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' Z Romas Kalanta

' ROMO KALANTOS MINĖJIMAS
gūžės mėnssio 14 dieną Kaune 
taip pat buvo puikus pavasario 
oras. Aš manau, kad tas, pake
liantis žmogaus dvasią pavasario 
oras, turėjo įtakos ir jaunam Rū
mui galutinai apsispręsti, kad 
būtinai šiandien imtis to žygio, 
leurio užuomazga gal jau meta 

.vystėsi jo jaunoje galvoje. Ii 
taip, gegužės 14 dieną, jaunas 

t herojus nutarė, kad šiandien, 
'būtinai šiandien, atėjo laikas pa- 

r j'reikšti žiauriam okupantui, kad 
T jis niekuomet nepajėgs pavergti 

’H lietuvio dvasios, jokiomis prie 
Jb ' monėmis neužgniauš lietuvio 
“įLIETUVAI LAISVĖS troškimo 

Jis nutarė parodyti okupantui 
kad jis gali uždėti vergijos pan- 

v čius ant lietuvio- rankų, bet jisGegužės 16 d. 10 • vai.Mar
quette Parko Beg. Liet Bendruo- negali pavergti lietuvio jausmų 
menė, aikštėj Ą prie parapijos sa- ‘

- lės, pakėlė Ameri kos valstybinę 
ir Lietuvos vėliavas. Buvo būre-. 
Iš panelių ir ponių, pasipuošusių 
tautiniais rūbais. Pradėjo lyti. 
Tai vėliavas į bažnyčią palydėjo 
neperdidelis būrelis' Vėliavas 
nešė V. Kožics^r^.^ceiyėnas^

Mišias atni^vo

lietuvio kilnių troškimų: LAIS 
VĖS LIETUVAI.

Ir taip apsisprendęs, tą gražią 
gegužės 10 dieną jis nueina į 
miesto sodą Kaune, pasiryžęs 
atiduoti už LIETUVĄ DIDŽIAU
SIĄ AUKĄ, ką žmogus gali pa- 
aukpti. Savo gyvybės atidavi-

jautrų pamokslą, kaip musų tė
vynainiai veda žūĮbūtinę kovą ilž 
religijos ir konstitucijos laisves', 
kurios - visiškai paneigtos. PasL' 
gedo liiūsų jaurnindg kuris šian
dien tūrėjo daljw'auti. ' :
č šv,~ Mišių; a ūką nešė tautiniais;

rūbais • parip;U0^isios. studentės
. R; .TriĄylė ii: R.'^ųtulytė.

/Nemažai ėfo--priezSy. K’orfiuni-
jos. Dalino net tfyš kūriigai-

. Buvome sužavėti choro -gies- 
mėtnis pamaldų metui Tikra 
dvasinė atgaivą!/1 • _ I Į /'•'??
/ Po ;pąmadų;. vėliavas palydėjo} tautos herdjaus, kuris degdamas 
įį>arąpijos šalę. , . ugnies liėpnose šaukė/‘Laisvės
5 Vykdo'masiš vicėpiranininkąs>Lietuvai!”
J. B&gdžiifs pakvietė piri^.A;|

HEROJUS KALANTA skelbia 
pasauliui: “LAISVĖS LIETU- 

brangūs žodžiai 
“LAI^ĖS^.-LIETUVAIj:.’, pa
skelbi Kėftib'ĄĘalanto^MTesant 
jam mirties egon^o’j, tebūna ug- 

'nimi įrašyti į mūsų ir mūsų ai
nių širdis.” ■

Scenoje R. Kalantos paveiks
las, papuoštas tautinės spalvos 
gėlėmis ir tautiniais kaspinais. 
Po stovu 3 vazonai žydinčių gė
lių. Puikus vaizdas mūsų jauno

J. Bšgdžiiis pakvietė pirmž. A; R. Kalanta, gimęs 1953 me-
Petrauską .pradėti minėjimą..tais, susidegino 1972 m. gegu- 
Pastarasis pakvietė prof. A. Jur-'žės 14 dieną, 
gutj ir4oliątus—'A. Giedraitienę' Pirm. Ig. Petrauskas iškil- 
ir V. Liorentą;-sugiedoti Ameri-} mėms vadovauti pakvietė tauti- 
’ — •' ’ • niais rūbais' pasipudšusią poniąkos ir Lietuyos^himnus. A 

■Igno Petrausko žodis:. •
niais rūbais' pasipudšusią

_____ ____ Z. Juškevičienę. Savo gražiu 
Pradėsime šio kilnaus jaunuo- įvadiniu ždžiu pradėjo minėjimą 

ltd, Romo Kalantos, susidegini-, ir pakvietė prof. dr. K. Ėringį 
mo 10 metų sukakties minėjimą, skaityti paskaitą apie Romą Ka- 

Pradėdamas minėjimą, nore- lant3- Puiki> su naujais faktais 
čiau tarti žodį ir aš pats? , į parengta paskaita, kuri netrukus 

Pavasario mėnuo, gegužio mė- bus atspausdinta Naujienose.
nuo yra gražus ir čia. Bet dar ■ Protarpiais stud. R. Tričytė 
gražesnis, dar puikesnis gegu- paskaitė gražių patriotinių ei’ė- 
žio mėnuo yra Lietuvdje...Okų-' raščių. Gausiai plojome prele- 

j ' gentui ir solistams, kurie vėliau 
solo dainavo, akompanuojant 
pro'f. A. Jurgučiui.

(Nukelta į penktą puslapį.

pantas;pajėgė Lietuvą okupuoti. 
Jjs pajėgė uždėti sunkią leteną 
ant visų Lietuvoje veikiančių 
institucijų, bet jis negali paverg
ti Žmogaus svajonių, žmogaus 
troškimų. O puikus - pavasario — Maroko karalius atvyko į
oras duoda impulsą žmogui, pa- , Washingtona tartis dėl ginklų, 
kelia p ! dvasią, duodą naujų ’ Marokui reikia galingų lėktuvų, 
drąsių.idėjų. Ir 1972 metais ge- Karalius yra pasiruošęs užsa- 
■ -............ ' Į : kyti ginklų už 100 milijonų do-

teriu..

Gegužės 20: Bernardinas, švie-

V"
— Indira Gandhi labai nepa- 

I tenkinta, kad per keturias pasi- 
• tarimų dienas su Kinija dėl sie- 
*nų nepadaryta jokios pažangos.

— šidmis dienomis pradėsime
; s. spausdinti dr. ftringio paskaita' dys, Argela,- Ęiduntas, Gvaizdė, £ Kalanta_ K 

švjedris, BugmMrtė. ’ ’ I ap’e _ ___

- Saulė teka 5:26, leidžiasi 8:08. — Devyni čekai, atskridę su
Oras vėsesnis, debesuota, ga- ekskursija i Airiją, nenori grįžti

Ii lyti. 1 t ncno’ .... . ._4 .
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REAGANAS ATMETA 
BREŽNEVO ILIUZIJ/S

WASHINGTON. D-C. — Pre
zidentas Reaganas, pei įkaitęs 
Brežnevo laišką apie norą susi
tikti ir aptarti atominių bombų 
pavojaus sumažinimą, pasakė, 
jog lai yra iliuzija, ir nuėjo prie 
kitų darbų.

