jis atmušdavo du puslapius tojų, bet abu redaktoriai susipyko, 
vieno'e pusėje, o kai vartoti dažai nudžiūdavo, tai spaus
dindavo antra i

pirmininkas Rodzianka prisiun
tė carui telegramą, kad- būtis pa.- 
v^’^nga. vyriausybė bejėgė, gat
vėje eina šaudymai’tr-padėtį iš- 

i^gęlbėtį gali tik sudarymas visuo
menės pasitikėjimą turinčios vy- 
rauybėš/ Bet caras nepasitikė
jo. nes jo žmona ir Petrapilio 
kariuomenės vėdas sen. Chaba- 
Jcvrs pranešė, kad būtis dar 
ne taip beviltė. Caras nieko ne
atsakė Rodziankai, bet Chabalo- 
vui davė įsakymą greičiausiu 
laiku padaryti tvarką. Kovo 12 
d., kai buvo gautos žinios apie 
dviejų pulkų sukilimą, Rodzian
ka vėl telegrafavo, kad reikia 
skubių žygiui, nes ryt bus per 
vėlu monarchijos paskutinė va
landa muša.. Tada caras įsakė 
generolui Ivanovui su Jurgio O- - o
kavalierių dalimis vykti į Petra
pilį riaušių malšinti, ir pats ten 
•svažiavo. Bet caro traukinys te- 
nuvažiavo ligi stoties Bologcje, 
nes darbininkai revoliucionie
riai buvo suardę bėgius. Nuvy
kęs į Pskovą ir fronto vado gen. 
Ruzskio patariamas caras Mika
lojus dabar nusiuntė telegramą 
Rodziankai. kad įji^ sutinka pa
vesti vyriausybės sudarymą dū
mos parinktiems asmenims. Bei

(Nukelta į 6 psl.)

Daugelis mano, kad Amerikos lie
tuviai nežinojo, kas rusų okupuo- 

į toje Lietuvoie dėjosi, Sovietų karo
; jėgoms ir policijai antrą kartą įsi-
Z veržus j Lietuvą. Pavergtoje Lie

tuvoje buvo Čikagietė 1961 metais. 
Ji viską aprašė ir Chicago s Lietu
vių Literatūros Draugija išleido 
tris laidas (vieną angliškai). Nau 
jienose dar galima gauti čikagie- 

; tės įspūdžių laidą. N. Red.
2 Tęsinys;

: SAVIŠKIUS MATĖ TIK 8 VALANDAS
•e <4

Atvažiavau į Nadaukius 4 valandą po pietų. 
Kitos denos rytą, lygiai 9 valandą, buvau vėl iš- 

' vežta į Kauną. Iš viso Nadaukiuose praleidau 
17 valandų. Jeigu neskaityti nemiegotos nakties ir 
išmiegotų dviejų paryčio valandų (dešimtą nu
ėjom gulti, o 7 vai buvau prikelta), tai su mo
tina, seserimis ir jų vaikais išbuvau tiktai astuo
nias valandas.

Pamačiusi didelį vargą ir skurdą, kuriame 
artimieji gyvena, atidariau jiems visas Atsargi
nes sukneles, kojine?, marškinius h* kitus daiktus. 
Kelionę baigiau viena nudėvėta suknele ir vieno
mis kojinėmis. kini būčiau galėjusi, tai ir paaku-

\ f

tinius marškinius jiems būčiau palikusi, nes kiek
vienas skuduras jiems labai reikalingas. > Patys 
pasigaminti negali, o nusipirkti neturi už ką. 
Ką pasakiau apie savuosius, galėtų tikti kiekvie
nai į kolchozą nuvarytai lietuviškai šeimai.

