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Jaunesni karininkai sekmadieni pavarė
Hondūro kariuomenės viršininką

ŠEŠI ŽMONES UŽMUŠTI,
40 SUNKIAI SUŽEISTŲ

VAiDOVĄ’Bį PERĖMĖ AVIACIJOS VIRŠININKAS
GEN. W, LOPEZ, DRAUGINGAS AMERIKAI

PALI S l INIlxIAI IMA A'i'S'.VKOMYBĘ UŽ BOMBĄ,
NES IZRAELIS NF31RENGIĄ^lRA(’STYTIS Iš LIBAN<

JERUZALĖ, Izraelis. — Va- h Šį kartą generolas A. Šai
TEGUCIGALPA, Honduras.— t
. ====*—
—kar Jeruzalėje sprogo galinga skaldo S-amiro vadovaujant
ŠIANDIEN NEW YORKO
?raeitą sekmadienį grupė jau
bomba visai netoli miesto rin-• litinę grupę. Veiklus.Šami.r<
PIRMINIAI RINKIM AI
kesnių karininkų pareikalavo,
tijos narys perėjo pas šaro
kos. Surosimo melu užmušti
i
<ad gen. Gustavo Alvarez Mar
NENV YORK, N.Y. — Antra
šamiras atrodo pervargę
šeši žmonės, o 10 sunkiai su
lines. Hondūro kariuomenės va dienį demokratų partijos nariai
žeista. Jie paskubomis buvo iš {turi reikalingos energijos
tas, tuojau pat pasitrauktų iš rinks atstovus j partijos nomi
politikei kovai vesti. Jį bti\
vežti į artimiausias ligonines.
tariuomenės vadovybės.
■. ' nacijų kolegiją. Sekmadienį ėjo
puolusi biauri liga, nuo k
Karininkai pranešė, kad jo gana gyvi debatai tarp Walter
Palestiniečiai ima visą atsa negali atsikratyti.
^aldybo būdas esąs labai auto Mondale, sen. Gary Hart ir Jesse
komybę už bombos sprogimą ir
Savo laiku gen. baronas
kratiškas.- Kariai nori, kad jis Jackson. Susidarė Įspūdis, kad
padarytą žalą. Jie praneša, kad; veiklus darbieuiu partijos r
prisilaikytų tam tikros tvarkos. daugiausia balsų turėtų gauti
jiems nusibodę nieko nedaryti. paskui veikė su premjeru
Dabartiniu metu nė vienas ka Walter Mondale, .kuris geriau
Arafatas paskutinėmis savaitė nu. iki aukščiausias teismu
rys nežino, ką vadas įsakys, moka išdėstyti savo mintis ir
mis gerokai susikompromitavo. j reikalavo, kad jis būtų pa
žmonėse taip pat stebisi, kaip gė. tiksliai atsako, kada kilų kandi
Jis padarė kelias dideles klaidas. Įį las iš vyriausybės, kai įr(
aerolaš Alvarez galėjo pasikrau datų puolamas. Porą kartų Jes
I Bet palestiniečiai
. ‘ kad jis. būdamas Izraelio
ti tiek turto per paskutinius nie- se Jackson vykusiai, gynė savo
Izraelį. Jie neri, kad izraelitai
m;n;sterjs^ ]eįcĮo Ubai
lus. Tūrėjo du liuksusinius na pažiūras, bet tai nereiškia, kad
I ogaliniai r»greičiau išvažiuoių iš j Įanoįstams įsiveržti į Šąli
mus, o dar;;Statėsi treciąjį. <Jau tuo jis partaukė juodžius už jį
Libano ir leisiu jiems i'" kurti j ga^rQs palestiniečių sterv
nesni karininkai jaut patarė pa balsuoti. '
■ ..
Į
dešiniajame Jordano krante.
į ir ten išžudyti beginklius s
sitrauktu iš pareigų, p jis nutarė ( Senatorius Hart išleido dau
Palestiniečiai
norėję
priminti
į vaikus ir moteris. Jis ti
išvažiuoti į užsienį.
giausia pinigų Nę\v Yorko finkiizraelitams, kad kova dar ne i tas žudynes sulaikyti, bet
Kariuomenės vadu paskirtas !i minei kampanijai. Jis įdėjo kebaigta. Arafatas dabar jau ne~ į rinko į ta: nekreipti dėme
I
lis
pilnus
NY
Times
puslapius,
aviacijos vadas
dalyvauja kovoje.
kuriuose prašė skaityto jus duoPapildomas pranešimas sako,
GEN. HAIG KNYGA
Hondūro kariuomenės vadui ti jam pinigų, o ne patarimų.
* kad grupė palestiniečių netoli
SUKĖLĖ ŠNEKU
pasitraukus is vadoyybęs,nauju. Vakar New Yorko radijo slokar Jeruzalės centre buvo
rinkos, prie siauroj, gatvės pra
kariuoihenes yidu paskirtas ,tj$ pj-anąšayo^Įad^ pirmoje vįeWASHINGTON, D.C. dėjo mėtyti ^granatas,
užmušti,
o
I^U
auvo sužeisti.
aviącijos.
WaHdr LopėSK.-Vi- |oje b^^^iieE^fondale, antroat'd&rto''<avo^ valiža, šsiėmė3 nerolas Alexander Haig,
sos ginklų, rūšys pasižadėjo jė
^act>. 0
įp. t^Jesse 1
3 Valstybės sekretorius, B
j bombą ir ją paleido. Ji
1 Rūmu
štabo viršininkas,
klausyti- naujty kanuomėh^s va- jacksogsLm;is gali gautk ne t 20 NEGALIMA VALSTYBĖS TARNYBOS
POPIEŽIUS TURI BĖDOS
’ daug žmonių.
I
, . š
<
UUVU;
Aniirw;
\
lvu
’
’
i.\
< Atlanto Sąjungos kanuo
n uos
SU SAVO BANKAIS
Jeruzalės
polio
a
nebėgo
WNAUD0TI PASIPELNYMUI
nu° j vadas, paras knygą, pav;
.. Hond^p^^rydį^|
kad
( ROMA. Italija. — Popiežius '-sprogimų,; bet seke
’ granatu me- 'įspėjamas ap e tikrovę, I
Šokiu niekaš.?Wašte; ’įtėsii
' EDWIN MEESE III SAVO POZICIJĄ NAUDOJO
( Jonas Paulius H turi dideles be-j'tėjus. Policininkams pavyk o vie-įną ir užsienio politiką';
aL
;
.
riu
£ėli
stsigių-if nėtiketų^pakaiĮiį'. Sv
PRATURTĖJIMUI, KAI TURĖJO BŪTI PAVYZDYS
dos su Vatikano bankais. Prieš ną vietoj nušauti, o kitus
Knyga turi būti įdomi,
blausia, kad viskąš ibuVo2 atlikta ^aX°.
vu
sužeisti ir nuvežti į ligoninę. Su-|
WASHINGTON^
D.C.
—
Ne

be šūvio. ' Tvirtinama, .jog ka- !
•
rus, kad patikrintų Vatikano žeistieji palestiniečiai tvirtna, j ■‘Time" žurnalas, dar knyg
galima
valstybės
tarnybos
nau
BRAZILIEčIAI
DAR
riuomenės vadovybės pakeitiL’:-'.'
bankų atskaitomybę, o dal>ar kad jie mokėję paleisti granatas i pasirodžius rinkoje, jau ;
NERINKS. PREZIDENTO
mas sustiprino civilinę vyriau-’ “'
n^lmojiaiLgavo doti pasipinigavimui ar pasipel
!e atspausdino nei 12 pu
italų valdžia nori patikrinti.
ir laiku- pasislėpti už namų
’
šybę •
"
r dideles!. dėžes 'Prazilijos. vaisių nymui, kaip tai darė S. Meese
“ ] ištraukų.
SAG PAULO.
Brazilijos
šį kcirtą ir vėl minimas cice- kampų.
j
3-asis,
pareiškė
Archibald
Dabartiniu.metu Hondūre vra ’T javų. Kareiviai tĮknna, kad
prezidentas -*6ao Baptisto Fi-'rieč;o lieluvio arkivyskupo PoGen.*Ariel Sliaron, buvęs gy-į
Cox.
3,<500 Amerikos.karių. Jrė turi iose ne^tu paslėptų ginklų,
Valstybės gynėjas yra pirmas, gueiredo sekmadieni per radiją! vilo G. Marcinkaus vardas. Po- nybos minister’s, pranešė visam į ganas paprašė jį būti jx> A
modemų aerodromą ir reikalin-j
-< ■
pranešė visiems krašto gyven- j piežius juo pilniausiai pasitiki. kraštui, kad jis sudarė naują po bes sekretoriumi, ir taip
-Sudane buvo ruošiamas
gus .lėktuvus. : Tenčyra didėlės'
, -per- i kuri kreipiamasi garbės ir do- tojam.s kad šį karią jie dar ne- Jis yra viso Vatikano meras, jo
litinę Herut partiją ir rengiasi ša, kaip priėjo prie atsist
gazeKnb atsargos? Jeigu kiltų versm^. phes vy’naUsybę, bet; rovės klausimais. Jis negali užgalės tiesiogiriu būdu išsirinkti j žinioje v ra
kandidatuoti liepos mėn. rinki nimo pareiškimo. Sckre
reikates* tai Amerikos kariai šeštataenį, libŲiečjai buy^
veikiančių įstatymų, neprezidento.
kai.
muose. Jis nepatenkini.^ pieni Haig vedė kovą prieš rusi
atiduoti valstybei priklausančią
galėtų tuojau pakilti ir išskristi.. kinti ir atiduoti teismui.' .
Pasirodo,
melais jeru Šamiru, kuris netur kario | tuo pačiu melu vedė /k
Brazilijos gyventojai pamažu
dovanų ir duoti net po dvi larTuo* tarpu civilinė valdžia pa
yra !• ki- prieš kelis prezidento Be
— Už‘šešių savaičiiy Salvadore nybas už pinigų paskolas be grįžta prie demokratinės tvar Vatikano bankas paskolino 50 iniciatyvos. San'"
laiko draugingus santykius su
iri t: ri būti adm"n; st racijos žmones.
kos. bet kraHas dar nėra pa-, bilijonų lirų (tai būtu 85 mili nes, kad karo ve
Nikaragva.
I du pirmaujantieji . kandidatai nuošimčių. Valstybės prokurodar kartą dalyvaus prezidento ras neprivalo naudoti savo lar; ruoštas liesiotitiiems prezidento jonai dolerių) “religiniams rei gyvi ir Sirijos kariai turi būiij “Ed Nfeese ir jo koleg
vaizdavo, kad jų laipsnis
rinkiniuose.
į nybos pasipelnymui ir neprivalo rinkimams. Brazilijos kariuo kalams”. Visas reikalas užkliuvo, išvyti iš Libano.
PREZ. MUBARAK TIKISI
nistracijoje yra aukštesni*
!•, - - - '----;---- i—'
atrodyti, kad tiems tikslams jis menės vadovybė patvirtino šią kai pinigus gavęs itališkomis Ii- ,
Šimon Peres tikisi
SUSITARTI SU KREMLIUM
bet kurio kito", rašo gen.
— Angoloj Jono Sąvrmbi šąli- naudoja valstybės tarnybą. Tar- prezidenlo Figueiredo praneši romis, vėliau turėjo atiduoti
laimėti
KAIRAS. — Egipto preziden- ninkai reikalauja demokratinės nautojai privalo atsisakyti nuo ma. Bet kariuomenės vadai pa šveicarų frankais.
Darb’eč’ų pa
tas Hosni Mubarakas tikisi, kad santvarkos.
kiekvieno piniginio atlyginimo, stebėjo, kad sekantis preziden-j Kada1 arkivyskupas Marcinkus
'ikinęs. kad' JAV marinų
šį kartą Egiptui pavyks spsitar- ’f
-- ------- i—__
1 didelio ar labai mažo. Gynybos tos ketverto rietu terminui jau gavo prokuratūros laišką, tai jis mon Peres tikšs
— Amerikos a,n^sa^or’us .sekretorius Henry L. Simpson, bus pačių kramto gyventojų lais nusišypsojo ir palakė, jog finan-Į laimėti. Jis jau
Rimas iš Beiruto aer&drc
ti su Sovietų Sąjunga ir atnau
pakraščių yra dide’ė kiuid
Pickering pasmerkė žurnalisto George Marshall, Dean Acheson vai renkamas. [Per tą laikotarpį sinė operacija legali, ir
jinti prekybos santykius.
r’nai turėjo būti save poz
i atstovu,
Prez. Anwar Sadatas, suorga- Hasbun žudikus,
.• ir tūkstančiai kitų atsisakė nuo sustiprės Brazilijos ūkis ir bus į tvarkoje.
c.
nizavęs Egipto karius, įsakė vi----- — —pravesti visų iirazilijos gyvento- *
A'
-------- piniginio atlyginimo,
soms Sovietų karo jėgoms išsi
įų sąrašai.
Sherman
Adams
buvo
preziGenerolas Figueiredo nurodė,
kraustyti iš Egipto. Mubarakas
’
denio
Eisenhowerio
Baltųjų
Rūkad Brazilija padarė didelius
buvo suorganizavęs visą Egipto
mų
št:d>o
viršininkas.
Labai
gažingsnius ir adėja prie demokra
aviaciją pulti rusus, jeigu jie
bus
ir
greitai
besiorientuojantis
nepasitrauktų iš Egipto. Dabar (
tinės tvarkos. 1
I
žmogus,
paėmė
kaip
dovaną
WAJMINOTO
Jis'mano, kad susitarimas su ru
f
kailinius
savo'žmonai.
..Kai,
pa— San Sa'.vadore žurnalistas
sais bus naudingas Artimųjų
■Hk
aiškėjo,
jis,
atsistatydino.
Hasbun buvo peršautas septy
Rytų taikai.
T Tm
Kai senatorius Metzenbaunį niomis kulkomis.
MIAMI
— Pirmadienį aukso uncija
V
HMM
iškėlė neaiškumus patarėjo Ed— Argentina gavo 500 mili
HAVANA O— l»U*A • "
kainavo $396.
"in Meese 3-ojo veikloje, tai jis
PUERTO
jonu
dolerių
paskolą,
kad
galėtų
turėjo tuojau atsistatydinti ir
RICO
guantanamoO RAITI -j-■
mokėti
valstybės
skolas.
Meksi