Prezidentas pranešė Brežne
vui, kad jis sutinka vi: nu treč
daliu sumažinti visų atominių 
bombų skaičių, jeigu rusai tą 
patį padarys, bet iki šio meto 
rusai nesutiko priimti Reagano 
oasiųlymo.. J-e nori, kad rusams 
būtų leista pasilikti truputį dau
giau atominių bc'mbų, nes rusai 
Europoje jų. truputį daugiau 
turi.

ASTRONAUTUS VEDA 
Į ERDVIŲ GARBĖS SALĘ

ALMAGORDO, N.M.—Čia pa
statyta taip vadinama Erdvių 
garbės salė, į kurią galės būti 
Įtraukti'tiktai tie lakūnai, tapę 
astronautai, kurie turėjo pro
gos paskrieti erdvėje ir daugiau 
pasižymėję atsiekimais.

Astronautų- garbės salėje pa
statomas erdvėje buvusio astro
nautė biustas; paruošiama vari
nė lenta, kurioje duodami pa
grindiniai duomenys apie skrie- 
jusius astronautus. f

Paskutiniai .į; salę buvo Įvesti 
astronautai Gi Gordon Fullerton j 
ir Jack Ri Lousma, “Koiumbia” 
erdvėlaiviu raižę erdvę.

j, George Bush
‘ * ’U ” -

Viceprezidentas George Bush išsikalbėjo su Tengu 
Ilsiaopifigu, kodėl JAV turi padėti Taivanui ir kodėl 

T » Kinijąjįori, kad JAV neparduotų ginklų. I^iąiškini- 
r rnas padės abiem pusėms stiprinti santykius.

Korėjos evangelistas Sun M. Moon 
turės mokėti valstybės mokesčius

JAM GRESIA 14 METŲ KALĖJIME, JEIGU JIS NESU
MOKĖS VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ MOKESČIŲ

NEW YORK, N.Y. — Savo lai
ku Amerikoje labai plačiai pa
garsėjęs Susivienijimo Bažny-

kuris netrukus pravestų krašte 
demokratinius rinkimus.

—■ -Sakoma, kad Argentinos 
prezidentas gen. Leopoldo’ Gal- 
tieri:rengiasi atsistatydinti ir iš-(čios pirmininkas. Sun Myung 
važiuoti .į užsienį. Argentina ta- Moon prisiekusiųjų teisėjų pri- 
da valdytų admirolas I. Anaya, pažintas kaltas. Jis buvo pa

trauktas teisman ir turėjo pa
dėti $25,000 užstatą. Kurį laiką 
jis buvo dingęs iš JAV, bet prieš 
teismą grįžo ir sutiko aiškintis 
teisme. Jis buvd išgabenęs dalį 
Amerikos bankuose laikytų pi
nigų. Jeigu jis būtų nebegrižęs, 

Į tai turimos jo sąskaitos bankuo-
— Plaučių oro ir seilių užten- se būtų nusavintos baudoms 

ka nustatyti, ar žmogus vartoja mokėti.
marijuana. i Dvasiškis Sun M. Moon Pie-

— ’Vienas gydytojas liudijo 
teismui; kad pasikėsinęs prieš 
prez. Reagano gyvybę John W. 
Hinckley Jr. yra skizofrenikas. 1975 metų pabaigoje jis jau 

turėjo $1.6 milijono. Be to, New 
Yorko valstijoje jo bažnyčia tu
rėjo $625,000 vertės nuosavybių. 
Mirštantieji tikintieji savo' na
mus ir žemę palikdavo tai dide
lei jungtinei bažnyčiai.

Bažnyčia buvo turbnga, ir 
i pats Sun Moon taip pat turėjo 
šimtus tūkstančių. Bet už tuos 
uždirbtus tūkstančius jis vals
tybei nemokėjo jokių mokesčių. 
Teisme paaiškėjo, kad jis, kaip 
ir visi piliečiai, privalo mokėti. 
Jeigu jis bandytų išsisukinėti, 
tai jam gresia 14 metų kalėji
mas. Bet jis prižadėjo sumokėti.

Dvasiškis Sun M. Moon Pie
tų Korėjoje buvo evangelistas,

— New Yo'rke, lygiai prieš bet Amerikoje jis įsteigė “Jung- 
šimtą metų, buvo įsteigtas pir
mas žvalgybos biuras.

Mii i

tinį tikėjimą”, kuriam galėjo' 
priklausyti įvairių tikėjimų žmo
nės, nes “Dievas esąs vienas”. 
Jis buvo geras kalbėtojas ir su- j 
traukdavo tūkstantines minias. 
Jis kviesdavo visus tikinčius 
žmones, bet pinigus kontroliuo
davo jis vienas.

Son Myung Moon valdė 
milijonines sumas

Darbiečiai paviliojo du Izraelio 
parlamento narius

BEGINĄS, NETEKĘS MOŠE DAJANO, NEPAJĖGS 
ĮTIKINTI SENŲ POLITIKŲ BALSUOTI UŽ JĮ

Indira Gandhi noriai derasi 
su Kinijos atstovais New 
Delhi mieste, nes nori tiks
liai nustatyti Kinijos ir In
dijos sieną, kad žmonės pa
sieny galėtų taikiai gyventi.

JERUZALĖ. — Izraelio dar
bščių partijos vadovybė, nepa
jėgusi sudaryti vyriausybės, ne 
tiktai kalbomis parlamente, bet 
ir asmeniškai visą laiką bandė 
įtikinėti < pavienius Menachem 
Begino šalininkus pereiti į dar- 

- biečių grupę.
Praeitą antradienį pas dar- 

biečius perėjo du parlamento na
riai rėmusieji Begino vadovybę. 
Būdami Likudo grupėj, jie turė-
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Over Or*e M Mum Lithuanian 
In The United States

Sun M. Moon Amerikon atvy
ko 1972 metais be cento. .Jam 
užteko kelių mėnesių, .kad įsiti
kintų, jog evangelistai pagei
daujamų sumų nesudės. Tada 
buvo suplanuotas “Jungtinis ti
kėjimas”, vadovaujamas korė 
jiečio, pajėgiančio sutraukti di
deles minias žmonių. Jis. prade- ( 
davo pasakoti apie korėjiečius, o 
baigdavo susirinkimą “Vienu
Dievu”.

INVAZIJA I FALKLAND SALAS GALI 
PRASIDĖTI BET KURIĄ AKIMIRKĄ

C. MENDEZ TĘSIA T£ PATĮ SUVERENINIŲ TEISIŲ 
FALKLAND SALOMS ŽAIDIMĄ

LONDONAS, Anglija.— Prcm* buvo žinių apie artėjančią žie- 
jerė Margaret Thatcher trečia
dienio rytą paskelbė, kad britai 
atmetė Argentinos užsienio rei
kalų ministerio N. Costa Men
dez aiškinimą, įteiktą Jungtinių 
Tautų generaliniam sekretoriui 
Javier Perez de Cuellar. Aiški
nimas ilgas. t

Premjerė Thatcher, perskai
čiusi pradžią, pareiškė, kad bri
tai jį atmeta, jis neprimtinas. 
Ji laukia-viso pranešimo, kai jis 
bus gautas užsienio reikalų mi
nisterijoje, bet premjerė jį grei
tai atmetė, nes Argentinos užsie
nio reikalų ministeris kalba api? 
Falkland salų suvereninių teisių 
aripažinimą Argentinai.

