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ŽUVO INDIJOS TERORISTŲ VADAS 
BINDRANVALĖ

lavo teisės kontroliuoti upių 
vandenį, kurs ateina iš kalnų ir 
plaukia į žemesnes Indijos sri
tis. Jam atrodė, kad reikia imti 
užmokestį iš Indijos gyventojų ' 
už vandenį. Bandranvalė važi-, 
nėjo po sichų maldyklas ir įti-. 
kine jo sichus, kad jie turi teisę 
imti mokesčius už upių vandenį. |

Visoj Indijoj yra 13 m’rlijo- j 
nų sielių. Dauguma jų užima 
aukštas vietas valstybės įstai-

Amfican 
gurų (mokytojų), kurie, miestelis yra vienintelis, kuria 

suprantamą me sieliai sudaro daugumą. Ta-

Indijoj yra tikybinė sekta, kuri vadinasi siehais. 
Tai buvo musulmonai, perėję Indijos šiaurę.

Indijcs pavergimas užėmė ke
lis dešimtmečius. Jiems pavy
ko užimti Pundžiabu provinci
ją,* kuri buvo pati derlingiafusia. 
Žemė buvo labai derlinga: au
go ryžiai, kviečiai, miežiai, avi
žos. Žodis sichas vra kilęs iš 
sanskrito — s k 
reiškė skaitybė.

Sieliai buvo musulmonai, ku
rie drįso pritaikyti musulmonų 
tikėjimą Indijos papročiams. 
Pundžisbo provincijoj atsirado gose in maldyklose, 
dešimt 
paskelbė visiems 
mpsulmonų tikėjimo pritaiky-. me miestelyje sieliai turi pasL 
mą. Tai buvo musulmonų tikė- ! statę Aukso šventyklą. Tai pa
jinio pakeitimai, prisitaikant t 
prie -indų. Sieliai tai buvo Ma-; 
hometo mokiniai. Dabartinėje; 
kalboje sichas reiškia mokinys.! j j

Sichai yra mokiniai, bet tikre- ■ 
nybėj jie įsivaizduoja, kad jie j 
geresni už vietos gyventojus in
dus. Pundžiabą užėmę musul
monai ir tapo krašto valdytojais, i

•Kada britai užėmė Indiją, tai { 
jie sichus padiko kraštui, valdyti, t ir pačius indus. Jis turėjo pa- 
Britai tiktai prižiūrėjo, kadįkra-1 čius naujausius ginklus, kuriais

ti turtingiausia šventyklą visoj 
Indijoj.

Bandranvalė tapo tos šven
tyklas vyriausias sichas. Klau
sytojams jis pasakojo apie rei
kalingą taiką Indijai, 'bet pats 
pradėjo ruoštis kovai ir terorui. 
Jis suorganizavo grupes sichų 
visame krašte, kurios pradėjo 
tdrirozuoti Indijos vyriausybę

ie 
nk- 

Kadajkrašfą ‘yaį^ti'^ąėmė libota^'Wbfi^ ‘ kuiĮ^^pfa- 
iai buvė^gei^ausi J dėjo ^dytiJn^i^^yaklžiosįpa- 

Nehru bendradarbiai. : iJaĘ^isi-1 reigųgus./ 'penkfais pirmais jnų 
chų nuėjo britų kariuorn^ėnj- met^^Senesiais sieliai nužudė 
ir pradėjo vesti kovas šiaurės' ir j 380' indų.

te indais, ęįnaričius sk^ilKparei- 
gas. ' 
Gamdhi, tai sieli

-Amricane Kašmire, 
pietų Afrikoje. Sichai ir šiandien J New Dehli mieste ir pačiame; 
bendradarbiauja su Indira Gan-j 
dili vyriausybe. Jie save skaitei - i
kongreso partijos nariais.

Paskutiniu dešimtmečiu si-j 
chų tarpe atsirado politikų, ku-1 
Tie reikalavo platesnių pagrin-l 
dinių jos teisių. Jie panoro gau- j 
ti teisę valdyti visą derlingą Pan 
džiaho provinciją.

Gabus kalbėtojas ir visuome
nės veikėjas Jarmali S. Band-; 
ranvalė pareikalavo pilnų teisių 
visai Pandžiabo provincijai. Jis 
įtikinėjo, sichus, kad bus daug; 
lengviau gyventi, nes jie galės] 
pakelti ki'inas javams. Sichai 
be jo vis negalės apsieiti. Turės 
jiustatyti aukštesnes javų kai-, 
nas. Daugelis sichų pritarė š’am 
Bandranvalė pasiūlymui.

Be to, Bandranvalė pareika-
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kariuomenėje tarnaujantieji sieliai, nušovė 'Bikar provincijos-.^koEldijos 
mendantą patarusį suvaldyti teroristus.

Šventovėje kariai rado di
džiausią ginklų -sandėlį.

Pimdžiabe I buvo artilerijos pabūklai, kulkos]
Amricane Indijos, kariuome- vaidžiaĮ> automatiniai šautuvai, Į 

nė apsupo visa Aukso šventovės Kinijoj, o šovinių buvo .
sritį. Tad apėmė T 4 akrų žemės] ogiausios atsargos. Bandran-Į gacijos vardu pasivadinusi ame- 

sudarolva^ kalbėjo apie taiką, bet ruo-j rikiečių grupelė. 'Trumpai ap- 
1 sėsi perversmui. sižvalgiusi, ji paskelbė, jog “Ta-

Praeitą ketvirtadienį į šven- rybų Sąjungoje sudarytos visos 
tykią atskrido Indijos preziden- ■ sąlygos vystytis nacionalinei 

kultūrai” (Gimtasis Kraštas, 
1984, nr. 5). Tokie egzotiški pąj 
reiškimari neturėtų nieko nuste
binti, nes nuo pat jos įsteigimo 
1943'm. toji “draugystės” orga
nizacija tebuvo paprasta Mask
vos marij°nelė .

“Draugystės” delegacijos na
riai ypač susidomėjo vadinamo- 
nfc L;etuvos profsąjungomis. 
Tasai jų dėmesys neatsitiktinis.

plotą. Aukso šventovę 
didelis niūras, kurio viduryje yra 
varteliai ir salės, šventovės ga
le yra Akai Tacht švenčiausioji

Ten

šventovė. Ten posėdžiavo Ban- tasZoul Sin§- Žuvusių lavonus
drąnvale, ten buvo laikomi gu
rų paruošti šventieji raštai.

Jarmale S. Bandranvalė pa
skelbė, kad visi kovos prieš 'In
dijos karius iki mirties, bet šven 
tovėn neįsileis. Praėjus 2 die
noms, kariuomenė pralaužė var 
tus ir pasiuntė šventovės sritin

išsivežė giminės, u viengungiai 
Bandranvalės palaikai buvo su
deginti kieme.

MARCINKUS PERSIŲSDAVO 
CODŽIO PINIGUS

London, Anglija. — Anglijoje 
, gyvenantis finansų ‘specialistas’

7 tankus. Dalis sichų pasidavė David Jallop parašė knygą apie 
nelaisvėn, o kiti kovoje žuvo.' Vatikano finansus. Tuo tarpu jo : 
Kovoje žuvo jų vadas Bandran
valė.

Prez. Fr. Miterandas pritarė prez. Reagano paruoštam planui 
tartis su Sovietų Sąjunga

SICHAI NUŠOVĖ BIHAR PROVINCIJOS 
KOMENDANTĄ

27 kariai perbėgo pas maištaujančius sichus, 
smerkia įsiveržima i Aukso šventove * fc a-

NEW DEHLI, Ind. — Pra-I T į
eitą sekmadienį Bihar provin- ’ 
cijoj buvo nušautas šios pnivin- į 
cijos komendantas. Jį pasiekė] 

' žinia, kad karių tarpe vyrauja ! 
; įsitikinimas apie norą nuversti! 
: dabartine vvriausybe. Kariai nej 

patenkinti, kad Indijcs kariuo
menės vadovybė įžengė į Auk- j 
so šventovę. Amricano mieste, j

Konmendantas nutarė asme
niškai nuvykti į Bihar miestą ir 
paaiškinti kitiems , kad Amri
cano šventovėje buvo rasti di
deli Kinijoje gamintų kulkos 
valdžių, šau tuvų, revolverių 
kiekiai. Jie buvo reikalingi su
kilimui prieš Indijos vyriausy
bę. Nespėjus jam baigti kalbos, j 
kareiviai, ten pat jį nušovė. J'a-1 
da atsiskyrė 27 kareiviai ir pra
nešė, kad jie prisideda prie si- į 
chų mtaištininkų. Komendanto; 
nužudymas blogai nuteikė ir ki- į 

karius.

ir vyriausybės atstovų.
Karine menėje tarnaujančių 

sielių dauguma pritaria prezi
dentui Zail. kuris tap pat yra 
sichas, kilęs iš Pundžiano. 2

Šiandien niekas neabejoja, 
kad Bundarnvriės tikslai buvo 
neaiškūs. Sieliam neaišku, _ iš 
kur jis būtų galėjęs gauti tokias 
dideles sumas pinigų ginklams 
supirkti, kas jam pinigus davė ir 
kaip jis galėjo lekią ginklų dau
gybę sukrauti Aukso šventovės
saner iuo> e.

Indi jos kari liemenės štabas ‘, 
pritaria vyriausybės nutarimui^ 
apvalyti Aukso šventovę 
ginklu.C7 •-

-MOTINOS IEŠKO 
PAGROBTŲ VAIKŲ

Beirutas, Lvb. — Rasid Ka
riami, naujai paskirtas Libano 
premjeras, kiekvieną dieną su
siranda Libano parlamento rū
muose, kad galėtų rasti bendrą 
kalbą naujai Libane vyriausy
bei sudaryti. Kanami tariasi su 
visų partijų vadais. Jis tikisi ra 
sti bendrą kalbą, nors pasitari-

Didelė Indijos sielių dangum
i. nepritaria . teroristams pradėję

žodyti Indijos valstybės ta r Į Yra gana sudėtingi
. patitojus:f? 'Praeitą savai te A m-1 

: ricaqo įvyko susirėmi-
,j mas taip ierorislų grupės .iki šio i

1 meto ; vėsto paties Badarnvalė<

Kiekvieną >dier.ą prie parla
mento rūmų ateina juodai apsi- 
■-engusios moterys, pabagsnoja 
Į pamažu pravažiuojančius ir 
paprašo padėti joms surasti iš
vežtus vaikus. Viena Libano mo 
teriškė. kairioje rankoje laiky
dama savo sūnaus fotografiją, 
prašo pagelbėti žingsniuojan
čius politikus Moteriškė nemo
ka rašyti, bet ji paredo politi
kui iš namų išvežto sūnaus foto
grafiją ir prašo, kad padėtų jį 
surasti. Iš namu tokiu būdu iš
vežtas vyrų skaičius siekia 2,- 
500. Niekas nežino kas juos išve 
Jė ir nur nuvedė.

JAV darbininkija ir netikros profsąjungos 
ibiejų šalių pasi

keitimas profesinėmis delegaci- 
joms yra nutrūkęs ir už tokią 
padėtį kaltino amerik.^čių prof
sąjungų vadovus.