(MEXICO
nekenkti prezidentui, bet jis vis
galvojo, kad pavyks pralįsti pro ka, Kolumbija, Brazilija, Vene
REF.
adatos skvlute. Tuo savo elge- zuela ir JAV sudėjo Argentinai
{MEXICO
<
tiktai kenkia prezidtn- reikalingus pinigus.
| tuiį kuris pareiškė juo pašitiKALENDORIUS
Romos prokuroras prašo
kėjimą.
'
' — šiaurės Atlanto Sąjungos
laivyno vadai svarsto palvarkyark i vysk Paul C. i Mar
Balandžio 3
SOUTH AMERICA
PANAMA
cinkų, kad paaiškintų, ku
Rraeitą šeštadienį Salvado mą, kada leisti karo laivams
tautė, , Laima, Rakahris,
°< £ A N
riais sumetimais prieš 10
ro sostinėje nušautas žurnalis šauti. Dabar jiems uždrausta
butė.
pirmiems
šauti.
Jie
gali
šauti
tas Rafael Hasbun. Kairiasparmelų paskolino sunkiai
Kariai nušalino generolą Gustavo Alvarez Martinez iš Hondūro kariuo
ė teka 5:32, leMii*
besiverčiančiam bankui
niai maitininkai paėmė atsako-' tiktai tada, kai priešas į juos
menės vadovybės, o jo vieton paskyrė aviacijos generolą W alter Lopez»
Šovė.
50 bilijonų lirų. mybę už žurnalisto nušovimą.
4- - - * .
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Kelionė per ‘‘nesikišimą į Ispaniją

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ

(Sj^ialus laiškas Trimitui iš Viduržemio jūros)

Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai

šiais nesikišimo laikais vis dėl '! dideli anglų lai’ū “Asturias",
to nesikišdama,, nieko nelaimė kuris ka.p Uk ,s Serburgo planNaujausių muKs't žinių populiarus perteikimas
si. Taip atsiliko ir man, norėjų- k< j Lisaboną. Per pagedusias
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.
šiam netekti ispanų karo lau- Atlanto bangas, per paselusius
kao. Puikiausių norų vejamas.! Biskajaus įlankos vandenis, neKlaipėdoje sėdau laivan, per- i ^iškabindama!, per tns ienas
plakiau lietuvišku laivu dvejas I laivas pasiekė Lisabonos nuesmarias ir pagaliau sausais ke- lą. kuris jau spin ėjo visu paDRAUGIŠKI GYVULIUKAI
liais patekau į Paryžių, kur ma- Į vasario gražumu, žydėjo sodai,
_ .’kvepėjo žaliumyuai, mėlyname
niau apsirūpinti raktu j vyriau
danguje nepailstamai dirbo šilsybininkų valdomas žemes.’"pm_
Ii sryvuliukai, pensininko draugai, yra
kus ispanų konsulato rūmas j ca saulė. Tokiame minkštame
jo sveikatos palaikytojai.
Paryžiuje, koridoriuose pilna; ore, sakau, ir ispanai bus minkšrof. Aaron Hcnori Katcher, M J).
pagilusiaisį tesni, lengviau leis įkišti nosį
juodai nudegusių,
i
\s darbininkų, kurie1 anapus sienos, kur brolis ant
kad senelių mylimi gyvuliukai
iūdna virtine apsėdę ilgus šuo- brolio šoka su peiliu. Palmėmis
padės prieglaudas būti žmonis
lug laukia eilės, kada galės' apsodintomis gatvėmis prieinu
kesnėm;s ir mažiau senelius iš
gauti antspaudą kelionei j savo sukilėlių konsulatą, iškloju rei
skiriančiomis. Buvo atlikti tyri
liepsnojančią tėvynę. Iš visų kalą ir gaunu dar sausesnį at
mai '•u prieglaudose esančiais
Kauno Prisikėlimo bažiiyčia okupuotoj Lietuvoj
veidu matyti, kad vyriausybės sakymą:
seneliais, jiems šalia televizijos
pusėn tegrįžta paprasti žmonės,
dar pristatant lai paukštį — pa
_ Negali ir kalbos būti! Kad
GyMiliukų
įtaka
mūsų
spūdis
tokio
žmogaus
toks
pai
limo
gyvuliuko,
nesti
skirtumo
pūgą. lai augalą — gėlę. Nors ir
kuriems nėra ko nustoti. Pasi- rekomenduotų kokia portugalų
sušvelnėjimui
nepigiai atsieina loks senelių palieka, arba net sumažėja že- Į — ar namuose laikomi, ar nevedėjęs mane konsulas į šalį, p^mė partija, mes pažiūrėtukoks_ krkomi tokie gyvuliukai.
___ v
_F
sveikatos pagerinimas, bet jis I miau tokio 1kraujospūdžio,
• mėm. Gaila, bet nieko nebus, —
’ Su gyvuliukui kalba ir jo pa- tare;
j
jis
.buvo
žirniui
e>ant
ramumoj.
I
įas.
Priklausai kuriai partijai? tarė mėgindamas sypsotis rudas
į kritimas, paglostymas sukelia
Mylimų gy vuliukų įtaka
ispanas su siaurais ūseliais, su
— Nepriklausau.
•! Kai f m ogus, kalbasi su gyvu-Į bendravimo nuotaiką. Tokio gy
mūsų sveikatai
Mylimi gyvuliukai .mažina
Iriuku. jis dažnai jį ir paglosto.]
— Jei nori, mielas, g auti vizą gen. Franko jaunimo ženkleliu.
vuliuko savininko kalba, jo to
kraujospūdį
Per
vienus
metus
buvo
sekti
j Paglostymas, gyvulėlio palieti-1
nas ir veido išraiška primena el- Ispanijon, pristatyk mums bet j šios pusės konsulato prieanžmonės,
grįžę,
iš
ligoninės.
Tu.
J
vr
ilgesnį
laiką
mylimi
,
Dr. Jona^ Adomavičius
mas reiškia bendradarbiavimą, I
i gesį dviejų įsimylėjusiųjų bei kokios prancūzų pilietinės par-;giuose renkasi dailiai apsitaisę
rinlieji
mylimus
gyvuliukus
bu• valiukai teigiamai paveikia
i vyrukai, kurių veiduose nė kiek
kuris gali labai palengvinti j
..
. .
. _
motinos nuotaika link savo kū- tijos garantiją.
jai
sveikesni,
ju-mirtin1
.
A
<
•
v
i
iI
vb
žymia
k
ti

nelio
sveikatą.
Pagerėja
jų
!
Namuose gyvenantieji pensi,,
„
., .v . . , .
| neatsispindi pilietinis karas.
žmogaus turimą įtampą. Anks-Į
J"
Ldikio. Mynmo gyvuliuko gebė
—
Bet
as
nesikišu
j
jokią
po-|
gumas
buvo
gerokai
žemesnis.
aiški,
fiziologiniai,
o
taip
pa
t
ir
’
n:ūkai mėgsta jį^Vuliukus. Su
I tyvesni tyrimai su pasitaisanjimas sukelti minėtą ausi t eiki- litiką ir noriu teisingai pažvelg- i Atrodytų, kad Lisabona, iš
A
įsimintina,
kad
teigiama
svei

