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AMERIKOS BALSO LIETUVAI 30 METIJ SUKAKTIES MINĖJIMAS
Washingtone, JAV Senato rū- sukurtą adresą, kur dėkojama 

muose, gegužės 14 dieną įvyko už jo nuolatinę paramą Lietuvos 
gerai pasisekęs Amerikos Balso 
radijo transliacijų pavergtai Lie
tuvai 30 metų sukakties minėji
mas. Minėjimą suruošė Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas ir Amerikos Lietuvių Ta
rybą, kuri daug /prisidėjo prie 
tų lietuviškų programų Ameri
kos Balse įvedimo,. Minėjime da
lyvavo 120 amerikiečių .pareigū
nų ir vadovaujančiu lietuvių. 
Daug šiltos nuotaikos įnešė mi
nėjimą globojęs sen. Charles H.

laisvinimo reikaluose.
(ALT Informacija)
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Be daugelio kitų, dalyvavo 
sen. Paul Sarbanes* (Md.), sen. 
Š. I. Hayakawa (Cąlįf.), Atsto
vų Rūmų Užsienio-reikalų ko
miteto pirm, kongr. Clement 
Žablocki (Wise.), kongr. Mįlli- 
cent Fenwick, specialus prezi
dento pa v. Jack Burgess, Vals
tybės sekretoriaus pav. James 
Montgomery, Valstybės depayta- 
nientoRytųEuwp0Wi^lųpa: 

- dalinio direktorius Peter.-Brid- 
.ges, Pabaltijo. skyriaus* direkto
rius Thomas Longo, USA Inter
national Communication Agency 
direktorius John Shirley, Ame
rikos Balso direktorius .William 
Haratunian, Europos/-skyriaus 
vadovas Hans Hąlzapfer, latvių 
skyriaus 'vadovas' Ęarl/^antee, 
Estijos gelt konsulas'Nevį York e 
Ernst Jackson ir kt.' < ' '

Dalyvavo ir Lietuvos atstovas 
dr. St Bačkis.sūfžmona.;' C .. ;

Minėjimą; atidarydamas ALT 
pirmininkas ' dr. K.; Šidlauskas 
savo sveikinime pažymėjo, kad 
tarp Rytų ir Vakarų vyksta ra
dijo karas ii? kad Amerikos Bal
so veikla turi būti stiprinama. 
Pakvietė programai vadovauti 
Valdą Adamkų. Invokaciją su
kalbėjo prel. J. Balkūnas.

Pagrindinę kalbą pasakė sena
torius Percy. Pasveikino gausiai 
susirinkusius dalyvius. Pabrėžė 
savo ilgametį susidomėjimą lie
tuviais, kurie yra pelnę didelę 
pagarbą šiame krašte. Reiškė 
pagarbą Lietuvos žmonėms, ku
rie veda atkaklią kovą, siekda
mi išlaikyti savo religiją, kultū
rą, savo tradicijas, no’rs būdami 
pavergti. Pagyrė Amerikos Bal- 

• so lietuviškojo skyriaus darbuo
tojus ir pažadėjo dėti pastangas, 
kad Amerikos Balso veikimas 
būtų stiprinamas. Pabrėžė, kad 
Lietuva buvo Sovietų Sąjungos 
okupuota jėga ir klasta. Pažy
mėjo, kad Amerika gins Lietu
vos teisę į laisvę ir nepriklau
somybę.

Minėjimo rengimo komiteto 
pirmininkas dr. L. Kriaučeliūnas 
įteikė senatoriui Percy meniškai

SOVIETAI VĖL PAREIKA
LAVO GRĄŽINTI 13 METŲ 

VALTERĮ POLOVČAKĄ

Po ilgesnio tylėjimo, Sovietai 
vėl pareikalavo ukrainietį 13-kos 
metų berniuką tuoj grąžinti į 
Ukrainą. Sovietų Užsienio reika
lų ministerija Maskvoje įteikė 
JAV ambasadai notą, kurioje 
taip išsireikšta:

“Iš Amerikos pusės ligi šian
dien nėra padaryta jokio žings
nio pirmyn, kad būtų užbaigtas 
pradėtas jų teismo farsas, kuris 
pavadintas-“Polovčako tėvų tei
sės problema”.

Notoje, pasakyta, kad trylik- 
mečio sūnaus Valterio tėvai — 
Michaelis ir Anna Polovčakai 
neturi galimybių, iš Ameriko’s 
išvažiuoti, kol jų sūnaus (Valte- 
rk>)-",atskyrjmo -nuo Įlėvu -byla 
nebus užbaigtaW'r

"Notoje tokį amerikiečių poelgį 
rusai vadina tiesiog pasišlykštė
jimo vęrtu veiksmu ir reikalau
ja neįžeisti tėvų teisių; kurios 
prikląifeo^šėįįnoms. Mfeį,

Beraiukas.'VĄiteris, pagai^is>r; 
mo .Sprendimą; • •atiduofąž,
vienos šę^^ų^globo^^o. grįžti įl rnadie&į prez. Ronald Reaganas MOKYKLŲ AUTOBUSŲ SUSI

H

Zitai O. šeliūnaitei iš Lemonto įteikta Lietuvių Prekybos Rūmų stipendiją specialiame 
bankete, kuris įvyko Martinique restorane. Ta proga jai įteikta Lemont miesto patikė
tinių'tarybos rezdliucija už jos atsiekiinus moksle ir veikloje. Nuotraukoje (iš kairės): 
miesto patikėtinis Joe Bobikiewicz, superviz orius. Lew Schmidt, Aldona špliūnienė, Zita 
Ona šoliūnaitė, Vytautas šoliūnas, ponia Barbara Schmidt if Lemento demokratų vei
kėjas Jo'e Kulys. (P. Malėtos nuotrauka)

Sovi^.u^mjtg^ja, jis' a^sai ^ne- 
norįs '̂ ' ’/--V .

Rusų rib^t - ga^ti' /dvi;Sienas 
prieš • Apel^dnių '^ūmų "bylos 
persvarstymo.nustatytą dalų.

~ ' ;T~" - > f

—i NewrAorke automobilių va
gis, škttbė’dam^ nuo policijos, 
visu'"^greičiu įvažiavo į. sekma
dienio arimą turgų,Iriame su
žeidė 28 asmenis.

— Britanijos karališkieji rū
mai išsiuntinėjo 2,500 kvietimų 
į prinęp čarlio ir Dianos Spen
cer-sutūo’ktuves.

— Kanada perdavė komunis
tų šnipą N. Scheinpflug Vakarų 
Vokietijai.

a KALENDORĖLIS
'■f
^Birželio 3: Kloti Ida, Karolis, 
Develta, Javinė, Abulkis.

Saulė teka 5:17, leidžiasi 8:20.

Oras šiltesnis, gali lyti.

Valstybės sekr. Alexander 
Haig antradienį spaudos 
konferencijoje davė prane

šimą apie JAV užsienio 
'politiką.

IZRAELIS KALTINA SIRIJĄ 
PASIRUOŠIMU PULTI IZRAELĮ

PRIEŠLĖKTUVINES BATERIJAS GALI SUNAI
KINTI PER DVI VALANDAS

------- —____ -r TEL A VIVAS. — Izraelio 
premjeras Menachem Begin pir
madienį. per radiją pareiškė, 
kad Sirija ruošiasi atakoms ir, 
tuo tikslu praveda kariuomenės 
manevrus. Jis įspėjo Sirijos val
džią, jog Izraelio ir diplomatų 
kantrybė turi ribas. Premjeras 
.turėjo galvoje Amerikos prezi
dento specialų atstovą Philip C. 
Habib, važinėjantį Jeruzalės, 
Damasko ir Beiruto' miestuose 
tikslu taikingai baigti priešlėk
tuvinių baterijų krizę. Šią sa
vaitę jis vėl grįžta šiai misijai. 
Tačiau darbo sąlygos yra žymiai 
pasunkėjusios. Užtenka lik vie
ną paminėtrU'Sirijos prezid-ntas 
Hafez Assad pareiškė, kad siri- 
j iečiai izraelitų ir amerikiečių 
pasiūlvysų visai nesvarstys.

Premjeras Beginąs taip pat 
pareiškė, kad Izraelis galėtų su- 
nąikinti SAM priešlėktuvinius 
svie dinius per dvi valandas. Si- 
-T-ijS 'juos'. |Wže "IJbafiaii balan
džio 29 d., po to, kai Izraelio lėk- 

; tuvai Eekaa slėnyje numušė du 
. sirijiečių kariškus malūnspar
nius. ž:

Tarp žymiai pasunkėjusių tai- 
w-/ i rj i--si -,(hos sąlvgu reikia laikytukrikš- je, Juodupės valsčiuje, Rokiškio j ‘ .■ - ciortiu milicijos ir Siriics kanuo-apsknlyje... - .- ./. - .. .•į - -menes dalinių atsinaujinusias

. ’ Kunigų įšventintas 1931 metų i kovas. Iki šiol Ęeiruto mieste 
■' gegužės ,30 -d. Laisvosios Euro- ' žuvo 30 asmenų. Re to, krikščio- 

c___  . pos^ietuvių vyskupu paskirtas į nių jėgos užėmė strategines, po
nios būdelės,/kurių automatan 1969 m. birželio 19 d. Gyvena zicijas Sannine aukštumose prie 

pasirodydavo Romoje arba \ akaru Vokietijoj. Zahlės miesto. f
[ Abiejų ---sukakčių minėjimas Pirmadienį Izraelio lėktuvai 

.... ................. ’ ’ ' j sto- 
i ir įtvirtinimus Beiruto 

i rajone. Miesto namų langai dre- 
i bėjo nuo ju greitumo. Puolimai 
Ii......

SAUDI ARABIJA PADĖS
. IŠSPRĘSTI KRIZĘ 

i
Saudi Arabijos valdžia susirū

pino krize ir karo grėsme tarp 
Sirijos ir Izraelio dėl priešlėktu
vinių baterijų Libane. Ypač su
sirūpinimas padidėjo ir tapo pa
stangomis išvengti krizės, Sirijos 

; prezidentui Hafez Assadui pa- 
Į skelbus, kad nepriims svarstyti 
' jokio plano, kurio kilmė yra 
.Izraelyje ar Amerikoje.

Prez. Reaganas patarė atsto- 
; vui Philip Habib pastangas nu 
• kreipti per Saudi Arabiją. Ji yra 
į investavusi daug milijonų dole- 
I rių išlaikant Sirijos kariuomene 
ir sudarant Libano karines pa
jėgas. Užtat Saudi Arabijos pa
reigūnai yra gerbiami rišu frak
cijų. Net PLO pirmininkas Jas- 
sir Arafatas su dėmesiu ir res 
pektu išklauso jų balsą.

■•—^YŠKUPO JĘBILIĘJU^/

Vyskupas Antanas Beksnys. 
šįm&t^svencia savo kunigystės 
50 metu, ir savo amžiaus 75 me-

r AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS 
LEIDO ŠOKTI NUOGIEMS

I WASHINGTON, D.C. — Pir
, madienį Aukščiausiasis teismas sukaktis. Gimė- 1906 m. ge- į 
; 7:2 balsų. dauguma apribojo? ^ės 9 d>. Buteniškio- viensėdy- ‘ 
Į miestų zoųų įstatymo galįą-;už-' 

’ ; drausti šokti nuogiems konierci- 
•;jos ir prekybos rajonuose.'

j Mount Ephraim, N.J., mieste
• lio taryba uždarė suaugusių H 
j knygyną, neš jame buvo įstaisy- 

Pirmadienį Tri-State Tollway 
greitkelyje, Lake apskrityje,! įmetus pinigą, 
įvyko dviejų mokinius vežančių J nuoga šokėja ir šokdavo, 
autobusų susidūrimas. Nelaimė-' Teismas rėmėsi pirmąja kons- 
je nukentėjo net 29 mokiniai.j titucijo's pataisa. Vyr. teisėjas 
Vienas iš autobusų vairuotojų,1 Warren E. Burger buvo prie- 
pagal policijos pranešimą, buvo’ šingas nuosprendžiui, kuris pa-j 
užmigęs ir savo autobusą pasu- naikina 1976 m. sprendimą, su-' 
kęs į dešinę. Antrasis autobusas. teikiantį zonos potvarkiams ga- 
važiavo per arti ir trenkė į be lią kontroliuoti pornografiją, 
sukanti dešinėn autobusą.

i , ’ i Adu vairuotojai apkaltinti. Su-
Antradienį pręz. Reaganas su

sitiko su Kongreso respubliko
nais ir Ways and Means komi-! 
teto konservatyviais demokra
tais, kurie, manoma, halsuos su 
respublikonais už administraci
jos planą — mažinti mokesčius 
po 10 nuošimčių per tris metus.

Demokratai yra parudšę kele
tą projektų, kurių populiariau
sias yra Ways and Means komi-' 
teto pirmininko, ats. Danieliaus 
Rostenkowskio, demokrato iš 
Čikagos. Jis pareiškė, kad susi
tarimas bei kompromisas yra 
galimas. Prez. Reaganas kom
promisu laiko senatoriaus Ro
berto Dole pasiūlymą mažinti 
mokesčius pirmais metais 5%, 
o sekančius du metus — po 10 
nuošimčių. Senatorius R. Dole 
yra Finansų komiteto pirmi- i 
rinkas.

Senatorius Russel B. Long sa
ko, kad mokesčių mažinimo pla 
nšs būtų priimtas Senate ir be 
demokratų pritarimo.