Tiktai sėdusi į mašiną pamačiau, kaip ši ke
lionė mane išvargino. Buvau visiškai bejėgė. Iš* įkalbų su privačiais žmonėmis sužinojome, kad į mažai ką naujo ten pamačiau. Iš Naudaukių par-

kio srities, negavo leidimo važiuoti į savo tėviškę. Kiekviena skubėjo, kad tiktai padarytų jai skir- 
Nieko nepadėjo jų prašymai ir reikalavimai.
Užuot leidę jiems važiuoti, į Kauną atvežė jų
gimines.

tą dalį.
Iš savo pusės galiu pasakyti, kad po Vaigai- 

lių ir Naudaukių man jau nieko nebeliko. Ten 
Tarybinės Lietuvos žmonės nieko nesako, ko- tiek daug pamačiau, kad daugiau man nebeliko 

iš į ką žiūrėti. Buvau dar nuvežta į Palangą, betdėl turistai neįleidžiami į minėtas sritis. Bet i

vienos pasės buvau patenkinta, kad galėjau pa
matyti senutę savo motinėlę. Iš kitos pusės negalė
jau įsivaizduoti, kaip žmonės gali tokiame varge, 
tokioje neviltyje toliau gyventi. Man buvo taip- 
nesmagu, kad turėjau visus tame varge palikti.

NIEKO NEJLEIDŽIA I ŠIAULIŲ SRITĮ

Grįžome atgal pro Pakruojį, Pumpėnus, Pa
nevėžį ir Ramygalą. Nežiūrėjau į miestelius, neš 
buvau išvargusi. Pakruojo pakraštyje mačiau po
rą naujai statomų namų, bet niekur kitur 
čiau joklbs statybos.

'Grįžome į Kaimą ankstyvą popietę.
Daugelis paklaus, kodėl į Lygumų srityją 

esančius Nadaukius mane vežė pro Ramygalą h* 
Panevėžį, o ne tiesesniais keliais, einančiais pro 
Kėdainius, Radviliškį ir Šiaulius? Tai yra paslap
tis. kuri stebino,visus turistus.7 ’ 1 į, ■ * ’ * » - j

Tą paslaptį žino tiktai Lietutą okupavę fU- 
sai. Iš pasikalbėjimų su kitais turistais galio pi- 
sakyti, kadi šiaulių-Radviliškio plačią sritį, IMT’’ 
čiančią beveik patį Latvijos pasienį, nieko neįlei- ' bančių moterų, bet jos n 
džia. Kai kurie turistai, kilę nuo Šiaulių-Jtadvfflš- rodo, kad darbe* buvo akordinh (piece work).

Šiaulių-Radviliškio-Latvijos sritį rusai suvarė
ąejpaprastai didelius kiekius kareivių. Ne tiktai greičiau grųžti į namus. Netikėjau gramofonų 
miesteliai, bet ir kaimai įeį laukai pilni įvairiau- --------j—v— 2-. n .
šių ginklų rūšių karių. Kuriam tikslui tie gink
luoti vyrai Suvaryti, kiek ilgai jie ten bus — nie
kas nežino. Galimas daiktas, kad todėl rusai nieko Štai jos: 
ir neleido į minėtą sritį, todėl ir mane vežiojo 
j Panevėžį. - '

Grįžusi į Kauną, kritau kaip negyva, palydo
vai mane dar norėjo vesti “prolėtarfriės statybos”

važiavusi į Kauną vien tiktai tesvajojau, kaip

pasakojimais, neįdomios buvo jų kalbos.
Tuo galėčiau ir baigti savo įspūdžių aprašy

mą. Dar tik noriu padaryti porą bendrų pastabų.

1. Lietuvos, kurią palikome vieni prieš 50 me
tų, d kiti prieš 30, 20 arba net 15 metų — jau 
nėra. Iš visų Lietuvos ūkininkų atimta žemė, kai- 

;mai ir viensėdžiai išdraskyti, namai išgriauti ir< __ . 4 • . . v « men a* ▼ namai 10^1 ičH

* J ea lą nuvesti, bet as Jiem* pa- išdeginti, sodai iškirsti, suliniai užakę. To
1/-QH tflcVo nan trtnXtnm bon vmia f-z\ I _ .BUkfeU, kad Viską esu mačiusi, kad nuo to Žiūrė

tino mario akys tiek išvargo, jog noriu jas grei- 
čiau užmerkti* niekur neiti ir nieko nematyti.

Tą vakarą paliko mane ramybėje, bet sekan
čios dienos rytą mane vis dėlto nuvežė į Klai-

Buvau Klaipėdoje, Nidąje. Kartu su kitais 
turistais buvau ųuvesta į žuvų konservų dirbtU- 
ri)ę. kur gavome paragauti skanias ir Šviežios 
žuvie#. Ten bąnddme pasikalbėti su būreliu dir- 

sileido į kalbas. Pasi-

žaus, ramaus ir turtingo Lietuv
Nėra ir taikaus, produktingo darbo. Dingo gėlės, 
sodai, darželiai. Liko tiktai skurdas, valgas ir 
aimanos. .