j
jais daug lajko praleisdami. p:a į psichologinia: dalykai. Jau vien lėiais
pacientais po širdies atakos
: mą — artimumo, prisirišimo
; kur per kelias valandas gali
skaidrina sava> dažnai paniūru-1 toks pakelto kraujospūdžio su- į nurodo, kad paprastas tokio pa katai įtaka buvo apturima' ne f nuolaikas gerina žmogaus svei- ti įvykiams į akis.
Tuo blogiau, kad nesikišk I autobusu persikelti į ispanų žesia.s dienas..Dabar jau leidžiama i mažinimas turi teigiamos įtakosi ciento rankos palietimas skai vien turint šunis (jie verčia sa i katą. Jau seniai žinoma, kad ——
sausai
baigė ispanų konsulą-1 mę, turėtų puikiai susipaisioti,
prieglaudose esantiems sene-į žmogaus sveikatai. Jau seniai { tant jo pulsą, pakeičia pulso vininką gimnastikuotis vaikš-i vieniši žmonės -— viengungiai,
įkas dedasi netolimoje panosėje.
lykas, kad mai- i greiti ir dažnumą nereguliaraus tani, tas turi geros įtakos svei našles - našliai bei išsiskyrusieji tas ir uždarė duris.
hams trumpam laikui ^turėti sa-|
T. .
. ,
.1 Bet čia žinios laikraščiuose -to
katai) ar kates, bet ir paukš
vo myjim-us“ gyvuliukus.. Nėra; d", meditacija ar atsipalaidavi- i širdies mušimo.
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r--. Portugal® - “pradej o • mane
mai su į
inąs pensininko sveikatą. Nuos i kraujospūdi
atsakyti į klausimą: rintiems širdies '.igas my.liųių nam iš vėčiusiųjų mirusi pagauk k-yti lengva, bet tai reiškia. kad|^’
.
v
• klausinėti' apie .ispanų įvykius:
ir pakeltą i ’‘Ar yra geresnė sveikata tų gyvuliukų įtaka 3%. suin'ažįno sėja an^os pusės mirtingumai t .eks
taniai pagerėja jausminis stovis; turinčiais normaių
:
mažu mažiausia plaukti j Į ,
‘ Ln .
.
•
I oats ten esi arčiau Rusuos, gal
daugelio nrieulaud s nvventoiu.! krau.jo>pud;i, kurie tui jo priel žmonių, kurie laiko prie saves mirtingumą. Nors tai mažas per pirmus kelerius metus. Taip Portugaliją,
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namuose mylimus gyvuliukus,
turint
apt pagausėja chroniškos ligos, na su generolu Franku. Prancū
t
i č^a nūs?
odė Ld^ am
nus
vulėlį
neuu tu. jkūrie tokių gyvuliukų,.rikos žmonių mirtingumą, vie pas vienišus žmones, palyginu^ zai už jokius Ipinigus neišleis iš tinį karą?
.(Bus daugiau)
į žmonių, kurie serga į ’aiJ4 kraujospūdžiu
haeUri?” Tyrimai nurodo, kad 'ną milijoną kasmet naujų širdį? su vedusiaisiaiš. '
. ’
< savo žemės į dešiniąją pusę,'
žmogus j tik tuo a tvįu. kai savininkas ninkl-1 ir dau-iau Pusės mmiono
GFganme smegenų liga bei kurie'; l;pkta> yra. jeg
Šiam žygiui tėra vienintelis ke
Dabartinis amerikietis gyvu- ? į
.
jų
mirtingumą
kasmet,
susidaro
stokoja socialumo. Net Irum-: kalbasi su žmogumi<jo kraujo- yra pasiturintis ekonomiškai J r
lias — plaukti jūromis. Ir vieną
— Libanas gali išsigelbėti tik
liuką laiko šeimos naudu
gerokas
skaičius
amerikiečių,
'
pam prie ■avęs turėjimas myli-■ spūdis pakyla. Kartais jis labai J .<ai j;-s yra artimai susijęs su my-'
liūtingą vasario dieną įsiprašiau pačių libaniečių pastangomis,
Nė sakyti nereikią, jau’ mes
mo gyvul ko maloniai nuteikia • pakyla, net iki perdidelio krau-į iimu gyvuliuku, jo moralė, svei- išgelbėtų mylimo gyvuliuko ma
Į pažymėjo Beirute susirinkę kraš
lone.
Č7
lietuviai žinome, kad čionykš
jospūdžio. Visai priešingai alsi-Į kata esti teigiamai paveikiama,
senesnįjį.
to krikščioniškųjų bendruomečiai
miestiečiai
šunis
ir
:
kales
yra dabai d o k um en t uot a s.
tinka, kai žmogus kalbasi su sa- Kai ekonomija esti meųka ir
Klausimas. Prašau man pade- nių vadovai. Jie ragino libanieSumažinimas’ k f a ujospūdžip.
Laiko
savo
šeimos
nariais,
kaip
_
j
mano negalėje, Tamsta Dak- Čius atsisakyti smurto veiksmu.
Psichiatras A. Kaicher mano. vo mylimu gyvuliuku: kraujo- nesti artimo prisirišimo prie my- mažina širdim:^ mirtingumą.
Tai ir yra teigimą tokių gyvu savo vaikus. Dar randasi ir to-, tarė. Nemiegu per naktis ir tiki užmegzti nuoširdų tarpusavio
liukų įtaka žmogaus sveikatai, kių pakvaišėlių, kurie tuos gy variausi, sau vietos nerasdama/J dialogą ir siekti santarvės, be
į Mat, su gyvuliuku žmogus kal vulius geriau globoja negu savc( šiaip esu sveika. Dėkui ’išj kurios nebus įmanoma įgyyęn'
v
- Į dinti laiką.
yba lėčiau, švelniau ir aukštesniu tėvus, vaikus, žinoma, tai jau anksto.
.u
savo
galva
susipykusiojo
išva

Atsakymas, Būk savo gydyto-j
‘ tonu . bei trumpesniais žodžiais.
; Tokia kalba mažina kraujospū- davimas iš vėžių, globojant sa- jo žipioje, Kas ketvirtas ameri
o mylimus gyvuliukus; Toksį dį taip kalbančiajam.
kietis daugiau ar mažiau pana
Net be kalbesio vien buvimas iems gyvuliukams specialių-. šiai skundžiasi. Nemiga sukelia
prie mylimo gyvuliuko mažina ;ambarių įrengimas, jiems ge- ma daugelio priežasčių. Įvairios
o savo tėkraujospūdi. Su vaikais atlikti” csnio maisto,7 negu
ligos, persivalgymas, persigėrityrimai nurodo, kad vaiko krau- •ams, vaikams bei sau patiems, mas, ypač prieš atsigulant, ne-!
įospūdis buvo žepiesnis, .kariprie* eikimas, ar tų gyvuliukų gydy patogus miegamasis bfei lova,j
jo buvo gyvuliukai, palyginus tas bei jų kapinių Įrengimas,, visokie rūpesčiai bei susigrauži- j
iu to paties vaiko kraųjospų-j .r net... už juos meldimasis mai... vis tai keletas iš dauge- i
- ---i
• džiu, nesant tokio gyvuliuku^ odo žmogaus sava asmenybe lio nemigos .priežasčių.
Jas
.pra
!
' prie .vaiko. Vaikui esant kart m Lidelį sumenkimą. Mat, kiekvie . šalinus, miegas ateina, kaip de-j
su šunimi, jo kraujospūdis buvę tas kraštutinumas yra žmogaus, besims praslinkus kad saulė j
žemesnis abiem atvejais; janr veikąlos pairimo ženklas.
Nėra gerai, kad šiame krašte1 ima švjeąti. Jei nemiga-ilgai lai- •
ramiai sėdint ir garsiai skai-:
į kosi, ji yra tik simptomas ko- ■
tant. ~ Toks skaitymas sukeli* Langelis šeimų mylimus gyvu-JJ kios ligos. Tik tą negalę prąšavaikui nedidele įtampą, bet iri iukus laiko lygiame stovyje su 1 linus, miegas be jokios pagalbos
tada jo kraujospūdis nepakyla,- aikais. Gpvuliukai esti fotogra- ' ateis savaime. Jei, kaip sakaisi
uojami kaip ir vaikai, jie miejei šuo esti šalia jo.
| esanti sveika, tai pamėgink Va
Chanę-® tb*oil<r>d
j Žinotinas, kad kiekvienas mū-- įa miegamajame ar. lovoje, su lerijono lašų, šviežių šaknų kur
IltentYecy 3,000 te
. su dėmesio atitraukimas nuo ais per visą dieną bendrauja-! lu čia gausi, bet vaistinėje gali
8,000 miles to ivqI4
5 kasdieninių rūpesčių bei vargų1 jią.. Su gyvuliukais kalbamasi nusipirkti tinktūros (Tincture
WMting ęaiolbek
j gali sumažinti kraujospūdį, čia ;aip su žmonėmis. Jie laikomi
of Valerian). Jos pusę -arbatinio'
^prieiname maldos - meditacijos, >ežodiniais ištikimaisiais. Kitas
šaukštelio į šilto vandens stikli
; į viena vietą dėmesio sukaupi tyvulj labiau gerbia negu, nę įpilk ri prieš miega išgerk.
j mo. nuo galvojimo atsitolinimu, ąpųgų.
Reikia suprasti lokių elgesį.
susikaupimo naudą: tokiu būdu
atsiekiamas įtampos sumažini :ia vienišas žmogus esti labai
įleistas. Jaunuoliui bei pensimas.
.linkui, nuo žmonių atitolusiam,
• Gabojiinos pertraukimas at >e draugų ir savųjų likusiam,
siekiamas taip pat stebint žuvis nylimas gyvuliukas darosi bran
ąkvariume. Toks stebėjimas ga giausiu dalyku gyvenime.
li sumažinti kraujospūdį paš to
Išvada. Stenkimės būti jud
kius ligonius ir sveikus žmones. riais visą savo amžių. Kai liga
Atsiekiamas toks pat kraujospu- prislėgs, gerai bus turint artimųAžio sumažinimas kaip ir medi- ių globą. Ji ne visada bus gail
'tupjr.nl, besimeuHiant. Pet įtam ina. -Tada mylimas gyvuliukas
pos sumažinimą esti sumažina-; ^lengvins vietnaviškas valan
ftAas kraujospūdis. Stebėjimas das. Tik nepersiriskita į kitą šio
p
pUo* that te matte
liuviį ne tik atpabiduoja žųiogų reikalo pusę: nepardėkimt? gyi nuo įtampos. i>eLir nuteikia j| uljo garbinti ir tik jani vienam
xmda haw bam helping to make
Į rūpintis kitais bei bendrauti su arnauti. Gyvulys tūri būU/saso
<traam> onma trua for yearn.
r ŽDH>nėinis.
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maldos ir . str- jai1 Development S< rv
I‘^Ovojanėio: is gali mfedituatb
Į>l\ dievui £ gerbti, bet
atkalu i pa> j intią įtampai
STENKIMĖS GI
Į.iiaiinti. Kari . žinoma, sumazė
jo kra
menkesni
frdie