KONGRESO DEMOKRATAI NEREMIA PREZIDENTO MOKESČIU PLANO
Nža^WKMINGA PREZ. BEAGANO KONFERENCIJA 

su DEMOKRATŲ VADAIS

WASHINGTON, DC. — Pir- —____ —

BaĮftfošiuose Rūmuose tarėsi su 
Senato ir Atstovu Rūmu demo
kratų vadais dėl mokesčių ma
žinimo plano priėmimo. Po visos 
valandos pasitarimų jie nepakei
tė savo nuomonės ir jo'kio kom
promiso nepasiekta. Administra
cijos atstovas pareiškė, kad pa
sitarimams durys yra atviros, 
bet pro jas įeiti reikia ilgai ne- 
laukiant. Atstovų Rūmų pirmi
ninkas Tromas P. O’Neill (D., 
Mass.) pareiškė, kod konferen
cija buvo tik žinių tarnybai.

DŪRIME SUŽEISTA
29 MOKINIAI

rengiamas Romos šv. Kazimie 1 bombardavo palestiniečių 
ro lietuvių kolegijoje birželio i vykias 
6 dieną. i

Į — Kaip susirūpinę automobi- 
. lių pramonės pareigūnai, rodo 

žinutė, pranešanti, kad Fordo 
bendrovė ir Automobilių darbo Susidūrė balandžio 9 dieną.

| unija (UAW) susitarė siųsti į 
! Japoniją jungtinę komisiją, kuri

— Anatolijaus ščaranskio mo- vietoje seks ir bandys anali-
tina Maskvoje atkreipė užsienio zuoti kaip japonai dirba auto- 
žumalistų dėmesį į nežmoniškas .mobilių fabrikuose, kaip jie. 
sąlygas, kuridsejyra kalinamas naudoja mašinas, robotus, kaip 
jos sūnus. Jis yra laikomas vie- tvarkomi santykiai tarp darbi-j 
nos koncentracijos stovyklos ka-; ninku ir darbdavių, kaij ir kodėl, 
Įėjimo vienutėje. Jam neleidžia- i japo’nai atlieka gimnastikos pra-1 
ma su nieku susitikti ir susirasi-' timus ir gieda savo bendrovės 
nėjimas yra apribotas. Kalėjimo himnus prieš pradedant darbą. Į 
vyresnybės grubus elgesys su šie pareigūnai pasiryžę viską iš- i 
mano sūnumi, sakė Ida Milgrom,' studijuoti ir vėliau, jei matys 
primena Stalino laikus. ; ką nors tinkamo, pritaikyti ame-

---------- --------- • rikiečių tarpe.
— Jei Las Vegas mieste ne

būtų alkoholinių gėrimų, lošimo 
vietų, nei sekso, tai jis būtų pa-'tuvių, kurie nepalieka tinkamų 
našus į Saudi Arabiją, pranešė. testamentų, Sovietai kasmet

| kdrespondenlas Roger Simon,- gauna apie $7 milijonus, 
neseniai lankęsis Vid. Rytuose. -------------------

žeistieji mokiniai buvo nuvežti 
j tris ligonines ir, suteikus jiems 

1 pagalbą, buvo išleisti namo.

—- JAV povandeninio laivo G. I buvo pakartoti antradieny Iz- 
Washington kapitonas Robert

į Woehl ir jo padėjėjas buvo nu 
bausti papeikimu ir atleisti iš 
tarnybos dėl jų laivo susidūrime 
su japc'nų prekiniu laivu, kurio 
kapitonas ir šturmanas žuvo.

raelio žiniomis, Libane ir Siri- 
jos-Libano pasienyje yra 14 
SAM baterijų.

— Valstybės sekretorius gen. 
Alexander Haig rugsėjo mėnesį 
New Yorke tarsis su Gromyko.

— Iš JAV numirgstančių lie-

-------- ;-----------  — Lena Valaitytė Europe's so- t
— Amnesty International or-, listų varžybose užėmė antrą vie- 

ganizacija paskelbė, kad Vietna-' tą. Ji visur sakėsi esanti lietu 
me laikoma apie 20,000 asmenų ! vaitė
kalėjimuose ir darbo stovyklose*---------------------
visai be teismd. i — Valstybės sekretorius A.

-------------------- Į Haig pareiškė St. Louis klausy-
— Senatorius E. Kennedy tu-! tojams, kad buvusio prezidento

— Penktadienį, birželio 5 d., 
7:30 vai. vak. Jaimimo Centro 
kavinėje kalbės aldermanas Pu- 
cinski, buvęs JAV kongresma-Į rėjo privatų pasimatymą su pre- R. M. Nixono kandidatpra Kini- 
nas, apie dabartinius įvykius Į zidentu Reagenu. Ką jie tarėsi, još .ambadorftirtf nėra pati ge- 

’ Lenkijoje. neskelbiama. * -rliuiia." • •neskąlbiama.

— Saudi Arabijos 1982 metų 
biudžete iš 890 bilijonų, 25 bil. 
dolerių skiriama gynybai.

— Sovietų raketoms apsaugo
ti, Sirija į Lehana atsiuntė šar
vuotą karių diviziją.

■.'a-

. Dr. KAZYS ŠIDLAUSKAS, Al.To pirmininkas, 
sako kalbą gegužės 14 dieną, kai Senate buvo minima 
ALTo iškovota lietuviškoji valanda “Amerikos Balse”.

Senate buvo paminėta lietuviškų pranešimų 
30 metų sukaktis.
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Dėsto RIMAS NERIMAVUSIUS

Iš vokiečių humoro
— Žiūrėk, lians, sako jo i ginsiu, 

žmona, Fricas savo žmonai 
parneša šokolado iš 
Valteris 
nieko neparneši.

— Bet bricas dirba 
fabrike, o Valteris — muilo. Be
pigu jiems kišenėse paslėpus 
muilo ai- šokolado, išeiti pro fab
riko vartus. Aš juk dirbu, pati 
žinai, vaiku vežimėliu fabrike. O 
vežimėlį į kišenę juk neįsidėsi.

— Bet tu gali dalimis vežimė
lį susinešti į namus, patarė 
žmona.

— čia tavo idėja nebloga. Mė-1 svaidis...

VERKIU, KAD TUGREITUMO VAISTAS
Prancūzo mulas sustojo vidu

ry kelio ir nė iš vietos. Lyg ty- Į 
čia pro šalį važiavo veterinaras.
Ckininkas jam ir sako:

— Kaip gerai, kad jūs čia at
siradote ! Gal turite kokių vais- j 
tų, kad galėčiau šitą prakeik-;

I tąjį išjudinti?
,, Veterinaras įpylė į delną tru-

Ir pradėjo Hansas nešti į na- kaikokių iniilelių ir supy.
l - . j lė juos mului į nasrus. Mulas

lyg padūkęs šoko iš vietos ir 
dingo už kelio posūkio.

— Kiek aš jums, daktare, sko
lingas ?

— Du frankus.
— Būkite geras, duokite man 

tų miltelių dar už 10 frankų.
— Kam jie jums?
— Tai man pačįam. Kad da-j 

bar galėčiau tą velnio gyvulį ‘pa
sivyti.

PER ANKSTI APSIDŽIAUGĖ i

Vienas rašytojas pasakoja: 
Perskaičius kūrinį, prie tribū
nos priėjo poniutė ir paprašė, 
ar ji negalėtų gauti mano kūri
nio kopiją, o jei ne, tai ar yra 
kur išspausdinta, kad ji galėtų 
nusipirkti. Atsakiau, kad nesu 
tiek garsus, kad mano veikalai 
būtų atspausdinti.

— O kada jie bus atspausdin-j tam dešimtmety bus neišvengia- 
ti? — norėjo žinoti poniutė. į mas III pasaulinis karas ir jis

— Greičiausia, po mano mir- į prasidės danguje.
ties, — atsakė jaunas rašytojas. Į 1

— Puiku! Tikėkim, kad ii- Į 
gai neteks laukti! — apsidžiau-i 
gė poniutė.

tai) r i ko, mus vežimėlį. Po ašelę, po šriu- ’ 
muilo, o tu man belį, po ratelį ir sunešė viską į I į

šokolado
• palaidą krūvą.

Sekmadienio rytą Hansas iš 
si nešė visas dalis į kiemą ir pra
dėjo dėti vežimėlį. Dėjo, dėjo 
iki pat sutemos, bet vežimėlio 
vis negalėjo sudėti. '

— Sustatei jau vežimėlį? — 
užklausė sugrįžusi žmona.

— žinai, kad ne. Ir šiaip dėjau 
dalis, ir taip dėjau; visaip mė
ginau, bet vistiek gaunasi kulko-

Magaryčios

Jau dreba senos manorankos, 
Rašyti nesinori.
Žmona su kitu vyru trankos, 
O buvo ji padori.

O šias magaryčias užbaikime 
M.C. ilėraščiu “Vizija” iš kadai
se Montrealyje ėjusio humoro 
žurnalo Vėpla:

Dabar regiu aš vaizdus kitus, 
šio laisvės kontinento.
Duktė sugrįžta tik prašvitus, 
Sūnus lauk’ testamento.

g Gydytojo profesija yra pati 
geriausia: jis gali įsakyti mote
riai nusirengti, o vėliau pasiųsti 
jos vyrui sąskaitą.

g Svečiai nemėgsta, jei resto
rano padavėjos sako jaustis kaip 
namuose: tai jiems primena in
dų plovimą.

g Modernus vaikas išmetinė
jo motinai, kad ji jam liepia 
maudytis, tuo tarpu nuo kitų 
daiktu dulkes tik nuvalo.u

g Biudžetas yra kaip moters 
apatinukas: viskam neužtenka 
vietos.

Sesuo vis traukia i galiūnus, 
Važiuota arba pėsčia.
Vogti išmoko mano sūnus.
Duktė — be šliūbo nėščia.

S. Pašilytė

SAVANAUDIS BEBRAS

e Ant Anglijos princo Fre
derick© paminklo yra toks eiliuo
tas užrašas: “Čia ilsisi Fredas, 
kuris tik gyveno’ ir mirė, tikru
moje nieko gero nepadaręs”.

S Žmona savo vyrą saugo ge
riau. kaip katė pagautą pelę.

q Žmonės nepadaro tai, ko 
reikia, dėl to, kad jie daro tai, 
ko nereikia.

9 Rašant meilės laišką, turi 
pradėti, nežinodamas ką rašyti 
ir baigti, nežinodamas ka pa- K*

> Geriau žinoti viską apie 
truputį, negu truputį apie viską.

3 Juo moteris senesnė, tuo’ ji 
ilgiau dedasi skrybėlę.

* Moterys kaip ir arkliai: jei 
turi jautrias ausis — yra gera
me sveikatos stovyje.

t Geriau 
negu plepiui.

— Maiki, aš skaičiau, kad ši-

STOTYJE

Geležinkelio stotyje atbėgusi 
kaimietė klausia stoties sargą:

— Ar čia didžioji jūsų stotis?
— Taip, — atsako sargas.
— O kur ponia nori važiuoti?
— Kvaily! Gal ir tu nori su 

manim važiuoti?
— Ne, bet į kokį miestą tam

sta nori?
— O kokius miestus tu čia

I turi?
' — Aš klausiu, į kokį miestą 
tamsta nori bilietą pirkti.

į — Tai ne tavo reikalas^ Ar 
tu manai, kad aš atėjau tau 

. pasisakyti, kur aš važiuoju?
. Kiek kaštuoja į Chicagą?

— Penkiasdešimt dolerių.
— Penkiasdešimt! O kiek kai- 

: nuos, jeigu sumokėsiu iš sykio? 
į Aš tau duosiu dvylika dolerių.

— Ne, tameta, čia ne kojinių 
t krautuvė. Pirmos klasės bilie- 
’tas į Chicagą penkiardešimt do
lerių.

— O kiek už trečią klasę?
— Ekskursijos?

; — Ne, šermenys.
-r- Aš klausiu, ar tamsta no- 

Iri ekskursijos bilieto?
— O kas tai yra tas ekskur

sijos?

Maksas ir Patas sėdėjo vie
nas prieš kitą restorane prie 
stalo. Abu airiai.

Patas užkabina pilną šaukš

bulvinė košė ir nuryja. Iš akių 
pasipylė ašaros, o veidas pa
raudo kaip virtas vėžys.

Pamatęs savo draugą 
kiant, Maksas paklausė:

— Patai ko tu verki?
— Kaip neverkti, — šoko' Pa

tas, — šįryt gavau laišką, kad 
mano žmona mirė, Dieve duok 
jai dangui

— Lanai gaila, — atsakė Pa- 
tac.

ver-

— Gal norėtum paragauti ši
tos košėsi —. paklausė Patas, 
paKišdamas Maksui krienus.

— Suprantama, kad noriu,
— atsakė Maksas ir pasikabi
nęs dar didesnį šaukštą negu 
Datas, dar labiau pravirko.

O kogi tu,drauge, verki?
— paklausė Patas.

— Verkiu, kad vietoj tavo 
žmonos nenustipai tu pats.

# ąc ąc

PATS KALTAS, NEKALTINK!

Nuolatinis restorano svečias; 
“Veiteri, bet šis viščiukas se
nas!” '

Veiteris: Už tai aš nekaltas, 
kalčiausias esi penas’’. *

‘‘Kaip tamsta gali taip atsa
kyti?”

Ogi, visą savaitę kasdien* aš 
ponui siūliau keptą vi^ą, b po
nas 
vai

pasaulis, tai Viduramžių vergi- — Tai reiškia, bilietas į abu 
, jos pasaulis. 20-me amžiuje ko- ~ nuvažiuoti ir sugrįžti.
munizmas, koks dabar yra, neį
manomas įgyvendinti. |

— Pagal tavo išvadas, Maiki, 
. sovietai nenori karo?

' — O kam man grįžti, kad aš 
ir dabar- čia?

—Mes atėjome ne to pat da
— Gal tu norėjai pasakyti — 

erdvėje?
— Geriau suprantama, kai sa- 

j kai danguje. Ir žmonės taip sa- 
i ko: dangus apsiniaukęs, dangus 

giedras.
— Tegul bus ir tavo tiesa, tė- 

I ve, bet iš kur tu žinai, kad bus 
Mark Twain bevaikšiinėdamas į karas?

prisiartino prie miestelio kapinių 
ir čia pamatė būrį besiginčijan
čiu miesto valdybos pareigūnų. .