(Bus daugiau)

jeū aėro.

FATS SKAITYK IP KITUS PARAGINK 

SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIINGa’

4 — Naujoms Chien gn. ]’) •nv, March 7. 1981
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DR. PAUL V. DARGIS 
b.OYTOJAS IR CHIRURGAI 

Westchester Community klinikas 

Medicina dMtforiuv 
1*34 S, Manheim RcL, Weetchesfer, LLi 
VALANDOS: 1—» darbo

SUSIRINKIMŲ
PKAIN EiSAlULtll

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašai
pos Kiuoo $Ui»riiwm^>
Ūieių, E.OVO 11 CL, 1 V<u. pMp-vv, XAA. 
Luo AXOjCUk SdlCjt, 1UVŪ O. AaA.^4U» rxv 
l\ai\dl KVlcCUUlU CUU.yVcu~.ui. nui 
vaeses.

Ben Jurėnas, ra>L

112 modernios poezijos poslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Paaiųuime poeziją, kai atsiųsiu* pinigu* 

tonu adresu;
KMjieuos, 1739 S. Halsteo SU, Chicago. IL 6o»»t-

‘J> nuo š’huIuj rašytojas G. 
Liandsbc-gic Žemkalnis iš Mask- 
vos ir dar daug kitų žmonių iš 
įvairiausių vietų ir skirtingų pa
dėčių. Nesurastųjų tarpe buvo 
gimnazistai J. Biliūnas ir J. V-ar- 
aaL ir kooperatininkas Domas 
šidlau-skis-Visliomis.

GYDYTOJAS I* CHIRURGIŲ 

IPKClALYBt: AKIŲ uiGC, 

. ‘ MQ7 W*tt lOte* Strs*

. viaiOM pagal suuucioa

Chicagos Lietuviu Našliu, NašliuKiu 
ir Havicruy kiudo susui^mas 1*}^ 
pėnKiatueiu, Kove y a., o Vai. 
vyčių saieje, ttiuQ bL ir Cčuupu^u. 
šviečiame vidus narius aUudx^vi.

E. McNamee, p. n n.

DR. KRANK P LECHAS
OPTOMETRIST  AS

zrALBA LIETUVIŠKAI
Ul« W. 71* St TaL 737-51M

ir “contact laaiM*’,

iir.Leonas seibutis
, INKSTŲ, POSL1S IK 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
U54 WIST Ori STRUT

Ftlandoa: xatnd. 1—4 poęds*

CHiae tetarius: 776-2US,

MIRĖ JONAS ZALATORIS

CHICAGO, Ill. — Ilgametis 
Lietuvių Tautinių kapinių direk
torius Jonas Zaiatoris praeito 
šeštadienio ryte mirė SėneLų 
prieglaudoje — Hoiy Fąžtuly 
Viloje. Ilgus metus jis' gyveno 
Marquette Parse. S. Caiūpoeil 
gatvėje jis turėjo savo nainą.

Susirgus žmonai, kurį ifus.a jr 
buvo ligoninėje, o Kai ji gri^o 
namo, tai. ir donas susirgo, jam 
buvo rabai sunnu ją prižiūrėti, 
tai abu perėjo į senenų prie
glaudą.

Zalatoriui mirus, žipona nuta
rė jį’ palaidoti Kazimiermėse ka
pinėse. -ji-pžti nori ten būti pa
laidota, tai ten nusipirko SK±y- 
pą. Duktė Doris su vyru Bruno 
undruška atvyKo Į dntagą tė
vo laidoti.

Proarato*, inkstų ir ilapunv 
takĘ chirurgija 

5025 CENTRAL A Vi 
St ^teraburg, Ėl* 337 • 

TaL (813) 3Z1-42W

— Šiaurės Nigerijoje eina re
liginių grupių kovos. Jau žuvo 
virš 1,000.