Kokia gi iš tikrųjų organizuo
tos amerikiečių darbininkijos po 
zicija komunistinių “profsąjun- 
gų” atžvilgiu? Amerikos Darbo 
Federacijos ir Pramoninių Or
ganizacijų Kongreso AFL-CIO 
— užsienio politika remiasi šiuo, 
principu: Amerikiečių profsą- ; 
jungos atsisako kontaktų su bet Į 
kuria šalimi, kuri “paneigia sa- j 
vo darbininkams teisę laisvai j 
jungtis bei organizuotis, kolek-! 
tyviai derėtis su darbdaviais, ir t 
streikuoti”. Amerik’ečių darbi
ninkijos vadovybės nuomone, 
tokie kontaktai: 1) suteikia val
stybėms darbdaviu profsąjun-;

1 -X , - v . Igonrs neužtarnautą moralinį oru ; 
mą ir padeda jas Įteisinti vi*’! 
suomenės akyse, 2) klaidina j 
laisvojo pasaulio darbininkus, j 
kuriuos mėginama įtikinti, kad į 
jie priimtų komparptijos valdo-’ 
mas organizacijas kaip tikras, 
profsąjungas, 3) palengvina ko-, 
munistams infiltruoti į laisvąjį. 
pasaulį ir jame plėsti savo diver j 
sine veiklą, ir f) padeda sovie
tinio imperializmo ekspansijai.1

Vasario mėnesį Vilniuje lankė- lestavo, kad 
si skambiu JAV-TSRS draugys 
tės nacionalinės tarnybos dele- į

kiekviena diena buvo įdomi ir! 
naudinga. Jis patenkintas šiau- j 
rėš Atlanto valstybių- Sąjunga i 
Jam patinka, kad pavyko rast" j 
bendrą kalbą 6 valstybių pasi
tarimuose, kur buvo sprendžia
mi taikos ir karo klausiniai. Vi
sos valstybės patarė jam mėgint: į 
rasti bendi-ą kalbą su rusais dėl 
atominiu raketų kontrolės. C- <

Prezi den t s s jiem s pspasak o 
jo. kad Sovietų Sąjungos vilki
nimas susi tarinio, jai pačiai brar 
giai kainuos.

knyga “Apsaugok mus nuo* pik-’ Po lenkl? “SolMarumo” sąjūdžio 
to” Chicagos dar neoasiekė, bet iškilimo. Sovietų Sąjungos ir Ry 
lietuviai nori žinoti, iš kur tas ’M Europos kraštų vyriausybės 
Yallopas gavo žinių apie Vati- labąi susirūpino savo valdiškų- 
kano tarptautines transakci-Į j 
jas.

Amerikos dienračiai jau pa
sisako apie tą knygą. Jie rašo, 
kad savo laiku kardinolas Kodis 
persiųzidbvo stambias sumas į 
Vatikaną. Pinigai turėjo būti 
persiųsti į Lenkiją. Chicagoje 
yra didelė lenkų katalikų ko-

labai susirūpino savo valdiškų- 
į jų “profsąjungų” reputacija ir 

dar uoliau pradėjo įtikinėti už
sienį, kad tos kompartijos pa- 
geibi nės organizacijos tikrai rū- 
pinstsi darbininkų reikalais ir 
nusipelno profsąjungų vardo. 
Toje dvasioje, “Draugystes” de
legacijos nariai Vilniuje apgai-

Birželio 12: 
ra, Rainas,

Saulė teka

Karštas ir 
ir griaus.

f,

KALENDORtLIS
šv. Anupras/ Kanu- 
Dova
5:14, leidžiasi 9:26 
tvanka, vakare lis

' lorrfa-k uri sumesdavo stambias 
sumas pinigų. ' ’

Kard. Cody nusiųsdavo pi
nigus į Vatikaną, o iš ten vys
kupas Marcinkus juos persiųs
davo i Lenkiją. Visi žinom, kad 
vysk. Marcinkus yra teisingas 
;r griežtas žmogus. Jis savo pa
reigas atlikdavo tvarkingai.Tas 
britų Yallopas nori vyskupą
Marcinkų sukompromituoti. Vy pareigas, 
skupas Marcinkus rusams pavo
jingas, tai nori jį apmelžti.

PREZIDENTAS GRĮŽO 
Į BALTUOS’US RŪMUS

WASHINGTONAS, D. C. — 
Prez. Reaganas, praleidęs 10 die 
nų Eurpooje, vakar grįžo į Wa-, 
shingtoną ir pradėjo eili savo

kainavo 2390.
unci; a

. Pasikėsdnima prieš popiežių ruošė Turkijos neo-naciai ir Bulga- Prezidentas patenkmtas ke- ‘. nios turizmo kontoros parcigunaiiione. Jis ^ra psįtekinęs, kand



fmoderni mozaika ik magaryčios
prie jo kaip mtkeilcto-

Dėste šio skyriaus redakturiai

jas, žinojo kas jo valtį trankia. 
Griebė už lyno ir palengva pri- 
vilkp didelį vėžlį, “cnaperį“. Fa 
si sekė įvilkti J valtį. Kairys bi
jo to “žvėries”, traukiasi toliau.

X
JUOKINGI NUOTYKIAI

Aaikus sako:
— Nekišk pirštų, griebs...
— Atiduok ji man. Gausiu 25

Aplakstę aplink Woodstuck 
McHenry ir Crystal Lake, užsu. 
kome pas Karpius prie Care, III. 
Atvyko . ir dr. Bertušis ir dr. 
Strikobs Vaišingi šeimininkai 
mus ir kilus svečius tuoj pa
kvietė pietauti. Dr. Bertašius 
tavo šiaudinę skrybėlę kieme 
pakabino ant tvoros baslio. Kai 
papietavę išėjome laukan, Ber
tašius vietoj skrybėlės, ant kuq- 
lo rado tiktai kaspiną. Į dakta
ro klausimą, atsiliepė pats ūki
ninkas Karpis:

.daržinę dažyti (tapyti) — at-' 
sakiau. |

— O kas jus čia atsiuntė kaž
ką dažyti?

— Niekas nesiuntė, mes pa
tys norime,— mano draugas at
sakė.

— Jeigu jūs iš čia neišeisite, 
tai šausiu, — ūkininkas piktai 
pasakė.—Visokie hipiai, valka
tos slankioja. Vieną naktį dar 
ir vizelis mano viščiukus pa
plovė.

♦ ♦

dolerius, — sako Saikus. — Pra
eitą kartą Morrison viešbučiui 
lokį pat “žvėrį” pardaviau už 
$25.

Kairys sako:
— Imk ir greičiau važiuoki-1 

?ne namo... Jūs dc’irai!...
Don Pilotas J

SUGRĄŽINO !

. 1
— Ką dovanojai savo mergi

nai jos gimimo dienoj? j
— Nupirkau jai “lipstick” ir 

jau pusę jo man sugrąžino. j
— Mano ožys tavo skrybėlę 

suėdė....
Aš su savo svita ruošiausi na 

mo važiuoti. Žiūriu, kad pasku
tinio rato padanga supliuškus... 
Taisau ir atsuktas “muterkes”, 
dedu prie rato.Ateina toks mei
lus žąsinas ir lenda prie ma
nęs. Aš jį pastūmiu toliau, o jis 
ir vėl lenda. Kai reikėjo ratą 
prisukti, žiūriu, kad trūksta 
dviejų “muterkių”.... Vadinasi, 
suvalgė. I sveikatą, sakau.♦ * *

Aš pats, dr. Strikolis ir latvis 
Kanapas sekmadienį popiet va
žiavome žuvauti Fox upėje, že
mumoje, prie upės buvo aukš
tos žolės ir gluosniu krūmeliai. { 
Vos neužvažiaven.e ant labai ii 
gos ir storos , kaip gaisrininkų 
vandens žarna, gyvatės. Turėjo
me palaukti, kol ji peršliau
žė kelią. Nusistebėjome, maty
dami tokia didelę, kaip smaug
lys gyvatę.

Tikėsite, ar ne, ta. gyvatė at
nešė mums laimikį — katfišų”

* * *

Pertraukos metu teatre, dra- i 
maturgts, kurio pjesė vaidina-’ 
ma, susitinka kitą dramaturtą ' 
ir sako jam: Į

— Kaip girdėjau, šiemet tam-1 
sta nelabai užsiėmęs. Ką pada
rysi, būna ir nederlingų metų.: 
Kaip žinote, sunku būti pačiu 
geriausių. O kaip pakliuvot į 
mano veikalo vaidinimą?

— Buvau pas daktarą. — at
sakė antrasis, — esu peršalęs. 
Jis man patapė vengti minios'

NATŪRALUS IR DIRBTINIS

Taip jau mūsų žemelėje lemta — 
Kas dirbtinis, tas pilnas tylos, 
Medžių lapai dirbtinai nekrenta 
Ir dirbtinis šuva nesulos.

Net dirbtiniai plaukai gražiau sukas 
Ant senos ar jauniklės galvos, 
Ir per amžinus amžius perukas 
Jau daugiau nepakeičia spalvos.

Nenutirpsta dirbtinis sniegas, 
Nekris žvaigždės dirbtinio dangaus, 
I dirbtinę krūtinę Las Vegas 
Tau bežvelgiant, širdis atsigaus.

1

Ir dirbtinės gražios blakstienos,
Ir dirbtinė gėlė vis žydės, • 
Ir dirbtinių dantų tau nė vieno 
Niekada jau daugiau neskaudės.

0 Arkansas steite vonios veikia 
Gaiviniesi srovelėj švelnioj, 
Ir todėl maudyt artimą reikia 
Gero, dirbtino purvo vonioj. .

Mudu su draugu dailininku 
apvažmėjome aplink visą O’-Ha- 
re skraMyklos apylinkę, iesko-
darni motyvo tapyti peisažą. 
Grįžtame Higgins Rd., Chica- 
gos link. Staiga mūsų akį pa
traukė vieno ūkininko sodyba. 
Mano pavardė Š, c mano drau
go S. Jis šaukia:

— Sustok, jau radome...

prNigavdėme per penkias mi
nutes. Vos sliekus spėjome už
sikabinti ant kabliukų, tary-
tum mana iš giedro dangaus, 
Pradėjo lyti, o žuvys kad kim
ba. tik spėk i terbą krauti. Sus 
+(vo lynoti, sustojo ir žuvys 

kibti....

Dar saulei nepatekėjus, aš> 
Aleksas Saikus ir Kairys, ne tas

susigrūdimo! —
* * *

— Dangų ir žemę išmaišysiu, į
bet 110 išmušiu, — surinka vie- • 
nas golfinikų.

— Bandyk tik dangų, žemė 
jau kaip reikiant išmaišei, —’ 
atsakė kitas.

KĄ RASI?

— Malki, ar girdi? , . nų toreadorai su buliais kaujas
r- Girdžiu, Tėve./ Ką norėjai Graikai sukūrė gražias legen- 

pasakyti? •./ _ >. ■ . ' ’’das, Idealizuodami žmogišką iš -
— Tu žinai, kad Chieągos vai naintį, tam tikrą grožio vaizdą,

džia bėdoje. Turi bėdos su jme‘ ^00 metų prieš Kristų Ho- 
ru Waslnngtonu dėl skolų. Te- meras parašė, Odisėją, )Hadas 
sėjas Murphy pateko į nemą- ir pan. Praksitelis. 500 me
ilumus. dėl kyšių. j tų pr. Kristų sukūrė klasikos

— Blogas pavyzdys -pilei-! skulptūros šedevrus, pastatė
iams, kai valdžia susi'kompronii Partenoną, kuris ir dabar tebe-

Išlipę iš mašinos slampinėja^ 
me, farmos patvoriais, ir džiau- 

-giamės suradę tą. ko ieškojome, 
Grožimės žydinčiu sodu, pro 
obelų kaminus, prieš ryto šau

dę šviečia raudona daržinė. Tik
ras Rojus, ir Jeva su Adomu pa 
vydėtų.... Per sodą ateina vyras, 
"šautuvą ant pečių nešinąs. Jis 

tolo klausia:
— Ar ir vėl atėjote mane viš

tų vogti?
. Mano draugas S. atsako:

. ----- Mes čia tik pirma kar-
tą.- .
v;— Tai ko jūs norite, — ūki
ninkas klausia.