SALIAMONIŠKAS 
SPRENDIMAS

Vienoje Kanados bebrų fer
moje buvo pastebėta, kad gy
vūnai moka ir gudragalviauti. 
Vienas jaunas bebras visuomet 
patraukdavo pusryčiauti pirmas, 
kad galėtų užimti patogesnę vie
tą prie stalo.'Kartą jis užtru
ko. Atėjęs pamatė, kad visos 
vielos užimtos. Bebras ilgai “ne
svarstė”, pasileido atgal i upę 
ir ėmė uodega duoti per vaudeni 
(šitaip šie žvėreliai skelbia pa-! pabėgt 
vojų).

Papusryčiavę bebrai benia- 
lant išsilakstė, o gudragalvis ra
miausiai sėdo prie stalo.

klausia mokini:
žemėje geriausia

VAIKAS, KURIS NEŽINO, 
KAD ROJUJE GYVENA

Mokytojas
“Kame mūsų
gyventi?”

Atsakymas:
goj”. — “Kame geriausi pasta
tai?” Atsakymas: “Sovietų Są
jungoj’’. — “Kame geriausiai 
valgoma ?” Atsakymas: “So
vietų Sąjungoj”.

! — Atominio karo jie bijo, bet įr~vti’ k? kiti Jau padarė...
‘ “kariauja” kitas būdais: propa- Turėk savo ambicijas, bet 
ganda, teroru ir prievarta. Jei-ĮrL'ekad J U nepervertink.

; gu būtų, atominis karas, tai mū- j ~ Ne tiek svarbu technikų 
su planeta būtų pusiau mirusi s^udija, kiek visą gyvenimą sa- 

' ves švietimas.
—Dailės technika prasideda

; ilgiems amžiams.
— Pasakyk man, kodėl sovie-

—Turėk savo ambicijas, bet

— Skaičiau, ką vienas Kim
čiu miesto valdybos pareigūnų. j°s politikas pasakė, jog karas

— Kas per ginčas, mano po-Įtarp dviejų super jėgų neišven- 
nai? — paklausė Twain. j giamas. Sekantieji 10 metų bū-

— Sprendžiame klausimą, ar! šią labai pavojingi visai mūsų 
reikia apmūryti kapines, ar ne. planetai. Šitą, faktą mes turime

— Na, kam gi reikalingas toks turėsi galvoje.
kapinių aptvėrimas? Į r

— Reikia apsaugoti kapinių f čia* kalbama apie detente 
terena.

tai labai bijo laisvojo pasaulio? J pradžios, bet mokslas tęsiasi 
'Kodėl jie taip stropiai cenzūruo- j gyvenimo pabaigos.
ja net eilinių piliečių laiškus {

. siunčiamus į užsienį ir
mus iš užsienio. Savo
draugui pasiunčiau kelis laiškus

t į Lietuvą, o jisai tik vieną tega-1^

—Intelektą kai kas panau- 
gauna-|doia kaip meistras savo darbo 
senam ’P^nkius.įrankius.

re’kaio. Juk tie, kurie 
kapinėse, negali iš jų j 
o tie, kurie tebėra 

vi, neturi mažiausio noro į
veržtis. /

ne
jau yra

jas

MULO PASAKA
Vienas žmogus užsėjo lauką 

kukurūzais. Karšią dieną ku
kurūzai ėmė sproginėti ir nu
barstė visa lauka kukurūzų 
dribsniais. Netoli stovėję pakin- 

Į kyti mulai nusprendė, kad pra-
‘Sovietų Sąjun-ulėjo snigti, ir ’mirtinai sušalo.

(Iš amerikietiškos tautosakos)

PROGRESAS
as

iJgonė skundžiasi daktarių
Sakėte ir įtikinėjote mane 

kad šitie vaistai per vieną nak-< jis vestų

Aiškus įrodymas

Kcdėl tu, tėveli, nenori, kad 
tekėčiau už Jurgio?

— Iš vienos pusės j s yra kvai
las, o iš kitos — jis nori lik ta- 

s vo turto.
Bet Jurgis užtikrino, jog 

mane, jei aš neluėčiau
| tį pastatys mane ant kojų’ nei skatiko.

apsilankius vagiui Į — laip. tiesa, sakiau. Bet ne- — Ar gi? Tuo atveju jus yra 
sakiau per kurią naktį. kvailesnis, negu maniau.

❖ sj: įc

■ g Idėjos, jei didžios, nemirš- 
vo. I te knip žmonės. Maironis

— Apie sovietų baimę jau j 
kl“ j mudu kalbėjome. Tu, tėve, gal

taip tariant, įtampoj mažmimą j para§al kad geraį gau_ y A j
tarp šitų dviejų didžiųjų jėgų pensiją ir nieko tau netrūks-

— Per daugelį metų buvo pla

— JAV ir Sovietų Sąjungos.
— Kas, Maiki, sukėlė įtampą?

kiekvieną kartą pasirinkda- 
ką kitą-

; , * * *
- TIKYBOS PAMOKĖ

a. 1Motina banjįpy išaiškinti? savo 
3 metų mergaitei idėją apie Die
vą. “Dievas yra visur; tu jo ne
gali matyti, bet jis tave visur 
mato”.

Mergytė nusišypsojo: “Spė- 
kim, mama, kur Jis slepiasi?”

ta. o sovietai tokių žinių nenori į Varna, garbės geisdama, pasipuošė plunksnomis povo.
r oi Ri • 1-o.n no vi i girdėtL žinok vieną dal^k^’ kad Apleidusi savo draupms. ii -nrmrtAin ,-SGal bijosi karo, nes visi žino, sovietų cenzoriai seka ir susižy-
kad niekas nelaimės, tiktai nu-. ^as su ^uo susjra§į^
kentės' ..j. Inėjairtt.

Tą visi žino, bet pasakyk ! — Baisu, Maiki. Dar niekad 
man. tėve, kaip anksčiau minė-. pasaulyje taip nebuvo< kaip yra 
jai, kodėl karas vyks iš dan- j babar 
gaus? ii-rr- - • i - - -

— Būk atsargus, tėve. Savoi viesmos supykintiems povams to tik reikėjo.
— Šiai kaip. Techikos amžiuje d^ugui parašyk trumpai, kad Povai, sutarę, tą svečią pradėjo tuoj pulti.

kariaus ne ant žemės, bet iš 
aukštybių. Matai, dabar erdvė
se prileista visokio džunko. O įrįejų SLL draugais pasikalbėti.

A.pleidusi savo draugus, ji priartėjo prie povų iš tolo.
Iš išvaizdos plunksnų jie tuoj atpažindavo jos klastą; 
Nutarę nubausti apgavikę, jie paruošė varnai tai spąstus. 
Povai vis šypsojos varnai ir ją priartėt padrąsino;
Atrodė, kad joks jų nedraugiškas veiksnias jai negrąsino. 

j Išnykus jos baimei, ta varna prie povų priėjo;

Pešti jos plunksnas, be gailesčio skaudžiai apkulti.
- Sudiev, Maiki, einu pas An-! užnultosios varnos snamai ir oi™ 5,™

esi sveikas ir lauki atsakymo.

kai paleis atominę bombą, tai 
žemėje išnyks visa gyvybė.

— Na, pasakok toliau.
— Aš, kaip generolas, geriau 

žinau karo taktiką. Vienos rake
tos naikins kitas raketas, pastos 
kelią priešo raketoms ir jas su
naikins. kad nepasiektų žemės, 
o jeigu koks džunko gabalas nu
kristų žemėn, tai didelės žalos 
nepadarytų. f

— Pagal tavo teoriją, tėve, tai 
būtų kaip teniso žaidimas, bet 
ne rimtas karas. Pasaulinis ka- EX

ANGELIEČIŲ
“GADZINKOS*

ORIENTE LUX

“ vi# 
Užpultosios varnos sparnai ir abu šonai skaudėjo, 
0 išpeštos plunksnos buvo blaškomos vėjo, 
Apkruvinta varna, nuo povų vos nevos tik ištrūkus, 
Nubėgo uždusus pas varnas, kone patrukus.' 
Jos draugės beplunksnės būtybės visai nepažino 
Ir Įtarusios klastą, jos ilgai dar ją pakankino 
Ir išmetė lauk iš savo giminės.
Varna, nustojus garbės, 
Svetimom plunksnom puoštis daugiau nenorės.

* * * ■ , 
Žmonės dažnai suklastoja tikrovę, 
Kai nori paslėpt savo menką dorovę.

(V. Petraitis, Pasakėčios, 217 psl., kaina $3.)

*

ras. tai ne airių peštynės. Sovie-j Mums Gorbulskis blynus kepė, 
tai nori visą’pasauli pavergti Klimai lė mergatrinu tepė,— 
taip, kaip pavergė Pabaltijo s Priskųs deda į mašiną 
kraštus. Balkanų respublikas, c j ir parapiją vaišina!...

i demek^at n>s pasaulis nori iš- 
* vengti tekios nelaimės. Vakarų 
Į pasaulis bū’u ramus ir nereikė- 
j tų b;joti sovietu agresijos, jeigu 

sovietai ne-iginkluotų ir negra- 
sintu. Bet jie žino, kad gali sa
ve pražudyti *prtdėję karą. To
dėl ir. buvo reikalinga “deten
te”, įtampai sušvelninti. Iš to 

'išeina tiktai burbulas. Sovietą; 
renva terorą, o kur reikia, pri
stato ir amunicijos. Tegul peša- 

'si: juo didesnė suirutė, juo ge 
Į rau. Arabai susipešė. Ispanijo 
je prieš demokratinę santvajte" 
vykdo terorą. Lenkija nori ątsi 
palaiduoti nuo Maskvos kuri pri
vedė prie bankroto. Sovietai pa 
lys didelėje čkobomin»e bėdo

t ;e. turi daug priešų viduje, — 
pasigrobę svet.mas žemes. Ap-

; s»ginkla\o iki dantų, o ūkinis 
gyvenimas nusuS»»tas- Ne gpn* 
to. dar laisvąjį pasaulį gąsdina, 
terorizuoja tikiadivosiue krikš
čionis. žadžiu kai komunistinis

Pa Ra, Va
(Parapijos Pvadijo Valandėlė) 
Plaukia sau laivelis 
Irkluojamas “sponsorių” — 
Svetimų žodelių.
Ir kalbos prajovų...

^nirimai į LžS C. V-bą 
trys broliukai ieško važio 
Be pakinktų, be pavadžio 
j1 arklys kad būtų, liesas 
Juo važiuotų tiktai Biesas!...

KAS ROTŲ, JEI TAIP BŪTŲ?
ei Kųprionis būtų caras, t- 

kš būčiau jo šuva.
Tegu, vyručiai, daros
Iš Augelis Maskva: į

Gražiai čia siaustų maras — 
Graži bū V velniava!...
Tiktai Kuprionis dar ne caras. 
0 aš — dar ne šuva...

A. A

gaunamos Naujienose
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DR. V. SRUOGIENĖ

’ (Tęsinys}

“Kai Žygimantas ir jo sūnus 
Mykolas Lietuvos ponams viską 
pasirašė ir antspaudais patvirti
no, buvo suruoštas šv. Stanislo
vo bažnylioje pilyje majestotas, 
kuriame Žygimantas įprastom s 
apeigomis pakeltas D džiuoju 

‘ Lietuvos Kunigaikščiu. Ten jam 
Krokuvos vyskupas Zbignievas 
Olesniikis padavė kardą kara
liaus vardu, taip pat Lietuvos, 
Žemaičių ir rusų penams įteikė! 
popiežiaus la.šką arba bule, ku-Į 
ria jie atleidžiami nuo priešai-1 

. kos duotos Švitrigailai, o po to! 
jie vėl prisiekė Žygimantui”.

„ ., i
Bet Švitrigaila nenusueieo., 

Abiejų varžovų, sutraukusių di
džiules įėgas, ginčą išsprendė j 
Šventosios kautynės 1435 m. 
rugsėjo 1 d. Tai buvusios didžiau 
sios ktutynės, kurias matė Lie
tuvos žemelė-.. Švitrigaila pra
laimėjo, Žygimantas įsigalėjo 
visoje Lietuvoje. Bet neilgam. 
Nors įsigijęs valdžią ir bandė 
atsikratyti lenkais ir tęsti Vy
tauto politiką, bet nepatenkin
tieji Žygimanto valdymu susimo 
kė jį nužudyti. Tai buvo Vil
niaus vaivada Daugirdas, Trakų 
vaivada Lėliušas ir kunigaikš
čiai Jonas'bei Aleksandras Čar
toriskiai (Konstantino Algirdai 
čio anūkai). 1440 m. kovo mėn. 
27 '(£ Verbų sekmadienį jie savo 
šiumanymą ir įvykdė. Žygiman- 
i^s buvo palaidotas Vilniaus ka- 
įedroje greta Vytauto. Nors sa- 

laiko raštuose jis labai yra 
neigiamai vaizduojamas, tačiau 
dar 16 a. Lietuvoje buvo pla
čiai dainuojamos dainos, kuriuo
se jis buvo garbinamas kaip di- 

- delis liaudies užtarėjas. Jis buvo 
vedęs Mazovijos kunigaikštytę. 
Vienintelis Žygimanto sūnus My 
kojas, amžininkų vadintas “Mi- 
chaluška”,'ilgai kovojo už savo, 
teises, buvo atsidūręs Maskvo
je ir. teii žuvo nuo ’ priešo ' ran
kos, nepalikęs vaikų. Kazimie
ras Jogailaitis jo pasigailėjęs iš
kėlė jam iškilmingas laidotuves 
f r kartu su 1452- m. mirusiu 
Švitgaila palaidojo Vilniaus ka
tedroje. Y ‘ ;
t Visų vyriausias Kęstučio ir 
Birutės sūnus buvo Vytautas 
Didysis. Gimęs apie 1350 m. jis 
pasireiškė kaip genijus, kuriam 
lygaus Lietuva ne tik neturėjo 
prieš jį, bet ir po jo. Jis buvo 
vyras, pralenkęs visus savo lai
ko Europos valdovus- Iki pat 
Kęstučio mirties jis augo ir bren 
do prie savo rūpestingojo tėvo 
maža tegavęs savarankiškai pa
sireikšti. Ten pat Trakuose su 
juo gyveno ir jo žmona kuni
gaikštienė Ona,, taip pat viena

einą vienas karys, likęs iš pulko. 
Taip ir kanauninkas toje nely
gioje pasimetimo ko’voje likęs 
beveik vienas. Priminė jo gražų 
balsą ir iškalbą; retas kuris turi 
tokias įgimtas Dievo dovanas.