utyti, kaip ta Karls- saugas išsprogdinti, o Palmė vis Ikios prezidenJui Husak ir kjąš*
do ,bel j-s tik'a; gė- dar tebekalba apie "draugystę” to vyriausybei, protestuodami
krona
prieš sovietinių branduolinių
1 dos užsitraukė. Jo narlaivis taip su Maskva.
KAIP Aš’ TAPAU VILNIEČIU
'
skubiai plaukė, kad jis nepatąiEe to, Sovielų laivyno kapi- raketų dislokavimą Čekoslova
i lenkų okupacijos metu, jųjų
kė į upelį, bet į rytinį Švedijos tonas Viktoro Suvorov, pabėgęs kijos teritorijoje. laišką pas.ra
persekiojama buvo priversta
krantą ;r igr inzdo j pak aščo į Norvegiją, paskelbė, kad rasai šiusieji čekoslovakai pažymi,pr's’.jungti p ie mūsiškės.
smėlį.
Įturi laibai mažų narlaivių, kurie kad branduolinio ginklo plėti
"Ry‘,o” g mnaz j;.i vokiečių
Sovietų narlaivis negalėjo gali pralįsti pro didžiausias už mas sudaro didžiausią pavojų
okupacinėm valdžios .eisią paga
plaukti pirmyn, ir nepajėgė pa tvaras ir išsprogdinti uostus bei ne tiktai Čekoslovakijai, bet ir
liau iš’namų prie Didž. Paulio. t visam pasauliui.
sistumli algai. Nosį na* lai vis iš< ginklų sandėlius.
nės (‘Pohulianka”), kuriuose ji
kišo iš vsnūens, lx?t niexo, be; Olof Palme buvo nepatenkinvargo visą vokiečių okupaciją,
plūduriuojan o vandens* nema-Jtas švedu laivyno priemonėmis.*
Wroclavo katedroje, Len
persikelti j buv. rusų moterų
pa-1 Jis laivyno štabui pasakė, kad kijoje, buvo surengtos iškilmin
tė. Toliau į Vakarus buvo
1
gimnazijos rūmus prie Jurgio
*’ jie nebari tiksiu žinių, jei taip
kraštys, bet jo narlaivis negalėgos pamaldus Lietuvos globėjo
cresp. 3S, bet ji
( tai padarė tik
I jo pasiekti. Narlaivis 1pranešė ilgai n: pajė .a nustatyti, iš kur šv. Kazimiero mirties 300 metų
| gruodžio 15 d. kai ne tik pa! Maskvai, kur jis yra įklimpęs, cnia gardai. kylantieji iš Balti- sukakties proga. Jos buvo ski
i ta!pa jau buvo vokie. ių visiškai
bei Msskva n eko negalėjo pa-; jos dugno, Premjeras numojo riamos W rod awe ir apylinkėse
ir
nuo
gruodžio
ištuštinta, bet
išvažiavo atostogų
lėlį. Jam buvo įsakyla neįsileis ranka ir įsva
gyvenantiems lietuviams. ALa
švietimo
m
niste1 d. gimnazij
ti švedo i vidų Ga ų gale rusai* dviem sav item.
šias aukojo ir pamokslą pasakė
į . i jos buvo
Bet kai patyri
narlaivis
paprašė švedus išvilkti paklyduWroclaw O arki vysk, metropoli
(1 Vilniaus vyių gimnazija, tad
dažniau siunčia žinių iš
į m nariaivį iš švedų pakraščių I vis
tas Gulbinowicz, lietuviškai žo
senosios ne lik rusų valstybinės
mos, lai ir jam
j dumblo. Atplaukė švedų vilki- i KLrlskrcnos
dį tarė kanauninkas Alfonsas
;'mnazijos3 bet dar ir jėzuitų
' kas, užkabino • Saviem nariaivį pasidarė neramu, nutarė nu Jurkevičius, kuriam pavesta lie
kolegijos i: torijes paveldėtoja).
j ir išvilko į ggilesnius vandenis. vykti į laivyno štabą ir nuodug tuvių sielovada. Wroclawo arki__________ n;______ I
Gimnazijos darbas ir šiaip
Rusų narlaivis nuplaukė, bet niai susipažinti su tais praneši ( vyskupijos lietuvių bendruome
švietimo reikalai vertė mane1,
mais iš Baltijos dugno. Jis gaių ’
Prof. Mykolas Biržiška
švedui durų nepradarė.
nę sudaro apie 120 lietuviškų
jcndrau'i ir bendradarbiauti su.
gale įsitikino, kad čia turi būti
Kovo mėn. pradžioje švedai rusai arba Varšuvos .pakto vals šeimų.
.ais, su kuriais <lėl tarybiniu da-■
(Tęsinys)
vėl’ užgirdo svetimo narlaivio tybės narlaivis. Premjeras pri
vku ęavau susikirsti, švietimo ,
Gimnazijos vadovybė palikta*
ūžesį Karlskron* <s bazės įžango žadėjo netrukus paskirti stam pjkKsrE jav taupymo bonu&
iarbo srityje susiprasdavome
ta pati, tik vedėjas sustiprinti Į
je. švedai sutraukė visas savo bią sumą pinigų kitoms priemo
kur kas geriau ir nuoširdžiau,}.
mokytojų tarybai išrinkus iš4 tuo tarpu kai su tarybininku tik}
jėgas, kad galėtų nustatyti, ku nėms pagaminti, kuriomis bus
naujų pakviestųjų pavaduotoją!
rioje vietoje tas narlaivis‘buvo, galima susekti, kur tas narlaivis
. . i vienu tesueidavau rudenį arčiau!
Švedai
susirūpinę
Karlskronos
gynyba
Mare. Šikšnį, kuris ilganiui, I paikos srityje, tai su Petru
i bei jiems nesisekė. Jeigu jis bū guli. Atrodo, kad premjeras nu-1
1922 m. lenkams ičtrėmus mane! Klimu. Rudenį buvau pritrauktu visa laika ūžės, tai būtų iš sistatęs baigti kalbas apie banšvedai yra įsitikinę, kad So- nukrypdamas.
iš Vilniaus, virto tos gimnazijos tas kaip ekspertas švietimo ko-1 vietų kariuomenės vadovybė
švedai vra geri
ceri jūreiviai. Jie j aiškinę, bet narlaivis, kiek pa'! dymą sugyventi su rusais.
direktorium ir tebeina tas parei-i misijos vardan ypačiai, tariantis1 stengiasi pasiekti Karlskroną ir turi labai gerus instrumentus jū-| uzes, nutildavo.
švedų laivyno štabo viršinin-,
gas ligi- šiolei.
švedų
malūnsparnis
atvežė
univcr1
sunaikinti
visus
švedų
gynybos
;
ręs
gyvenimui
matuoti.
Jie
žino,
dėl busimojo Vilniaus
kas, pulk. Ake Berg mano, kad ,
Į kok'ics žuvys ir augalai jūroje ilgą lyną, kurio gale buvo ga- Baltijos dugne gali būti pagedęs
[ planus.
Kurį laiką Tarybos švietimo si lėto.
komisija (pirm, tas pats Mart.
Tik jau man buvo visiška J Ka rlskrona yra p i etini*4 je Šve gyvena, ir žino, kokie narlaiviai lingos šviesos. Jie paleido lyną, mažas rasų narlaivis, kuris siun
Yčas) galvojo apie valstybinės staigmena spalio mėn. apie 25 d.1 dijoje, rytinėje Švedijos pusėje. jūros ‘dugne guli. Jų instrument gilumoje uždegė šviesas, bet čia nuolatines žinias, bet tai yra
gimnazijos įkūrimą ir net buvo šgirdus iš apsilankiusio p*'*' į Jeigu iš Palangos patrauktum tai taip pat pasako, kur ir kokie! narlaivio nesimatė,
liktai spėliojimas.
Labai
nepatogioje
padėtyje
akmenys
jūros
dugne
guli.
numačiusi atskiras patalpas: mane generalinio Tarybos sek-Į! ttiesiai
Reporteris
į Vakarus, pasiektum
atsidūrė
premjeras
Olof
Palme,
Švedai
buvo
labai
susirūpinę,
mums, “Ryto” draugijos gimna retoriaus, buv. “Ryto” girr
j Karlskroną. Stockholmas yra.
kai praeitą rudenį norvegai pra-, socialdemokratas, kuris siekė
zijai buv. II rusų valstybinės jos istorijos mokytojo Jok
ČEKOSLOVAKV PROTESTAS
i žymiai toliau į šiaurę. Stockholg;mn. patalpoje ir valstybinei io, pasiūlymą pirmajame Lietu-i• mą pasiektume, jeigu iš Estijos dėjo leisti gylio bombas, kad pri-j taikos ir draugingų santykių su
Užsienio spaudos agentūros
— buv .rusų moterų gimn. rū vos ministerių kabinete pasiimti įplauktum į Vakarus, niekur ne- verstų narlaivius pakilti į pavir- Maskva, o čia Sovietų narlaivis
t
■ ...
.
_ —r
šių ir pasiduoti, bet norvegai ne- bando įsibrauti į Karlskroną. praneša, kad. 910 Čekoslovakijos
muose. Vilniečiams atrodė toks' švietimo ininisterio pareigas
piliečių
pasiuntė
laišką
respub
fee
.
•
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J
pajėgė'svetimų narlaivių iškelti!Tai buvo pati svarbiausioji šve^
sumanymas nesveikas būsiąs Jam, girdi, buvę pavesta apie tai|~~~
įsakymai , ---------- ---------- :------- -----------------------------------5J du bazė. Iš jos plaukė įsakymai
*
“Ryto” gimnazijai,- kuriai bebū su manim pasikalbėti tų Tary-Jrėti kokio -santykio, ir nepri- i paviršių.
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Norvegai nežino, kieno nariai- švedų karo laivams, kaip ginti Į |———------------- —----- ----------- ;---- ——
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tų skirta tik merdėti, valstybi i>os narių, kuriems spalio 21 d. į klau^cmiečiųi klubo tariamai
nei pasiimant sau ne tik atvyku kancleris Makas Badenietis Ber-2s^oma mano kandidatūra j, viai įlenda į jų fjordus ir su Švediją.
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
sius iš Rusijos mokinius, ku iyne pareiškęs, jog Vokietija su-1šviestimo ministerius, paskelbta kelia bereikalingo nerimo. Jie
Niekam ne paslaptis, kad
riems ji žadėjo būti skirta, bet tinkanti, kad Lietuvos ValstyJ gudoje greta Pažangos inž. mano, kad Norvegijos pakraš Karlskroną reikėjo sustiprinti,
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metuš.
čius
tyrinėja
rusu
karo
laivyno
Į
I
bės
Taryba
sudarytų
laikinąją
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R(mst
šakenic
ir
kitų,
Santaros
ir šiaip pritraukiant geresnią
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‘
J paskirti daugiau žmonių švedu
iĮ ,laivynui.
.
. • Reikia prasyti
* U parlaSLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
sias mokytojų ir mokinių pajė Lietuvos vyriausybę. Be politi Prano Mašioto, krikščionių de narlaiviaJ. Bet ten gali
55 atplaukti
v darbus dirba.
mokratų
K.
Jokanto
ir
Pr.
Do5
in
Lenkijos
narlaiviąi;gas.'-Tad pagaliam pasitenkinta nio motyvo (ne tik nesąs Tary
,
.v . ,
, . I mentą daugiau pinigų. Laisvoji
.SLA-—išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS ifiLLJONUS dolerių
s a angos isp au ęs pa ai Į §vecju spauda kritikavo Palmė
Įsteigiant prie mūsų gimnazijos bos daugumos žmogus, bet ir. vydaičio (apie ją iš spaudos te
apdraudų savo nariams.
1Mla. Koks
paraleliniu
klasių, skiriamu, bent tuo metu, dar jon nė negrį-j sužinojau Taryboje), žinoma. kvtum į Earlskrorą. Dešinėje b jo neutralia
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
atsakymą
daugiausia grįžusioms iš Rusi ięs), savo neigiamąjį
_ __________
. i e^uvo ne^ svarstyta; iš tikrųjų paliktum Goetebdrgo salą-, kairė- neutralitetas, jei gynybai reikia
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
ir kun. dr. ]je turėtum
1 "
1,1 *’ visą
’ _ eilę salų
palikti
Kiekvienas
lietuvis ir lietuvių draugas gali
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kk dėl J. Yčo k
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vis didesnių sumų? Opozicija
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apsidrausti iki $10,000. a
,
kartu. -pirmasis j ir salelių, apaugusių krūmais ir kritikavo ne tik neutralumą,
mūsų vilnietiškoji koedukacijc ir antpolitiniu: esąs Jungtinių;I Juozo
. . Purickio,
. v
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — r5ndowment
daugeliui atvykusiųjų mokiniu Amerikos Valstvbiu pavyzdžio ;Pa^m® viišų, daugeliui esant aukštais! medžiais. Krantais ne bet ir Palmės skelbiamas nesą
Insurance,. kuri ypač naudinga jaunimui; -|ieįdančiam
ir jų tėvų buvo neįprasta, atro šalininkas, kur švietimo dalykai, Priešingiems kunigo kandidatū- užliptum, nes jie statūs.
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.' UUK*
mones tarptautinėse konferen
Sakome,
kad
pataikysi
į
Karls

dė nęsyeika;3t net mūsų tarpe vra išskirti atskirai! sekretaria-|rai i kvietimo ministerius. (Tacijose.
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdTguda: UŽ
$1,000 apdraudos sumą temoką tik S34Wuūetams.
toli gražu * ne visi . jai pritarė tan. o šis nieko bendro neturi tai ilgainiui virio mums lyg sa kroną, bet jos nematysi. Patai-,
Arkady ševčenko, buvęs So
įkurta dar ątsįira r mergaičių su šiokiomis ar tokiomis politi- vo tska tradicija: /turėjome že kyši į smarkų upeli, kuris tave vietų atstovas Jungtinių Tautų
SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.U->
Kreipkitės-į savo apylinkės kuopų velkeJm? ’
mės
ūkio
ir
net
užsienio
reikalų
nuves
Į
Karlskroną.;
jeigu
mo

gimnazija (su Ona Mašiotiene ' nėmis kombinacijomis,
Saugumo taryboje, bet atsisakęs
jie
Jums mielai oazelbūs į SLA įsirašyti- ? • kaip direktore), kuri rado sau Tad sudarant Voldemaro ka- ministerius kunigus, turėjome kėsi upeliu gerai pkukti.
grįžti į Kremlių, šaipėsi iš Pal
Galite kreiptis ir. tiesiai-į SLA Centrą: • J
Prieš ketverius metus pats lai mės pozicijos. New Yorke jis
stskirą patalpą, bet vėliau, jau binetą nebeteko jau su tuo tu- švietimo ministerius krikščionis
demokratus, bet ne kunigus.).
vyno kapitonas norėjo įplaukti paskelbė, kad prieš 10 metų L.
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
(Bus daugiau)
j Karlskronos vandenis ir savo Breženvas įsakė Sovietų - laivy
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
nui ištirti visus-švedų 'bei nor
. TeL (212) 563-2210 ?
vegų uostus, išmatuoti fjordus,
® LLTEkATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir rnckrt
kad rusai lengvai galėtų jų ap- ——~~=—_ -=---GIFT PARCELS TO LITHUANIA
1354 m. metrašti*. Jame yri -vertingi, niekuomet nesenstą, Visa
Krėvė*, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
J. Raukčlo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir T
•' Meilaus straipsniai, bei rtudijos, iliustruotos nuotraukomis t
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U "
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GUARD,