— Apie šimtas JAV Kongreso 
atstovų prašo prezidentų Siųsti 
maisto badaujančiai Afr.kai.-

VLADAS POŽĖLA

KOVOS DĖL SPAUDOS
; (ATSIMINIMAI)

(Tęsinys)

Darbėnuose kita, Šiaulių, žan
darų grupė apieškojo' vŽretinin- 
ką Bėkerį. o, nuvykusi j Kalne- 
Ihig vieną moterį: 
Včsi.ją: 4
;.t— Kur tavo vaikai?

— Kokie vaikai?
— Tie, kuriuos slaptai mokai, 

prisipažink f-
— Kad aš tik vieną vienintelį 

/aiką turiu, — atsakė ihoteris.
Žandaras šoko jai grasinti.
— Ponuli, aš tau šluotą; paim

siu, jei dar kaitą-šoksi!
Kad ir šiurkštūs buvd žanida- 

rąi, bet susigėdo beginklės, bet 
drąąsiGs moters.

Neradę mokyklos, jie išVyko 
i Mišučių ir Michelinos. dvarus, 
ienai, rotmistro žiniomis, gulė
jusi kontrabanda. Dvaruose ir 
kontrabanda — nuostabu! Rei
kalas buvo paprastesnis. Studen
tas Mongii.das, kurio ieškojo 
rotmistras, kiles iš Mišučiu dva- 
ro, o ponas Vaitkevičius, Miche- 
Jnos savininkas; kadaise sir-stu
dentu Mcngndu matėsi Tilžėje, 
ir rotmistras tai žinojo, žanda-

tei pa

«RK RAUSTviu

oVH>n>l — SHItul 
TEMA KAINA

Mister Chair
VISA ’mrtelpc

įvairiu

ANTANAS VILIMAS 
Tat 174-1U1 tfte X7M**

Suimtieji buvo a t s i tiktini 
žmonės, politiškai nieko bendra! 
tarp savęs neturėję. Menki jie 
buvo ir revoliucininkai. Pavyz
džiui, ieškojo Augustino Janu- 
Laičio, žinomo anuomet Šiaulių 
revoliucininko. Ir rado jį. Bet 
kai atgabeno tą revoliucininką 
j kalėjimą, tai paaiškėjo, kad tai 
ne studentas ir ne Augustinas, 
bet tiktai kunigas Pranas Janu
laitis, visai nekaltas ir atsitikti
nis žmogus. Toks pat revoliuci- 
ninkas buvo ir dr. Povilas Kai
riūkštis. Jis sėdėjo Smolenske 
ir ligonius gydė, lietuviškosios 
knygos seniai savo rankose ne
buvo turėjęs, bet nukentėjo. Nu
kentėjo dėl to, kad pas dr. L. 
Vaineikį rastas jo adresas. Pana
šiai ■atsitiko ir su Augustinu Ba
ranausku, Liepojos škapliemin- 
ku, tolimu revoliucijai žmogumi.

Rotmistras Vonsiackis visus 
pakaltino:

“Tamsta esi kaltinamas pri
klausęs slaptai lietuvių revo
liucinei organizacijai, kurios 
tikslas yra užsienyje spausdin
ti Hetifviškus raštus prieš val
džią ir prieš valstybę, gabenti 
ir Lietuvoje platinti juos ir 
ruošti sukilimą atplėšti Lietu- . 
vai nuo Rusijos imperijos”. ■

Euneral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitfe

(312) 226-1S44

1729 S- Halsted Si.
Chicago, £L 60608

24 Hour Service

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
TeL 927-1741 — 1742rai turėjo patikrinti, ar tik ne 

kontrabandos reikalais jie ten 
susitiko. ( j

Palangoje buvo krėsti nota
ras Kentras ir Antanas Lukaitis, 
bet nieko nerasta.,.Ir papildomai ■ 
iškrėsti tėvai Paulauskai.

žandaro vadovaujama Gargž
dų policija atvyko nelegalios li
teratūros ieškoti pas dr. F. Ja
nužį Kretingoje ir krėtė' preky- 
o.nmką Eduardą Empečerį, bet 
ir čia nieko nerado. i

Kratą pas dr. L. Vaineikį rot
mistras laikė pavykusia: savo 
rankose jis turėjo daktaro už
rašų knygelę. Nors rotmistras 
jokių atsišaukimų ir kitokios li
teratūros nerado, bet toji užra
šų knygelė jį lyg ant arklio už
sodino.