♦ * *
Būdamas Kauno vyskupijoje 

ėjo gimnazijoje kapeliono parei- 
gas,4falbėjo per radiją.

Buvąų aintripgas medžiotojas. 
Mano^parcėlė ant ežero krašto. 
Ežeras 2<:5 ha. Prasidėdavo an
čių, kurapkų/ zuikių medžioklė. 
Mano giminaitis savanoris P. 
Subačius nemažiau aistringas 
medžiotojas. Mamytė visuomet 
primindavo; kad -nęsusivėluotu- 
me grįžti išklausyti per radiją 
pamokslo. Taigi,, aš pažįstamas 
su kanauninku per jo įdomius 
pamokslus.

Inž, D. Adomaitis perėmė va- 
ddvavimą. Pakvietė A. Patacką 
ir vieną ponią. Jie įteikė kanau
ninkui laikrodį. J. Kreivėnas 
sveikino' ir įteikė savo išleistą 
knygą. Dr. V, Dargis, A. Juške
vičius, dr. Plioplys, Ig. Serapi
nas sveikino. R-. Liet. Brnės var
du ir įteikė iš Romos katakombų 
rąžančių. Susivienijimo vardu 
Sveikino p-lė E. Mikužįūtė. Jos 
sveikinimas patiektas raštu,

M: Gudelis sveikino Naujienų 
vardu. BALFO yardu raštu svei
kino pirm. M.- Rudienė, kuri Vo
kietijoje, vienoje stdvykloj' dir- 

'.bo drauge str kanauninku; svei
kino ir St. Vanagūnas, Alviido 
p. Šidagis; raštu atsiuntė svėiki- 
niniūs: A; Kasulaitis, R Rūgy
tė, Venskai iš. Paryžiaus^ šv. 
Teresėlės draugijos vardu įteik
tas vokas. - •.

% *
Reikia pripažinti, kad tarp 300 

su virš dalyvavo daug. įžymių 
asmenų: adv. J. Skorųbskas? T. 
Blinštrubas, pulk. Debulevičius, 

t (Nukelta į’penktą: puslapy

A. Lino. Vargonais grojo A. 
Skaisgirys. Solo giedojo Geno
vaitė Mažeikienė. Iškilmių pa
baigoje choras sugiedojo gražią 
giesmę. Tuo baigėsi pirmoji iš
kilmių dalis.

* * *
3 vai. turį bilietus dalyviai, rin

kosi į parapijos salę. Salė pa
puošta ir kaip niekuomet išpil
dyta stalais. Bilietų išparduota 
per 300.

Po 3 vai. kleb, A. Zakaraus
kas pradėjo akademiją įvadiniu 
žodžiu. Sveikino seseles kazimi- 
rietes, įstaigų vadoves, J. E. vys
kupą V. Brizgj ir kitus kunigus. 
Vysk. V. Brizgys sukalbėjo labai 
prasmingą invokacija. Dalyviai 
stovėjo. Dėka prelato VI. Tula- 
bos gautas popiežiaus Jono Pau
liaus II sveikinimas su linkėji
mais Dievo palaimos.

Prie garbės stalo sėdėjo. J. E. 
vysk. V. Brizgys, solenizantas 
kan. V. Zakarauskas, kleb. A. 
Zakarauskas, kunigai: Z. Gela
žius, Valutis, Pučenskis, J. Ku- 
zinskas, J. Juozevičius, dr. Ig/ 
Urbonas, K. Kuminskas, F. Ki- 
reilis ir ALTo pirm. dr. K. Šid
lauskas bei trys seselės.

Prasidėjo sveikinimai. Pirma- 
’ sis 'labai nuoširdžiai sveikino 
J. E. vysk. V. Brizgys kaip Kau
no kapitulos pirmininkas ir 
vyskupo pagalbininkas.

j- Pradėta meninė dalispDainuo- 
t ja “Tykiai, tykiai” ir “Mano šie- 
Uoje šiandien šventė”’—J. Bur- 
Į gess; Akompanavo Al. Eitutylė. 
j Po sveikinimo maršo ponios 
A. Underienė ir D. Varaneckie- 
nė sudainavo “Dievo Motina” ir 
“Tremtinio malda”. Ponios bu- 

j vo pasipuošusios tautiniais rū- 
į bais. Jos dar pristatė sveikinimo 
^plakatą su linkėjimais. Įteikė

I

*
k

I

Laisvės Alėja Kaune

rL l r
iš žymiausių moterų Lietuvos; 
istorijoje, tikra Vytauto gyveni-1 
mo draugė ir jo bendradarbė, ■ 
net patarėja. Teodoro Narbuto' 
paleistas tvirtinimas esą ji bu
vusi rusė stačiatikė, Smolensko 
kunigaikščio duktė, jau pref. I.: 
Jonyno griežtai atmestas. Ji bu- j 
vo tikm lietuvaitė, E šiškio pi
lies valdovo ir Vytauto draugo 
(gal ir giminaičio, nes kai k eno; 
spėjimu jis buvęs taip pat Ge-į 
diminaitis) sesuo. Pagonškas,' 
lietuviškas Onos vardas nėra ži- j 
romas, lygiai kaip ir vardas vie 
nintelės Vytauto dukters Sofi-j 
jos, kuri gimė, kaip spėjama.' 
Trakuose apie 1371 m., vėliau Vy 
tauto buvo išleista už Didžiojo ( 
Maskvos kunigaiščio Dunitro: 
sūnaus Vosyliaus ir pagarsėjusi, 
kaip viena iŠ smarkiausių mote-j 
ru, Kremliaus valdovių. Ji ten 
pat, Maskvoje, ir palaidota, o 
jos motinos, kunigaikštienės! 
Onos, mirusios 1418 m. rugpiū- į 
čio 18 d., palaikai ilsisi mūsų, 
tautos, mauzoliejuje — Vilniaus, 
katedros — požemiuose. Antro-! 
ji Vytauto žmona, Alšėnų kuni-į 
gaikštytė Julijona, neturėjo to 
takto ir išminties, kaip 1-----
Ona. ]

Vytautas po Kęstučio mirties ’ vyneje gy venti. Prieš jį lenkėsi 
perėjęs per kovu su Jogaila au- j ne kaimynai, bet jo d.dįjį 
dras, nuo 1392 m. iki kol pats; autoritetą pripažino ir pepie- 
amžinai užmerkė akis 1430. m.J šius, ir Vokietijos imperatc-ius, 
ramiai valdė Lietuvą. Per tuos Pa^ Bizantjcs .mperato- 
40 metu jis davė gyventojams | r*us Paleologas, už kurio sunaus 
pailsėti karų, nes, nors ir j F*, išleid£ savo anūkę. Šefuos 
ruošė didžius žygius, vi j 

vos vyko priešų žemėje- jl 
nuopelnas/ kad 1410 m.

tą, rūpinosi kultūros kėlimu. Vy 
tauto vardas garsėjo plačiai, jį 
gerbė ne tik savieji, bet ir ru
sai, totoriai, karaimai, žydai ir 
kiti svetimtaučiai kuriems jis, 

kun. i tęsdamas Gediminaičių toleran- 
! tingumą, leido ramiai mūsų te

os ko- dukterį. Per visą savo ilgą val- 
>ai jO dyrna Vytautas tik stengėsi kel- 

liepos ti ir stiprinti Lietuvą ir numesti 
la" dėties Žalgiriu — Girnnvaldu į tuos politinius ryžius su Lenki- 
kryžiuočiai buvo sutriuškinti, > 
nes tai jis sudarė to sudėtingoj 
strateginio žygio planą i 
tas garsiausias viruramžio Euro-į 
pos istorijoje kautynes patsai j rango.
vadovavo jungtinėms kariuo-j Mums lieka tik sekti poetą 
menėms. Žalgirio laimėjimo vai apje Vytautą Kęstutaitį:
sius buvo tas, kad per 500. metų > rpu ^ėį Tėvynės mūsų nema-rios 
grobiko vokiečio koja neižengėi milžinas vargai, 
i Lietuva. Savo toli matančia — ----- - ■ -

i ja, kuriuos buvo priverstas už-
j mėgsti kritiškuoju Lietuvai lai- 

ir per i ku po Kęstučio mirties. Jis sie- 
t’..— kė iškelti Lietuvą iki karalystės

į Lietuvą. Savo toli 
politiką Vytautas aptramdė ry
tus ir kolonizacija bei kitomis, 
priemonėmis, sustabdė totoriuj 
veržimąsi. Tuo būdu jis apsau-Į 
gojo nuo mongolų naikinimo ne i 
tik Lietuvą, bet tuo pačiu ir Va- Į 
karų Europą, leisdamas jos *kul-1 
turai klestėti. Taip, mes tai daž- Į 
nai pamirštame, kad Vakarai 
turi būti dėkingi Vytautui ir 
Lietuvai. Kuri vėliau savo kū
nu ir savo sūnų kraujumi gynė 
ją nuo barbariškų Rytų...

Vytautas pravedė didžiules re
formas krašto viduje, ne tik iš
plėtė jo sienas nuo Baltijos iki 
Juodosios jūros, bet ir sustipri
no jį ūkiškai bei politiškai, į- 
traukė jį į Vakarų įtakos orbi-

Kaip Viešpats koveis!
(Pabaiga)

(Iš Kario)

PAKEITĖ GYDYTOJĄ

— Marytę, kodėl tu daugiau 
neini gydytis pas tą jauną 
daktarą?

— Patyriau, kad jis jau su
sižiedavęs... ..

KAN. V. ZAKARAUSKO JUBILIEJUS

Kan. Vaclovas Zakarauskas

Spauda rr radijas pranešinėjo 
apie artėjantį kanauninko V. Za
karausko 50 metų kunigystės 
jubiliejų ir 75 metų amžiaus su
kaktį. .

Naujienose, kur mes skaitome 
turiningus kanauninko straips
nius aktualiais ■ klausimais, gra-

ir mergaičių palyda; Procesijoje 
dalyvavo J. E. vysk? V. Brizgys 
ir 10 kunigų, šv. Mišių asistoje • 
dalyvavo: kleb. A. Zakarauskas,' 
kleb. Kuzinskas, kun. K. Kuz-1 
minskas, kun. Gelažius, kun. A.; 
Markus, kun. J. Juozevičius ir' 
dar pora kitų.* *

Choras iškilminga giesme pa- •• 
lydėjo procesiją prie altoriaus. ’■ 
Altorius papuoštas gėlėmis. Šv. Į 
Mišias atnašavo pats jubiliatas’ 
su aštuonių-kunigų asista. Kle-j 
bonas A. Zakarauskas pasakė' 
labai gražų pamokslą, priminda- Į 
mas. kanauninko gyvenimo ke-M .... ... yT. . .,. . , Kanauninkui ir geliu. Visi plo-hą — mokslą, pareigas, tremtį.!. ■. ‘ 1
Klebonas,- nors čia gimęs, suf 
meile priširiiinė Tėvynę Lietu- Buvo prisimintas neseniai mi- 
vą, jos kenčiančius; tėvynainius,1 ręs dr. Z,. Danilevičius, žynius 
vedančius žūtbūtinę kovą už ti- katalikiškų o'rganizacijų veikė- 
kėjimą ir Tėvynės laisvę. Svei- jas ir-inspiratorius. Atsistojimu 
kino vyskupo, savo ir kunigų buvo pagerbtas. Jo pavaduoto- 
vardu. Perskaitė' popiežiaus Jo-j jas organizacijų komitete Ignas

žias veiklos apybraižas davė dr. f no Pauliaus II sveikinimą ir lai-j Petrauskas, tarė padėkos 
V. Plioplys, inž. D. Adomaitis ir minimą,. kurį pasirašė i j—.— ki-i

M. Gudelis. Parapijos, biuletenio 
viršelyje įdėta nuotrauka'- ir 
sveikinimas.'Tekste — trumpa 
jo biografija. ' ■ :

Parapijos organizacijos suda
rė koTnitetą, kuris iš anksto rū
pinosi pamaldomisTr- akademija.

Gegužės 31 d. 16.30 vai. ryto 
įžygiavo procesija su berniukų

s vienas Į džius klebonui, organizacijoms 
arkivyskupas. .Tarpininkavo vys-1 ir talkininkams, ruošiant šias iš- 
kupas Deksnys. Perskaitė ir i kilmes.*1

Dr. K., Šidlauskas, ALTo ir 
d r. K. Bobelio vardu, sveikino 
jubiliatą ir linkėjo Dievo palai
mos ir ilgiausių metų.

Artimas k'anauninko kolega 
kun. dr. Ig. Urbonas gražiai api
būdino kanauninko veiklą, prin
cipingumą. Girdi, kovos lauke 

enerolas įteikia žvmenius. At-

kardinolo J. Cody. sveikinimą.
Mišių auką nešė dr. J. Danile

vičienė ir Ig. Petrauskas.-D.ąug 
žmonių ėjo prie Komunijos? Da
lino" keturi kunigai.