• VIENIŠO ŽMOGAUS: GYVENIMAS, Antano Rūke aprafy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buitie* Bte
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapiu knyf>
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fnrglo Jailnsko knygoje apie Juliau* Janonio gyvenimą Ir po*
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parašė 700 poslapių knygą, kurion audėjo viską, kaa bet kada tr
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui
Ir Metuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. BL
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, pedari
lietuvlq kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimai
tr patarė mums toliau studijuoti
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gavo. Jie prašė lietuvių pagalbos padėti jiems.
VLIKas dar buvo organizavimosi stadijoje, o Ame
rikos lietuviai jau mokėjo užmiršti tarpusavius nuomonių skirtumus ir dirbti pavergtai Lietuvai naudingą
darbą.
x Vienas Įtakingas lietuvis politikas, atvykęs iš Itali
jos, užsuko Į Naujienas ir pradėjo dr. Grigaičiui pasa
koti, kad jis klysta, blogai informuodamas savo skaity
tojus., Karą laimės Hitleris, reikia prie jo politikos lai
kytis. Dr. Grigaitis nesutiko su šia mintimi. Lietuviams
reikia Įkinkyti Ameriką savo pusėn, nes karą laimės Ame
rika. Atvykęs politikas per savaitę parašė straipsnį ir
prašė paskelbti Naujienose, bet redaktorius jo rašinio
nespausdino.
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Susitarimų ardymas - didžiausioji
bendro darbo kliūtis
Amerikon lietuviai pradėjo važiuoti prieš 300 metų.
Didokas jų skaičius atvyko po 1863 metų sukilimo. Dar
daugiau jų čia atsirado po 1903-5 metų nesutarimų. Bet
didžiausias jų būrys;atvyko po 1945 metų, kai Ameri
koje tuo irietu gyvenusieji lietuviai pajėgė panaikinti lie
tuviams Įvažiuoti kvotas ir sudaryti nepaprastai lengvas
atvažiavimo ir čia Įsikūrimo sąlygas.
Reikia neužmiršti, kad Amerikoje Įsikūrusieji lietu
viai rūpinosi gimtinio savo krašto likimu nemažiau negu
dabar atvažiuojantieji. Ilgiau šiame krašte gyvenusieji
turėjo progos geriau pažinti Ameriką, josios reikalų tvar
kytojus, amerikiečių papročius, jų nutarimus, jų pasiry
žimą ginti pagrindines žmogaus teises ir pavergtų tautų
laisvę. Amerika tapo galinga, nes ji suprato tolerancijos,
žodžio ir spaudos laisvės reikšmę. Jie savo mintis lais
vai išdėsto žodžiu bei raštu, duoda progos tas mintis pa
žinti platesniems sluoksniams, o šie vėliau pasirenka pati
geriausią pasiūlymą.
Amerikos lietuviai, pažindami Amerikos principus,
teises ir papročius, Ameriką pasirinko didžiausiu paverg
tos Lietuvos draugu ir nelaisvėn patekusių lietuvių gy
nėju. Nespėjo Sovietų valdžia pasiųsti nepriklausomai
Lietuvai ultimatumą, Amerikos lietuviai padėjo Į sali
visus tarpusaviu nuomonių skirtumus, suorganizavo
Amerikos Lietuvių Tarybą ir ėmėsi žingsnių Įtraukti
amerikiečius Į kovą už Lietuvos laisvę.
Franklin D. Rooseveltas buvo pirmas, Įsakęs Valsty
bės sekretoriaus pavaduotojui Summer Welles nepripa
žinti pavergtos Lietuvos Įjungimo Į Sovietų Sąjungą.
Welles’o pareiškimas neišdygo be lietuvių pastangų.
ALTo žmonėms jau reikėjo atlikti paruošiamąjį darbą,
išsiderėti audienciją pas prezidentą, kad jis priimtų lie
tuvius. Nei lietuviai, nei estai panašaus pareiškimo neDR. PRANAS SKARDŽIUS

\

LIETUVIU KALBA, JOS SUSI
DARYMAS IR RAIDA
(TeMnys)

Bet šalia šitokios rūšies paveldėtinių senybių
mūsų dabartinėje kalboje yra jau apsčiai ir nau
jybių, kurių nuolatinį atsiradimą mums labai
aiškiai liudija pati mūsų kalbos istorija ir dabar
tinės mūsų tarmės. Štai sen. indų kalboj dantis
dar buvo šiaip linksniuojamas: vs. vd. dan (iš
fdant), vs. km. datas, gi. d^ntam ir t.t. Jei šis
linksniavimas būtų iškilęs mūsų kalboje, tai da
bar mes sakytume: vs. vd. *dan, km. *dintčs, gi.
dantį ir kt. Bet toks kamieno kaitaliojimasis vie
noje ir toje pačioje paradigmoje nėfa išlikęs nei
vienoje kitoje ide. kalboje; pvz., sen. graikai yra
apibendrinę vadinamąją stipriojo laipsnio šaknį
! dont- vs. vd. o-dhus (iš ’eO-dont-s; čia o- žodžio
pradžioje yra specialiai vien graikų pridėtas),
km. o-d^nt-cs ir kt; o lotynų kalboje, priešingai,
buvo apibendrinta silpnoji šio žodžio šaknis, pvz.:
vs. vd. dens, km. dentis (iš Mentes), gi. dentem
ir kt.

Mes sav< Kalboje esaAe nuėję drauge ne su
romanais arba gotais, bet su graikais, tr£. ir mes
esame apibendrinę stipriojo laipsnio šaknį dant-:
vs. vd. "dans (vėliau pagal vs. gi. buvo paverstas
i dantis), vs. km. dantis (dar mūsų senovinių raš
tų kalboje ir dabartinėse ryt. augst. tarmėse tebe-

Ne tik atvykęs politikas, bet ir VLIKo dauguma
Amerikos nepažino. Amerikon atvyko kun. M. Krupa
vičius ir V. Sidzikauskas. Juos draugingai sutiko ALTo
vadovybė. Dvi dienas su jais tarėsi Įvairiais Lietuvos
atkūrimo klausimais, bet aiškios nuomonės nepriėjo.
ALTo atstovai nuvedė svečius Į Valstybės departamentą,
bet jie rado reikalo primesti Amerikos lietuviams Bend
ruomenę. Amerikiečiai suprato atvykusių pageidavimus,
bet išsiderėjo, kad Bendruomenė nekliudytų ALTui ir jau
veikiančioms lietuvių organizacijoms. Jie sutiko su viso
mis sąlygomis, kad tiktai ALTas nekliudytų Bendruome
nei “apjungti visus lietuvius”. ALTą sudarančios organi
zacijos apima tiktai dalį lietuvių, o Bendruomenė apimsianti visus. Jie paskelbė, kad visi lietuviai yra Bendruo
menės nariais, nors jų nepajėgė Įtraukti Į Bendruomenę.
Prelatas Jonas Balkūnas tapo pirmuoju Amerikos
Lietuvių Bendruomenės pirmininku. Jis ragino visus to
meto Bendruomenės narius padėti ALTui, vasario mėne
sio aukas skirti ALTui ir padėti ALTui aukas surinkti.
Bet Bendruomenės vadai sulaužė ir šį prel. Balkūno
duotą viešą pažadą. Prel. Balkūnūi buvo labai nemalonų
•kaityti spaudoje ir klausyti-jo oficialų pareiškimą,-kada
Bendruomenės vadai jį sulaužė ir vasario mėnesio aukas
rinko pačiai Bendruomenei. Bendruomer.ininkai sulaužė
ir visą ėilę kitų pažadų.
Amerikos lietuviai tautininkai leido savaitrašti “Dir
vą’1. Susižavėję Vincu Rasteniu, jam atidavė “Dirvą”. Jie
pilniausiai Rasteniu pasitikėjo, jam atidavė “Dirvą”, kad.
jis galėtų rašyti, kas jam patinka. Jie pasitikėjo buvusiu
“Lietuvos Aido” redaktoriumi ir buvusiu Lietuvos tauti
ninkų partijos sekretoriumi. Kuo visa tai pasibaigė?
Tautininkai turėjo sunkiai pasistengti, kad p, Rastenį
išprašytų iš “Dirvos”. Jis buvo bendrądarbiaūtojas.

L. Enciklopedijos redaktorius padarė tą pačią klaidą,
kurią buvo padaręs ir K. Karpius. Jis pasisamdė V. Rastenį angliškai L.E. laidai redaguoti. Jis neištyrė, kodėl
iš “Dirvos” V. Rastenis buvo išprašytas. Rastenį skaitė
gabiu žmogumi, bet jam nedingtelėjo mintis, kad ir gabus
žmogus gali Amerikos lietuvių visuomeninį gyvenimą
nukreipti: nutylėti Amerikos ir Amėrikbs liėtūvių atliktą
darbą ir priešakiu išstumti bendradarbiaujančius fronti
ninkus. Dabartinis papildymų redaktorius eina tais pa
čiais Rastenio nustatytais keliais.
J.
Visi žinome, kad doleris yra visuomeninės' veiklos
pagrindas. Vien tiktai doleriu visko nepadarysi, bet ir
be dolerio nepajėgsi didesnio darbo atlikti. Bendrūomenininkai nepajėgė Amerikos lietuvių iš visuomeninio gyve
nimo išstumti. Užtat jie ryžosi palaužti ALTo ekonominį
pagrindą. Prieš 15 metų pradėjo grobti kovo mėnesio
aukas, palikdami ALTą be pinigų. Jie bandė Įsibrauti Į
ALTo centrą ir graužti jį iš vidaus, bet ALTas iki šio

pažįstama lytis), nei. danti arba dantie, gi. dahtų
ds. vd. dantes, km. dantų ir kt.; bet dabartinėje
rašomojoje kalboje daugiausia vartojame: dantis,
km. danties ar dančio, nd. dančiai arba dažniau
danini, ds. vd. dantys, km. dantų (tarmėse ir dančių) ir kt.
Patiašiai kaip dantis, mes esame perdirbę ir
daugiau tos rūšies žodžių; pvz., sprendžiant iš
mūsų kalbos duomenų ir senovinių ide. kalbų mes
seniau būsime linksniavę: vs. vd. *erd ar "^šerdi,
vs. km. širdis, nd. širdi ir kt.; bet ilgainiui šios
įvairybės negalėjome pakęsti: iš šerd- susidarėme
šerdis “medžio širdis” arba šerdė “t.p.”, o iš širdširdis. kuri iš pradžios tėra buvusi priebalsinio
kamieno; pvz., Daukša savo postilėje dar yra var
tojęs vs. km. širdis, ds. vd. širdęs, km. širdų ir kt.
visai, panašiai, kaip kad dabartiniai tverečėnai
linksniuoja žąsis: vs. km. žąsės, ds. vd. žąses (su
šakniniu kilčių), km. žąsų ir kt., taigi visai pana
šiai kaip sen. graikų kalboje, pvz., vs. vd. che:n.
km. chem^s. ds. vd. che:nes, km. che:no:n ir Ift.
Kaip rodo kitos ide. kalbos, ir mūsų širdies bei
žąsies vs. vardininkai seniau bus buvę ne širdis
Į'ir žąsis, bet veikiausaii *šird arba ’širdi, kaip
kad savo laiku J. Schmditas yra manęs, ir -žas. •
Taip pat ir K< Sirvydo bei .dabartinių tvėrė*
jčėnų pažįstamoji brūvis, km. bruvies “antakis”
: (rusų brov’, lenkų brew) tuo būdu yta kildintina
iš vs. vd. *brūs (~ sen. indų bhrus), km mi ves.
gi bruvį. pagal kurį vėliau yra atsiradęs vs. vd
bruvis, ir kt. Plg. dar lot. cor “Širdis” iŠ cord