— Turiu aiškius įrodymus, — 
tvirtino rotmistras vėliau, suim- 
tiesiems, Įtariamiems dr. L. Vai- 
neikio įsteigtosios slaptos revo
liucinės organizacijos nariais, 
bei sėkmės neturėjo. Vieną po 
kito krytė ir ėm&visus, kuriuos 
tik galėjo isšifruotęiš dr. t. Vai- 
neikio užrašų. Vietomis tie už
rašai buvo pilni, pvz., dr. P. Kai
riūkščio atveju, vietomis žmo
nės buvo atžymėti, tik inicialais, 
nenurodant nė gyvenamosios 
vietos. Tuo būdu į revoliucinę 
organizaciją, be manęs, pateko 
ir dr. F. Janušis iš Kretingos, 
mokytojas Jenas Jablonskis iš 
Talino; prekybininkas J; Amb
razaitis iš Liepojos, dr. P., Kai
riūkštis • iš Smolensko, dr. P. 
Radzvickas iš Smblenškoj dantų 
gydytoja E. Brazdytė iš Panevė
žio, škaplierninkas A. Baranaus
kas iš Liepojos, kun. P. Janulai-

I

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Netrukus toji formulė buvo] 
pakeista: išmesta iš jos revoliu-Į 
cinė organizacija ir pats suki-* 
limas Lietuvai atplėšti nuo Ru-, I 
sijos. Nežiūrint didžiausių, rot-'I 
mistro pastangų, trūko . tam1 g 
punktui aiškesnės kaltinamosios I 
medžiagos. Išskyrus keletą atsi- Į i 

-šaukimu, kuriuose būta neaiš-ll | 4 K
kiai formuluotu revoliucinių šū- ] 1 
kių, kitų duomenų tardytojai |j 
savo rankose neturėjo. Kratos | 
taip pat nieko nedavė. Liko vien 
d r. L. Vaineikio užrašai, kurie 
ir nusvėrė bylos rūšį — asmenų 
grupė be jokio organizacijos 
ryšio. *'

— Apie kokią organizaciją ir 
revoliuciją tamsta kalbi, pone 
rotmistre? — tardomas paste
bėjo daktaras F. Janušis. Kokie 
duomenys? Rotmistras, žinoma, į 
negalėjo pateikti duomenų. Jų . 
nebuvo.

*

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

——

VANCE FUNERAL HOME

-

1424 South 50th Avenue
Cicero, Ilk 60650

TeL: 652-5245
'RIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMU ŠERMENINI

Patarėjai n laidojimu direktoriai.

Kai A. Baranauskas išgirdo iš 
rotmistro, kad jis ir Prūsuose 
buvęs ir knygas ten spausdinęs 
ir panašiai, tai pastatęs akis ir 
aiktelėjęs: “Ponuli, kaip gyvas 
aš ir Prūsų nesu matęs!” 

(Bus daugiau)
JEAN VANCE ir GEORGE SUKINI

iixsies automobiliams pastatyt
a Žmogaus širdin neįlįsi

D-G ALBUMO KOMITETAS

SO^Hte BARČUS 
tADUO IŠIMOS VALANDOS

— Aldone Detrin* 
77U1543

'159 SeZ MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO, It ««*

nuo 8:30 iki 9:39 V1L ryta. 
Statiaa WOPA - 1499 AM 

truuUiu»|amM B mO>v chMŲ"* 
*6urqvatt» Parira. Laidotuvių Direktoriai

TeL RE 7-12132424 West 69th Street

VASAITIS-BUTKUS

laidotuvių direktoriai

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

1348 So. California Avenue

TeL — 523-3572

X 
I
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M. 'Lietuvos Aidaf
KAZĮ BRAZDŽJONYT1