Kaip visuomet, gražiai giedojo 
parapijos choras, vadovaujamas SERVE WITH PRIDE IN 
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į SIUNTINIAI Į LIETUVA
a

Cosmos Parcels Express Corp.
a MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th SL, Chicago, Ill. 60629 ♦ TeL 925-2737

Kaina $8.
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• • LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir i mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V.

! Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
į M. K. Čiurlionio, M. Šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais,.365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimii 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja ?2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

© LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atri- 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja J6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 pd. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina |2.

KnytM gaunamos Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago, 
IL B060S. Užsakant paštu, pridėti dolerį persfuntimo IšlaMoma.

MARIJA NOREIKIENĖ

į 2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 * Tel. 925-2787 
j. Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
S MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

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

M rOTXSTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno
9 vaL ryto iki 10 vah vakaro.

D. KUHLMAN, Registruotai vaistininkai

TeL 476-2206

404 puslapių. A
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Ar steigiamas naujas veiksnys?
Ar Lietuvos laisvinimo padangėse gimsta dar vie

nas veiksnys? Kaip praneša Draugo korespondentė R. K. 
Vidžiūrdenė iš Los Angeles, ten susirinkę dr. Zigmo Brin- 
kio rezidencijoje Informacijos centro subuvime pabaltie- 
čiai gegužės 5 d. nutarė “pakreipti likimą savo pusėn”.

Tam tikslui buvo pakvietę rusų disidentą Alexa Ale- 
xieva ir Rand’o Co. atstovą S. Enders Wimbusha. Išklau
sė jų pranešimus apie padėti Sovietų Sąjungoje ir jų 
patiektus pasiūlymus kaip pakreipti Pabaltijo tautų lais
vinimą skirtingais reikalais. Pagal šių ekspertų nuomonę, 
Sovietai pergyvena gilią krizę veik visose gyvenimo sri- 
tysę. yra subrankrutavę idėjiniai ir moraliai,'tad visas 
savo jėgas sutelke i apsiginklavimą, kuriuo mano laimėti 
pasaulį ir išgelbėti? :komuhizmą nuo totalinio bankroto. 
Išemant iš šios padėties, ekspertai patarė susirinkusiems: 
‘Tabaltiečiai neturi matyti savo problemos sprendimo 
kaip nuosavo tikslo, bet kaip dali komunistinio pasaulio 
griovimo, ir jungtis Į bendrą kovą su kitomis tautomis”’ 
(Draugas, 1981-V-14).

Kaip toliau rašo R. K. Vidžiūnienė: “Po to sekė Han- 
nafordo kompanijos, kuri atstovaus baltų interesus ame
rikiečių arenoje, išsamus pranešimas”, kuris buvo išklau
sytas “su mums dar nematytu entuziazmu”, ir čia pat 
Įsipareigota stambiomis sumomis “prisidėti prie Lietu
vos laisvės darbo”.

Kitoje Draugo laidoje pranešama: “Gegužės 8 d. Los 
Angeles mieste Baltų organizacinio komiteto pirm. An
tanas B. Mažeika pasirašė sutarti su Hannaford Public 
Relations firma, kuri angažuojama talkai lietuviškiems 
uždaviniams vykdyti. Firma Įsipareigojo per 30 dienų pa- > 
ruošti detalizuotą programą. Pirmajai projekto frazei 
vykdyti Įnešta 8,000 dol., kuriuos sudėjo Californijos 
baltai” (Draugas, 1981-V-21).

Tarp šių dviejų Drauge tilpusių pranešimų yra kai 
kurių nesklandumų, kuriuos papildo Leonardas Valiukas 
straipsnyje “Pagyvinkime Lietuvos laisvinimo darbą”, 
kuriame taip pasisakoma:

“Visą Lietuves laisvinimo darbą reikia pavesti 
amerikiečiams profesionalams. Pirmuosius bandy

mus yra padariusi Kalifornijos lietuvių grupė, pra
dėjusi tartis su amerikiečių profesionalų firma (Han
naford Public Relation Co.). Pirmieji piniginiai įsi- 
paregojimai irgi daromi kaliforniečių. Tam tikslui 
kasmet turėtumėm surinkti 200-300.000 dolerių. Tam 
užmojimui, kiek teko patirti, pritaria PLB vadovybė 
ir JAV LB Krašto valdyba”.

(Pasaulio Lietuvis, 1981 m. balandis)

Apie Diplomatinę Tarnybą, VLIKą, ALTą, ir net 
apie Jungtinį Pabaltiečių komitetą, veikiantį Washing
tone, D.C., ir atstovaujantį centrines Amerikos baltų tau
tų organizacijas, niekur neužsimenama. Dar aiškiai ne
pasakyta, ar steigiamas Los Angeles Baitų komitetas 
veiks kaip savarankiškas naujas laisvinimo veiksnys. Taip 
pat neaišku, ar pasamdyta Hannaford firma ruoš pro
gramas, teiks patarimus vien įkurtam Baltų komitetui, 
ar firmos patarimais naudosis lygiai PLB ir JAV Visuo
meninių reikalų komisijos, kurios, pagal L. Valiuko pa
reiškimą, “dar nėra pakėlusios savo sparnų”, kurių “pa
kėlimui” reikėtų kasmet sumesti 200-300 tūkst. dolerių.

Reikalai susikomplikuotų, jei pasamdyta Hannaford 
firma ruoštų ne vien programas, duotų patarimus ar pa
našius patarnavimus, bet apsiimtų eiti “lobbyistų” parei
gas. Tuomet minėtos firmos atstovai sueitų į sąlytį su 
JAV valdžios atstovais ir veiktų Los Angeles Baltų komi
teto vardu. Susidarytų tikra painiava, nes laisvinimo 
veiksniai nemano nutraukti savo ilgametės veiklos ir rei- •
kalui esant turės kreiptis į Baltuosius Rūmus, Valstybės 
departamentą ar Kongresą. Pasirodžius “lobbyistams” ; 
tais pačiais klausimais, kiltų nesusipratimai, įvyktų susi- 1 
kirtimai, prasidėtų nauji išpuoliai spaudoje ir vienų kitų • 
kaltinimai. i

Kokiais sumetimais tai daroma? Ar tam, kad vidu
rinė lietuvių karta galėtų pasirodyti su savo tariamai

jama kova prieš žmogaus paver
gimą ir paniekinimą, už geresnę 
ir vis ems lygią ateitį, pagrįstą 
nevaržoma žmogaus ir žmonijos 
pažanga ir kilnaus humanizmo 
pradu. Kas galėjo labiau pavi
lioti gyvenimo dar mažai palies
tą jaunimo sielą, kaip Įtokios 
aie ties vizija?

Pagaliau žinojome ir tai, kad 
stovėjome pasirinkimo kryžke
lėje. Jau 1878 metu gruodžio 
mėn. 28 dieną popiežius Leonas 
XIII buvo paskelbęs encikliką, 
‘Quod apostolici numeris’, ir jo-

1 je rašė:
■ “Garbing eii Broliai Jums ra
šytoje encikliko*e — turiu gal
voje s^vo anks+yvrs^ę encikli
ką. Tnscn’t^bTi Dei consilio’ 
(apie laiko bogybes ir priemo
nes jom našalmti) — nenutylė
jome n^ryHm ne to naikinančio 
maro, kuris siaučia žmonijos 
bendruomenėse ir stumia jas į 
didelę suirute- Tuo pačiu metu 
nurodėme sėkmingiausias prie
mones. kūmomis galima būtų jas 
atstatyti ir išvesti iš ją supan
čių pavojų- Bet tie blogumai, 
kuriuos tuomet apgailestavome, 
iki šiol tiek išaugo, jog esame 
vėl priversti kreiptis į Jus mus 
įspėjančiais pranašo žodžiais: 
"Šauk ir nesiliauk, tarsi trimitas, 
kelk savo balsą’. Lengvai galite 
suprasti. Garbingieji Broliai, 
kad mes kalbame apie grupę tų 
žmonių, kurie save vadina įvab* 
riais ir neįprastais vardais — 
socialistais, komunistais, nihilis
tais, kurie paplito po visą pasau
lį ir, susirišę pragaištingos są
jungos saitais, neberanda reika
lo jieškoti sau apsaugos slaptų 
-sambūrių tamsybėse, bet, drąsiai 
ir viešai išėję į šviesą, steigiasi 
įgyvendinti iš anksto numatytą 
programa — sugriauti bet ku
rios bendruomenės pamatus. Tai: 
yra žmonės, kurie, kaip byloja 
Dieviškoji Išmintis, sutepa kū
ną, niekina viešpatavimą ir pikt
žodžiauja didybei. Jie nepalieka 
nieko nepaliesto, kas yra išmin
tingai nustatyta žmoniškais ir 
dieviškais įstatymais gyveni
mui išlaikyt ir gerovei. Jie skel
bia, kad visi žmonės yra absoliu
čiai lygių teisiu, pareigų ir at* 
sisako paklusti augščiausioms 
galybėms ir Dievo valdžios tei
sėms, kurioms. Apaštalo žo
džiais tariant, dera nusilenkti 
kiekvienam žmogui. Jie išnieki 
na vyro ir moters natūralia są- 
jungą, kuri net pagonims yra 
šventa, ir atpalaiduoja tą ryši, 
kuriame esmiškai reiškiasi šei
myninis gyvenimas, arba atiduo 
da jį aistrų sauvalei. Pagaliau, 
gobšiai trokšdami šio pasaulio 
gėrybių, kurios yra visų blogy
bių šaknis, ir kurių j ieškodami 
nuklydo nuo tikėjimo, pane:gL 
ir prigimties įstatymų patvirtin
tą teisę.

(Bus daugiau)

STEPONAS KAIRYS

ATSIMINIMŲ PLUOŠTAS
Rusijos režimą, — tiek antro
sios turinį turėjome nustatyti 
patys. Kuo turime pagrįsti tau
tos žadinimą? Ir kaip supranta
me tautą — ar vienalytę bend
ruomenę su vieningais interesais 
bei uždaviniais, ar tokią, kaip ji 
yra, suskirstytą socialiai, su skir 
tingomis gyvenimo sąlygomis ir 
su jo priešingumais? Reikėjo 
atidžiau įžvelgti, kas buvo Lie
tuva, ir atitinkamoje eilėje ri
kiuoti sau skiriamus uždavinius, 
bendruosius ir nebendruosius.’

Geresnio Lietuvos pažinimo 
stigome, bet mums pagalbon ėjo 
moraliniai impulsai, žinojome, 
kad ir mūsų visuomenė yra di
ferencijuota, ir, kai viena jos 
dalis kasdien sėda už sotaus sta
lo, tai didžioji jos ddlis, taip pat 
kasdien, teminta nuo sotųjų sta
lo birusiais trupiniais. Žinojome 
ir tai, kad Vakaruose jau vyko 
organizuota, socialistų vadovau-

KURIUO KELIU?

Kai jau studentaudamas Pe
terburge įsijungiau kuopelėm 
kuri svarstė lietuviškoj o darbo 
problemas, buvome linkę galvo- 

. ti, kad jas pasirenkame patys ir 
; patys jas sprendžiame. Retam 
i mūsų buvo aišku, kad jas mums 

, svarbiausias

naujomis idėjomis ir sumanymais Lietuvos laisvinimo 
politikoje? Ar jie nežino, kad į prezidentus, Kongresą ir • 
bendrai į visus valstybinius ar politinius organus yra ■ 
renkami ne ekspertai ar profesionalai, bet partijų ar ■ gyvenimas, 
ideologijų politikai, turintieji pasitikėjimą tautoje? Ar inspiratorius ir įsakytojas. Dar 
jie nežino, kad kiekvienoje tautoje buvo, yra ir bus įvai
rių pažiūrų toms pačioms problemoms spręsti? Užtektų 
pasamdyti kitą Public Relation Co:, ir sulauktų visai
skirtingą laisvinimo programą. Kaip šachmatų lošime, 
taip ir politikoje ar karo strategijoje yra galimi Įvairūs 
ėjimai ir skirtingi planai. Kuri iš., jų pasirinkti? Pasi
rinkimą sprendžia vadovaujantieji politiniai organai ir 
jie neša atsakomybę prieš visuomenę ar tautą, bet jokiu 
būdu ne ekspertai ar profesionalai. Dažniausiai politinės 
krypties pasirinkimą nulemia istoriniai įvykiai, kurių 
net profesionalai nebuvo numatę.

Toliau, mūsų vidurinės kartos inteligentija bent tiek 
turėtų suprasti, kad politika yra galimybių menas. Jokie 
pasamdyti ir gerai apmokami profesionalai lietuvių išei
vijai nepraplės politinės veiklos galimybių, nes pasauli
nėje politikoje Pabaltijys sudaro mažą objektą ir yra at
sidūręs giliame Sovietijos užnugaryje.

Mūsų veiksniai, pirmon eilėn ALTas, labai sėkmingai 
išnaudojo visas susidarančias politines situacijas Lietu
vos laisvės byloje, pasiremdamas vien savo pasišventusių 
veikėjų sveiko proto ir patyrimo nuovokomis, bei pasiten
kindamas kukliomis išlaidomis. Kam tuomet ieškoti naujų 
veikimo galimybių, kurių šioje Atlanto pusėje iš viso 
nesama, ką vaizdžiai įrodė Lenkijos įvykiai.