— Mes norime jūsų sodą ir

Kairys, kuris knygas rašo, bet 
mažesnis), išvykome. į , Graš- 
Lake, kur žydi lab^į ^-^ražūs- 
egiptiški lotosai meškerioti. Su- 
lipome į laivą ir iriamės į eže
ro gilumą, lotosų saliukes. O 
kvepėjimas žiefdV, net svaigu
lys ima.... Mūsų nelaimei, užė
jo lietus.4 kuris tęsėsi iki vaka
ro. Kairys, toks ponaitis, pyks
ta ant mūsų: durniais vadina, 
sėdėdamas save valtyje po liet- 
saigiu.n me- vieniai skiliais, net 
šalta nuo šlapiu marškiniu. Tik 
staiga suriko jis: , ’ •

— Gelbėkite, mano valtį ne
ša- ’ -

Mudu* su Šaikum skubame

Kur tu matei tokią tauta, 
Kad negini savo namų, — 
Savy) žemės, savo krašto....
Yra ir tokių žmonių,

Kai savo kraštą parduoda, 
Kaip Judas t& už grašius, 
Jų pažinė tokia juoda, 
Nors veidas ir gražus.

Tauta gyveno iri gyvens,
Nors žemę mmdžžios svetimi,

-Savo likime neišvengs,
Šiaurės kaimynai artimi... ‘ 

O ką sugrįžęs tu rasi?
Namus be stogo, be langų? 
Nustebęs tu tada verksi, 
Netekęs visko, kas brangu.

Don Pilotas

tuoja Matai, kiekvieno pirštai stovi šalia Atėnų kalnę ir tu- 
palenkti į save— įrištai tebelanko semiesius kul.

Pamatysime, kas bus to-j tūros paminklus.
liau. Malki.Gubernatorius Them j — Matau, '-kid'jtif/ Mūiki, neri 
sonas sake, kad reikėsią iil&o-Į ųjaM-^iakin^Sd' sportas yra 
jaus Konstituciją pataisyti. i svarbus dalykas. Kai aš televi-

— Kam taisyti? !
— Nežinau, Maiki. Gal tik Į

dėl netvarkos miesto tary
boje.

— Tai jau jų reikalas, Tėve., 
Aš noriu sti tavim, pasikalbėti į 
labai svarbiu reikalu.

— Kokiu reikalu?
—Aš noriu važiuoti į Los An

geles sporto Olimpiados pa
matyti, bet neturiu pinigų ke
lionei: Gal man paskolintum?' 
Kai baigsiu mokslą, sugrąžinsiu 
su nuošimčiais.

zijoje matau tik j bėdžius su 
kamuoliu šokinėjančius, tai už
darau aparatą.

— Mūsų sportininkus valdo 
pinigai, bet ne idealas. Publika 
sportą mėgsta^ Tai lengvas “po - 
ilsis” tingintiems protauti.

— Nesakyk taip, Maiki. Kągi 
jaunimas veiks, jeigu neturės 
pramogų? Negi sėdės miesto už
kampiuose?

— Na, gerai, lik sveikas, Tė-

— Iki kito karto...

LIETUVIŲ FESTIVALIS.
MARQUETTE PARKE

Birželio 23 d.

Prasidės vidurdieni, pasibaigs vidurnaktį.
Zigmas Mikužis praneša, kad viskas jau paruošta didelei

— O ką tu ten pamatysi nu
važiavęs? Olimpiada tęsis porų 
savaičių ar daugiau. Kiek vieš -1 
būtis, valgis tau kainuos. Ne 
mūsų kišenini tokios pramo
gos,. M_aiki.

— Bet aš noriu važiuoti, o tu 
šykštus, kaip škotas.—Noriu pa-j 
matyti, kai neš liepsnojančią! 
olimpinę ugnį. Ta ugnis—šven-j 
tas sporto simbol’s.Senoves gnu į 
kai prie nedidelio Olimpo mie-Į 
stėlio su 700 gyventojų, renge 
sporto Mentes. Graikai buvo 
sporto ir kūno mankštos mėgė
jai. -

— Aš tau duosiu gerą patari-j 
mą, Maiki. Kai prasidės sporto j 
žaidynės, ateik pas mane.Aš tu
riu seną kliurkę televiziją, ga

TERMINAS

Iš prancūzų rašytojo Šarlio 
Bodlero 1821—1867) siuvėjas 
griežtai pareikalavę užmokes
čio. Bodleras, sumišęs atsakė, 
kad neturi kaip atsiskaityti. 
Siuvėjas, jau kelintą kartą vel
tui užėjęs, įsikarščiavo.

— Pasakykite, ponuli, man 
bent data, kada užmokėsi- 
ne, — nebegaliu ramiai už
migti. . ■’

Bodleras liūdnai pažvelgė į 
siuvėja: i

— Deja, ir to negaliu pada
ryti. Jei aš pasakyčiau tikrą
ją datą, jūs visiškai nebeuž- 
mingtumėte.

» * #

“GREITASIS TRAUKINYS

(Neduok. Dieve, tokio, 
susilaukimo1)

— Jėzau, Marija, Juozapai 
šventas!.... — ėmė rėkti vienas 
pilietis trauldnio vagone.

— Ką tiktai spėjome išva
žiuoti, ir jau man ištraukė iš 
kišenės piniginę!....— dejavo jis

•A ■» 
JIS. ?

Praeidamas traukinio paly
dovas atsakė:

— O kas gi lauks, dėduk, — 
juk čia greitasis traukinys!....

A. L. Vitkauskas
♦ * *

MASKVOJE

Pilietis, išėjęs iš ministerijos, 
kur negalėjo savo reikalų su
tvarkyti:

— Dabar žinau, ką reiškia mi- 
ni-sijonas. štai ministerija, ku
rioje, nei tvarkos, nei razu- 
mo. ,

Dr. S. Aliūnas

IRGI KLAUSIMAS

— Kaip saugoti Ictešims liū
tu? i’

— Pagauk vienueliką liūtų 
ir vieną paleisk. Tada tou liks 
dešimts. * X >

* * *

LIETUVIŲ ŠVENTEI •
lėsi žiūrėti kiek patinka, nieko • Sokratas tapo garsiu ne tik
tau nekainuos. J savo proto, bet ir dėl to,

— Dėkui, Tėve, bet bus la-1 kad būdamas 70 metų pareiš
kė: — Žinau, kad nieko neži.

šioj o ant vandens.
3. Aš išradau raketą varomą 

kupranugarį, kuris visiškai pa
naikins oro teršimo problemą. 
Jei mano bendrovė bus sėkmin
ga, ar nutiksite su manim jung
tis?

Būsimas rašytojas Įsiveržia 
pro leidėjo,kuris atmetė jo rank 
rasti, kuris: (
z— Jūs atmėtėt, — sušuko au
torius, — net neperskaitęs vis
ko! Aš suklijavau porą pusla
pių vidury ir pabaigoj — jie ne
atplėšti. Kaip nesąžiniga:

— Tamsta, — atsakė, leidė
jas, — jei maho žmona, paga
mina neskanų pusrytį/ aš ne. 
turiu viską suvalgyti, kad žino
čiau!— ' . .

DARBO PASIDALINIMAS

— Kodėl nepadedi savo drau
gui nešti spintos?

— Dėl to, kad mes pasidali
nome darbu. Aš nešu raktą, or 
jis . spintą.

MUZIKĄ

KALBOS,

DAINOS,

ŠOKIAI

LiUmaniaxi Flaža Court nuo Western iki Kalifornijos. 
Dalyvaus Edward Vrdolyak, Frank Savickas,’Frank Brady

bai liūdna sėdėti prie tavo 
“kliurkės” ir visko negi pama
tysi....

— Didelio čia daikto. Net so
vietai atsisakė siųsti savo spor
tininkus. Bijo, kad jie nepabėg
tų iš vergijos Į laisvę. Sportas 
yra fizinė mankšta, kartu ir tam 
tikras laimėjimas, tarytum lenk 
tynęs. Sportas sportui nelygus, 
pavz. kumštynės, futbolas. Grai 
kai sportą-laikė garbinu pra
moga. Matai, ^ulptūroje pavaiz 
duotas DiskoboĮas, — disko me
tėjau Romėnai sportą padare 
žiauriomis . pramoginis yei - 
gus yarė su liūtais ūptis, ispa-

nau!

•< Žmonės. lengvai pamiršt a 
kaip greitai padarė darbą, bei 
ilgai prisimena — kaip gerai 
padarė.

• Iš pradžios mokyklos mo
kinių laiškų Fondo bendrovei: 
1. Mūsų ketvirtasis skyrius mo
kina kaip rašyti prekybinius 
laiškus, todėl aš nutariau jums 
parašyti. ‘ Taigi, kaip jums se
kasi prekyba?

2. Jei vandens teršimas grei
tai nebus sustabdytas — Kris
lai nebus sustabdytas, tai Kris-

M. Madigan. Jane Byrne ir datig kitų.

VISI LIETUVIAI PRIVALO PASIRODYTI f* *t

LIBTUVIŲ DIENOJE

Pi !i!‘i M! i'ihli n i R
law iAd folio- 

įjEUKiMn

For constipation relief tomorrow 
reach forEX'LAX’tonight. «

Ex-Lax helps restore your system s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You*11 like the relief in the morning.

lenoš, Gi Tuesday,' Jirrv 12 1984



Baltai davė Prūsijai vardą
LOTHAR KILIAN ir MARIJOS j kartu paveikė ir Prūsų tarmę.
GIMBUTIENĖS ANKSTYVO- '

JO GELEŽIES AMŽIAUS
TYRIMAI

Tokia antrašte kovo 24 d.Vak. 
Vokietijos “Die Welt ‘ laikraščio 
žurnalistas B. Rubin trumpai 
recenzavo tris knygas* Marijus 
Gimbutienės “Di Balten“, ver
stą iš anglų kalbos, ir Lother. 
Kilian dvi knygas — “Zur Her- 
kunff und Spracbe der Prus- 
sen‘‘ (Prūsų kilmš ir kalba) ir 
‘“Žum U r sprung des Indogcrma- 
nischen“ (Indogermanų kalbos 
pradžia).

Jis rašo:
— Sovietų Sąjunga užgiaužė 

Pabaltijo valstybes. Tačiau ir 
be tos tragedijos turbūt būtų ne 
mažai žmonių, kūne negalėtų 
išvardinti tų buvusių valstybių, 
ir dar labai gyvų jų tautų (tik 
dabar jau be Baltijos vokiečių 
mažumų). Kas gi žino, kaid es
tai ir livoniečiai, nors jie gyve
na prie Baltijos jūros, priklauso 
Suomijos kalbos giupei, kuri nė
ra i ndogermaniška, kaip buvu
sių prūsų ir dabartinių lietuvių 
ir latvių kalbos? Dabar ta spra
ga užpildoma tų autorių dar
bais.