Brangiai sesutei
A. A. VALERIJAI TYSLIA v IENĘI 

įnirus,
Dariaus-Girėno albumo komiteto garbės narį kpt. An
taną Vaivadą, jo šeimą ir artimuosius nuoširdžiai už
jaučiame. ,

tmišsmiY dhvws Brangiai sesutei
A. A. VALERIJAI TYSLIAVIENEI 

iškeliavus amžinybėn,
brolį Antaną Vaivadą, p. Mildą, p. M. Baronienę 

ir kitus gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

ELENA ir KLEMENSAS ČIŽAUSKAI

JČRATB ir EDMUNDAS JAŠIŪNAI

. -------

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAW1CZ

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

19 A.K
BSU W. Tirt

'KIJT4
vex; **

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



KAIP 1917 M. KOVO 15 < ‘ 1>
kur pa 

i vo brol 
įvykiai ėjo audros greitumu ir piasi | 
Rodznūika į šį pavėlavusį c iro būti iš 
pasiūlymą atsakė: “Jau p^r vė-’ tęsti k: 
tu. Dabar belieka tik pasitrauk I 
ti nuo sosto”. Tai bu\o kovo 14 
dieną. Į

O kovo 15 <1 buvo nelaimin 
gojo caro tragiškiausioji diena. •

(Atkelta iš 4 psl.t
re.ške ižsižadąs sosto sa
lt Mvkolo naudai ir krei-

inci

‘‘Aplinkui savęs matau tik išda
vimą. bailumą, apgaule”... rašė 
jis i dienorašti tą dieną. Pirrra 
jis galvoje sosto išsižadėti savo 
13 m. sūnaus Aleksiejaus nau
dai. Bet caraitis buvo apsigi
męs baisia liemcf lijęs (krauja
vimo) liga ir mažiausias neatsar
gumas, susitrenk mas grasė jam 

jliirtimi. Jis gyveno tik tėvų uo
liausiai globojamas ir tai daž
niausiai sirgo. Todėl caras nu
tarė sostą užleisti savo broliui 
Mykolui.

Paskutinę dieną caras Mikalo
jus buvo visiškai ramus ir neti
kėtai tvirtas. Ramiai jis sulau
kė žymiai pavėlavusius dūmos 
atstovus Gučkovą ir Šulginą. Iš
klausęs Gučkovo pranešimą apie 
įvykius sostinėj, caras ištarė:

— Aš galvojau visą vakarykš- 
c ą dieną ir šiandien, ir nutariau 
pasitraukti nuo sosto. Pirma 
maniau sostą perduoti sūnui,' bet 
dabar matau, kad negalėsiu su 
juo skirtis. Tikiuosi,'jūs supra
site ir įvertinsite mano tėviškus 
jausmus.

Atstovams neprieštaraujant.

tikima naujam carui ir 
na ligi garbingos perga- 

; lės. Mar.if^stas tuoj buvo per- 
rašyias mašinėle ir caras ji pasi- 

I rašė. Tada caras <hn kreipėsi i 
I t4ovus:
! — Poiu i. ar jūs galite imtis at-
1 sakingumo ir užtikrmti, kad tas 
pasitraukimas gražins Rusiiai v:- 
^inę ta;kn ir nesukels jokių n.au- , 
iu sunkumu?

I ' ^ . . . •
Gučkovas tuoj patikino carą. | 

kad viekas bus geiai. Šulginas! 
taip pat pasakė keletą raminan
čių žodžių. i

Nuo šio momento caras Miką- ; 
los II, įžengęs sostan 1894 m., iš 
visagalio Rusijos caro virto pn- 
orastu pulkininku Romanovu, j 
Jis dar nuvyko atsisveikinti į 
vyriausiąją būstinę Mogiliavan 1 
o paskui sugrįžo prie šeimos į: 
Carskcje Sek\ kur c?ro še:ma j 
jau buvo belaisviu būty. Kaip j 
žinome, paskui caro šeima buvo 
išsiųsta į Toholską. Sibire, iš ten 
nugabenta į Ekaterinburgą, o 
1918 m. liepos mėnesį susai 
ta. Neoriėmė sosto ir Mikalo
jaus brolis Mykolas, savo mani
feste pavedęs valdžios formos 
klausimą iš>pręsii steigiamajam 
seimui. Rusija virto respublika, 
o 1917 m. lapkričio mėnesį val
džią paėmė bolševikai. įkūrę da- j 
□artinę Sovietų respubliką.

J. Palemonas

inrė IG'J Kanados doL 
».eins melams prenu- 
raGS-.nui, gi Lku 
.skyrė Naujienoms

ius

rem
pa 

Dėkui.