Galime daleisti, kad už Los Angeles Baltų komiteto 
fasado slepiasi kiti tikslai — suduoti galutiną smūgi 
veiksniams ir tuo pačiu sugriauti visą iki šiolinę Lietu-

• neturėjome realaus ir pilnesnio 
: supratimo, koks yra tas Lietu

vos gyvenimas, ir bundanti kri
tiška mintis svarstymui ir veik
lai piršo pačias skaudžiausias jo 
opas. Iš ryškiausių, ir mūsų pa
čių gyvai jaučiamų bdvo dvi: 
politinė vergiamo krašto padė
tis ir tautos žadinimo uždavinys-

Kiek pirmoji problema, jau 
opi pačioje Rusijoje, ir ypač re
voliucinėmis nuotaikomis tvinu- 
sios studentijos tarpe, buvo 
mums bent negatyvioje savo da
lyje aiški — griauti monarchinį

vos laisvinimo struktūrą. Šito tikslo nuo seniai siekė 
frontininkai, kurie pirma mėgino panašų smūgį suduoti 
per PLB ir JAV LB Visuomeninių reikalų komisijas. 
Nepasisekus tokiam manevrui, dabar mėginama stvertis 
‘'profesionalinio” metodo, pasamdant tam tikslui Hanna
ford Public Relation Co.

Pradėtas Los Angeles "naujų laisvinimo idėjų ieško
jimas” ir naujo "profesionalinio” veiksnio steigimas gali 
iššaukti gan nemalonias pasekmes Lieteuvos laisvinimo 
byloje. Tokia padėtis turi kelti susirūpinimą lietuviškoje 
išeivijoje ir veiksniuose. Kaip į tai reikėtų reaguoti, apie 
tai privalėtų pagalvoti ir pasisakyti atsakingi politikai 
ir lietuviška spauda. V. K.

LIETUVOS RYTU IR PIETŲ 
SIENOS

Prof. MYKOLAS BIRŽIŠKA
(Tęsinys)

Vilniuje Lietuvos ir Gudijos bajorai spręs
davo savo reikalus. Vilniuje jie, bent jau mažes
nieji, tenkindavo ir visus savo kultūrinius reika
lus. Plačiausioms gyventojų masėms čia svarbų 
vaidmenį vaidino ir tebevaidina Bažnyčia. Vil
niuje tiek daug puikių bažnyčių, Stebuklingieji 
Aušros Vartai, Vilniaus Kalvarijos. Visa tai 
traukia gyventojus iš pačių tolimiausių vietų, nes 
šiuo atžvilgiu joks kitas miestas negalėjo ir ne
gali Vilniaus pakeisti. Pradedant Utenos, Uk
mergės apskritimis šiaurėje ir baigiant Dysna, 
Vileika rytuose į Vilnių traukė žmonių masės net 
procesijomis. Palyginant vėlai išaugę Vitebskas 
ir Minskas, taip pat ir Daugpilis nieko tuo požiū
riu nepakeitė, nes be kitko Vilniaus kultūrinė 
veikla, kaip ir ūkinė, traukė daugiau iš rytų į va
karas, negu iš vakarų į rytus, t. y. Vilniaus įtaka 
į rytus ir į pietus daug toliau siekia negu į vaka
rus. šis dėsnis, apie kurį plačiau kalbėsime vė
liau. šiuo laiku taikomas taipgi Minskui ir kitiems 
'L:dHcs miestams. Ypač kultūrinės gravitacijos 
iibo.- ry.u e paryškėjo per 1920-1940 metus, kai 
Vilnių vaidam lenką ns, Sovietų siena buvo akli

ai užblckuota. Pietuose taip pat ne tik nesumen- 
M'ic. h;t (iar sut irtėjo Vilniaus Įtaka anksčiau 

• minėtose srityse, kadangi tarp Varšuvos ir Vil- 
I niaus neišaugo naujų kultūrinių centra. Atker
tant nuo Lietuvos sritis, esančias už 1920 m. sie
nos rytuose ir už Nemuno pietuose, tų sričių gy

ventojai būtų verčiami atsisakyti to, ką jie laiko 
savo gyvenimo būtinumu.

Po paskutiniojo Lenkijos-Lietuvos padalini
mo, ilgainiui Lietuva buvo suskirstyta guberni
jomis. Nustatant gubernijų ribas, vis dėlto nebu
vo atsižvelgta į atstumus nuo centrų, bet matyt, 
daugiau buvo žiūrėta i susidariusias tradicijas 
ir i gyventojų pageidavimus. Tuo būdu į Vilniaus 
guberniją rytuose buvo Įjungtos visos sritys, ku
rios anksčiau priklausė Vilniaus vaivadijai, ne
žiūrint to, kad tų sričių dalis buvo visai Minsko 
pašonėje. Panašiai buvo pasielgta sukuriant Gar
dino guberniją. Jai teko visos pietinės Lietuvos 
valstybės žemės iki pat Pripetės.

Kalbant apie Gardinu guberniją, verta pami- 
: nėti ir tai, kad jos ribos beveik sutapo su anksty- 
vesniosios Trakų vaivadijos pietų, pietryčių ir 

1 pietvakarių ribomis. Apskritai istorinės Lietuvos 
.centro žemės, kurių gyventojai orientavosi į Vil
nių, rusų buvo paskirstytos į keturias guberni
jas: Vilniaus, Gardino, Suvalkų ir Minsko. Kauno 
(gubernija daugumoje apėmė žemaičių seniūnijos 
žemes. Pirmųjų trijų išorinės ribos, jas drauge 
suėmus, kaip tik sutapo su tų sričių ribomis, ku- 

Jrios, mūsų nuomone, kuriant Lietuvos valstybę 
dar buvo kalbos atžvilgiu lietuviškos. Minsko gu

bernija apėmė visus kitus plotus, kurių gyvento
jai orientavosi Į Vilnių, tačiau, kurių tarpe na
cionalinių (tikriau pasakius — kalbinių) lietuvių 
besikuriant Lietuvos valstybei, jau nebūta. Per 
visą XIX amžių ir XX a. pradžioje iki pat Pir
mojo pasaulinio karo, Lituva buvo suprantama 
kaip apimanti Kauno, Suvalkų, Vilniaus ir Gar- 

• dino gubernijas. Rusai tatai irgi .pripažino. Kai 
‘kurie jų mokslininkai Lietuvai skyrė net ir 
Minsko guberniją, tačiau daugiau ūkiniu, bet ne 
tautiniu požiūriu.

Pirmojo pasaulinio karo metu, vokiečiai, 
1 okupavę Lietuvą, sudarė Lietuvos civilinę val
džią, kurios žinioje buvo Kauno, Suvalkų, Gardi
no ir Vilniaus gubernijos. Tuo būdu mūsų teisės 
Į minėtas keturias gubernijas pilnai mums buvo 
pripažįstamos. Vėliau toms teisėms ginčyti pa
grindą sudarėme mes patys, pasirašydami 1920 

■ m. sutartį. Jei 1920 m. sutartis buvo pasirašyta 
(tik todėl, kad mūsų buvo nepasitikėta savomis jė
gomis išlaikyti vienlytę didesnę valstybę, tai 
šiandien tas nepasitikėjimas turi atkristi. 1920 m. 
sutartis nebuvo įvykdyta. Be to, tos sutarties sie
nos iš dalies mums buvo primestos. Todėl mes ga
lime jų atsisakyti ir iš naujo reikalauti viso to, 
kas mums teisėtai priklauso.

Jei didžioji dauguma buvusių Vilniaus ir 
Gardino gubernijų gyventojų šiandien jau nebe
moka lietuviškai ir nėra apsisprendusi už lietuvių 
tautą, tai ji taip pat nėra apsisprendusi ir už ku

rią kitą tautą. Labai klysta tie, kurie nelietuviškai 
kalbančius Vilniaus ir Gardino krašto gyvento
jus matuoja Vilniaus miesto ir jo apylinkių arba 
Vandžiogalos lenkuojančių gyventojų masteliu. 
Vilniaus ir Gardino krašte reikia skirti lenkiškai 
kalbančius gyventojus nuo gudiškai kalbančiųjų. 
Be to, ir lenkiškai kalbantieji ne visi yra vienodai 
nusiteikę lietuvių ir Lietuvos atžvilgiu. Antilie
tuviškai yra nusiteikę daugiausiai tie lenkiškai 
kalbantieji, kurie gyvena kaimynystėje su lietu- 

Įviškai kalbančiaisiais. Tų antilietuviškų lenkuo
jančių gyventojų neapykanta lietuviams daugu
moje yra paremta tomis pačiomis sąvokomis, ku
riomis ji buvo grindžiama iki Pirmojo pasaulinio 
karo, būtent: “lietuvis— tai chamas”. Tokiu anti- 7 4,

jlituviškų lenkuojančių gyventojų sutinkama Tra. 
kų, Vilniaus, Ašmenos ir dalinai — Lydos bei 
Breslaujos apskrityse ir Suvalkijoje.

Kadangi tos apskritys įeina į 1920 m. sienas, 
[tai Lietuva, gaudama tas sienas, gavo ir didesnę 
jdalį viso Vilniaus ir Gardino krašto negerovių. Tų 
negerovių kiekis toli gražu proporcingai neaugtų 
toliau augant Lietuvos valstybės teritorijai, ka
dangi Vilniaus krašto gyventojų, esančių 1920 m. 
sienose, dauguma (iš gyventojų, esančių Vilniaus 
ir Gardino krašte už 1920 m. sienos — didžioji 
dauguma) yra arba neutraliai, arba palankiai nu
siteikusi Lietuvos ir lietuvių atžvilgiu. (B. d.)
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LUDOTUVW DIREKTORIUS
■ « M

Laidotuvių Direktoriai
■i.< . ..Mte. Stjftį

Montessori mokykla

Atkelta iš 3 ps.

KAN. V. ZAKARAUSKO 
JUBILIEJUS

DR. PAUL V. DARGIA 
srOYTQJA* '« CHIRURGAS 

Wea*cb«ster Ce^mvniry kiirdtaM 
Medicinos direktorius

g. Mantoelm R<, Westcfeester, tl 
BALANDOS: 3—9 darbo dienom?/ Ir 

kas antra iežtadienį 8—3 vij
ret. 562-2727 arba 542-272* Bridgeporio Lietuviu Namy Sav 

ninku draugijos susmukimas įvyKS 
šeštadieni, birželio 6 d., i vai. p^p et, 
3808 S. Union Avė. Narvai KVicc-anu 
atsilankyti, nes yra svarbių reikalų 
aptarti, ir reikės užsimokėti nano 
duokles, kad neliktame! suspenduoti. 
Po susirinkimo — vaišės. Valdyba/

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psl., 
-kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 338 
puslapių.

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau 
šios rūšies knygų, tai prašoma kreiptis į:

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 60632

SUS1R1N R1M i

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel 226-1344

Mažeika & Evans

PALAIDOTAS. LAKŪNAS KĘSTUTIS 
PETRAUSKAS

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st Si. Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Š. m. gegužės 24 d. 6 vai. vak. 
pulk. Tveras, inž. E. Jasiūnas su Indianoje, lėktuvo’ nelaimėje, 
žmona, ponai Baliūnai, d rė. Ko- žuvo Kęstutis Petrauskas, 39 
šubienė su vyru, dr. J. Briedis, Į m.tų amžiaus. Jis buvo gimęs 
Juškevičiai, arer. Tilius, Vaičių- Lietuvoje, Ariogalos mieste, 
nai, agr. Delta, VanagūnaL Ka- 
pačinskai, Toliūnai, agr. Ant. 
Karas, Kristina Austin, Pr. Po
vilaitis, Čiurinskai, J. Balčiūnas,

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, rŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos telef.: 448-5545

Iš Vakarų Vokietijos Petraus
kai išvyko į Pietų Ameriką — 
Kolumbiją. Prieš 23 metus per
sikėlė į JAV. Kęstutis* puikiai 

Simokaičiai, Repšiai, St. Juškė-1 kalbėjo lietuviškai, ispaniškai ir 
nas, inž. V. žemaitis, J. žemai-j angl.škai. Jis buvo kvalifikuotas 

. tis, šaulių rinktinės vadas VI. Iš
ganaitis, J. Mackonis, pansies 

‘ Lesevičiūtės, Serapinai, Tričiai, 
Gabalienė, dr. Baizaraitė su tė
veliu, ir daugelis kitų.

lakūnas. Turėjo savd nuosavą 
lėktuvą. Apie jo kvalifikacijas 
atsisveikinime kalbėjo inž. E. 
Jasiūnas. Reikia manyti, kad jis 
smulkiai parašys.

* * *
K. Petrauskas buvo pašarvo

tas ketvirtadienį, gegužės 28 d., 
Eudeikio koplyčioje, Brighton 
i arke. Po 7 vai. vak. įvyko atsi- 
sveiKinimas su velioniu.

ii. Petrauskas buvo Vytauto

f

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

Tel. (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumų.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA, 
1490 kit A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vai. popiet, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Vedėja — Aldona Daukut 
FeleL: HEmlock 4-2413

H59 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

r
* '/

‘Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programos vedė ji

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tądien io 8:30 vaL vakaro- 

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

SL Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street
Chicago. Illinois 60629 

Telef. 778-5374

t Kanauninkas skaitė padėką iš 
J rašto.
I Muzikas A. Linas sveikino ir 
kvietė sugiedoti Tautos himną.

*
Po akademijos davė šaltus Į

užkandžius, šampano, Canadian Didžiojo šaulių rinktinės lakūnų 
_Club bonką ir sodos dvi bonkas. .sexeijos vadovas. Turėjo nuosa- 

> Jautienos kepsniai, viščiukai su Į va / vietų dvimotorinį lėktuvą. 
j priedais, kava ir pyragėliai. Sta- 
’ lai papuošti gėlėmis. Puikus pa

rengimas ir šaunios vaišės. Dė
kingi komitetui, kuris įdėjo 
daug darbo.

Dalyviai linkėjo kanauninkui
ilgiausių metų ir Dievo palaimos.

Koplyčioje maldas sukalbėjo 
NcKaiio Prasidėjimo parapijos 
viKaras kun. F. Kireilis.