Kol Argentinos kariai bus 
Falkland salose, britai visai ne
kalbės su Argentina apie suve-_ 
renines Falkland salų teises. Vie
toj tartis apie saugų Argentinos 
karių atšaukimą iš Falkland sa
lų, Argentipos vyriausybės vyrai 
tęsia tą ,patį-

1 r ’ t ,

Premjerė Thatcher pareiškė, 
kad Argentinos vyriausybės pa
siaiškinimas atmestas, nors ji 
dar yra pasiryžusi paskaityti vi
są tekstą. Bet ji čia pat paste
bėjo, kad britų karių invazija 
į Falkland salas gali prasidėti 
bet kuriuo momentu. Britų gink
luotos jėgos gali pradėti keltis ’ 
į salas net ir šiuo metu, kai ji 
aiškina teisinę Falkland salų po
ziciją ir britų teises.

Britų kariai jau pakankamai ; 
ilgai laukė Argentinos vyriau 
sybės nutarimo galimai greičiau 
atšaukti savo karius iš Falkland 
salų. Iki šio meto Argentine’s vv- 
riausybė vis atidėjo klausimo kainavo' $347. 
sprendimą, bet britai dabar aiš--------------------
kiai pranešė, kad jie svarbiau-j — Tvirtinama, kad Brežne- 
siani sprendimui atidėliojimus vas atsigauna nuo širdies smū- 
atmeta. gio. Jis gali stovėti, bet kojų dar

Antradienį britų spaudoj jau nepajudina reikiamai laisvai...

mą. Falkland salose ji ateina 
anksčiau negu pačioje Argenti
noje. Falkland sates supa teita 
vandens srovė, plauk: anti iš 
AntarktikoC Visą reikalą pasun
kina šalta vėjo, srovė, sukelianti 
gana dideles jaangas. Jau dabar
tiniu melu Falkland salas supan
čiuose vandenyse bangos siekia 
10 pėdu. Britų karo laivai lau
kia kiek atokiau nuo salų, bet 
visi laivai linguoja dieną ir 
naktį.

Antradienį britai priartėjo 
prie Falkland salų. Britai yra 
tikri, kad salose buvusieji Ar
gentinos lėktuvai jų laivams ne
sudaro jokio pavojaus. Laivai 
gali priplaukti arčiau prie Falk
land salų pakraščių. Iš laivų žval
gai gali pasiekti tuščius salų pa
kraščius. Iš laivų Liet kada gali 
išsikelti britų marinai. Arčiau 

„priplaukusieji karo laivai gali 
apšaudyti Stanley srityje su
trauktas Argentinos k^ro jėgas. 
Britai žino’, kad Falkland salas 
gaJi pasiekti Argentine lėktu
vai, pakilę iš Comodcro Rivada- 
via, bet britų lėktuvai taip pat 
gali bombarduoti pačios Argen
tinos aerdromus ir pasitiktu į 
Falkland salas beskrendančias 

i 

Argentinos lėktuvus. Iš ponios 
Thatcher pareiškimų matyti, 
kad britai gali pradėti įsiverži
mą į Falkland salas.

— Britų vyriausybė paskelbė, 
kad visi jūreiviai, lakūnai ir ka
reiviai, esantieji pistų Atlante, 
tarnauja karo tarnyboje.

— Trečiadienį aukso unc'ja

jo progos arčiau pažinti prem
jerą ir jcf veiklos būdus. Pas dar- 
biečius perėjo Ammon Linn ir 
Icakas Peretz. Pastarasis sutiko 
būti darbiečių partijos narys, 
bet Ammon Linn yra labai ti
kintis žmogus. Jis mato, kad Be
ginąs labai nepastovus. Ammon 
bijo darbiečių. Darbiečių frak- 
cijon jis neįstos, bet jis su dar- 
biečiais sudarys koaliciją. Begi
nus gali būti didelės bėdds.

Leonidas Brežnevas parašė prezidentui Reaganui 
laišką, kuriame sutinka su juo susitikti ir tartis 

apie atominio karo pavojaus atitolinimą.



MODERNI MOZAIKA ffi MAGARYČIOS
Dėsto DON PILOTAS

*
Rytų ir Vakarų Vokietijų juokai

Spruusminis lėktuvas, kuriuo 
skrenda rusas, lenkas, bulgaras, 
čekas ir pensininkas iš Rytų 
Vokietijos, staiga ima kristi. 
Lėktuve yra tik keturi parašiu
tai. Pat} pirmąjį čiumpa rusas 
ir šoka is lėktuvo. Lenkas ir bai
gai as suka paskui rusą. Čekas 
sako pensininkui:
~ - Mudu turime paburti, kam 
atitenka paskutinis parašiutas.

— Nėra reikalo, — atsako pen
sininkas. — Aš daviau rusui sa
vo kuprinę! 

» * *
Turistas pasakoja apie kelio

nę į JAV:
— Buvo puiku, bet du reiški

niai man nepatiko: pirmiausia, 
rasinė diskriminacija, o antra — 
šitie negrai kiekviename žings
nyje?

* * *
Husas nori įtikinti svečią iš 

Vakarų, kad taip kapitalizmo ir 
komunizmo gali būti taikinga 
koegzistencija.

Irodvmui rusas vedasi vaka- u
rieti į zoologijos sodą ir rodo 
jam narve liūtą ir veršiuką. Sve
čias, labai nustebęs, klausia:

— Kaip gi jus sugebate tai 
Įvykdyti?

— Dabai paprastu būdu, — 
‘atsako rusas su pasididžiavimu: 

— mes kasdien duodame liūtui
po veršiuką- Mat, viskas pri- 
Kiauso nuo mokėjimo tinkamai 
nuorganizuoti reikalus! 

❖ * *
SSSR gauna iš arabų užsaky

mą pagaminti keletą šimtų ko
vos lėktuvų su nepaprastai leng
vu vairavimu. SSSR atlieka dar
bą. Sovietų lakūnas aiškina: - . 

? — Jūs turite išmokti naudotis« g 
Tik trimis mygtukais: įny^iiasM _______

’Vidutyje startui, kairysis ir de j Kosyginas Į tai: 
Jlnysis paspaudžiami atitinkamai| _  Bet jūs galėtumėte bent
7nonnt nukreipti lėktuvą kairėn j langus prakirsti... Tada žmonės 

j‘galėtų geriau matyti!
Ūlbrichtas: — Ne, negalima! 