KOVOS DĖL SPAUDOS
(ATSIMINIMAI)

niu prisirinko kaip į muge. Ap-1 — l'ai yra mūsų susiprajimo
^aūgos pareigas ėjo J. Mainionis. | r jėgos klausiniai, - aiškinau.
Smilgių, Rozalimo, Pušaloto,
Virš valsčiaus durų kalbėjo pla-!
Jei būsime pajėgesni, stipriau
Naujamiesčio respublikos
katas: šalin caro valdžia! le- Į susiorganizavę, tai daugiau laiJ. Mcravskis, J. Šliogeris ir aš gyvuoja nepriklausoma •Lietu-1 mėsime. Pavyzdžiui, grįžta vi rrevoliucinio komiteto posėdyje va!” Mitingas užtruko, buvo, sailis. Nėr su iuo kalbos, kol bus
i ;; y y
varstėme klausimą, kaip įvyk- klausimų iš minios. Vieni klau-į
-i išrinktas naujas, tinkamesnis.
1 t•
v•
•
dyti perversmą čia suminėtųjų sė, ką daryti su vagimis. F*
Ki-1 Visur tai]) daryti, kur tik gavalsčių plote. Nusistatyta su- tiems rūpėjo vaikų mokyklos, j įima,
’.raukti per senifrnuš į miestelius Pasibaigė mitingas įsakymu su-į
mases žmonių, iš bernų organi- si rinkusiems: laikytis šeimoj
monopol.o
menke.
<uoti apsaugą, o pačiam komi- nutarimų, kitame susirinkime
uždai \ jį. Bet neetui vieloje atlikti reikalingus rinkti viršaitį, mokytoją, sekre- i
jo ir nupiešti. Kambtu’rtą
veiksnius. .Kalbos pabaigtos, ir j torių. Valdininkų nė vieno nebe \ naikinti? Tas pats reikalas ir su
/ezoHticijos išspausdintos.'
: liko — jie jau buvo prieš kelia: pastotėmis, kurių, .piorVt reikaSmilgiai, Sekmadienis. Atvy- dienas išlakstę. Valsčiaus turtą!I lauja, —..nevažiuoti. Išvarytajai
kome su J. Moravskiu tiesiai į• apsiėmė saugoti susirinkimo ap- policijai atpuola visokia prievoį
Iv. Kitaip yra su žvyru. Jo reikia
susirinkimą, žmonių susirinko ' satigaj
neapsakomai: tūkstantinei mi- ė Pušalotas. Kalėdų antroji die I keliams kuriais mes važiuoju
* *J V
r.'.c.
T?.i
yra
mūsų
re'kalas,
ku-nios: Ūpas ^šventadieninis.' Mč-'l na. čia radome valsčių jau apsi
'avskio bernas - sargvbos virši tvarkiusį: įvesta nakties, sargy- Tio neįufimt apleisti. Čia taip
ninkas praneša, kad apsauga ba kaimuose, ir kai kur vaikams darvkite. kaip su mokvkla: vaiėitia pareigas, ii“ budi. Mitingas . Įsteigia sava mokykla. Mokes- kai ’toliau' ■ niekosi. Užbaigėmebaigiaši nu tariniu: pavaryti pa čiai taip pat nustota mokėti,-ligi mitingą, linkėdami vieni ki
reigūnus, nemokėti mokesčiu, bus išrinkti savi valdininkai. tiems sveikatos, drąsos ir kant
nevažiuoti pastočių, bet taisyti Kai tik “valdžia” pamatė atsi-. rybės.
kelius, mokytis namie, mokykla šaukimus ,-tai ir išlakstė.
Naujamiestis, šiokiadienis, čia
veiks, kai bus savo mokytojas,
— Tvatys apsidirbome, — kai-' revoliucijai -pavyko. Gavę atsi
P. Braždžiui • pavesti saugoti Į bėjo mitingo’ dalyviai. Policiją šaukimus, viršaitis su raštinin
valsčiaus turtą ir eiti sekreto-r tiek apėmė baimė, kad ji, sku- ku pasitraukė. Nevaromi išėjo.
riaus pareigas. Kitus pareigu- J biai traukdamasi iš savo pozici- Jų vieton susirinkimas savus iš
nus vėliau išrinks, valsčiaus susi-1 jos, net .-ginklą su šaudmenimis rinko. Policija ir mokytojas, vos rinkimas. Senieji pareigūnai — j paliko. Dabar jis tarnauja ap- išgirdė apie seimą, pirmieji pa
mokylojas kažkur dingęs, poli- saugai.
bėgo. Sako, čia pat į Panevėžį. •
Cija pabėgusi, viršaitis susirgęs,
Diena buvo šalta. Kojos, ir Tvarką vedė ir ją prižiūrėjo re
b raštininkas Be*. žinios prapuo rankos stiro nuo vėjo. Valsčiuje, voliucinis komitetas, platesnei
lęs. Kaimų tvarkai ir rimčiai ap visi negalėjo sutilpti. Į bažny publikai pasilikęs nežinomas.
saugoti nutartį .kad kiekvienas čią eisime, buvo girdėti balsų,’ Kaį atvykome į mitingą, jau ra
kaimas statys nakties sargybas. gera darba dirbame, Dievui ne- dome Antanaičio rūpesčiu viską
Atsisveikinimo žodyje dar kartą nusėdėsime. Nelengva buvo įti- paruošta. Tai buvo lyg ir bai
buvo prisimintą^ kad. reikia lai- kinti, kad ir revoliucijos metu giamasis
atliktųjų veiksmų
kytis vienybės, būti drąsiems ir mitingams ne vieta maldų ne akordas.
tvirtiems.
\
'
muose. Palikę atvirus langus,
(Bus daugiau)
Rozalimas; šiokiadienis. Nors šiaip taip susispaudėme į valsdiena buvo paprasta, bet žmo- čių. Baigėme mitingą. Kai kas
— 2,500 afganistaniečių kas
meto šiaip taip apsigynė. Kaip ilgai jis išsilaikys — šian mėnesį pabėga į kaimyninį Pa
kistaną. Nuo Sovietų okupacijo
dien sunku spręsti. Visiems ALTo šalininkams reikės pradžios, į Pakistaną pasitraukė
ši klausimą spręsti artėjančiame kongrese.
apie trys milijonai.
(Tęsinys)

vs. km. cordis (iš hordes = iiiūsų širdęs). ds. km.
cordum (= mūsų širdų), taip pat sen. graikų pūr
“ugnis”, vs. km. pūros ir kt.
Visai panašiai yra kitėję ir priebalsinių (arba
atematinių) kamienų veikšfnažodžiai. Pvz., sen.
indai dar yra asmenavę: asmi “aš esu”, asi “tu
esi”, asti “jis yra”, bet sifias “mes esame”, stha
“jūs esate”, s^rtti
yr^” šalia veikiamojo esa
mojo laiko dalyvio sanL, kuris buvo linksniuoja
mas visai patiašiai kaip ir dan “dantis” (kamie
nas dari!-), ries iš įjrbdžios ir šis pastarasis žodis
yra buvęs ne kas kita, kaip tos rūšies dalyvis šalia
veiksmažodinės šaknies ad- “ėsti” (iš ide. 'ed-).
Taigi čia mes ir vienu ir kitu atveju turime rei
kalo su dviejų laipsnių šaknimis: stipriojo laips
nio šaknimi es-, ed- (pig. sen. ind. admi “aš ėdu,
valgau”) ir silpnojo s-, d-; pvz., ds. 1 asm. $as
arba 3 asm. s«nti yra sudaryti iš šaknies s- ir ga
linių -mas h* -arfti; plg. dar sen. indų <?mi “aš
einu” (iš ide. *etma), yti “jis eina” (iš ide. ”eiti),
bet imas “mes einame5’ (iš. ide. •i-mėsj, yanti “jie
ėlna”,, dalyvis yalit- ‘‘einąs’l ir kt.
~ kalboje tik
Šitie pirmykščiai santykiai mūsų
iš dalies bėra išlikę: iš visų augščiau minėtųjų
.v,
I žodžių silpnąjį ki^nį tėMH išlaikiusi tik » šaknis
!«-, ir tai tik ^enotinėje raštų kalboje;.pvz.. Dfcukišds postilėje yra asmenuojama: esmi, ėsi, esti,
esme, este, esti, esąs, bet sančio, sančiam, santį,
mot. santi. ktn. sah&bs ir kt. arba eimi, eisi “tu
eini”, eiti “jis eina”; eime “mes einame”, eite,
I eiti “jie eina , einąs, bet enčio enčiam, entį mot.

> 4

t

o' atsakyti į klausimus: ką
| daryti su monopoliu, su pastotėĮ mis, kurių poryt reikalauja į
! Panevėžį žvyrui vežti keliams

VLADAS K)2ĖLA

”

. - ) i .

•

giminės enti, km. enčios ir kt. čia tik veikiamuosiuose esamojo laiko dalyviuose esame.kiek išlaikę
silpnosios šaknies pėdsakų, o visur kitur yra jau
apibendrintos pilnosios šaknys es- ir ei-.
Kad tai yra visai neseniai Įvykę, aiškiai dar
rodo tas faktas, kad Daukša su Sirvydu neveikia
mąjį esamojo laiko dalyvį nuo eiti turi susidarę
ne su formantu -na-, kaip kad dabar mes darome,
bet be jo( t y. e jamas, ejama. Sirvydas vietomis
net ir veikiamąjį to pat laiko dalyvį susidaro pa
našiu būdu: ejąs, ejanti; ejant ir kt. Dabartinėje i
mūsų kalboje šios lytys daugiausia yra perdirbtos
pagal balsinius veiksmažodžių kamienus, pvz., esu.
esi, esame, esate arba einu. eini, eina, einame,
einate, taip pat ir esąs, einąs, esamas, einamas;
kai kurie žemaičiai pagal 3 asmenį eit “jis eina?
vietoj einąs, einant turi sudarę ir eitąs, eitanri
šalia aš eitu “einu”, tu eiti “eini” ir kt
>

Dar daugiau mūsų kalboje vrr. ncrdnbū).' ’ri(dinamosios reduplikuotinės veiksmažodžiu lytys.
kurių senovinėse ide., ypač sen. indų, graikų "ir iš
___ randame dv£
j dalies lotynų, kalbose dar apsčiai
j sen. indų dadba.mi “aš dedu, statau”, dada*£i
.....” z.(ds. 1 asm. ...
‘aš aduodu
dadnris “mes duodame”,
j^ga-mi “aš einu, vaikštinėju”, gr. t«the-mi “aš
dedu”, d'do;mi “aš duodu” ir kt.
!

(Bus daugiau)
I h

n
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VĖJAI

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol. Minkšti
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
tokiu auresu:

b uneral Home and Cremation Service

Naujienos, 1739 S. Halsied St., Chicago, IL 6U60tj

DR. PAUL V. DARGIS
gyuytojas ir chirurgas

Retojo ž.

1729 S. Halsted Si.
Chicago, IL 60608
24 Hour Service

< ha ries S tas ūkai t B

1

FD. LE.
medvedevo

312) 226-1W

NUOMONĖ

Iš Sovietų sąjungos ištremtas
ir danai; vakaruose gyvenantis
Medicinos direktorius
rašytojas Z. iueaveaevas, sovie
1933 S. Manheim Rd^ Westchester, IIL tinių tepalų ekspertas, pareiškė,
VALa^-UUS: 3—9 darbo dienomis
Kad naujai įsruimasis Sovietų
ir kas antrą šeštadierų 8—3 vai.
komunistų partijos generalinis
į Tek; ooZ-^727 arba 562-2728 į sekretorius Černenka nepasiliks
savo pareigose ilgiau nei dve-j
jus metus.
j

i

......