Autarė vaizduoja jos taip va
dinamos Kurgan kultūros sklei
dimąsi. ir tuo būtu mėgina ne 
tik baltus,bet ir visus vėlesnio ak 
mens amžiaus indogermanus, 
atvesti iš pietinės Rusijos. Su , 
tuo nesutinka L Kilian. Jis siū
lo atsargumą, kai jo kolegė bal
tų gyvenamąją teritoriją išple-1 
čia, Cezario ir vėlyvos Romos ’ 
imperijos laikais, net iki pusės 
Rusijos. Tiesa, yra radinių, nuo 
Dancigo iki Maskvos ir nuo Ry, 
gos iki Kijevo, bet tai nebūtinai 
reiškia užždarą sėslių gyventojų 
kraštą.

Nežiūrint to,

Sargybos bokštas Kauno miesto sodelyje

nės. Įdomūs-žnuMiės. Jei nori, 
r.š supcžmdinsiii tamstą su vie
nu kitu iš jų?

— Labai noriu Bet, nelaimė, 
! neturiu laiko; ryt turiu išva

žiuoti į provinciją.
Panevėžys, provincija. Lyg 

kitas pasaulis. Dangaus ir žemės 
užmirštas kampas. Ten ir žmo
nės tylesni, tr jų norai mažes
ni. Visa kc. stigdavo — gyveni- 

■ n o spartos, jo pokaičių spa*
OS.

biliejų. Per penkerius metus se 
nukas nutapė arti šimto darbų, 
kurių kelis nupirko muzie-

-ŽALGIRIS" VENGRIJOJE

Kauno “Žalgirio” krepšinin
kų komanda viešėjo Vengrijoje 
balandžio mėn pabaigoje. Ten 
laimėjo dvejas draugiškas rung 
tynęs.

ta palyginamai svarbi vieta, 
kurią balui užėmė kartu su šuo 
miais, persais (skitais, sarma- 
tais), gotais ir kitais kovoje dėl 
Rytu Europos valdymo, ir sla
vai išėjo nugalėtojais. Knygos 
stiprumas, be abejo, pasireiškia 
bronzos ir ankstyvojo geležies 
amžiaus baltų priešistorinės kul 
tūnos ir kai ji pasiekė viršūnę, 
tarp antrojo ir penktojo šimt-. 
mečio po Krsitaus, išsivystymo 
pristatyme.

šiaurėje truputį pavėlavęs 
(vidurinis) geležies amžius(nuo 
V iki IX šimtmečio) ūkiškai pa
siturintiems baltams atnešė 
spaudimą iš slavų ir vikingų 
pusės. Tie vikingai, kaip varia
gai, neužilgo pradėjo vadovauti 
slavu gentims. Baltų kuršių 
gentis prisiėmė vikingų jūros 
plėšikų taktiką, tačiau, kaip ir 
kitos giminingos gentys, netu
rėjo bendros politinės galvose
nos.

Po trumpo Lietuves į didelę 
valstybę išsiplėtimo, baltai la
bai sumažėjo^ bet stebėtinai iš
laikė savo kalbą ir tautybę iki 
šių dienų. Baltų išsiplėtimo pėd 
sakai dar randasi ir vienoje Di
džiosios Rusijos dalyje. į

Paliečiamas ir Vokiečiu or- • 
dine tragiškas prūsų užkariavi- 1 
m as. Autorė galėtų truputį aiš
kiau pabrėžti save t amerikie-, 
čiams skaitytojams, kad tos tau> 
tos išžudymas yra ne tiek vo-! 
kiečiu, kiek krikščioniškosios 
Europos Kryžiaus karų menta- ’ 
liteto atsakomybė. Naujasis pa
saulis turi daug daugiau dvi- 

? pfasmiškų kolonizacijos perga - 
lių.

Pilnas skyrius apie tikybą ir dvasinį pasaulį užbaigia knygą, • ■ 1 1 J • • • V / ’ _

Bet kaip maloniai aš nuste
bau, suradęs taip panevėžiečių 
senu ir naujų draugų. Kalbė
tojai neabejojo, kad sunkiausi 
darbininkams metai jau yra pra 
ė;ę. Montviliečiai sunkūs, bet 
kuliam veiksmui, bet net ir tie, 
protestuodami prieš Lenos žu-* 
dynes, vienai valandai sustab
dė mielių-spirito varyki, darbą. 
Atgijo dvarų kumečiai. Jie at
kuto skatinami pasakojimų apie 
buvusius senesnius streikus. Še 
duvos Foppo ir Naujamiesčio 
Bistramo dvaruose.

(Bus daugiau)

D. BANIONIUI—60 METŲ 
*=■ >

Pasižymėjęs Lietuves akto
rius JDonatas Banionis atšventė 
60-tą gimtadienį. Anglijoje ma
tėme jį filme “Niekas nenorė
jo mirti“.

Šiuo metu jis yra Panevėžio 
dramos teatro vyriausias reži- 
rius.

ENERGY

VLADAS POŽĖLA

KOVOS DĖL SPAUDOS
(ATSIMINIMAI)

(Tęsinys)

ūžt ruko su sprendi
mu. Sako., dėl dviejų kl 
mų. Į pirmąjį klausimą, ai 
dyta teisiamųjų kaltė, te; 
po ginčų atsakė: taip, bet 
kiomis aplinkybėmis, kokios j 
mažina bausmę. Antrasis klau- 

’ simas buvo bausmės. Teisėjai 
pasidalijo. Vieni siūlė man duo- 

į ti 1 metus tvirtovės,, o kitiems 
r po 6 mėnesius ir visus paleisti.

atskaičius jiems iki teismo iš-i J i
kalėtąjį laiką. Nusvėrė antmjr 
nuomonė.

Teisme sprendimu kiekvie
nas buvome savaip patenkin
tas :įskaitant ir gynėjus. Abe- 
iodarnr s Šliogeris vis dėlto dar 
paklausė juos: 
ą— Tai ar jau būsime, ponai ad
vokatai, galutinai atsiskaitę už j 
savo" darbus? ;

— Manome, kad galutinai, — 
atsakė jie.

Palinkėję vieni kitiems svei
katos ir ištvermės, mes išsisky- 
rėms. Man malonu buvo nors 
akimis palydėti įjuos, kai jie,

pakilę nuo suolu ėjo i lais-

Jie abu yra istorikai, bet Ki-, 
lian turbūt teisinga: piešia bal
tų archeologinį toną, negu jo 
kolegė Gimbutienė, kuri dau
giau remiasi sovietų archeolo
gijos tezėmis. Kilian apsiriboja 
tik Baltijos prūsais, mio kurių 
gavo vardą. Ponia Gimbutienė, 
su visa Vilniuje gimusios pabal- 
tietės meile, pristato mums bal
tus bai estus.

Marija Gimbutienė (Kalifor
nijos universitete Europos ar
cheologijos profesorė, aprašo 
kalbinę ir istorinę kilmę kraš
to, kuris jau buvo žinomas Pli- 
nijui ir Ptalemėjui, gintaro pre 
kybos dėka. Euroaziros tautų 
kelionių audros šešėlyje, lietu
vių kalba ypač liko išsaugota 
kaip senovinis šiaurės sanskri
tas prie užkariautojams nelabai 
įdomaus rytų Baltijos kranto. 
Baltų vietovardžių tyrinėjimai 
radio daug baltų kilmės žodžių 
tarp Berlyno ir Maskvos. Jau 
senajame ir viduriniajame, ak
mens amžiuj iškilo tautelės,ku
rios susiliejo į etnišką ir kalbi
nį indogermaniško baltizmo pa
grindą. Tai liečia ir prūsus, ku- mitus. Pabaltijo pagonių švent- ’ kuri išlaikys savo vieta greta : 
rie daug vėliau suvokietėjo, bet vietes ir šventoves^ų dievus ir Kiliano pagrindinių ir nuodug- j

Teismas

iro-

— Yra jų kai kas. Apie me
talistus žinau. Alšauskiniai sa
botažu juos trukdo ir skundžia, 
policijai. Pogrindis, matyt, ir-] 
gi gyvas. Jo darbo aš nežinau.' 
Buvo, sako, metalistų išspaus- j 
dinti lapeliai apie rinkimus į j 
dūmą. Bet kokios nors didesnės 
luošos aš negirdėjau. Visuome
nė tain pat xliomisi rinkimais.

Atsisveikinau su —---------
taip pat maloniai, kaip ir susiti
kau. Jis.pasiliko toks pat, koks 
buvo kalėjime: tolimas nuo ge.j 
to išaugintų smulkių tautinių’

VA, TOJI LAISVĖ

1912 metais, pavasariui auš- 
j tant. aš išėjau į laisvę. Įvyko 
I tai, ko aš taip trpšk^u. Paju
tau gyvenimą su jo džiaugsmais- 
ir vargais, kasdieniniais rūpes
čiais ir negalais.

Prieš mane Kaune, toji reak
cijos uola prieš darbininkų

Į dėjimą.
Netekęs

seną kalėj
dą. Jis ne
jas. Tiktai paprastas žmogus su 
revoliucinėmis simpatijomis.

— Ką beveikiate?—buvo ma
no jam pirmasis žodis.

— Krutame po truputį, —su 
džiaugsmu pasisveikino jis. —

I Senieji laikai praėjo, šmitiečiai 
net streiku juos palydėjo. 
Dabar ūpas geresnis. Net Inten 
dantūros siuvėjai iri U sustrei-. mena, pažįstanti Vilniaus 
kavo: dirbo, vargšai, po 11 va-

ni

kitu ryšių, surandu 
mo draugą Fridlan- 
koks partijos veikf-

nių tyrinėjimų

— Ar literatūros turite?
— Aš temačiau pernai metų 

gegužinius atsišaukimus. Kitos 
negirdėjau. Tamstai, tur būt, 
Įdomu sužinoti apie orientaci
jas?

E.L. — žinoma, Fridlande.

'• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir mous’d 
IFM m. metraftia. Jame yra vertingi, niekuomet neiehstą. Vine; 
Krėvė*, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stokos 
F. Raukčlo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matulevičiau* Ir V 
Keliaus straipsniai bei rtudijos, iliustruotos nuotraukomlf t 
M. K. Čiurlionio. M. Lileikio, V. Kašubo*, A. Rūkitelė* ir A. Vxr>r 
kūrybot poveikalaia. 365 puri, knyga kainuoja tik U.

1 - •

> DAINŲ 3VENTES LAUKUOSE, poetės, ra lytojo* b tsi 
tinlą lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dabn 
Iventea bei jų latorlj. Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojaa 
tiems, gėrintis autorė* puikiu atfliumi ir surinktais duomenimk 
bei užkulisiai*. Studija-yra 151 pusi., kainuoja W.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly 
ta* Tuoao Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sarus*, 
gyvenimo bruožų apraiymaa, bet tiksli to laikotarpio buitie* Ute 
ratūrinė studija, tuskirriyta skirsneliais. T* 206 puslapių knyfi

Pavergtoj Lietuvoj
KAIŠIADORIŲ ELEKTRINĖ

Kaišiadoryse statoma nauja 
elektrinė, kurios pajėgumas bus 
1600 megavatų Ta elektrinė 
Sov. Sąjungos Šiaurės Vakarų 
energetinei sistemai bus reikš
minga tuo, kad' padės išlyginti 

Fridlandu’di(lelius elektros energijos su- 
vartojimo svyravimus; 

* ♦ *
DAIL, KAZIMIERAS

'• ' " •LAPINAŠ ų

savybių ir artimas bendrajam < Kazimieras Lapinas padėjo 
laisvės idealui. I tapyti, kai atšventė 8Č mėti}- ju-

Kai atvykau į įVilnių, ten i , ; ? J •
I tapyti, kai atšventė 80 mėtų, ju

-. . .... jau buvo žinomi Lenos įvykiai: i 
tolimo Sibiro auksakasių mast 
nės žudynės,sukėlusios Vilniaus-, 
darbininkus | 
LSDP

proteste streikui; į 
išleistasis atsišaukimas;

i ašaros, nei protestai,— 
i mums nepadės, vien, ma 
organizuota kova, 

mums paliko revoliucinė 
eitis, mūsų likimą lems!