Visi imtų lipti pro langus!
Kosyginas: — Įtaisykite lan- 

į guose giljotinas...
I Ūlbrichtas: Irgi negalima! Ta- 
1 Ja Vakaruose būtų tik galvos, o 
I pas mus... tik užpakaliai!

* Mąo Tse-Tung, buvęs žymiau-1 * * *
sias Kinijos žmogus, klausia | Izraelitas eina pasivaikščioti 
mokykloje nedidelį vaikelį:

— Kas tokia tavo motina?

„arba dešinėn.
Arabų lakūnas klausia:

” — O ką reikia paspausti, no
rint nusileisti?

Rusas atsako:
— Tai nereikalinga! Nusilei

dimu pasirūpina izraelitai!
* * *

Vaikelis atsako entuziastiškai:
— Mano mama — kinų pat

riotizmas.
Mao Tse-Tung: — O kas ta- 

'vo tėvas?
-■ Vaikelis atsako:

— Didysis Mao Tse-Tung!
Mao: — O kuo tu norėtum 

"tapti?
Vaikelis: — Visišku našlaičiu!

* * *
Čekas eina pasivaikščioti ir

sutinka gražią mergaitę. Mergai
tė pasisako esanti laumė ir žada 
čekui patenkinti bet kuriuos tris 
pageidavimus, čekas atsako:

— Visi mano trys pageidavi
mai vienddi! Aš noriu, kad kinų 
kariuomenė tris kartus užimtų 
Čekoslovakiją!

Laumė nustebo ir paklausė:
— Kodėl gi tokie keisti pagei

davimai? Aš, žinoma, juos pa
tenkinsiu. ..

— Matai, brangioji, jei šitaip 
Įvyks, kaip tu pažadi, tai raudo
nieji kiniečiai tris kal tus žygiuos 
į Čekoslovakiją ir tris kartus 
atgal per SSSR!

* * *
Jaunas vaikinas eina paskui 

po'nią Ulbrichtienę ir mato, kad 
ji pametė kotletą. Jis pakelia 
kotletą ir nuneša poniai Ulbrich- 
tienei į namus. Už savo patarna
vimą gauna markę.

Kitą dieną tas pats vaikinas 
randa griovyje visiškai pasigė
rusį poną Llbrichtą. Vaikinas, 
stiprus ir ištvermingas, nuvelka 
L'lbrichtą į jo namą. Ponia Ulb- 
riclitienė dėkoja, bet neduoda 
net pfenigu. Vaikinas pasipikti
nęs sako:

— Už kotletą gavau marke, 
o už visą kiaulę — nė vieno 
pfenigo! Kur teisybė?

* * *
Kosyginas aplankė Ulbri elitą 

Rytų Berlyne. Juodu apžiūri 
Mūrinę Sieną.
, Kosyginas sako:

— Sieną reikia nugriauti! Ki
taip įtempimas tarp Rytų ir Va
karų neatsileis!

Į tai Ūlbrichtas: |
• — Ne, negalima! Jei sugriau
kime sieną, visi tuojau pat pa
bėgs .įj Vakarus!

pu savo sunum Romos gatvėmis, 
j Juodu eina pro Vatikaną. Sūnus,

nustebęs, klausia:
— Iš kur čia tiek daug bran

dų automobilių?
Tėvas atsako:
— Puiki konjunktūra! Juk jie 

>radėjo keliauti asilais!
* * *

Geros mieste didelis susijau
dinimas. Viena firma buvo pri
versta tučtuojau išmesti trans
parantą su parašu: “Mes mie
liau dirbame dešimčiai rusų, ne-

Statistika

—Ar tamsta žinai, jog pagal 
statistikas 80 nuoš. patalpdntų į 
kalėjimus vyrų yra viengun
giai? Ką gi tas parodo? t

— Tik tą, kad tie vyrai dau
giau yra linkę eiti į kalėjimą, 
negu apsivesti. j

* * * I
Pas? naudoj o proga

Vi.nas škotas atsilankė į vai-1 
dinį biurą užregistruoti tik ką 
užmigusį kūdikį.

Išpildęs blanką, paklausė kiekį 
už tai reikės mokėti?

Valdininkas atsakė:
— Už tai mes neįmame jokio 

mokesčio. * .
— Iš tikro? — suriko malo

niai nustebinąs tėvas. — Jeigu 
taip, tai gal tamsta įrašysi ir 
antrą kūdikį? Mano žmonai 
pagimdė dvynukus. !

♦ ♦ * •
Mokytojo gabumai

Motina: — Jonuk, kai inoky- 
tjas atvažiuos pas mus, tai at
kelk jam vartus.

Jonukas: — O kokioj rūšies 
mokytojas jis yra?

— Tai yra žmogus, kuris vis
ką žino.

Jonukas: — Jeigu viską žino, 
tai jis mokės ir atsidaryti var-j 
lūs. t \

♦ * * Ii
Užtikrinta pagalba

Prof ūsorius (aplankydamas 
neturtingą studentą):

— Kaip tamsta gali gyventi 
tokiame šaltame kambaryje?

Studentas: — Ach, kaip tik j 
pagalvoju apie egzaminus, tai 
man tuojau darosi karsta.

Advokato gabumai
Advokatas į savo klientą:
— Išdėstyk man visą reikalą 

aiškiai. Aš jį vėliau pats sumai
šysiu.

Gydytojas (į mažą vaikutį):
— Ar tavo maža sesute jau 

kalba?
Vaikutis:. — Ne, jai nereikia 

kalbėti — ji viską gauna rėkdą-į 
ma, 

* * *
Mokykloje:

Mokytojas: — Iš kur paeina 
žodis metrika?

Mc’kinys: — Iš cškos.
Mokytojas: — Kodėl gi taip 

manai?
Mokinys: — Dėlto, kad ji 

nuolat bliauna: me iri ..., me 
tree. . . .

gu vienam amcrikieč’uU. Tai 
buvo karstų drbtuvė!

Iš vokiečių kalbės vertė A. Z.

Pasikalbėjimas

— Sveikas, Malki, žinai, kad 
tokių, stebuklų dar nebuvau mąs
tęs.

— Kokių stebuklų. Man atro
do, kad dabar niekas stebuklais 
netiki.

— Buvau, kaip sako, garsaus 
dailininko Alfonso Dargio pa
rodos pamatyti Jaunimo Cent
re. Išsigandau pamatęs jo bai
dykles: Žmonės ne žmonės, pu
sė galvos, kreivas, trumpas ke
rėbla stovi kojas išskėtęs. Lie- 
tuvą:e mačiau paveikslų su vėl-i 
niais, raguotais sutvėrimais, su 
ilgomis uodegomis, bet tie pa
veikslai pavaizdavo pragarą.

— Gąl ir Dargia pavaizduoja: 
pragarą ant žemės? Tokių pa-; 
veikslų su velniais dabar nėra-: 
Velnias yra blogio simbolis,o blo 
gi padaro patys žmonės.

— Tai gab ir Dargis savo tą-< 
pybą pavaizduoja visokiais is-( 
krypėliais dvasinio gyvenimo, 
nuosmukį, Maiki?