Juozas Bigelis, š Cicero, II!..

Siunčiu money orderį, sumo- 
G0 dolerių lai už pienu- 

suma laikraš

mm .
ši; d*r

JlUZ" šrrapnickas, 
cs. < )nt

St.
jralcsc prenų

KURIAM GALUI MOKĖTI

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 

NUO $300 IKI $1,000

New Yorker 4 dr.. Sedan

BALZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER • LeBARON 
PLYMOUTH • K CARS

* “U WILL LIKE US”

4030 Archer - 847-1515

pi dėjo >‘10; per 
mc2n '• 
ir prid 
ra mos: 
einas.

, prenumemtos mokestį 
'jo po laikraš-iui p?- 
Kcstas Jonušas ir P. Dau- 
Dėkui kanadiskiams ir

yp.:č Naujienų korespondentui 
bei uoliam mūsų bendradarbiui 
J. šarapniekui.

— SLA 134-tos Moterų kuopos 
susirinkimas įvyks KETVIRTA-’ 
DIENI, kovo <S d., 12 vai. Great’ 

udy- | American Savings Ixmdroves pa-
I talpose, 6201 S. Western Ave., j

šiai dalyyvauli ir kreipti dėnrsiį 
į lai, kad susirinkimo dieną tu-j 
rojome pakeisli iš šeštadienio’ 
į ketvirtadienį. Vaidyba

N. Petrauskas, iš Chicago, Ill., 
pratęsė prenumeratą vieneriems 
metams ir pridėjo -?55 Naujie
nų paramai.

širdinga padėka už šią 
Satine paramą.

— Marquette Parko lietuviu' 
politinė organizacija kviečia vi- ■ 
sus lietuvius atvykti 19<81 m. ko-j 
vo 9 d., 7 vai. vak., į Dainos! 
reslorano salę (71-ma galvė ir. 

L' Washtenaw) susipažinti su lie- 
tuviais kandidatais ir su jais pa- 

(bendrauti bei išgirsti jų pasiūly
mus, kaip pagerinti mūsų apy-į 
linkę ir-kaip išlaikyti Marquette i 
Parko saugumą.

ir nuo-

Juzelskis, iš 
rašo:
100 dolerių

Dowa-

i

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 

IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS iSSIMOKXJIMAia.
DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L " ;

* namų pirkimas • Pardavimas • valdymas 
e NOTARIATAS • VERTIMAI.

PETRAS KAZ.1NAUSKAS, Prezidentai
2212 W. Cermak Road Chicago, HL TcL 847-7747

į LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE

PlMMt w Karnai, twn4 —
tfiXX KSTAT1 FOR SALI { RIAL 1STAT1 FOR tALS

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-223J

ward’. La-.kysitės Meksikos 
Yucatune Cancum ir Conzumcl 
salose. Aplankysite gilios seno-’ 
vės Maya ir taip pat tropinį re- 
zortą Key West.

Kelionė ištisą savaitę bus te
kia turtinga geriausiu maistu, 
pramogom, muzika, šokiais, me
nu. taip kad spalvingi prisimini
mai jūsų mintys niekad .neiš 
blės.

OKSAS KANDIDATUOJA
Į KONGRESĄ

ČIA GERIAUSIA VIETA .

LIETUVIAMS.

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

Visi yra kviečiami dalyvauti
J. Bacevičius ir komitetas! šioje Susivienijimo ekskursijo-

K; Oksas

’ 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
. Dilelis butas savininkui. Geras inves- 
į tavimas.
i --------- M .

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

i -------
; Didelis, gražiai įrengtas bungalow, 
į Nebrangus.

i ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

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

REPAIRS — IN GENERAL 
įvairūs Taisymai

SLA EKSKURSIJA 
KARIBŲ JUROJE

4

Susivienijimas Lietuvių Ame-į 
rikoje 1984 metais balandžio — I 
April 29 d., lengia 7(septynių) j 
dienų ekskursiją Karibų jūros

1 _ * w I

Kainuos nuo $1475 iki $1,275. 
Į tas kainas įeina ir susisiekimas 
lėktuvu iš bet kurio miesto.