“Mūsų parti etc draugė

niekas 
si nė < kuii.

pra-

Filo- 
revo

liucinį gyvenimą, ir šįkart da
vė man progos susipažinti su 
pogrindžio išleisąja literatūra 
Beskaitydamas ją, aš gyvai pri
siminiau draugus, su kūnais 
anuomet turėjau ryšio partijos 
reikalais! Edmundą, Jadvygą, 
Birinčiką....

i? — klausiu Fi-

ša

WISE/

pow*M B*n yoi

Jlllit

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir ’ turtingiausia lietuvių fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
. nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota’apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose..
Kreipkitės į savo apylinkės kuopy veikėjus, 
jie Jums mielai na^elbės į SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i'SLA Centrą:

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

TeL (212) 563-2210ąminrnniHHiinmiinniriiii! niiiHiuniiiiiiimtiin nniinnhinuinmininmninng !

GIFT PARCELS TO LITHUANIA

-aiiHniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiE i ii 11:111111111;;ii i n H i iiimmin i aiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiuiiHh

Įfriyaa f*xn*mo* 1TW S*. Mritetedl W-, CHeSfi

JBomlai paraiyta ttudija apie Rytprūsius, remianti* Pakalnė* I 
Labguvos apskričių duomenimis. kpraiymai l-domfis Hekvienan 
HetuvfuL Leidiny* ffluirtraotaa nuotraukom!*, pabaigoje duodami 
Tftovardfiu pavadlnlma*»(T jų vertiniai J rokležlų kalbą.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENfi

lomeną.
— Taip, gyvi ir kruta, — sako 

n. _ Bet po to, kai tamsta pa-, 
žinai juos, atėjo kiti, nauji žmo

i m i l I B lil I I BU

ąy, June 12, 1914

mfnltari Ir minty* *plt tsrueni* Ir vieta.’ neprfk. Lietuvoje Ir ptr 
malriai* bolievikų otapacijo* metai*, Knyg* turi ZM puslapiu* 
bet kainuoja tik U.

> JULIUS JANONIS, poetas b revoliucionierių*, nertrprat 
laa b klaidingai Interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik ■ 
Fatglo Jalinsko knygoje *pl« Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
riją. Dabar būtų jį galim* pavadinti kovotoju ui imogau* telaat 
Knyga y-a didelio formato, 365 pualapią, kainuoja M.

■ lATYBTNM NOVELtS. H. Fo^nko kSryba, F. Vatalft.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

Ml W. 69th SL, Chicago, HL 60629 ♦ Tel 925-2737
50 metų studijavęs, kaip

2759 W. 71st St, Chicago, Ill.
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
5 vai. ryto iki 10 vaL vakaro.

Registru o tas vaistininkai

parašė 700 poslapiu .knygą, kurion radėjo viską, kai bet kada Ir 
Set kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokės! kartu ra kun. Jaunium Ir prof, R. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti.

Palto «L



4

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Published Daily, Except Sunday, Monday and Holidays 

by The Lithuanian News Publishing ixic.
1739 So. HaUtwd Chicago, IL 4040$ Telephone 421-410$

'KXJND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 37494000 
Postmaster: Send address changes to Naujienos

1739 S. HaLted St, Chicago, IL 60608

As of January 1, 
Subscription Ratea:

Chicago $45-00 per year, $24.00 per
.4x months, $12.00 per 3 months. In

metams _______ _
pusei metų -____
trims mėneaiasM 
vienam menesiui

$40.00
3X2.00
$12.00
$4.00

$22.00 per six months, $12.00 per 
Jiree months. Canada $45.00 per year; 
^ther countries $48-00 ner year.

other USA localities $40.00 per^ year* | Kanadoje:
metams _______
pusei metų ____
vienam mėnesiui $5.00

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Chicago j e ir priemiesčiuose:

metams___________
pusei metų ---------
yrimą mėnesiams

vienam mėnesiui _
Kitose JAV vietose;

Užsieniuose:

metams __
pusei metų

$48.00
$26.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadieniui, pirmadieniu^ ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halsied Street, Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

$24.00
$15-00

$5.00

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui, 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet. Šeštadieniais — iki 12 vai.

I I 
J ■! 

I f I
 > 

I < 
M

 4 I
 I A

 O
 t A

 K ’
 i i t <

 • L
 « »

 i *
 M 3

 5 S
 * N

 S ‘
I D 

*i b 
M

 M
 1 1

1

Lietuviai ir tautininkai
Įtakingas tautininkų darbuotojas Juozas Žemaitis 

parašė ilgoką Chicagos Tautininkų valdybos suruošto 
Antano Smetonos 40 metų mirties sukakties minėjimo ap
rašymą.
• Pirmiausia jis pasiūlė Clevelande einančiai Dirvai 
atspausdinti tą jo minėjimo reportažą, bet josios redakto
rius atsisakė. Taip jau griežtai neatsisakė, bet pasakė, kad 
greitai spausdinti negalėsiąs. Žemaitis norėjo galimai 
greičiau atspausdinti,’o tuojau spausdinti Dirva nega
lėjusi.

Ponas žemaitis tada kreipėsi Į Draugą. Pakišo re
daktoriui savo darbą ir pasiūlė atspausdinti. Draugo re
daktorius pavartė rankrašti, pakraipė galvą ir pasakė, 
kad jau Drauge buvo minėjimo rašinys, antro spausdinti 
nėra prasmės.

Autorius tada kreipėsi Į L. Lietuvą, pasiūlymas Įdėti 
jo paruoštą darbą, bet ir atgimimo sąjūdžio žmonės ne
norėjo prez. Smetonos mirties sukaktuvių minėjimo dėti. 
Jeigu tas aprašymas būtų paruoštas Atgimimo Sąjūdžio 
žmogaus ir parašytas, tai gal ir dėtų, bet kadangi darbą 
paruošė dar neatgimęs tautininkas, tai jie atsisakė dėti.

Nieko kito p. Žemaičiui nebeliko, kaip kreiptis į Nau
jienas. Naujienų redaktorius p. Žemaičiui pasakė, kad 
jeigu duotume! visą K. Milkovaičio kalbos tekstą, tai mes 
ji atspausdintume, bet paties jo kalbos interpretacija 
gali būti netiksli, tai tada kils bereikalingas nesusiprati
mas.

K. Milkovaitis yra Amerikos šaulių vadas. Bet jis 
nesupranta pagrindines šaulių vado principo esmės.- 
Šaulių vadas, tai ne kariuomenės vadas. Kariuomenės 
vadą remia valstybinė galia, o šaulių vadui reikalingas šau 
lių pasitikėjimas. Kad pasitikėtų, tai reikia šaulius Įti
kinti, o Milkovaitis nenorinčius klausyti — šalino. Pati prasme kiekvienas lietuvis yra tautininkas. 
Įtakingiausią lietuvių šaulį, kuriuo šauliai jau Lietuvoje atbėgęs Juozas Gaila paskelbė, kad Lietuva jam nieko

ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ

VEGETARIŠKA MITYBA 
IR SVEIKATA

Venezuela, Caracas, 1982 metai
• (Tęsinys)

Tą patį patiekalą galima padaryti ir iš kitų, 
maisto produktų: paimti rugių, miežių ar ryžių 
(pilno grūdo — nevalcuotus), vasaros metu vie
ton obuolio, galima naudoti uogas — serbentų, 
agrastų, žemuogių ar kitokius vaisius atsižvel
giant skonio.

Žiemą ir vasarą tinka ši vaisių košelė:
Išspausti- vieną stiklinę apelsinų sunkos, sau

ją nuplautų migdolų, išspausti šaukštą citrinos 
ir sutarkuoti jo žievę, paimti vieną šaukštą me
daus ir vieną obuolį. Pirma migdolus sumalti su 
apelsinų sunka taip, kad nesijaustų jų gabaliu
kų, po to sudėti prieskonius ir obuolį, ir vėl pa
malti iki obuolys bus visai sumaltas. Šios “por
cijos” turi užtekti dviems asmenims. Tai skanūs 
ir sveiki pusryčiai, p kurių lengva sulaukti pietų. 
Šį patiekalą, pagal skonį, galima paįvairinti džio
vintais vaisiais — abrikosais, kriaušėmis ir pan.
SaJ toms — mišrainei paruošti sveiki prieskoniai

Salotas arba mišrainę .galima pagaminti iš 
žalių lapų ar virtų daržovių. Joms paskaninti pa
tartina naudoti šiuos maisto produktų priesko

pasitikėjo ■— B. Isganaitj, Milkovaitis laiške taip išdergė, 
kad gėda kam nors ir parodyti. Sauliai darė diddj spau
dimą Į Naujienas, kad Milkvaoifio laišką Isganaieiui at
spausdintų, bet Naujienos to nedarė.

K. Milkovaičio kalbą apie prez. Smetoną būtume 
spausdinę. Milkovaitis nenorėjo, kad šauliai skaitytų 
Naujienas, bet šauliai nekreipė Į tai dėmesio. Jie Nau
jienas skaitė. Galvojantieji šauliai būtų pamatę, kad Mil- j 
kovaičiui Smetona nepatiko. Jis mėgsta kalbėti, ko ne
žino. Jis šauliams dažnai niekus pasakoja, jis ir apie 
Smetoną niekų pripasakojo. Jis žino, kad Naujienos tą 
jo trūkumą viešumon iškels, todėl jis p. Žemaičiui atsi
sakė visą savo kalbą duoti. Jis nenorėjo, kad Naujienos 
jo kalbą spausdintų.

O vis dėlto dalis jo kalbos Į Naujienas pateko. Bir
želio 8 d Naujienose dalis jo kalbos pasirodė. Ją paruošė 

J. žemaitis, kuris yra Naujienų korektorius. Jis yra at- 
sakomingas už klaidas, kurios tame rašinyje paspruko.

Tautininkų tarpe yra žmonių, kurie prez. Smetoną 
pažino. Gerai pažino. Esame tikri, kad ir pačioje £iko- 
goje yra prez. Smetoną pažinusių anonių. Prez. Smetoną 
gerai pažino dr. Leonas Kriaučeliūnas, mokyt. Teodoras 
Blinstrubas, dr. Vanda Sruogienė, jį pažino vienas kitas 
vyresnio amžiaus kariškis. Nereikėjo iš kitur kalbėtojo 
vežti, pasidairę Chicagoje būtų radę.

Paskutinę Milkovaičio mintį Juozas Žemaitis taip 
užrašė:

“Išvykdami iš Lietuvos, mes išsinešėm tautinę minti, 
tautinę širdį ir tautinę dvasią. Mums nereikia klaidžioti 
po Įvairias sroves bei organizacijas ir žvalgytis kur ga
lėtume prisiglausti ar pritapti. Mes turime savo Tau
tinę Sąjungą. Mes turime, galima sakyti, dar visą dip
lomatinę tarnybą, kuri yra tautinio Įsitikinimo. Visa tai 
yra Antano Smetonos palikimas”. (1984 m. birž. j d. N.)..