— Bet, salėsime,’ jeigu pasa
kiškieji velniai pamatytų Dan
gio baidykles, tai bėgtų atgal į 
pragarą. Dabar žmonės bijo 
žmonės. Naklies metu saugokis,' 
kad koks valkata šautuve nepa- 
kištų po nosimi.

— Mudu, Tėve, nuklydome" 
nuo temos. Dail. Ąlf-. Dargis yra' 
geras dailininkas, .tiktai, jeigu, 
nežinotum e,kad jis lietuvis,tai pa 
manytume, kad čia koks iš Afri
kos atsiradęs^ primityviu pader
mių atstovas. Jo dailė atrodo, 
kaip vaiko darbas; nė natūros, 
nė gero priešinio, tik deformuo
tos karikatūros. Tačiau pamaty
si, ka^p jį išgarbins frontininkų 
redaktoriai!

—Dail. Dargis buvo geras dai
lininkas. Maiki. Kai jis buvo D. 
P. stovykloje ir nupiešė “Že
maičių vestuves^ Visi gėrėjosi 
jo daibu Apie laukinius ir pus
laukinius gyventojus tada jis 
gal rrebuvo nė girdėjęs. Kai aš 
pamačiau Marquette Parko 
krautuvių languose vieną jo pla 
katą su atspausta baidykle, tai 
buvau pritrenktas ir nūėjau tos 
p<Lrodos pamatyti. Pamačiau,bet 
nieko nesupratau. Tik pagal
vojau. ne mano galvai suprasti 
tokias gudrybes. Tik ir tu, Mai- 
Ki, tau. kaip studentui, reikalin
ga žinoki, kuriuo keliu kas ei
na, * . -

— Menas, Tėve, yra tokia kū
rybos forma,*kad nebūtinai vi
siems turi patikti. Menu arba 

ne vįfi domisi, o kad do- 
mėiis. tai reTtia Sek tiek mėg
ti ir įprasti.

— Ką tu, Maiki manai ap e 
Billy Graham kelionę į Slaskvą 
ir rusams pasakytą pamokslą 
rusų ortodoksų cesrkvėje Mas
kvoje? Graham pare;skė, kad 
Sovietų valdžia religijos nevar
žo ten tūk^tanciąi bažnyčių at
viros ir visiškai bisvęs.

— B*lly Qrsbam gražią! pa
tarnavo sovietams. Sovietai to 
ir norėjo, kad užtrinti akis pa- 
šauliui, kuris žino ir mato, ko
kia religijos “laisvė” Sovietų

Sąjungoje. Buvo rusų sureži
suota propagandinė komedija, 
pakviečiant tokį garsų pamoks
lininką ir Biblijos kanonų žino
vą, Graham, patvirtinti sovietų 
melą, jog ateizmo ten nėra. Gir
di, visos cerkvės ir bažnyčios 
atdaros visiems. Pažiūrėk, kaip
Lietuvoje pastatyti krypžiai po 
nakties randami nupjauti ir net1 
i gabalus supiaustyti. Ar tai ne 
faktas, kad mokyklose vaikai 
mokytojų klausinėjami, ar jie 
eina į bažnyčią. Jeigu vaikai pa-; 
siako, kad eina, tai mokytojos 
vaikus grasina ir pažymius ma- 
žma. Vadinasi, savotiškas tero
ras prieš tikybą varomas visu- 
jpartumu ir uolumu.

— Taį tu Maiki, manai, kad 
"o pamokslininko Maskvos cerk
vėje pasakytas pamoksas, ru
sams į naudą išeina? Tai kodėl 
vaikus baido nuo tikybos?

— Tu, Tėve, nesupranti. Juk 
rški sovietų veidmainystė:, akių 
dūmimas civilizuotam pasauliui- 
Sovietų Sąjungai teks sunkiai 
kovoti prieš religiją. Vienas iš
mintingas jmiversiteto pareigū
nas pašakė: “Rusų kova su reli
gija, tai valstybės savižudy
bė/’ ’

— Gerai sakai, sūneli. Ir pa- 
arlė sako, kad prieš vėją nepa
jusi . O pučiant per jėgą, pasi
priešina kitaflėga.

— Tai iki kito karto, Tėve.
— Dar pasiveizdėsime, Mai

ki.

Koks palvngviiiiznas

Mažas Pranukas pasakojo sa
vo namai apie tai, kas atsitiko 
mokykloje: . .

— šiandien mokytoja paklau
sė manęs, ar as turiu broliukų 
ir sesučių. Aš atsakiau, jog esu 
vienintelis.

— O ką atsakė į tai mokyto
ja? — paklausė motina.

— Ji tik suriko: “Ačiū Die
vui r

* * *
— Koks skirtumas taip kiau

šinio ir vištos?
— Apie trys savaitės. girdo muziką erelio lizde ant — Ne. Pamėtė dantis.
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žsncaa, hežahi vyrui namu»; 
se, vaišina draugą. '

Suskamba telefonas.
. Po pasikalbėjimo šeūninScė 
kreipiasi į svečią:

X?i buvę mano vyras.
Draugas pošaksta ir griebiasi 

už palto.
j; — Nesinervuok! Vyras pra

nešė, kad jis su tavim vakarie
niaująs ir greitai nesugrįž.

Pas gydytoja

-L Pone daktare, ar po aklo- 
1 sios žarnos.- operacijos nebus ma 
tyti-įpjovimo ženklo? ,/!

— Turint galvoje pastarąsias 
i madas, ypač “hot pants” šun- 
, ku pasakyti.

* ♦ *
VEIK VISKAS IŠSIPILDĖ
Tarpe dviejų pažįstamų mo

terėlių vyksta pasikalbėjimas 
apie būrimus. Viena sako;

— Negaliu suprasti, kaip
• žmonės gali netikėti į prana- 
! šystes. Tiesa, kadaise ir aš tu- 
J rėjau tam tikrų abejonių, bei 
] vėliau įsitikėjau, jog tas buvo
* be pagrindo.

įsivaizduok sau—prieš porą
metų apsilankiau pas burtinin
kę. Ji išpasakojo, jog mano 
dukra susipažins pajūryje su 
turtingu, gerai išauklėtu vyru, 
kuris apvežios ją aplinkui, su
teiks ir daug brangenybių, ap
sives ir jiedu susilauks gražių 
dvynukų.

— Ar visa tai išsipildė?
— Viskas. Tai yra ... išski

riant vieną smulkmeną. Bet 
tai atsitinka ir su geriausiais 
burtininkais.

— O koks gi mažmožis ne
išsipildė?

a- ’"V
— Vedybos.

• Kai nosis “bėga”, tai reiškia, 
kad Turi slogą.

• Jauni plęsikai. Yra vaikų, 
kurie neturi nė 13 metu am
žiaus, įvykdo suaugusiu žmonių 
kriminalinių nusikaltimų. De
vynių metų vaikas apiplėšė New 
Yorko banką ir atimtus pinigus 
praleido hamburgeriams bei 
fried bulvėms. Teismas taip pa
tvarkė, kad jaunasis plėšikas re
guliaria? praneštų teismo prižiū 
retoj u i apie savo elgesį, būtent, 
kad jis lanko mokyklą ir dau
giau neplėšikaus, kai subręsiąsJ 
Jis buvo vėl areštuotas už pavo
gimą kito Vaiko peiliuko.