Atsisveikinimui vadovavo J. 
ZiIacKonis, rinktinės valdybos 
sekretorius. Jis tarė šiuos atsi-

i K. Paulius -sveikinimo žodžius:

— Priimant iš p.p. Ados ir 
Juozo žemaičių užuojautą Sta- 

I siui ir Marytei Neniškiams dėl 
i jų sūnaus Jono netikėtos mirties, 

įsivėlė nemaloni klaida. Tą klai
dą atitaisydami,- užuojautą at
spausdiname iš naujo.

P.p. Žemaičių šeimą atsipra
šom. N. R.

— Ar komunizmo santvarko
je irgi bus visuomenės turte va
gysčių?

— Ne, nes dar pakeliui į ko- 
muniznią viskas bus išvogta.

e audra išrauna 
olą, taip ir žiau- 
yrė iš mūsą tarpo 
j oro šaulių būrio 
a. a. Kęstutį Pet-

žaliuojantį ą 
i ioji mirtis is 
musų rinktir 
vadą, laKūną
i ausxą. Jau ne kartą su liūdesiu 
Liko atsisveikinti su iškeliavu
siais amžinybėn mūsų rinktinės 
nariais, tačiau šį kartą atsisvei- 
Kiname ne su pribrendusio am- 
z.aus, bet pačiame amžiaus su- 
nrendime, pajėgume ir gyveni
mo viltimi kupinu, mielu a. a. 
Kęstučiu. Todėl šis atsisveikini
mas yra be galo liūdnas ir ap- 

a nes tautinas.
Tačiau prieš Visagalio valią

JONUI NENIŠKIUI 
netikėtai mirus,

.didžio skausmo prislėgtiems tėveliams — Stasiui ir 
Marytei Neniškiams, broliams Kęstučiui ir Algiui bei jų 
šeimoms, reiškiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime

ADA ir JUOZAS ŽEMAIČIAI su šeima

esame bejėgiai Velionis jau iš 
pat jaunystės rūpinosi šauliškais 
idealais, būti naudingu ne tik 
Šaulių sąjungai, bet ir visai lie
tuvių bendruomenei ir savo dar
bais padėti puoselėti lietuvišku
mą ir Tėvynės meilę. Jis ilgą 
.aiką dalyvavo rinktinės tauti
nių šokių grupėje, kurį laiką bu
vo tos grupės vadovu, priklausė 
šaudymo sporto grupei, meno 
kuopelei, dalyvavo vaidinimuose 
ir visur ir visada neatsisakyda
vo savo darbu ir pasiryžimu 
padėti patriotiniuose ir šauliš- 
cučse veiklos darbuose. Tik sa
vo jaunatvišku pasiryžimu ir iš
tverme pasiekė komercinio lėk
tuvo piloto ir lakūno-instrukto- 
riaus lainsnį.

Skraiuyti erdvėmis tai ir bu
vo velionies pamėgimas ir troš
kimas. Jis to, žinoma, ir pasiekė. 
Jo pamėgimas lėktuvo nusako 
;au ir tai, kad savo tėvams yra 
išsireiškęs: “Kai ateis. Aukš
čiausiojo paskirtas, man mirties 
laikas, norėčiau numirti tik lėk
tuve”.

Velionis dar kūdikystėje, bū
damas 2-3 metų amžiaus, su tė
vais apleido savo gimtąją Tėvy
nę — Ariogalą, kurios jis, žino
ma, neprisiminė. Tačiau dėka 
cėvų, jo veikla ir galvosena bu
vo grynai lietuviška-patriotiška, 
be jokių priekaišių mokėjo ir 
vartojo lietuvių kalbą, mylėjo ir 
gerbė savo gimtinę ir trdško pa
vergtai Tėvynei Laisvės ir Ne
priklausomybės. Tėvynės prisi
minimui velionis visada su sa
vimi nešiojosi kartu su kariuo- ‘ 
menės numeriu 10-ties litų mo
lėtą, kuri dabar randasi ant ve
lionies karsto.

Atliekant 3-jų melų JAV avia
cijoje karinę prievolę, už pasi
žymėjimus jis buvo apdovanotas 
medaliu ir dviem rozetėmis, gi 
už nuopelnus LšS Tremtyje — 
apdovanotas šaulių žvaigždės 
medaliu.

Netekus mylimo sūnaus, Vyt. 
Didž. šaulių rinktinės, ir savo, 
vardu, reiškiu gilią užuojautą 
rinktinės vicepirmininkui kultū
ros reikalams, velionies tėvui 
Juozui ir motinai šaulei-sesei 
Salomėjai Petrauskams ir vi 
siems kitiems giminėms ir arti
miesiems. O Tau, mielas Kęstu
ti, ramaus ir amžinojo poilsio 
Aukščiausiojo prieglobstyje.”

Liet. B nės Brighton Parko 
apyg. vardu kalbėjo p. Šlajus.. 
šaulių S-gos Centro valdybos ir 
savo vardu atsisveikino K. Mil- 
kovaitis. Liet. Civiliniu lakūnu

vardu — inž. E. Jasiūnas, jo 
draugas Mr. Jerry. Labai jaut
riai kalbėjo V. Brazas apie savo 
artimą draugą. Juodu medžiojo, : 
žvejojo, žaidė, skrajojo.

& * *
Penktadienį, gegužės . 29 d., 

9 vai. ryto rinkosi uniformuoti. 
šauliai. Iš vakaro ir šiandien 
nešė garbės sargybą prie lakūnų 
sekcijos vadovo karsto.

Kun. F. Kireilis sukalbėjo' 
maldas ir palydėjome į Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčią. 
Karstą ir garbės sargybą nešė 
šauliai.

Gedulingas Mišias laikė ir 
gražų pamokslą pasakė kunigas 
F. Kireilis. Šv. Mišių auką nešė 
tėveliai: Salomėja ir Juozas Pet
rauskai. Tikrai jaudinomės, kai 
tėveliai paskutinį kartą pasitar
navo savo sūneliui...

Po Mišių 37 mašinos.palydėjo 
į šv. Kazimiero Liet kapines. 
Ten pamaldas sukalbėjo kun. F. 
Kireilis. Sugiedojome “Marija,. 
Marija” ir Tautos himną. Nuo 
karsto tautinę vėliavą rinktinės 
vadas VI. Išganaitis perdavė tė
veliams, kaip Tėvynės meilės 
simbolį. Tėveliai verkė vieninte
lio savo sūnaus. VI. Išganaitis 
ant karsto užpylė gintaro’.

Kun. F. Kireilis, visiems padė
kojęs, pranešė, kad kviečiami į 
Gold Coast restoraną pietų.

Susirinkome per 80 asmenų. 
Pasivaišinę, padėkojome ir apie 
1:30 vai. skirstėmės j namus.

Tau, Kęstuti, tebūna lengva ši 
žemelė 1

^Pamaldų metu giedojo solis
tas A. Grigas ir A. Paulauskaitė, 
vargonais grojo A. Giedraitis.

Giminių vardu dalyviams dė
kojo jo draugas V. Sadauskas.

K. Paulius

w R HEART

PATS SKAITYK IR DAR KJ 
TVS PARAGINK SKAITYTI į 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS” ’

6845 SOUTH WESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

EUDEIKI
GAIDAS-DAIMID

5ENIAUSL4 IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

■1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
. TeL 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
vi ARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

2533 W. 7ist Street
1410 So. 50th Ave~, Cicero

Telef. 476-2345

AJKSULAN5O 
PATARNAVIMAI

TURiMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Chic<<ot
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

t

į 
j 
S

P. J. RIDIKAS
4354 fi>o. halsTED STREET teL lArdi 7-1311

: B UTK US - VASALUS
14-16 So. 50lh Ave^ Cicero, HL TeL: OLympic MOW

PETRAS BIELIŪNAS
<348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3572

>

Tel: Y Artu 7*3401
IM\ VANCE ir GEORGE SORINI

V F Atėji Mutoinobiliams pastatyti

HEEP HOUR HEART FUND

STEPONAS C. LACK LR SŪNŪS ' 
(LACKAWICZ2

2424 WEST 69th STREET REpubUc 7-1212
•1028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hill*, HL S74-441f

GEORGE F, RUDMINAS 
*319 So. LITUANICA AVĖ. Tel-: YArds 7-1138 -1131

Naujienos, Chicago, & ILL Wednesday, June 3, 1981

VANCE FUNERAL HOME
' 1424 South 50th Avenue

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

tc.H KOl’LYčię LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai laidojimo direktoriai:

The dangai cf ignoring

YburdogV ct»n<Lnni 
šėrimu skin n*-o' 
expense. (;<_• PHILLIPS - LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVĖ.



Cicero (R) Lietuviu Bendruomenė
Reg. Lietuvių Bendruomenės jau ke’io!

Cicero apyl. valdyba 19X1 metų j tome ir 
pradžioje baigė savo kadencijų ; dų 
ir darbus, šių metų vasario vis 
mėn. 20 <1. visuotiniame apyl. na- Į šy 
rių susirinkime buvo išrinkta 
valdyba 1981 metams. Kovo 
mėn. 2 d., savo posėdyje, vai 
dyba pasiskirstė pareigomis, 
svarstė einamuosius reikalus ir 
sudarė šiems metams darbų 
planą. Visuotinio susirinkimo 
eigą, valdybos kandidatų sąsta
tas ir pasiskirstymas pareigomis 
spaudoje jau buvo anksčiau pa 
skelbti, todėl čia nekartosiu.

Valdyba nutarė surengti: Jau
nimo talentų pasiro’dyiną; Bir 
želio trėmimų minėjimą bend 
rai su Cicero ALTo valdyba; 
J autos šventėsminėjimą; Gcgu-,• n 1 i r atstovais ė.11 zme pikniką, ir Rudens balių, jx . . , . ’ I -us:tarimusEe to, organizuotai dalyvausimu 

;R. Kalantos ir kitų įnirtus mi
nėjime; Kapų puošimo šventėje 
ir Pavergtų Tautų protesto de
monstracijose, Čikagoje.

Parengimų datos bus paskelb
tos vėliau spaudoje.

Visuotiniame apyl. narių susi
rinkime buvo pageidavimų ir pa 
siūlymų. Žurnalistė p. Zuzana 
Juškevičienė ir mok. An tanas 
Dauginas siūlė ir prašė, kad 
valdyba pagyvintų veiklą ir duo
tų apylinkės nariams platesnę 
informaciją, šių metų valdybes 
kandidatų sąstatas yra pilnas, 
kiekvienas savo pareigas gerai 
žino, visu sutartinai ir sąžiningai 
dirba. Valdyba ir visi Apylinkės 
nariai galimu didžiuotis, kad 
mūsų UB-nės yra valdžios Įstai
gose užregistruota _ (incorporat
ed) ir turi juridinį statusą.

Mes veikiame pagal valdžios 
įstatymais nustatytą tvarką, dir
bame teisėtai ir teisingai; duo
dame reikalaujamą atskaitomy
be. Už * gerai ir laiku atliktus 
fo’rmalūnius valdyba gauna pa
gyrimui. Dirbame tyliai ir nie
kam nėkliudome. .Žinome, kad 
mūsų paskirtis yra kultūros ir 
švietimą darbai.

žodžiudarbais ir finansais 
mes remiame Amerikos Lietu
vių Tarybą ir Vyriausią Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetą. Visi 
žinome, kad mūsų tėvynė Lietu
va yra pavergta ir iki nuogybės 
apiplėšta; lyg žvėris geležiniame 
narve laikoma uždaryta iki šiai 
dienai. Dainavos šalis — dainuo
janti tauta, šiandien — verkian
ti tauta, šimtai tūkstančių Sibi
re ir .kitur išžudyti. Savo krauju 
tauta rašo mums testamentą.

Tokioje padėtyje mūsų Tėvy
nei esant, mes visi turime dėti 
visas pastangas, kad siaučiantis 
teroras būtu sustabdvtas. ir tau 
ta prisikeltų į laisvę. Bet, štai,

<a metų, ką mes nia- 
rdime? Skaitau spau- 

Diaugas, Pasaulio Lietu-' 
Akiračiai ir kitą. Ten prira-1 
žodžių, nurodančių, kad jų *

’ autoriai nesilaiko nei etikos, nei 
j estetikos. Atrodo, kad neturi gė- J 
I dos ar savigarbos, nesilaiko nai 
(spaudos dėsnių, nei kultūros. 1 
; Registruota LB-nė vadinama 
“rcorgais”, skaldytojais ir ki
taip; Amerikos Lietuvių Taryba 
ir Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo 

į netin
Komite’as — pasenę ir] 
imi darbui. Ir šaukia “Jų !

1971 metus, Verbų s-kmadie- 
! nį, sukilėliai palys išbėgo. Dabar 
j tcs neregistruotos LB nes vadai, 

>, su Reg. L. B-nės 
i į pasitarimus ar 
atsisako.

Sekančiuose rašiniuose duosi-: 
e Verbų sekmadienio istoriją.

Inž. Antanas Zuniaras

4

TRAKU MIESTELIO CENTRAS
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_ Namai, ttnl — Pardavlmad 
REAL ESTAT3 FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR 2EMALS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezįdentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. 847-7747

MmtmI, t»m4 — pardavimui 
ttfiAL ESTATE FOR SALI

Gruzdienė, ryšininkė — Jadvy
ga Mockūnienė.

— LB St. Petesburgo apylin
kės gegužės mėn. 6 d. Seminole 
parke suruoštoji gegužinė — pik 
nikas gražiai pavyko. Pakvėpuo 
ti grynu pušyno oru ir pasidžiau 
gti gražia gamta suvažiava virš

Abiturientų balius pagerbti 160 žmonių, kurių tarpe matėsi 
LB garbės pirmininkas prel. J. 
Balkūnas, šv. Kazimiero misi
jos vadovas tėvas K. Butkus. 
ASM, kun. VL Budreckas, sve
čias iš Putnamo, Conn., kun. J. 
Gasiūnas ir keli vietos organiza
cijų pirmininkai.