Buvo lietuvių diplomatų, besirūpinusių Lietuvos tei
sėmis bei gerove dar prieš prez. Antaną Smetoną, buvo 
jų ir yra šiandien, praėjus 40 metų po Smetonos mirties. 
Tvirtinti, kad lietuviai diplomatai yra Smetonos paliki
mas yra tuščias. Yra diplomabų, priklausančių krikščio-, 
nims. dentokratanis, šo<nąidėiinoki’ataniš,'THaudiiiinkams,.' 
orūsams. vilniečiams ir jokiai partijai nepriklausantiems, i 
Tvirtinti, kad tautininkai- turi visą diplomatinę- tarnybą, 
kam p. Milkovaitis, kad daro, yra paremta jo Įsivaizda
vimu.

Panašios vertės yra jo Įsivaizdavimas, kad tiklai tau
tininkai išsinešė tautinę mintį, tautinę širdį, ir tautinę dva 
šią. Mums atrodo, kad niekvienas lietuvis, bėgdamas iš 
Lietuvos, išsivežė tautinę mintį, širdį ir dvasią. Jeigu 
Milkvaitis įsivaizduoja, kad tiktai .tam tikra grupė galėjo 
išsivežti tokiv mintį, širdį ir dvasią, tai turėjo pasakyti, 
kas tai grupei davė tokias brangenybes išsivežti, o ki
tiems uždraudė.

Mums atrodo, kad kiekvienas lietuvis, bedamas iš 
Nepriklausomos Lietuvos, stengėsi išgelbėti savo gyvy-, 
bę, kad galėtų skelbti lietuvių tautos norą pačiai tvar
kyti savo ekonominius, mokslo r kultūros reikalus, kad 
galėtų skelbti savo širdimi ir visa drąsa. Takiomis min
timis gyveno kiekvienas lietuvis, ne vien tik Milkovaičio 
įsivaizduotas tautininkas,

Kiekvienas turėtų žinoti, kad kiekvienas lietuvis,, 
bėgdamas nuo rusų, turėjo galvoje mintį, kad gins Lie
tuvoje likusius beteisius savo tautiečių teises, skelbs oku
panto daromą skriaudą visai Lietuvai ir lietuviams. Šia

Amerikon

nius: vieną šaukštą alyvos, vienas šaukštukas ci
trinos sunkos, truputis sumaltų svogūnų ar čes
nakų, šaukštukas susmulkintų aromatinių žalių 
lapų, pridedant petražolės, mėtos, čiobrelio, kra
pų ar kitų mūsų mėgiamų žalių prieskonių. Taip 
pat patiems galima pasidaryti “majonezą”. Pa
imti vieno kiaušinio trynį, sumaišyti su 2 decali- 
trais alyvos, pridėjus lašais citriną. Viską sumai
šyti “ostereizyje”. Arba kitas geras salotoms — 
mišrainei — pagaminti receptas: paimti du šaukš
tus grietinės, vieną šaukštą varškės, vieną šaukš
tą citrinos, truputį česnako ar sumalto svogūno ir

su skanumynais sutaisyta, degtinė) mišiniai, pa 
gal skonį, yra šie: svogūnų lapų sunka; dilgėlių, 
petražolių, svogūnų, salierų ir kitų daržovių lapų 
mišinys. Darant bulvių sunką, reikia parinkti 
gražias, švarias ir baltas, kad nesimatytų žalu
mo ar kitų “nenormalumų”, ir tos bulvės turi 
būti nepernokusios. Ši bulvių sunka vartotina 
daugiausia skilvio liga sergantiems, gydytojui 
nurodžius tos sunkos gėrimo kiekį ir laiką.
Toji sunka nėra skani, bet labai sveika ir turi stip
rias gydymo savybes.

Nervų sistemos gydymui ir skrandžio rūkš-
pridėti žalių aromatiškų žolių lapų, daržovių, pe- 
truškų, mėtos, čiobrelių, krapų ir kt., kas mūsų 
mėgiama.

Vaisių ir daržovių sulčių mišiniai:

Apelsinų, mandarinų ir “greifrutų” , sultis 
galima maįšyti su šiais vaisiais: melokotonais, ab
rikosais ir slyvomis, pridedant rudo — nevalyto • 
cukraus ir nedaug citrinos sunkos.

Daržovių sultys ir mišiniai :
Vienos rūšies daržovių sultys yra: pomido

rų, morkų, burokėlių, ropių, ridikų, bulvių ir ri
šu lapuotų daržovių bei šakniavaisių.

Praktinė patirti^ yra jrodžtįlsį • šių mišinių
Sveika sriuba

Į vaHų daržovių išsunktą .buljoną — sultinį 
vertingumą: pomidorų ir špinatų vienodų daliu — įdėti vieną šaukštą alyvos, šešius šaukštus su 
mišinys; arba dar geresnis pomidorų su morkų, maltų avižinių miltų, pusantro litro buljono — 
o geriausias — pomidorų su špinatais. Kiti geri sultinio, — įdėti truputį druskos, du šaukštus 
kokteiliams (angliškai Cocktail reiškia ypatinga, grietinės ir susmulkintų-sumaltų žalių svogūnų

eių sumažinimui patariama naudoti migdolų pie
ną: reikia paimti tris šaukštus nuvalytų ir nulup 
tų migdolų, sumaišyti juos su vienu šaukštu me
daus vienoje vandens stiklinėje. Šį visą mišinį 
gerai sumalti ir sumaišyti “ostereizyje”. Pirma 
migdolus galima malti su trupučiu vandens, vis 
jMipilani daugiau vandenio. Migdolai turi būti 
saldieji, bet ne kartieji. Šis migdolj pienas yra 
labai sveikas kaip maistas ir kaip gydymo prie
monė. Tokį migdolų pieną turi gerti kasdien po 
■stiklinę, tokie žmonės, kurie turi labai mažą kūno 
svorį.

Mikas Šileikis Riverview Parkas (aliejus)

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS

nedavusi ir jis nematąs reikalo ją rūpintis*.1 Gaila yra 
.vienintelis lietuvis ne tautininkas. Tuo tarpu visi kiti 
yra tautininkai, nes jiems, Lietuvos reikalai nei kiek ne '• 
mažiau rūpi, negu tautininkams. -'G G .įį,

Pačioje. Lietuvoje Tautinė Sąjunga sudarė tiktai ma- j 
žą lietuvių dalelę. Lietuvių Socialdemokratų Sąjunga su
darė kitą nedidelę dalelę. Socialdemokratai pravedė Į 
seimą 8 atstovus, o tautininkai pravedė tiktai 3. Jeigu jų 
nebūtų sudarę koalicijos su liaudininkais, tai ir trijų at
stovų būtų nepravedę.

Milkovaitis tvirtina, kad Antanas Smetona buvo Lie
tuvos prezidentu 15 metų. Geriau jis šito klausimo būtų 
nekėlęs, tai būtų nereikėję pasakyti jam karčios teisybės 

•žodi. Antanas Smetona Lietuvos valstybės tarybos 1919 
m. balandžio 4. dieną buvo išrinktas pirmuoju Lietuvos 
prezidentu,'o kai buvo pravesti-demokratiniai rinkimai, 
tai 1920 m. birželio 19 dieną privalėjo prezidentūrą per-' 
duoti išrinktam steigiamojo seimo pirmininkui A. Stul-. 
ginskiui. Antrą kartą prez. Smetoną prezidentūron pri
metė nedidelė sukilusių karniinkų grupelė.

Veikiantieji Įstatymai sako, kad prezideentą renka 
krašto gyventojų dauguma ,o ne Geležinio Vilko nariai.

Prezidentūron Įkeltas Smetona atliko ir gerą darbą, 
bet Milkovaitis t j darbų nežinojo. Smetona, prezidentavo 
kurĮ laiką, nušalino “vilkus” nuo valstybės vairo, išstūmė 
iš valstybės banko. Be to, jis paklatisė Musteikio ir pa
tarė ministerių kabinetui atmesti Sovietų ultimatumą, bet 
nesiėėmė žingsnio nevykusioms karo vadams nušalinti.

IŠKELTA BAUDŽIAMOJI 
BYLA

Po skundų, kad Švenčionių 
rajono Karkažšikių parduotuvėj 
pažeidžiamos prekybos taisyk
lės — didesnę paklausą turin
čios prekės slepiamos, rajono 
prokuroras L Slobcdianiukas 
pranešė, kad (jau iškelta bau
džiamoji byla. 

-* * *
■ MIRĖ PROF. J. NAINYS

Bčdandžio 15 d., eidamas Bo
tuosius metus, Lietuvoje mirė 
veterinarijos gydytojas, buv. 
Veterinarijos profesorius Jonas 
Nainys.

Gimęs 1900 m. liepos 4 d. Bur 
niškių km.,Pakruojo vai., JJNai- 
nys 1919 m. -įstojo savanoriu į 
Lietuvos kariuomenę. Nepri
klausomybės kovose buvo su
žeistas. 1927 m pradėjo studi
juoti veterinariją LU medici

nos fakultete. 1929 m. persikėlė 
tęsti studiių į Vienos aukštąją 
veterinarijos mokyklą, kurią 
baigė daktaro laipsniu, Grįžęs į 
Lietuvą, dirbo Lietuvos veterL 
narijos akademijoje.

1941 m. birželio mėn. buvo 
išvykęs tarnybos reikalais į 
Maskvą. Kilus karui, negalėjo 
grįžti namo. Po karo vėl profe
soriavo Lietuvos vetei inarijos 
akademijoje.

JDr. J. Nainys dalyvavo visuo 
meninėje veikloje, buvo Lietu
vos karo invalidų draugijos sek

* * *
PAMOKYMAS, KAIP REIKIA 

'GYVT^F-'^' ■

“Valstiečių laikrašty” A. But
kevičius -rašė:"

“Pažįstama mokytoja papasa
kojo šitokią istoriją. Rudenį nu
važiavo su moksleiviais į kol
ūkį. talkon. Jaunutė brigadi
ninke atvedė vaikus į bulvių 
laukus ir pasakė:

— Kasini iš abiejų lauko ga
lų ne ištisai, o galiukais. Žadė
jo atvažiuoti iš rajono liaudies 
kontrolieriai tikrinti, kaip bul
ves "kasame. Tegu galvoja, kad 
d aut1 oadareme”.* *

•PASIBAIGĖ. PABALTIJO 
TEATRŲ FESTIVALIS

• Balandžio pabaigoje. Vilniuje 
įvyko “Pabaltijo teatrų pavasa
rio“ baigiamoji konferencija ir 
paskelbti festivalio laureatai.

Pereinamasis prizas Įteiktas 
Lietuvos valstybinio jaunimo 
teatro atstovams, šis apdonar.o- 
j imas paskirtas už spektaklį — 
Č... Aitmatovo "Ilga kaip šimt
mečiai diena“.

E. L.

bei porų. Viską sumaišyti ar sumalti. Šią normą 
galima, pagal reikalą, sumažinti, panaudojant ne 
šešius avižinių miltų šaukštus, bet mažiau, atsi
žvelgiant į šeimos narių skaičių. Prie šios sriubos 
galima pridėti pakeptų baltos duonos kvadratėlių- 
riekelių.

Mineralinio vandens gydymo vonios Venezueloje

15 kilometrų nuo Valencijos miesto, važiuo
jant greitkeliu Į Puerto Cabello, yra mažas kai
melis, vadinamas Las Trincheras. Netoli greit
kelio mažoje lomoje teko mažas upelis, kuris va- 
saros metu visai išdžiūsta ir jo vagoje tematyti 
akmenų krūvos, nulaužtų medžių gabalai ir kel
mai.