• Erelis mėgo muziką, paskel
bė rusų laikraštis. Kirgizijos kai 
nuošė piemuo ganė avis ir ož
kas. Vieną dieną piemenėlis iš-

aukšto* kalyti briaunom Pieme- 
gu&igriebė, kad neturi sa

vo radijo. Erelis, ra-
dę& piemenėlio padėtą radiją 
ant akmens, nusinešė į savo liz
dą. Laikraštis parašė, kad tas 
piemenėlio radijas erelio lizde 
grojęs kelias dienas, kol bateri
jos išsibaigė...

• Liesieji žmonės ilgiau gyve
na, negu riebaliai. Liesie'i, ku
rie daug rūką, taip pat ilgiau gy
vena. Dr. V. Castelli tvirtina, 
jog liesam žmogui mažiau šan
sų gauti širdies smūgį, negu rie
biam. Massachusetts ligoninės 
širdies ligų klinikos direktorius 
po 1949 metais studijos parodė, 
jog John Hopkins un-to žinio
mis, sveikiausi tie žmonės, ku
rie daugiau sveria, nesutinka su 
dr. Castelli parodymais.

9 Biblija spausdinama 1,739 
kalbomis bei dialektai s.Per pra
eitus metus skaičius pašoko 29 
kalbomis. Sovietams teks sun
kiai kovoti prieš religijas. Vie
nas univ^steto profesorius pa
sakė, kad sovietų kova prieš re
ligiją, tai valstybės savižudy-

• Billy Graham savo pamoks
lą atlikęs Maskvos cerkvėje, pa
sakė, kad Sovietų Sąjungoje bet 
kas gali valgyk kaviarą, o Ame
rikoje tiktai miH’onieriai teiš
gali tokio skanėsto paragauti-.. 
• žiovulys yra geras dalykas 
nes vedusiems vyrams suteikia 
progos praverti burną.

Don Pilotas

Per didelė paskola

Teisė^į^TKbdėl tamsta pa- 
sisayinaT tuos ^20,000?

Kaltinamasis: Aš buvau
tuo laiku truputą -alk^nas, pone 
teisėjau. v

Turėjo progą išmokti

— Mes turime labai gerą mo- 
kytoją- Ji viską žino, ir gali at
sakyti į kiekvieną klausimą.

— Nėra ko. stebėtis: ji toje 
klasėje jau daugiau kaip 30 
metų. -

* * *

Skirtumas
— Ar tau ne gėda vaikščioti 

gatvėmis apsivilkus senu, nu
trintu paltu?

— Kodėl aš turiu gėdintis? 
Juk tas paltas nėra mano, o tik 
paskolintas.

* * *
DVEJOPAI GALI SUPRASTI

- kaip jums patiko mano 
paskutinis krutamas paveiks
las? — paklausė išdidus akto
rius vieno svečio naminėje 
puotoje.

— Jeigu tai buvo paskutinis, 
tai labai garai.

* . * *’ .
Štai keletas geografinių ir 

astronominių faktų, paimtų iš
mokimų raštiško darbo:

Bombėjaus klimatas yra 
taip nesveikas, kad miesto gy
ventojai yra priversti gyventi 
kur nors kitur.

* * *

Tarnaitė: — Ačiū D/eui, kad 
mano vyras nustojo kramtęs 
nagus.

— Tarnas: — Pametė savo įp- 
protį, ar ne?



TOKIOS TOKELĖS

Iš bendrosios Nepriklausomos 
Lietuvos istorijos pažymėtinas]

DVI PETRO STRAVINSKO KNYGOS | 
1978 m. išspausdinta Petro kad buvo ir teisininkų nukryp-, 

Stravinsko knyga “Rastd ir Cre- stančių nuo teisininkams priva- 
do” antru pavadinimu “Ir lomos etikos, neskaitant vadina- j 
šviesa ii Tiesa”. 214 psl., išlei- mųjų šunadvokalų, kurių kele- 
do Valerijonas Šimkus, spaudė Į tą knygos autorius pamini. 
M. Morkūno spaustuvė čika- 
ga’e.
Knygos autorius pratartyje ra- neilgas rašinėlis apie studentų 

šo: “Gyvendamas Amerikoje t dalyvavimą 1926 m. gruodžio 17. 
dug 1952 metų iki šiol, esu pa- * d. perversme. Perversme daly- s 
skelbęs šio krašto ir Kanados; vauti numatytieji studentai at ei j 
lietuvių laikraštinėje spaudoje 
apsčiai strapsnių daugiau ar 
mažiau aktualiais ar šiaip derne- 
rio vertais klausimais. Juose iš- 
rykšinau ir savo pažiūras bei idė
jas. žodžiu sakant savo credo.” 

“Dabar imuosi tuos straips
nius išleisti atskiromis knygo
mis po bendra joms paaiškina
mąja antrašte: “Raštai ir cre- 
da””, duodamas kiekvienai kny
gai dar Ir atskirą pavadinimą.”

Kiek knygų Petnųs Stravins-

tininkai buvę sukviesti į jėzuitų ’ 
gimnaziją ir ten: “Į klasę buvo! 
įnešti maišuose ginklai, para
beliai, kuriais turėjome reikalui 
esant pasinaudoti”. Knygos au
torius sakosi niekada ginko sa
vo rankose neturėjęs, tad jam 
duotas uždavinys be ginklo sau
goti prel. Jakšto - Dambrausko 
spaustuvę, kad ten niekas ne
būtų spausdinama.

Aprašinėdamas savo visuome
ninę veiklą P. travinskas palie

kąs yra suplanavęs, kiek jų bus čia ir krikščionių demokratų su- 
išspausdinta, nežinia. Tačiau ne skilimą, kaip atsiskyrė vadina

mieji frontininkai, — Lietuvos' prantanč’ų prof. V.
Fronto Bičiuliai. Paliečiamas ir: kančias- Jie nuoširdžiai

Panevėžio' miestas

The Hannaford Co;, Inc. (ank
sčiau Deaver ė; Hannaford). 
10960 Wilshire Blvd., Los An
geles, CA, viena iš 59 didžiausių 
viešų santykių firmų pakėlė sa
vo gryną uždarbį preitais me
tais net 91.2%, tokiu būdu savo 
pelningumu atsistodama pirmo
je vietoje. 1981 m. spalio mėn. 
15 d. ji turėjo 23 darbininkus, 
žodžiu, Hanafordui padėjo jo 
.ryšis su prezidentu Reaganų, 
ir todėl šiandien jo firma turi 
klientus—General Motors; Mer
rill Lunch, Pierce, Fenner 
Smithų; Rockwell International; 
Coca-Cola; New York Stock Ex
change; 3 M Company — viso 
34 įstaigas ar firmas. Tarptauti
nės politikos mastu Hannaford 
atstovaeva nacionalistus kinie
čius ir BalticAmerican Freedom,| savo lietuviškas parapijas.