Amerikos karo laivai nuo 
Beiruto pakraščių nuplaukė to
liau i jūrą, kad galėtų dalyvauti 
karo laivų manevruose.

Antanas
giac, Midi., 

“Siunčiu
40 dolerių Naujienų prenumera
tos pratęsimui, 5 doleriai už ka-. 
lendorių ir 55 doleriai Naujie-' 
noms paremti”. Ekskursija išplauks iš Miami,

Ačiū jam. ■ Floridos, norvegų laivu, “Sky- p _ Antradienį aukso uncija
įkainavo $403.

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS OVERCOAT.

1š.m. kovo men. 9 dieną 7 vai. 
vak. “Dainos” restorano salėje 
(71 g-vė ir Washtenaw Ave. 
kampas) Lietuvių Respublikonų 
Marquette Parko skyrius šaukia 
Chicagos lietuvių visuotini susi
rinkimą.

Susirinkę aptarsime lietuvių ; 
kandidatų išrinkimą į įvairius ! 
federalinius. Illinois valstijos ir 
Chicagos miesto postus.

Pirminiai rinkimai įvyksta 
kovo mėn. 20 dieną.

Komitetas Lietuviams 
Išrinkti i

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

Don’t Go Out Without ft.
©1983 A.H. Rob ini Con®jmAr Products 

D.vt«>on, R chmond, Virginia 23230

— Durban mieste, Pielų Afri
koje, elektros jėgainėje sprogo 
galinga bomba. Gyventojai liko 
be elektros.

— Italijoj, Carreta miestely
je, policija suėmė 27 jaunuolius 
nflsikallėlius.

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

KAINA — $17. ’(Persiuntiirui pridėti SI)

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

Aleksas Ambrose, a

įj CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausia

* Chicagos lietuvių istoriją
~ • (1869 — 1959 metai).

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

Persiuntimas — $L

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

; = n
For constipation relief tomorrow

> reach for EX-LAX tonight. e
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 
“The Overnight Wonder? 
7
Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax. Inc.. 1982

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naajienow galima panti nepaprastai {domine gydy

tojo, Ttouomenė® veikėjo ir rąžytojo atsiminrmiia.

IX A- GuMea — MINTYS IR DARBAI 259 pat, liečia 1905 
mėty {vykiu*, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai ir 
rastrupinimą__ ;_________ __ ______________

•< *'
Dr. A. J. Gusmo — DANTYS, jq priežiūra, įveikata tr 

grožis. Kietais viršeliais 
* Minkžtads virieHais, tik

Dr. A. J. Gotten — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
tMONES. Kelionės po Europą {spūdžiai. Tik____

Galima taip pat užsakyti paftu, atsiuntus čekf arba 
money orderį prie nurodytos kainos pri- 

81 persiuntimo kžlaidoma.

CHICAGO, tE I

I8.0C

M00 
83.00

Il.EKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos mies+c 
Dirbu ir užmiesčiuose, 

^rantuotai ir sąžininęaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė, 
T*L 927-3559

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

TAISO ORO VĖSINTUVUS; 
ŠALDYTUVUS, SKALBLMO 
IR. DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

U T

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

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

Ave., Chicago, IL 60629.

FOR THE SMILE 
OF HEALTH.
^ALL NATURAL-j

EXTRA GENTLE AHO 
pqedctable laxative

^[ŠalHepątica

' ARVYDAS KIBĄ } 
:6557S. Talman Avenue' 

« " ^Chicago, IL 60629 •> 

OKar 737-17į

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės, pra

šymai ir kitokie blankai. >

i Siuntiniai į Lietuvę
v ir kitus kraštui

P. N EDAS, 4059 Archer Avenot, 

.■ Chicago, 11L 60631 Tai. YA 7-59M

Good service/Good price
F. Zapolis, Agent

W. 95th St

Advokatas
GINTARAS P. ČEPfNAS

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

Šeštai: nuo 9 vaL r. Iki 12 vaL d.
h pagal susitarimą-

TeL 776-5162
1649 West 63rd Street

Chicago, HL 60621

y TAtlETS ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITTS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto Iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimą.

S606 S. Kadzla Avė. 
Chk&fo, IM. 60629

TeLt 778-8000

’ednesday, March 7, 1984

and FLEASE 
xnak® people 
re, o r* earsful