Nežinodamas, kad ten yra tokie dideli žemės 
tortai — iš esmės gelmių išsisunkiantis minerali
nis vanduo, pravažiuotumei pro tą vietovę, nė ne
pažvelgęs į ją. Čia yra prie įsteigtos maudyklės 
restoranas - viešbutis ,o kaime norą p Tše"v.sių 
krautuvėlių, kuriose nieko vertingo nesausi nu
sipirkti. Tik druskos, žvakių ir degtukų. Pati 
maudykla aptverta vielų tvora. Sumokėjęs porą 
dolerių ir įėjęs į maudyklą, pamatyti »ris vandens 
baseinus.

(Bus daugiau)

KAIb sKAitTK iK KilUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOS'*
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Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
EMU ill

JTeL: 562-2727 arba 562-2728

Gabriele Petkevičaitė mirė 1943 m. birželio 14 d.

1938 S. Manheim RcU Westchester, III.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius

TEL. 233-8553 

Service 855-4506, Page 06051

............... .

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

tokiu adresu:

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

1907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

OPTOMETRiSTAS 
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. TeL 737-5149 
Tikrina akis, Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 West 63rd Street
Valandos: antrad. 1—4 popiet, 

ketvirtad. 5—7 vai vak.
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos telef.: 448-5545

Florida

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVE. " 
St. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

Lietuviškos knygos
Naujienose buvo skelbiama, 

kad Bronio Railos nusibastymai 
jau atspausdinti. Tai buvo tiesa 
praeitais metais, kai J. Klausei- 
kis pasijuto be pagrindo įžeistas 
ir panoro pasižiūrėti- arčiau į 
Bronio Railos mėgiamas pa
reikšti nuomones. Arčiau pastu
dijavęs, jis rado reikalo para
šyti knygų apie Bronio Railos 
labai lengvų švaistymųsi įžei
džiančiais žodžiais.

Pirmiausia, Klauseikis faktais 
įrodė, kad Raila įžeidęs K. Ja
nutų be jokio pagrindo ir be jo
kio reikalo. Trenkė kaip perkū
nas giedrų dienų ir nu tratėjo. 
Kai Januta bandė reikalų išaiš
kinti, tai Raila ir klausyti neno
rėjo. Orakulas burnų atvėrė, tai 
neteisingo žodžio nepataiso.

J. Klauseikis giliau pažiūrėjo 
į Railos “stilistikų” ir papras
čiausiais faktais įrodė, kad gra
žiais žodžiais apibarstomas labai 
negražus tvirtinimas. Tas tvir
tinimas veik visuomet yra mela
gingas. 0 melas, nors jį gražiau
siai “stilistas” papuošia, vis lie
ka melu. Kenksmingu pačiam 
šmeižtajam.'

.Y' ■’ c

J. Klauseikis parašė ; studijų, 
kurių turėtų atidžiai paskaityti 
visi lietuviai, kurie plunksnų į 
rankas ima ir nori pasakyti savo 
nuomonę visuomeniniais ir poli
tiniais klausimais. Ją turėtų pa
studijuoti ir teisininkai, kurie 
'teisės klausimais dar rūpinasi. 
Knygoje gyvais pavyzdžiais pa
rodyta, kaip nereikia rašyti. Ne
reikia rašyti ne tik paprastam 
piliečiui, bet visai nedera kelias 
knygas parašiusiam, aukštus 
meluotojui ir labai žalingu ap- 
mokslus baigusiam žmogui. 
Autorius yra teisininkas, baigęs 
Kauno universitetų, dirbęs teis
muose, rašęs teisinius sampro
tavimus.

ŠATRIJOS RAGANA

DVARO
-.seal

/arnik

di

nelii

kaus veiHol 
meiliai žiūrėjo juodos 
akys po antakių, 

regzdės sparnai. Mažas Jo- 
šalia jos su savo balta ei- 
neseniai pakeitusia jupe- 
didele skrybėle atrodė kaip 
ę*> iš krūmų pasakos nyks-

ię, H 
išlin 
t ūkas.

Esu, maunate’. si 
pribėgusi ir liemenį jai 
binusi.

mkau I 
apka- Funeral Home and Cremation Service

Meilingai glaudžia sodas prie 
plačios krutinės tvenkinį ir rū
mą — ištikimus savo draugus 
ir šnibžda jiedviem kokias tai 
nepabaigiamas pasakas, kažko
kias bylas, paslaptingas, ilgas, 
amžinas godas.

Yra sode mažas pussalėlis, į 
tveikinį Įsikišęs spirėjų žydin
čių krūmų uždengtas, visas gė
lėmis apibertas. Ant jo kran
to auga gluosnis,-k tiri o stuobrys, 
matyt, kitąsyk nukirstas, išleido 
tris naujus* stuobrelius ir sudarė 
tarsi fotėlį-'-Luriamie labai pa
togiai galima sėdėti atsilošus.

Kana kados radova tą kampelį 
us mamale. Mamatė išpjovė ant 
vieno stuobrelio mano raidę ir 
tarė:

— Dabar čia bus tavo fotelis, 
Irusia. O kai čia sėdėsi, atmink 
mamatę— ir vien geros ir gra
žias mintys teateina i tavo gsl-

syti K. Janutai, 2818 Avenal St., 
Los Angeles, C A 90039. Jei pas 
jį dar yra keli egzemplioriai, tai 
už tris dolerius jums ją atsiųs, 
o jeigu jau nebebus, tai bus vie
na iš tų lietuviškų knygų, kuri 
išėjo. Ji nebegull, bet išėjo į 
žmones. Raila- yra Klauseikio 
knygos vertas. Jis turi pasiklau
syti, ką -žmonės, apie jo paties 
knygas mano. Turės progos pa
matyti, kodėl jų nepuola. Apie 
Klauseikio knygą jis paleido dar. 
kelis railiškus melagingus tvir
tinimus, bet išdėstytų faktų ne
paneigė. Jau laikas, kad atkreip
tų dėmesį.

St. Stalioraitis

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

Charles Stasukaitia
O ji, su rankele mano 

glostydama, paklausė:
Savo fotelyje sėdėjai, Iru

sia? O ką ten dirbai?
Per jos lūpas pralėkė lengvu

tė šypsena, o man dingtelėjo, 
ar tik ji ko nenumanė. Nelauk
dama mano atsakymo, tarė:

— Eisimi pažiūrėti, ar nepra
žydo jau mūsų rožės.

Nuėjome pirmai prie vadina
mųjų mano rožių — dviejų, se
nų, aukštų, sulyg jnamate, ke
rų, kažin kieno ir kažin kada 
pajodintų. Buvo juodu pilnu 
baltuojančių pumpurų, bet žie
do neradome nė vieno.

Perėję per tiltelį, atsidūrėme 
kitoje sodo pusėje. Ten ant 
aukšto tvenkinio kranto, buvo 
maža dirvelė pilna jaunų rožių, 
pačios mamatės neseniai padieg 
tų. Ant visų baltavo gražūs, 
dideli žiedai švelniais lyg šilkai, 
ir baltais, lyg sniegas, lapeliais, 
pačiame viduryje vos paraudu
siais. Ir rodės ,kad po tuo rau
donumu slepiasi rožių siela.

Mamatė ėjo nuo vieno kele
lio prie kito, lytėjo rožes savo 
plonais piršteliais ir pasilenkus 
traukė jų nuostabų kvapą.

Išrinkusi puikiausią rožę, pa
sistiepusi įsegiau ją mąmatei į 
kasų vainiką ant kaktos.ir gėrė
jausi, kad ant juodų plakikų ji 
atrodė lyg sidabrinė žvaigždė.
Ir ūmai pamačiau, kad tarp ma- ’ 
matės ir baltų rožių yra kažko
kio panašumo...

Ir tačiau:
— Mamate, rožės į tave pa

našios.
— Kuo, Irutę?
— Tokios jos meiliosir taip j 

liūdnai žiūri ,kaip ir tu.

veidą

(312) 226-1344

.—

Telefonas 523-0440

i
!■

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

■

į. .įy:___ _ ■

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

MODERNIŠKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

Šį pavasarį dažnai sėdžiu 
gluosnio fotelyje, nes ruošiu do
vanėle mamatės vardinėms, žie-i 
mą pramokau siuvinėti ir jsi- 
geidžiau girtąjį savo.*xdarba jai 
atiduok•Už sayo pinigus nupir
kau reikiamos medžiagos, o ir 
štaii, pasislėpusi fotelyje, kad 
rriamatė nepamatytų, siuvu stal
tiesėle spintelei prie jos lovos. 
Pasirinkau šią Idovaną, ne kito 
— gerai viską apgalvojusi. Va
kare. mąsčiau, jkai1 mamaitė, bai
gusi skaityti, norės užgęsinti 
žvake, jos paskutinis žvilgsnis 
puls ant mano’ staltiesėlės, ir ji 
užmigs apie mane mąstydama.. 
0 lytą pirmutinis daiktas jos 
žiūrimas, yra laikrodis ant spin- 
tele's... Ir čia vėl turės mane at
siminti.

Krūptelėjau, išgirdusi mama- 
tčs balsą. Greit susidėjusi dar
bą, paslėpiau jį už krūmų ir nu
bėgau.

Liuoktelėjusi į taką, einantį 
i nuo alėjos, pamačiau antrame 
’ jo gale pamatę. Ėjo man prie

šais, vesdama už rankos mano 
mažesnįjį broliuką. Neturėjo 
užsidėjusi skrybėlės, ti ksu bal 
tu skėteliu dengėsi galvą nuo 
saulės.

Jai taip einant visai saulės 
spindulių apibertai, švieesus, 
melsvai pilkas apdaras, apsiau
čiąs jos gražų, laibą stuomenį, 
buvo panašus f saulės nušviestą 

, debesėli. Skėtelio paūksmėje 
juodavo ant galvos storų kasų

pOODORHEART
Tv - -

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W? 71st Street
1410 So. 50th Ave.. Cicero

VANCE FUNERAL HOME £

60650

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

PERKRAUSTYMAI

SOPHIE BARČUS
1ADIJO iElMOS VALANDOS

SeįUdieniili tr ifeknulienlak

/

i

Knyga, atspausdinta praeitais 
metais, jau baigiama parduoti. 
Kas nori ją įsigyti, tai turi ra-

7159 Ja. MAPLIWOOD AVI 
CHICAGO. IL 4909

Vedeje — Aldone Deufcw 
T*leti 771-154$

Stotie* WOPA • AM 
triuši i uol »nwi £ mus? įtvdiį*' 

Marquette Parka.

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tei. 925-8063

®. “Lietuvos AidaF
KAZA BRAZDŽK>NYT| 

rt^la

T7&-S274

Apdraustas perkraustymas 
iš ivairiy atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5996

LACKAWICZ
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WHAT 13 THE FASTEST GFOW/HG ,, 
/gXCT CĄfE ĘĮį&ĘSSKVM® ^12.i

£5TTO RftTHIC PICINE/
DOCTORS OF OSTEOPATH^ 
D, CVS, WiLL MORETHAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 
NUMBER-GROWING FROM 
15,000 TODAY TO MORE 
THAN 34,000 PHYSICIAN$

CHICAGO MOTOR CU/E 'W’9

tXMESSMW

'.T.O.’S A.Rt FUUY UCtNWTO TB FmoUM 
PRU»3, FIRFOflM 8UQMBY IW WTMJI* 
ALLOTHIt SCilNTinCAlXY ACCrFTIt 
MEANS FOt TRIATJMa WAXYMP DVtAM, 
INCLUDES TMf U< E OF MWURILATWI J

ATKlRAFY^^c ^r — —*

Kaedian duo piiuMuiimle Iki peBk 
tadlenio 8:30 vaL vakare 

Visos laido* ii WCEV ftet'es. 
bangi 14Č0 AM.