I League Los Angeles,Ca. Beje,tos 
firmos įtakojami asmeny yra 
Reagano grupė Washingtone, 
Praeis Reagano administracija, 
praeis ir tos firmos įtaka. Tos 
firmos įtakojami asmenys yra 
gali prasižengti net su įstaty
mais, tat kažin ar verta jai pati
kėti viešus ryšius su prezidentu 
Reaganu. Kodėl turtingesnės įs
taigos, ginančios savo tarptauti
nius interesus nenuskubėjo pas 
energingą Peter D. Hannafor- 
dą? Ne dėl neturėjimo pinigų,

1 bet saugumo ir padorumo su
metimais.

Baltų tautų komitetas Wa-

shingtone, tęsdamas Amerikos 
Lietuvių Tarybos tradiciją, lai
kosi partinio *■ neutralumo, ieš
kant draugu prezidentūroje ir 
Kongrese. Yra tikrai netinka
mas būdas sutapatinti Pabaltijo 
valtsybių nepriklausomybės by
lą su viena partija ir su viena • 
administracija* Baltic American 
Freedom League prasižengia su 
pabaltiečių laisvės kovos tradici
ja ir taktika.

F*rantininkų Lietuvių Ben
druomenė skelbia lietuviškų pa
rapijų metus ir su šiuo atsišauk, 
kimu skardenasi ypač Draugo 
laikraštyje. ..

Jau anksčiau Naujienose pa
rodžiau kaip Draugo leidėja) 
marijonai sparčiai nUlietuvina

HAMILTONAS, ONT., KANADA , priespaudą ir su ilgesniu laukia 
iš mūsų vieningos ve*klos prieš • 
Lietuves okupantą — rusą.
SLA 72-ros kuopos vardu krei- : 

p i uos į geros valios lietuvius- ’ 
ves, kviesdamas paremti šį kil- l 
nų darbą.

Mokslo metų užbaigimo pro- ; 
ga vėl tenka atkreipti dėmesį į ‘ 
marijonų gimnaziją — Mariana-' 
polis Preparatory School,Thomp 

i son, Connecticut. Mokyklos pa- 
( tikėtinių tarybos pirmininkas 

yra Victor Rimšelis, MIC., iš i 
Chicagos, Marijonai yra ‘ išleidę: 
4 brošiūrėles apie savo gimna-

. r : • ?- p t ,
* . * 4 t \

Pirmoje brošiūroje sužinome, 
jog marijonai buvo įsteigti Eu
ropoje 1673 metais, o steigėjas 
buvo Stanislaus Papczynski. 
1909 metais marijonai buvo at- 
steigti George Matulitis dėka 
Lenkui paliktas lenkiškas var
das, o lietuvis Jurgis tapo Geo- 
ge. Tikriausiai ir Stasys^ Šal
kauskis pagal marijonų mokslą 
taptų Stanley. Beje, šioje bro
šiūroje paminimas ir lietuvių 
vardas.

į .. JUOZAS NENDRICNAS
I (Bus daugiau)

šernai išspausdinta ir antroji 
knyga: “Raštai ir Credo” — 
“Atsiminimai ir Pasaulėžvalga”. 
216 psl. Išleido komitetas P. 
Stravinsko raštams leisti, spau
sdino M.Morkūno spaustuvė Či
kagoje, 1982 m.

Pirmoje knygoje sudėti P. 
Stravinsko straipsniai daugiau
sia “Laisvosios Lietuvos’’ laikraš 
tyje spausdinti. Temos įvairios, 
vis patriotinės apie tautą, apie 
valstybę, kovą su okupantu, lais 
vinimo veiksniai, spauda, teisi
ninkai ir kit. Daugelis' straipsnių 
yra polemika su kitų laikraščių 
bendradarbiais išeivijoje ir ben
drai tautai reikšmingomis temo
mis.

: Šįmet išleistoji knyga “Atsi
minimai ir Pasaulėžiūra” prade- 

'dama atsiminimais iš tėvų na
mų, iš. gimnazijos ir universite
to bei aprašymai darbo ir . įspū
džių teisės ir teismų įstaigose, 
pradedant nepriklausomybės lai 
kas ir baigiant bolševikų; ir vo
kiečių okupacijose. xYra nemažai 
aprašytas 'autoriaus gyvenimas 

. Vokietijoje ir vėliau Amerikoje- 
Įi pabaiga pasaalėžvalginiai 
straipsniai bei jų santraukos, tai 
prieš kurį laiką Draugo ir Nau
jienų dienraščiuose spausdinto
ji ,literatūra.

Kas interesuosis, kaip veikė 
nepriklausomos Lietuvos r teis
mai, kaip buvo ruošiami įstaty
mai, tas ras P. Stravinsko kny
goje nemažai informacijos. Ir 
reikia pasakyti, kad teisininkas 
Petras Stravinskas, nons (ir labai 
jautriai ir su pagarba mini Lie
tuvos teismus,- bet objekt^ūmo 
ir subjektyvumo saiką turėda
mas nevengė paminėti jau žino
mus nuostykius, kai teismai pa- 
dąrė klaidingus sprendimus,

Liet. Bendruomenės suskilimas. 
Lietuvių Tremtinių Draugija bu 
vo pirmtakūnas, pramynęs vė
liau Liet.Bendruomenei žygiuo
ti takelį. Ir Tremtinių D-jop 
buvo kviečiami visi be pažiūrų 
ir be religinių skirtumų, kaip ir į 
bendromenėn. Nei anoji drau-| 
gija, nei bendruomenė bendrų
jų tikslų nevisada paiso. Kiek 
nustebau, kad Petras St ravi ns- 
skas bendruomenės idėjų pro
paguotojas vis. dėlto rado reika-! 
lą pasisakyti prieš tuos, kurie! 
protestavo, kad Clevelando vie
nai bažnyčiai Tremtinių drau
gija paskyrė 1,000.00 . dolerių 
lango vitražui

Rašo P. Stravinskas, jog Lie
tuvoj Advokatų taiyba bausda
vo savo narius už reklamavimą- 
sį. t Esą prof. A. Tunėmėnas bu
vęs nubaustas už tai, kad prie 
jo pavardės kaip C£Mūsų Laikraš 
čio” redaktoriaus buvęs priera-1 tautos ir valstybes įvykiai, as- 
šas—advokatas. ^Įr prof. Pr. V. f 
Raulinartis buvęs nubaustas už 
straipsnio pasirašymą su advo
kato titulu. . - i

P. Stravinskas — teisininkas, 
įvairiose pareigose dirbęs, bu
vęs teisėju, bet jis teisininko ti
tulu nesireklamuoja, tik pasa
koja, kokį darbą dirbo, kokius 
bendradarbius prisimena^ Kiek
vienam skaitančiam aišku, kad 
rašo teisininkas-

Yra visai priešingas pavyzdys. 
Tai “Teisėjo atsiminimai” Česlo
vo Butkaus parašyta knygajm- 
rios dalį peržvelgė Naujienose 
Kazys Bagdonas, rašinyje {Tš 
knygų pasaulio”. ‘Teišėjo atsi
minimuose” teisėjavimo labai 
mažai, bet autorius lyg pasirek- 
lamavimui, lyg skaitytojo, knyr

okupuotoje Lietuvoje prieš 
okupantą — rusą, nežiūrėdami, 
kad už reikalaviifia žmonišku *■ v
teisių bus nubausti ir išsiųsti il
giems metams vergų darbams į 
Sib’rą.