Lietuviškas sutartines, pritar
damas akordionu, pravedė muz. 
P. Armonas, o St. Vaškys pas
kaitė savo parašytus kupletus 
— “piknikinius apdūmojimus’. 
Skaniai paruoštų pietų išdavimui 
’vadovavo P. Vitkienė , laimės 
šulinį tvarkė V. Gruzdienė.

— P^omo Kalantos tragiškos 
mirties paminėjimas įvyko St. 
Petersburgo klubo salėje gegu
žės mėn. 14 d., kur momentui 
pritaikytą paskaitą skaitė inž. 
A. Šukys. Meninėje programoje 
dalyvavo klubo vyrų choras, .di-

šiais mokslo metais baigiančius 
Los Angeles gimnazijas bus bir
želio 13 d., šeštadienį, 7:30 vai. 
vak. parapijos salėje. Iki šiol jau 
yra užsiregistravę 15 abiturien
tų, kurie bus baliąus^metu pa
gerbti, šiuo reikalu daugiau in- 
fonnąeijų tsikia R. Vizgirda: 
913'62(X).’ ? j

— 40 metu Los Angėles Lietu
viu parapijos jubiliejus ir kartu 
tradicinė Lietuvių Dięna įvyks 
birželio 21 dieną. Iškilmės vyks 
parapijos sodyboje ir; Marshall 
High School salėje.’ Bus iškil-j 
mingos pamaldo's, parodos, kon- i 
certinė dalis, pietūs ir įt.t. '*■ i

— Jonas Jakubonis j Lietuv'ių 
Tautinių kapinių' direktorių ta
rybos pirmininkas, ušforįns dieno
mis tapo proseneliu. Jb dukrai-
tė Mariana ir jos vyras John} riguojamas muz. P- Armono, ir 
1__ tėvai proanūkėsLandon yra tėvai 
Kimberky. *

— Prie St. Petersburgo Lie
tuviu klubo Įkurta š. m. gegu
žės mėn. 1 d. socialinių reikalų 
sekcija. Jos pagrindinis tikslas 
yra padėti pagalbos n_____
giems visiems lietuviams, nežiū
rint religijos, įsitikinimų ar fi
nansinės padėties. Sekcijos val
dyba pareigomis pasiskirstė se
kančiai: koordinatoriai — Adol
fas Armalis ir Irena Kačinskie
nė, reikalų vedėjas — Juozas 
Taoras, sekretorė — Eugenija 
Bogutienė, kasininkė — Vanda

viešnia Eglė Vilutienė, kuri pas 
kaitė B. Pūkelevičiūtės “Rau
dą”, chorui pritariant, V. Na
vickas paskaitė, savo kūrybinius 
bandymus. Minėjimą ruošė vie
tos Romo Kalantos šaulių kuo-

eikalin- Pa‘ Pr°gram^ pra^^ė kuopos
pirm. A. Gudonis.’ Pabaigoje vi
si atsilankiusieji, kurių- buvo 
apie 200, buvo pavaišinti kavu-

714 545-5297. Ji laiškus jam 
pristato ir perskaito. Dr. Oven 
C. Norem yra autorius labai ver
tingos knygos: “Timeless Lit
huania”.

— Vladas Pažiūra, Los Ange
les, Cal., parapijos vadovybės 
prašomas, sutiko ,ir (sekančiais 
metais būti Šv. Kazimiero šeš
tadieninės mokyklos vadėju.

— Spaudos klubo susirinki
mas įvyks birželio mėn. 12 d. 
7 vai. vak. Lietuvio sodyboje, 
6515 S. California Ave. Nariai 
prašome gausiai dalyvauti. V-ba

— Sibiro kalinio Jono Kreivė
no knygos “Mirties Lageriuose 
ir Tremtyje” pristatymas visuo
menei įvyks birželio’ 6 d., šešta
dienį, Lietuvių Tautiniuose Na
muose, Chicagoje. Pradžia 5 vai. 
popiet. Pagrindine kalbą pasa
kys visuomenės veikėjas Pranas 
Povilaitis. Meninėje dalyje dai
nuos Aldona Pankienė, akompa
nuos p. Variakojienė. Programą 
praves studentė Ramunė Tričy- 
tė ir paskaitys knygos ištraukas. 
Po oficialios dalies bus kavutė. 
Prašoma visus dalyvauti.

Knygai Leisti Komitetas

— Chicagos Spaudos klubo 
narių susirinkimas, vietoj šio 
penktadienio, birželio 4 d., įvyks 
birželio 11 diena Lietuvio so
dyboje.

— Juozo Kapačinsko atsimi
nimai Spaudos Baruose, Chica
gos Lietuvių Literatūros Drau
gijos 1979 m. leidinys. Gausiai 
iliustruotas nuotraukomis, 216

te. Pamaldos už Romo Kalantos psi: kaina $7, gaunamas Nau- 
sielą buvo atlaikytos gegužės jjenosc.siela buvo atlaikytos 
mėn. 17 d. šv. Vardo bažnyčio
je. Minėjime klube ir pamaldo
se šauliai dalyvavo su vėliavo
mis.

(Pr.)

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS

They call it 
“The Overnight Wondei ‘ 

« for constipation. *
Are you uncomfortable with your laxative? Then meet 

the little white pill they call “The Overnight Wonder’* Just 
one pill at bedtime safely, surely stimulates your system’s 
O'vn natural rhythm. Overnight. So in the morning, you’r? 
back on the bright side. Comfortably! It’s 
3 good feeling.

What is “The Overnight Wonder”? 
E\-Lax* Pills. That’s right— pills from 
Ex-Lax. Look for the white box.

Use only as directed.

. — Rev. Dr. Oven C. Norem 
buvęs paskutinis Amerikos pa
siuntinys Nepriklausomai Lie
tuvai, turėjo stiprų širdies prie
puolį ir po to net du kraujo iš
siliejimu. Dabar yra gydomas 
New Port. Cal. ilgesnio gydymo 
ligoninėje- Ligonis gauna daug 
užuojautos laiškų, Mrs. O. C’. 
Norem adresas: 2949 Eiles me
re, Costa Mesa, Cal. Telefonas

Norėdami susitikti su manimi, 
turite telefonuoti 523-3685 ir 
susitarti.

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 Archer Avė. (pusė bloko

Į Vakarus nuo California)

ar— Na, tai ką? Užrūkysi m 
ką?

— Bet kaip? Arti nesimato nė 
vieno partijos pastato!

Š;

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, '259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais________________

Minkštais viršeliais, tik_____________

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri- i 

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

$8.00

$4.00

$2.00

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu traternalinė or- 

^uuLacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus-

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

SLA — išmokėte daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
ipdraudu savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, nar 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gili 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

*sLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
|l,000 apdraudos sumą temoka tik S3.00 metama.

SLA — kuopu vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkite 
j ’javo apylinkės SLA kuopų veikėjui jie Jums 
nueisi pagMbės i SLA įsirašyti.

173J So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

Galite kreiptis ir tlesUI 1 SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
N** York, N.Y. 10001 

J«7 W. SOtk !«.
TaL dll) MJ-ttia

Siųskite skubiai IŠEIVIJOS
' SPORTO ISTORIJAI 

medžiaga
Pakartotinai — trečią kartą 

kreipiamės į Vak. Europoje, Ka
nadoje ir šiaurės Amerikoje gy
venančius sportininkus, sporto 
darbuotojus, veteranus bei mė-]50 pėdų" sklypas. Brighton Parke, 
gėjus ir prašome skubiai siųsti 
medžiagą, kuri apimtų 1944 — 
1980 sportinę veiklą ir organiza
ciją.

Ypač pageidautina tiksli spor
to vienetų metrika (įsteigimas, 
valdybų ar komitetų sudėtys,] 
sportiniai laimėjimai, santykiai! 
su visuomene, visomis organiza
cijomis ir svetimtaučiais ir t. t.) 
Prašome kartu siųsti ir nuo
traukas (jos bus gražintos), kur 
matomi asmenys būtų išvardinti, j

Medžiagą skubiai siųskite iki į por'čjLH' Modernūs

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

EVANSTONE — 3 butų mūrinis, 
20 m. Gražiai užlaikytas. Arti ligo
ninės ir universiteto. $130.000.

MŪRINIS — 2 po 6. Atskirai šildo
mi vienetai. Didelis garažas. Mar
quette Parko centre.* $75,000.

4 BUTŲ MŪRINIS — 3 po 4 ir 1 - 2.

$69,000. ’

Notary Public

Insurance, Income Tai

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

Pirkite senoviškai
Į 2 butų mūrinis namas, naujas 

s ra~ 
liepos I d. sekančiais adresais: Į gazo kildymask'Mar-
Pranas Mickevičius, 4831 So 231 he parke Sena kaina ?52 000 
rd Str. Milwaukee, Wis. 53221 j •
USA, arba Sigitas Krasauskas, I . , . _ . . nnA- ' i © 4 butu mūrinis, apie $9,000
32 Pasadena Gardens, Toronto, 
Ont. M6S-4R5, Canada.

Minima medžiaga bus panau
dota šALFAS-s-gos leidinio “Iš
eivijos sperto istorija 1944-1986” 
išleidimui. Tik nuo mūsų visu 
glaudaus bendradarbiavimo pri
klausys jos išleidimo laikas ir 
kokybė.

šALFASS-gos C. Valdyba

nuomos. .Atskiri gazo šildymai.
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

g Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

i <
VALDIS REALTY 

2Ū44 W. 69th St 
(Lithuanian Plaza Ct.) 
737-7200 arba 737-8534

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

Ml T'IIIM I ■! II ■—

D Ė M E S I. O
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJA!
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Tel. 523-8775

| GENERAL REMODELING
| « Alumin, langai, durys, medžio

. apmušimai. ® Staliaus darbai, ce-
; mento laiptai, porčiai, stogai 

ir visa kita
FETINGiS CONSTRUCTION

j 7152 So. K*dzie Avenue
1 Tel. 776-8505 i

3 ru-

^’. 6557 S. fąjmdn ĄVenuė ?£■

- , .- •.<e ..4 -t4-’ *. *

Illinois — Indiana apygardos 
vyčiai ruošia gegužinę liepos 4- 
tą Vyčių salėje ir sodne Chica
goje. Durys į salę ir vartai į sod 
na bus atidaryta 12-tą valandą 
vidurdienį. Ir jau bus tada iš
virti pietūs, stalai bus padengti. Į 
Maistas bus įvairus. Vyriausias 
virtuvės šeimininkas yra Vincas 
Samaška. Vyčiai visiems greitai 

ir mielai patarnaus, šokiams 
gros šaunus orkestras.

Vyčių draugai bankininkai 
nesigailėjo stambių dovanų lo
terijai, o Marija ir Antanas Ru
džiai net televizijos aparatą pa
dovanojo, ir Jonas Paukštys — 
puikų Timex laikrodį. Ir daug 
dar kitų geru ir gražių laimėj i- j 
mų bus.

Tai dienai vyčiai papuoš sod- . 
na ir salę, kad svečiams būtų 
jauku ir malonu. Į gegužinę at- 
vyks ir iš kitų miestu, bet Chi
cagos lietuviai kviečiami esate 
pirmoje vietoje. Kartu atšvęsi 
me ir Amerikos nepriklausomy 
be E. Pakalniškienė

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

PARDUODU Už $80,00(1 
STATYBAI KOMERCINĮ- 

KAMPINĮ SKLYPĄ 
132'- 9 V8” prie 6900 W. 87th St. 
ir 80'—0’’ prie S. New England 

Avenue.
Skambinti Savininkui: 

G900 W. 871h St., Burbank, Ill. 
598-8445

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalyke!

T et F SEWERAGE & PLUMB
ING. Rod any drain line for $25. 
If not open, no charge. We install 

flood controls, pumps and valves.
We install complete bathrooms 

and basements.
523-1962

DENTAL OFFICE & LABORA
TORY PLUS BUILDING 
Established 40 years — 
Marquette Park area.

Call Mr. J age or Mr. Sweet 
735-2200

j

Laikrodžiai ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymas 
2546 Wast 69th Str*rf 
Tel. REnublIe 7-1941

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenua, 
Chicago, III. 6C632. Tel. YA 7-5930 '

i k. i i n r u i
Mctsry PuMIe 

IKCOME FAX SERVIC3 
*<159 S. Mapl<K*eod. Tel. 254-74581 
S T*ip pit diroml vertimai, gi mini y J 
J IšJtviaHjnai, piSdomi pilietybės pra- : 

iymai ir kiloki blankai.

f

HOMEOWNERS POLICY
F. Xcpoiis, Aęem 
:2C8'/į W. 9Stti SI 
Ever®. Park, III. 
4C642, - 42<-«*S4

Slate Farm ‘ F «e and ‘Casualty CornJaOy

Paieškojimai
• Paieškomas giminaitis iš 

Lietuvos, sveikatos sumetimais. 
Jo pavardė yra Sheputis. Žinan 
čius ji ar turinčius šių pavardę 
prašau pranešti Gretai

1741 Timothy Place, 
Vista, CA 92083

Arba prašau skambinti tel. 
(714) 489-1276 mano sąskaitom

PATS SKAITYK IR DAR KI

TUS PARAGINK SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS”

RENTING IN GENERAL
Nuomos

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS

2458 W. 69th SL
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-toc 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

M ARQUETTE PARKE išnuomo
jamas 5 kambarių butas.

Skambinti 471-9366

6 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Wednesday, June 3, 1981
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Advokstaa
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryta 
iki 6 vaL vak. šeJtadienj nuo 

9 vai- ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

Teį 776-5162 arba 776-5161
2649 West 63rd Street 

Chicago, m. 60629