št Petersburg. FU-, 11:30 vaL 
a tfrtlS rtMW UW AM teaga

1541 W. Tkt Btaw?

į KXTM1 
į BAPIDMOVmiB

1424 South 50th Avenue 
Cicero, 

TeL: 652-5245
IRUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

lakstės automobiliams pastatyti

■■ 1 .........i

z

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street TeL RE 7-1213

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

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



ALTo VEIKLA
Gegužės men. 20 d. susirin i 

kimas išrinko naują ^kyriain 
valdybą: L. Pliūra — skyriaus 
atitevas į ALTos Tarybą, kum 
Et. paplis (šv. Kazimiero para
pijos klebonas) — skyriaus gar i 
bes pirmininkas, Vkt. Kežemė-j rinktinu- vaidintojų būrelis, va 

ovaujamas J. Petrausko, su- 
aidins keturiu veiksmu kome.

kaltis—pirmininkas, J. Plečkai! 
tis ir L. Kūliava — vicepirm, i 
St. Budrys — sekretorius iri M. | 
Tamulėnas — iždininkas Kili I 
valdybos nariai: Grace Mitki, j 
P. Petrušaitis, Marta Stanaitis J 
ir Ed. šilingas. Kontrolės komi
sija: J. Petkūnas, Si. Petrušai-Į 
tienė ir VI. Vilčinas.

Valdyba ypač rūpinasi, kad ( 
kuo daugiausia raciniečių daly
vautų Amerikos Lietuvių kon
grese Čikagoje.

* * *
•’ BIRŽELINIŲ MINĖJIMAS

Birželio įvykių minėjimą ruo 
iša ALTos skyrius birželio 17 d. 
šv. Kazimiero parapijos patai-

SLA 134-tos Moterų kuopos 
^susirinkimas įvyks ketvirtadie- 
jnį, birželio 14 d., 12:00 vai., 
;Great American Savings patal-

Po minėjimo — pertrauka, o 
po jos Vytauto Didžiojo saulių

i i mas: kalbės v i suomen i n in k a s 
,Jona> Milišauskas.

pose: 9 vai 30 min. bus pamal
dos už žuvusius dėl Lietuviu

Visi maloniai kviečiami da- 
Ivvauti.

DLK Kęstučio šaulių kuopa' 
birželio n ėn. 23 d.ruošia Jau 29- 
:ass Jonines Wisconsino pa-: 
dangėje. Prasidės 4 vai. p p. 
Laužas bus uždegtas temstant. 
Joninės vyks V. Bagdono sody
boje. ant Mičigano ežero kran
to. Kenosha, Wis.

Visi kviečiami ir laukiami. 
Jurgis Milas

pose, 6201 S. Western Ave. Vi
sos narės kviečiamos dalyvauti. 
Bus kavutė. Valdyba

POPIEŽIŲ BANDĖ 
NUŽUDYTI BULGARAI 

Rima. Italija. —Popiežių Jo
ną Paulių II-jį bandė nužudyti 
Turkijos neo-naciai ir Bulgari
jos turizmo atstovai Rusijoje, — 
pareiškė Meilinei Al Agca.

Al Agca nepasakojo teisybės 
italų teismui ir tardytojams, 
bet jis tapo šnekus, kai jį pa
siekė žinia1 apie galimą jo išve
žimą į Bulgariją arba Turkiją 
Jam būtų buvę daug geriau sė-. 
dėti kalėjime Rusijoje, negu 
vykti į Bulgariją. Jis buvo tik
ras, kad Bulgarijoj jis būtų su
šaudytas.

Bulgarijos agentai buvo pasi- • 
žadėję duoti ^409,000 ir padėti 
jam išvažiuoti iš Italijos.Jis bu-

dabar juo visai nesirūpina.
Plačią informaciją apie vi

są reikalą paruošė prokuroras 
Antonio Albano, Informaciją 
yra gavęs New Yorko Times ir 
žinių agentūros.

AQUINO KOMISIJA SKROS 
MANILON

Lns- Angeles, Cal. — Filipinų 
apygardos teisėjas Corazoa J. 
Agrara šią savaitę jau grįš at
gal į Manilą. Kartu su kitais ke 
tūriais komisijos nariais jis ap- 
klausinėjo kelis svarbius liuldi- 
ninkus ir parsivežė kelis svar
bius dokumentus.

Jis apklausinėj o seržantą Ar- 
nullode Mesa, kuris; paėmęs do- 
sine Aquino ranką už peties, ly
dėjo Aquino žemyn. Jis jautė, 
kad kulka perėjo per jo 
paleista iš užpakalio.
šauti vienas 'iš 4 kariu, 
Meša užpakalyje. •

Įdomus liudijimas ' seržanto 
Jose Franda Santos, kuris pa
pasakojo, kaip gen; Citter Cus- 
todioi aerodromo saugumo vir
šininkas, ragino jį nušauti at- 
skrendantį Aquino. Kai de Me
sa, taip ir Fronda Santos bijo

vo pąlicijos suimtas, jam ppaža- grįžti į Manilą, kad jų nenužu- 
dėtų pinigu bulgarai nedavė, o dytų.

galvą,

ėjusių

vach, R. K.veekaitė, A. B?cr, G. 
LAUKIAME 34 TO GINTARO Giedraitienė, C. Austin, A. Dau- 

BALIAUS kienė, L Noibutienė, C. Matu
lytė, G. Čepaitytė, J. Pupelie- 
nė, O. Landon, L. Raman, J. 
Vance, S. Uginchienė ir B.OpeL 
kienė.

Vietos rezervuojamos, skam
binant Julijai Rupeikienei tel 
656-4595.

Šių klubo narių darbu ir rū
pesčiu visuomenei bus prista
tytos Šios gintarėlės: Birutė Zi
ta Balčiūnaitė, Kristina Margot: 
Binderytė, Patricia Marija Gir-' 
žadaicė, Elzbieta Anne Kotlar 
ir Susan Anne Schlatholt.

Chicagos Lietuvių Moterų klu 
bo tradicinis Gintaro balius 
įvyksta birželio 30 d., šeštadie
ny, Conrad Hilton viešbučio di
džioje salėje. Čia bus pristatytos 
visuomenei 5 jaunos be tuvių 
kilmės gintarėlės lietuviškų 
dainų ir tautinių šokių sūkury
je. Baliaus ruošimo komitetas, 
vadovaujamas energingos Mari
lyn Handing, deda visas pastan
gas, kad šis parengimas praeitų 
ne tik pakilioje nuotaikoje, bet 
kad jis sudarytų nemažo pelno, 
skiriamo lietuvaičių studenčių 
stipendijoms.

Komitetą sudaro šios narės: 
Lietuvos gen. konsule J. Dauž- 
vardienė — garbės pirm., F. Si-, 
manonienė — vicepirm., D .Vai-j 
kutienė — patarėja, Sylvia Pet
rošienė — sekr., Hilde Kuzienė 
—. ižd., F. Juškienė ir.E. Nor-‘ 
butienė — dekoracijos,. J. Bar- 
gailienė, A. Brazienė, Ą. M. Ju-Į 
raitienė: ir V. Paukštienė —pro- I 
gramos .. sveikinimai, M. Petro-j
shienė, C. Hofer, W. Lapienė,L.1 - 
Dargienė, S. Semėnienė, A.Up-‘ 
skienė, M.Krauchunienė, C.Lut- 
kuvienė, B. Neberiezienė, C.Ko-

I
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KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

f

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

Knyga su formomis gauna- ’ 
ma Naujienų administracijoje

Miko Šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

L I U GIJA”
Autorius pavaizduoja lietuviu 
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.

— NAUJIENOMS reikalingas 
raidžių rinkėjas mokantis dirbti 
Mergenthaler mašina. Jauną 
rinkėją išmokinsime. Geras at
lyginimas, geros darbo sąlygos.

—Londone susirinkusieji džiau 
giasi, kad JAV nutarė suma, 
žinti mokestį už paskolas.

— Sichų 'dokumentai pasiliks 
Aėhal Tacht salėje, bet juos pri 
žiūrės sichai, ne teroristai.

— Prezidentą 10 dienų kelio
nė išvargino. Kiekvieną dieną 
turėjo'?sakyti kalbas, pirminiu, 
kauti posėdžiams.

— Gary Hart pareiškė,kad jis 
tęs savo kampaniją. Jis nekal
bės prieš Mondalę, bet prieš 
Reaganą. ■' \ (

' Į \

PATS SKAITYK IR KITUS 

PARAGINK SKAITYTI .

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS’

and PLEASE 
make people 
more oarefal

BUBAL 5STAT1 FOR iALB | RIAL BfTATB FOB IAL5

'PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
m HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAUL 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZ.YNAUSKAS, Prezidentu

1212 W. Cermak Road Chicago, UL TeL 847-7741

BUTŲ NUOMAVIMAS 
B HAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

t NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

I. BACEVIČIUS — BEI J. REALO 
INCOME TAX SERVICE

8529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE. 

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

9 butu mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys. ;

Didelis, gražiai įrengtas bungalow.. 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY '
4

INSURANCE — INCOME TAX 

2951 W. 63rd St
Tel: 436-7878

OAK LAWN — BY OWNER 
Custom built raised ranch. 3. 
bedrooms, baths upstairs/ 
Finished recreation room with' 
2 bedrooms and %. bath lower 
level. 2 car attached garage. By 
appointment 422-8393.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 

Nucssvybės — kitur

Parduodamas namas, 3 mie
gamų 6 kambarių, su baldais. 
Adresas: George Borchertas, 
19 Westbrook. Hot Springs, Ark., 
71901. Tel. 501-624-1438.

MISCELLANEOUS 
(vairūs Dalyke!

KEMP CONCRETE WORK 
Any type of concrete and brick 
work, tuckpointing. Free esti
mate. 25 years experience.

493-2945 or 643-2864

REPAIRS — IN GENERAL 
(vairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDY'fUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

PIRKITE JAV TAUtyMO uONU-'

(J Naujienos, Chicago, 8, m. Tuesday, June 12, 1984

Change tfw oil and 
Mtara • very 3.000 ta 
8,000 miles to avoid 
wasting gssollneu

Don't he a Ban Used

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, groH, 

gera rituotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTI1 

4514 S. Talmsn Avė.
Tek 927-3559

------ v-r-r- ....... — — -

JT” ■ --TT............. ■■ —77,—II I III

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

į i  - +. —  —"... - ——

j*"" " ' " ............

M. ŠIMKUS
Notary Public

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.------  ---J

, Siuntiniai į Lietuvą - 
ir kitus kraštus į 

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, J

■ Chicago, UI. 60632. Tel. YA 7-59# I

Advokatas
GINTARAS P- ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo
8 vai. ryto iki 6 vaL vakaro.

Seitad.: nuo 9 vai- r. iki 12 vai d
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162
1649 West 63rd Street

Chicago, UL 60621

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 8 ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal svsitarimA-

M06 S. Kedzie Avė. 
Chicago, Ui. 60629
Tel: 778-8000