We^tcnesier Community klinikos

fe;
Brazilu dienraščiui “O Globo”)
Service 355-4506, Page 06053
MIKAS ŠILEIKIS
TILTAS” (Aliejus)
duotame pasikalbėjime, jis taip
pat sakė, jog Černenka nebūsiąs
išrinktas Sovietų Sąjungos aukš-l
vauti. Velykų pietums prašome
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
FLORIDOS
LIETUVIŲ
ŽINIOS
_
čiausiosios tarybos prezidiumo
įsigyti bilietus iš anksto, rezer
SPECIAL Y ii E; AKIŲ LIGOS
pirmininku. Jis jau yra 72 metų ,
Ramintos Lampsatytės, Mi 29 d. 6 vai. vak. Festivalio metu vuojant vietas pas sekr. A. Kru1907 West LUBid Street
amžiaus ir, be to, nesveikas.
chael Kollars ir Vilijos Mozurai- pajamų gauta $7,038.43, išlaidų likienę sekmadieniais klube ar
V a landas pa&ai susitarimą
Medvedevo * įsitikinimu, val tytės koncertas įvyko mūsų klu turėta $2,051.20 (apskaičiavi ba te.ef. 367-1231. Bilieto kaina
džia Sovietų Sąjungoje bus pa bo salėje kovo mėn. 11 d. Ruo mas dar negalutinis).
$7 asmeniui.
*
*
*
tikėta
kelių
asmenų,
partijos
po

šė Lietuvių klubas. Koncerto
DR. FRANK PLECKAS
litinio biuro narių, kolektyvui. pradžioje klubo pirm. A. GudoKlubo pietūs. Nors nuolatinės
Šv. Kazimiero mirties 500 m.
OPTOMETRIST AS
1 nis klausytojus supažindino su šeimininkės krnbas neturi, ta- sukakties proga kovo mėn. 4 d. F
KALdSA LLklUVJŠKAl
menininkais, pažymėdamas, jogjeiau atrodo, jog sekmadieniais s v. Vardo bažnyčioje iškilmin
2618 W. 71st St. TeL 737-5149
— Antrojo Pasaulinio karo lai jie esą svečiai iš Hamburgo, Vo-] p.etų gaminimas vyksta visiš- gose Mišiose dalyvavo St. PeTikrina akis. PrxtaiKo akinius
kų britų premjero Churchillio kietijos, šiuo metu koncertuoją 1 Kai patenkinamai: maistas esąs; ..ersburgo vyskupas Thomas . bI
ir “contact lenses'’.
požeminis kabinetas Londone, Amerikoje.
skanus ir įvairus, o prie stalų Larkin ir pasakė pamokslą. Kon-11
Great George gatvėje, balandžio. Pirmoji koncerto dalis buvo patarnavimas geras. Kovo mėne celebruotas Mišias laikė kuni- I
mėnesį bus atidarytas lankyto- įkirta Brahmsui. Čia V. Mozupietus gamino sekančios or gai: G. Goodman, V. Zakaras, i
Dr. LEONAS SEIBŲTIS jams ir turistams. Iš viso gali- raitytė padainavo šešias Brahm sįganizacijos:
4 d. — veteranų šo □FM; A. S tašys, V. Dabušis ir I
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
aną pamatyti 19 kambarių, apdainas, o M. Kollars ir R. kėjų grupė “Audra”, 11 d. — i R. šakalys, GFM. Per Mišias gie- |
. PROSTATOS CHIRURGIJA
saugotų 10 pėdų storumo beto-, Lampsatytė išpildė Brahmso vaidintojų grupė “Žibintas”, dojo klubo choras, diriguojant g
2656 West 63rd Street
no lubomis.
j sonata D mol iš keturiu daliu 18 d. — LB St. P.etersburgo apy muz. P. Armonui, vargonais pa- 1
Valandos; aątrad. 1—4 popiet,
—----------------- — ‘; * • j smuikui ir fortepijonui. Antrąją linkė, ir 25 d. — jaunimo šokių lydėjo A. Mateika.
- .ketvirtai.-.5—7 vaL^sak; ;
—Ješse Jackson , pareiskėj.'. jfOncerto dalį -menininkai paskygrupė “Banga”.
Po Mišių šv. Kazimiero misiOfiso teleionas: 776-2880^
kad rudenį jis gali nepritarti, rą lietuvių kompozitorių muziVaidintojų grupė “žibintas” jos ved. kun. A. Zakaras, OFM, g
Rezidencijos telef-: 448-5545
demokratų partijos kandidatui; kaL Bisui solistė padainavo Da- pietų metu atliko apie 15 min. padėkojo vyskupui už apsilan
I
prezidento pareigoms.
i lilos ariją iš operos “Samsonas programą: aktoriai A. Ulbinas kymą ir įteikė jam dovaną.
Lietuvių klube šv. Kazimiero i
• ir Dalila”, o M. Kollars ir R. ir St. Vaškys suvaidino scenos
1 Lampsatytė išpildė Mozarto vaizdelį “Pasikalbėjimas pajū sukakties minėjimas pietų metu
<
! kompoziciją.
i>uvo
tęsiamas
toliau.
ry
”
ir
visi
žibmtieėiai,
akordeonu
Čia
išsa

Florida
įlEET M CHALLENGE!
oalydnt A. Kusinskiuį, padaina mią paskaitą apie šv. Kazimie
Tarptautinis festivalis, vykęs vo kupletus. Scenos vaizdelį ir rą, jo gyvenimą ir to meto lai
kotarpį skaitė kun. A. Stasys, gi
vasario mėn. 24-26 -dienomis kupletus parašė'-St. ’Vaškys.
Kovo mėn. 18 d. pietų metu kiudo choras padainavo penkias
Bayfronto Centre, kur lietuviai
Prostatos, inkstų ir šlapumo
j dalyvavo su meno paviljonu, savo įspūdžius iš kelionės . į Ro damas. Minėjimas baigtas pa
takų chirurgiją.
virtuve ir dainomis bei šokiais, mą ir ten vykusias šv. Kazimie dainuojant “Lietuva brangi”.
5025 CENTRAL AVE.
gražiai pavyko. Įvairiuose meno ro mirties 500 metu sukakties Dirig. P. Armonas. Akompana
S>L Petersburg, Fla. 33710
■Į pasirodymuose, maisto paruoši- minėjimo iškilmes labai įdo vo Mrs. Margaret Sullivan.
(Bus daugiau)
Tel (813) 321-4200
Į me, transportacijoj, budėjime miai nušvietė d rd. J. Baikūnas.
■ paviljonuose, šiaudinukų, juosto
Velykų pietūs ruošiami Lietu PATS SKAITYK IR KITUS
į audinio bei margučių margini
mo demonstravime ir įvairiose vių kxube balandžio mėn. 22 d.
SERVE WITH PRIDE IN
PARAGINK SKAITYTI
2
vai.
popiet.
Kviečiame
visus
kitose
pareigose
dalyvavo
apie
Apdraustas perkraustymas
THE NATIONAL GUARD
200 žmonių. Padėkos pietus narius ir svečius gausiai daly- DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS
iš įvairiy atstumai.
jiems klubas suruošė kovo mėn.
ANTANAS VILIMAS

SENIAUSIA IR D1DŽLAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

i

■-

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

9

Telef. 476-2345

■5

£

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT]

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero, HL 60650
Tel: 652=5245
t'RUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojmo direktoriai:

TeL 376-1882 ar 376-5996

JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI
i

1
»
PERKRAUSTYMA1

LiKstes automobiliams pastatyta

l ĄIDOTITVIU KOPLYČIA

Leidimai — Pilna apdrauda

4348 So. California Avenue

ŽEMA KAINA

Priimam Master Charge
ir VISA kerteles.
L ŠERĖNAS.
Tel. 925-8063

Ė

SOPHIE BARČUS
XAOUO IŠIMO* VALANDOS

. TO TRUST IN YOUR FELLOW MANIS A
NOBLE VIRTUE"" EXCEPT WHEN HE'S

DRIVING. NEVER TAKE ANOTHER
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED.
SOONER OR LATER HE
MAY DO THE,
UNEXPECTED/
«=

fieiudieaiaii Ir leknulienUi*

T----- -

Tel. - 523-3572

- -------——

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ
2OMF- Chicago

Laidotuvių Direktoriai

cllt ttps

EX/WSSMWDIW/A&

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

ftotiM WOPA - 14W AM
trvDtliuoiaims ii
Marąuett* Parka.

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinoii

TeL 9744410

— Aldan* Devtw
TaU<j 77MMJ
'159 S*. MAPLEWOOD

CHICAGO. IL 6QS2?

—E

VASAITIS-BUTKUS

IN AN i
• AC*

.Lietuvos Aiuaa

LAIDOTUVIŲ! DIREKTORIAI

KAZĮ BStAZDi'O*'"’
5« 5 M t *> ■

rnu

rs.-’r; r- -ur
awiUnlo giX Vii
Lddof U ^CXV
bcriri
AJL

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

V
-r

Telefonas — 652-1003
I

■''VursMT*. nhrw*«

I
5 — Naujienos, Chicago, 8, IH.

■
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į ’

Žagarės klubas

1

Bruno 1><-nd ėraitis.

Mich., r Joseph Strumskis, ’š bo narių susirinkimas įvyko
Juozas Badžius, iš Marque * 1 New Pori Richey Ela.;
1981 m. ko o zl d. Anei s K ipo
*5
—
Vyt.
Gutauskas*
iš
jak sa'ėje, 15(K
Parko lankėsi Naujienose
Jonas
Kasiu)irm. Paul
:’,0 mirus os žmones
Susirink mą at
laitis,
iš
M
aim
Beach,
Eli.,
V.'
Masilion’.s ir sveik no gaudai
nos .) melų mirtie> sukak
Kendra.
ienė,
iš
l'oronto,
OnL,
iri
nusirinkusius n aiius. šis susirinatminimui.
E.
Panavas,
iš
Marquette
Parko.
I
kimas buvo pirmas š’met.
Dėkui už vizi’.ų :r paramų
š rd.ngai dėkojame visiems.
š.m. vas.ir;o mėn. 1C d. miruNaujienoms.
s:oji narė Anastazija Williams
(i:uita už kalendorių:
Bronė Spūdienė, iš Word
po >5 — Stasys Dagys, iš M?r- buvo page:bta narių atsistojimu
haven, N.Y., per E. Mikužiūlę,
ir minutės tyla, o jos šeimai išSLA iždininkę, pratęsė prenu peKu Parko, Liudas Dovyde-'
kš a g Ii užuojauta. Prie jes
meratą ir pridėjo Naujienų pi n?< iš ('.larks Summit, Pa., Ada j
Juškiene, iš Marquette Parkoj K po buvo pade a vaza su gėlėtarnai $20.
skirtis su ilgų
Edv. Papendikis, iš Brighton mis. Buvo
s.rdingai dexojame
>e. bet tokia jau
Parko. Jonas Razmukas, iš 18-os me i u gerr
nuolatinę paramą.
apyl., Anna Savickas, iš Beaver-į
me .Naujienas:

ft&AL ESTATB FOX SALI

»1AL • STATI
SMU
MUmeL Ž»iw I —> PtrrfrriiBĮi

|

— FerdAvInrwd

i

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM*
m ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LSSIMOKtJTM ATI.
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS

Ii

,

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidento

TeL 847-7743

2212 W. Cermak Road
BUTŲ

NUOMAVIMAS

S MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

; Anton

s ir valdybos naShakenis, iš Brighton
A NOTAR1ATAS • VERTIMAI.
Chicagos Tautos Fondas —
ir Pranas Smulskis, iš j r ų p 'r nes: m i buvo priimti
$25, BALFo 76 skyrius, Detroit.
HSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTOBA
vienbalsiai. B( to, buvo pranešLima Ohio;
iI
Mich. - $15. ir ALTo Cicero i
gavo širdies
— K. Mažeika, iš Winni ta, kad Jim I
J. BACEVIČIUS — BELL REACTS
riba
skyrius — $10.
smūgi, bet dabar jau yra na-1
peg. M-n.;
Dėkui už paramą.
INCOME TAX SERVICE
Į Š2 — Charles Genis, iš Cice- i inuo^e ir stiprėja. Serga Stella
• Jurėnas, kuri guli Šv. Kryžiaus njargučių dekoravrmo kursus, dekoruoti, prisikikanl lietuviš
Joseph Šlajus, iš Albuquerque, į ro, Illinois.
8529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 . ..
kurie
vyks
s.m.
balandžio
mėn.
kų
velykinių
marguč
ų
margi

iri
Ačiū
visiems.
N.M., pratęsė prenumeratą
Deja, mūsų narė Anna Lu- 7 d., štšLadicnį, nuo 10 vai. ryto nimo tradicijų..
pridėjo $35 —- už kalendorių iri
f
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
------------------ L
berskis sulaukė jau 101 melu ligi 12 vai., ir po pietų nuo 1 vai.
Naujienų paramai.
ELEKTROS ĮRENGIMAI
j — Chicagos Lietuviu Spaudos amžiaus, bet jaučiasi gerai.
ČIA
GERIAUSIA
VIETA
ligi
3
vai.
Kursams
vadovaus,
PATAISYMAI
STEBUKLAS!
P|ER
Ačiū už puikius linkėjimus ir
i klubo nariu susirinkimas įvyks
Turiu
Chicanos
minite
Knygų patikrinimo komisijos kaip ir visuomet per ašluonioliPAKLUSNUMU
LIETUVIAMS.
nuolatinę paramą.
Dirbu
ir
užmle^iuoe,
fr^!s
Į penktadienį, balandžio mėn. 0 (i. narė Bernice žemgulis perskaitė ka metų vad oavo, ponia Cršula
jaranfuotaj Ir sąžiningi L
“Po [riju dienų Galilėjos Ka
Sekantieji skaitytojai pratęsė į 7 vai. vak. Lietuvio Sodybos sa- klubo vedamų knygų revizijos ’ Astras.
KLAUDIJUS PUMPUTI!
į 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
noje buvo vestuvės. Jose daly Dilelis butas savininkui. Geras inves
4514 S. Talman AvSc*
'
prenumeratas ir pridėjo Naujie-: Įėję- esančioje 6515 S. California aktą, kur buvo pažymėta, kad,
Muziejus nuoširdžiai kviečia vavo Jėzaus motina. Į vestuves tavimas.
Tai. 927-355$
noms paremti:
ĮAve. Visi nariai kviečiami daly- knygos vedamos tvarkingai.
visus ir visas, kas norės šio meno taip pat buvo pakviestas Jėzus
$55 _ Albin ir Helen Hoff-jvauti, nes reikės daug ką ap
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
Klubas nutarė pasveikinti su ■ pramokti, atsilankyti minėtu lai
pirkinys.
ir jo mokiniai. Išsibaigus vynui,
tarti.
Valdyba
man, iš Chicago, 111.;
Velvku šventėmis . S. Barčus.i
ir ku į muziejaus patalpas.
DĖMESIO
Jėzaus motina Jani sako
Didelis,
gražiai
įrengtas
bungalow.
$;J5 — Emil ir Julia Sinkys,
62-80
METŲ
AMt VAIRUOTOJAI
Lie'uvos Aidų radijo valandėles, į Alvykstantivji, kiekvenas - a
Nebrangus.
neturi
vyno
”
.
Jėzus
atsakė:
u
()
Tiktai
$126
pusmečiui
automobilio
iš Santa Monica, Calif.;
— JAV R. L. B-nė rengia švz. į taip pal paskyrė kuklią auką1 privalės atsinešti šešis nuspalliability draudimas pensininkams.
$25 — Felix Mackevičius, iš : j<azjm; ro 5(10 metų mirties mii- Vyčių banketo programos kny- • vuotus kiaušinius, kurie namuo-j kas man ir tau, moterie? Dar
Kreiptis: A. LAURAITIS
ŠIMAITIS REALTY
neatėjo mano valanda!”
4651 S. Ashland Avt.f
.Brighton Parko;
nėjimų š.m. balandžio mėn. 8 d., SaiI se turės būti taip paruošti:
Chicago, HI.
Jo motina tarė tarnams: ^Da
INSURANCE — INCOME TAX
i po $20 — Julius Fetting. iš į sekmadienį, 11:30 vai. ryto, tuo
Tėl.
523-8775
arba 523-9191 *
Sekantį susirinkimą nutarta: Nulupus keleto cibulių žieves rykite ką tik Jis jums lieps”.
'Hot Springs, Ark., Anna Gau-! jau po sumos, šv. Mergelės Ma2951
W.
63rd
St
sušaukti balandžio 28 d. 1 vai.
reikia iš vakaro pamerkti į
(Jono 2:1-5)
Tel: 436-7878
shas, iš Hot Springs, Ark., Vai; rjjcs (rimimo parapijos salėje, anksčiau minėtoje salėje.
Įšalto vandens indą ir palikti vi
Kviečiame pasiklausyti šios
Karaliukas, iš Detroit, Mich.,, pask3j‘ą skaitys istorikė p. Ali-į Po susirinkimo vyko pobūvis sai nakčiai. Ryte tą mišinį reikia
Juozas Leščinskas, iš Detioit, i C]j;1 j>UgVĮį. puS rodomos skaid- ir malonūs pokalbiai. Visiems užvirinti ir pavirti 15 minučių. programos šiandien 8:45.vai. va
kare radijo banga 1450 AM.
Mich., ir M. A. Pautienis, iš rėš iš šv.
" Kazimiero minėjimo buvo palinkėta linksmų šv. Ve
. Po to išgriebti cibulių žieves ii
Sekmadienį 9 vai. ryte
ov.Nmciuieią
ivie laui
radijo
Richmond Hts., Ohio;
Romoje. Įėjimas laisvas. Visi lykų ir gražių margučių.
] skystį iškošti. Į jau švarų skystį Danga 1190 AM per Sophie B
TESTAMENTAI
: po $15 — P. Brazaitis, iš Mar kviečiami.
Rožė Didžgalvis, koresp. [sudėti tiek kiaušinių, kiek no '
CHS
‘
'Gerąją
naujiena
quette Parko, ir Tomas Migli
Tuo reikalu..jums gali daug
ina nuspalvinti r vėl pavirinti lietuviams”
nas, iš St. Petersburg Beach,
— Kasu, lietuvių federalinė
\
10-15
minučių.
Nuėmus
indą
BALZEKO LIETUVIŲ KUL
Jei turėtumėte klausimų, ma padėti teisininko Prano. ŠULO
<Fla.;
kredito unija, už IRA terminuo
į nuo kaitros, -kiaušinius jame pa- lonėkite parašyti. Mūsų adresas: paruošta ir teisėjo Alphonse
TŪROS MUZIEJAUS
po ęiO — Frank Bastys, iš tus indėlius moka 11%. Atida
■ likti ligi skystis atvės. Kiaušinio Lithuanian Ministries, P.O. Box WELLS peržiūrėta “Sūduvos” '■
PRANEŠIMAS
No. Chicago, Ill., Teresė Liut- rius ar padidinus savo sąskaita
! spalvos stiprumas priklausys [ 321, Oak Lawn, Ill. 00154.
išleista knyga su legališkomis;
kienė, iš St. Petersburg Beach, iki š.m. balandžio 15 d., indėli
Liečia: lietuviškos tradicijos nll0 cibuUų lukštų kiekio ir viformomis.
Lungys, iš St. Pe~ įgalite nurašyti nuo 198 3 metų puoselėjimą — velykinių mar- rim0 laiko‘
Fla., Stepas
!
-- JAV Valstybės departa
M. ŠIMKUS-S‘;.
Knyga su formomis gauna
ira Beach, Fla., A.
crywu.
tersburg
/i. Macmac- !no
paj;am
gučių dažymą.
. j Išėmus iš skysčio jau išviru- mento sekretoriaus pavaduoto
Kasa
Notary Public*”'
**
kus, iš Euclid, Ohio, dr. Joseph
Kaip kiekvienais melais, taip ;sjus kiaušinius, juos reikia rū- jas R. Buri patvirtino, kad So ma Naujienų administracijoje.
INCOME TAX SERVICE
Šidagis, iš Sebewaing, Mich., ir
— Irako lėktuvai bombarda--ir šįmet, Balzeko Lietuvių KuL neslinkai nusausinti, o po to at- vietų Sąjunga stato, naujas
•Eugenijus Talandis, iš Roches- vo Irano dalini visai prie sienos. ’ tūros Muziejus ruošia velykinių1 sargiai
O
JjirC. viršų su skuduru ar I branduolinių raketų bazes Euro- Miko.šileikio apsakymų knyga 4259 S.. Maplewood, - -Tel. 254-7450
- ------------------------ popieriumi rinti iki tol, kol ■ poje ir Azijoje. Turimomis ži- 1< “Liucija” jau atspausdinta.
Taip pat daromi- vertimai, giminiu
iškvietimai^
pildomi pilietybės pra
---------- —— ——,
------------- - m i— —------ —
i lukštas pradės"'švitėti. Ir tokie
___ • niomis, Sov.
. Sąjungos europinėšymai ir kitokie blankai, ■ > ■
kiaušiniai jau ubus galimi atsi-j je dalyje išdėsty daugiau kaip
nešti į klasę, kur p. Ursula Ast-1 210 branduolinių raketų, o AziAutorius pavaizduoja lietuvių,
Naujai pasirodžiusi
ras išmokys, kaip juos reikia iš-1 joje — 135.'
gyvenimą nuo XX šimtmečio,
pradžios iki II Pasaulinio karo.'
Siuntiniai j Lietuvi:
22 ilgesni ir trumpesni apsa
ir. . kitus kraštui
kymai, 184 psl. Kaina $5.
<’.];, t,
For constipation relief tomorro w !
619 puslapių, kietų viršeliu kny
F.
N
E
D
AS,
405f
Ą^c^
.
Ayeriuii
Gaunamą “Naujienose” ir pas
reach for EX° LAX tonight. e
Chicago, HI. 6063Z TtJ. YA7-59t
autorių:.0729 So. Campbell
Ex-Lax helps restore your system's own natural
Ave., Chicago, IL 60629.
~~

rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight.
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is
“The Overnight Wonder!'
Read label and follow

directions.
C Ex-Lax, Inc.. 1982

!^1

ESBgtegsj

NAUJIENOS APLANKYS KASDIENĄ
Visuomenei ir paskiram asmeniui Naujie
nos dabar yra reikalingesnės, negu bet kada.
Todėl šių Velykų švenčių proga Nau
jienų prenumerata yra ideali ir prasminga
dovana tėvams, vaikams, giminėms, drau
gams, kaimynams, pažįstamiems, seneliams
ir kitiems.
*6.

Naujienos, 1739 S. Halsted St

L

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

■

autorius,
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausia
Chicagos lietuvių istoriją
(1869 —1959 metai).
664 psl., vardynas.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

-

•-------

Good service/Good price
F. Zapolla, Agent
32087a W. 95th St
PstV III.
III
Ever®. Park,
60642 • 424-8654
(Uta F«w Ar« <M
te-eOHte** frac aižyto* —M

V
cc 1983 Charem. Ine.

ENERGY

•tATi »*t>

'

UBMUCMCf

'A

j

- GINTARAS P. ČETKNAS

’

Advokatas ‘

Darbo valandos: Kasdien: nuo
8 vai- ryto iki 6 vaL vakaro. '■
fiMtad.: nuo 9 vaL r. iki 12 txL d.
b pagal susitarimą

v
3

TeL 776-5162
2649 Wert 63rd Street
Chicago, DL 60629

ADVOKATŲ DRAUGIA
V. BYLAITIS
Ir V. BRIZGYS
Darbo ntandMt /
I
Nuo 9 ryto IM S rrt popiet
SoMadienlaū pagal AMttarhOA
MM S. KadrU Av*.
Chicago, IN. 6MM
TeL: 778-8000
I •.

PRAŠOM NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA

Siunčiu $45. Prašau siuntinėti Naujienas Chicagoje
kaip velykinę dovaną metams (pusei metų $24). Kitose
vietose — $40, pusei metų — $22.
VARDAS, PAVARDĖ ..................... .................................... ................

NR. IR GATVĖ....... ............ ........ .......................................... ..............

4

MIESTAS__ _______ __ __________ VALST...................................
BMytMTRO tvpw
ZIP CODE ... .......................

■MN* powerful twi you

SiunUjo Pavardė, Vardas .......... ...... ......... .............. ...... ...... ........... ......

Adresas:

- --

fiŠalHepątica

Naujienos pądės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių
artumą, nežiūrint nuotolių, ir bus ištikimu ryšininku vi
sai išeivijai, kovojančiai už savo krašto laisvę.

Minkšti viršeliai.
Kaina $15.
Persiuntimas — $1.

-

Homeowners insurance

extra gentle and
PREDICTABLE LAXATIVE

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

Aleksas Ambrose,

FOR THE SMILE
OF HEALTH.
Ij^ALL NATURAL?’

1

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

-