L Tik idealistai patriotai lietu
viai patys gali reikšmingiau pa
tarnauti kovoje už Lietuvos 
laisvę ir čia, gyvendami laisva- 

{ me pasaulyje. Jokia pasamdyta 
1 kompanija, kad ir milijoną lie-

> to, ką 
gali idealistai lietuviai atlikti be 
atlyginimo Lietuvos laisvei.

Lietuva yra rusų okupuota, 
todėl lietuvių ir yra šventa pa
reiga, gyvenant laisvame pasau
lyje, nuoširdžiai, dirbti ir kovo
ti dėl Lietuvos laisvės. Nuo šios 
pareigos nei vierris lietuvis-vė 
nėra atleidžiami.

Kaip visose tautose, taip ir 
lietuvių tautoje yra burninių 
patriotų. Jie kalba apie tautiš
kumą, bet nei darbu, nei auka 

» neprisideda prie tautinės veik- 
į los. Nors tautinis darbas yra 
j sunkus, bet be jo apsieiti nėga-. 

mens ar Įstaigos. ' Ūme. Negalime todėl, kad Lie- 
? | - tuva yra rusu okupuota, o mū-

.; J. KLAUSEIKlS. su broliai ir sesės kenčia žiaurią

(Tęsinys)

Yra daug patriotų lietuvių su- 
Skuodž'o 

remia
jo vardo įamžinimą KLF-de. 
Lietuviai tiki į Lietuvos prisikė
limą laisvam gyvenimui. Lietu
viai yra idealistai ir žino, kad 
idėja yra nenuperkama. Todėl, 
patys lietuviai idealistai kovoja

J. šarapnickas i
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gos pirkėjo pamasinimui pridė- tuviai sudėtų, neatliks 
jo ir turėtąjį teisėjo titulą.

Antrosios knygos įvadą baig
damas P. Stravinskas dėkoja lei 
dėjams —jo raštams leisti komi
tetui, —^kurį sudaro įvairių pa- 
saulėžvalginių įsitikinimų ir po
litinių pažiūrų mano gerieji 
draugai”. Lieka tik palinksėti, jei 
tie gerieji draugai ir pats auto
rius darbo nebaigė, ir tąliąu pa
dirbėti knygleidybai. -Atsimini
mai brangi istorinė medžiaga, 
ypač, jei joje mažiausiai rašo
ma apie vaikystės amžiaus išdy 
kavimus, bet aprašomi avarbūs

Anksti pavasarį, ką tik sutir
pus pakilesnėse laukų vietose 
sniegui, vieversėlis sugrįžta iš, 
šiltųjų kraštų ir, pakilęs į oro] 
aukštybes, pradeda giedoti savo 
linksmą dainelę. Jam visur pa- 
tgu, kur lik yra dirbami laukai 
ir dirvonai.

Vieversėlio plunksnų spalva 
žemėta ir tai pritaikyta gyve
namosios vietos aplinkybėms, 
kad visai suriku pastebėti ari- į 
muose. Jis sugeba labaj- vikriai j

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJOS C-
/ *' ’ “5 !

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

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

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

dvi, tris kartas vasaroje.
Sulaukęs rudens, vieversėlis ,į 

drauge su kitais paukščiais iš
skrenda į šiltesnius kraštus.
• Vieversys yra vienas mėgia- 
’ miausių paukštelių, kurio anks- 

bėgioti žeme. Jo’ kojos trumpos t ^Vvo ryt° giesmė džiugindavo iš- a 
ir stiprios. Minta visa tuo, ką j ®JUS1 i laukus lietuvį artoją. j 
tiktai randa arimuose: jaunais j “ 
želmenimis, grūdais, mažučiais 
vabzdžiais. Gūžtą sukasi nedi- $ 
deliuose dirvos įdubimuose, K 
prisineša lenai šiaudelių ir vi- | 
šokių stiebelių, paskui išsikloja’g 
pūkais ir plaukais. Vaikų išperi '$ 
----------------------------------------- X

■ > H

J? 
i 
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Inž. LIUDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,
parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina J25. Kieti viršeliai.

1739 S. Halsted St., i IL E0608

Aš pabaigiau 89 metus 1982 m. gegužės 20 dieną. .

... - ANTANAS RAŽAITIS

Sveikinu draugus ir pažjstamus, kurie 
sulaukė 80 mėtų ar daugiau.

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros,' meno ir Trinket* 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vince 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno,. P. Joniko, V. Stanio*, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ii 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikiais. 365 push knyga kainuoja tik 83.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tak
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalrnf 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pus]., kainuoja 82.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraiy. 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga

Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės & 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys HiustruotM nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalba. Laba! 
nanffingoje 335 pnsL knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kate* 1*.

’• ^5 LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Urintaltės ati
minimai Ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir plr. 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 83.

® U LIŪS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupr**- 
taa ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik 2< 
/urgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 86.

■> BAI 1KINES NOVEL.ES, M. Zc»čenko kūryba, 7. Valslčls
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Lietuviams per metus Hannafordo firmos 
samdymas kainuoja 60,000 dolerių

Pabaltiecių lyga neseniai išsiuntinėjo laiškus, prikim
štus propagandinės reklamos apie Hannafordo Co., kuri 
daro “stebuklus” pavergtosios Lietuvos labui. Taip pa* 
J. Kj. Drauge, gegužio mėn. 13 dienos laidoje, savo pokal
byje kalbėjo apie šis lygos entuziastus, kurie pasamdė 
Hannafordo Co., kuriai kasmet turi sumokėti 60,000 dole
riu. Girdi — jis kalbėjo — tik tokiu būdu Lietuvos lais
vinimo byla bus išjudinta iš sustingimo. O tokią dolerių 
sumą sukaupti nesunkų, nes jo nuomone ALTa ir VLIK- 
as galėtų tūkstančiais paremti, kurie, pagal jo išmonę, 
kasmet-operuoja 100,000 dolerių suirta.

J. Kojelis kalba, ir apie Hannafordo Co. paruoštą 
rezoliuciją, kuria prezidentas paskelbs Baltų laisvės 
dieną. Tai bus Įrodymas, kad Pabaltijo valstybių laisvės 
byla nebus užkonservuota, jai bus grąžinta gyvybė. Reik 
manyti, kad ši pabaltičių grupė, vadovaujant šiai kom
panijai tokią rezoliuciją Įteikė kongresmanui Henry J. 
Hyde, o šis savo keliu Įteikė senatoriams ir pagaliau pasi
rašys prezidentas. Jei taip būtų tikrai} reiktų tik pasi
džiaugti. Bet čia klausimas, kodėl tokios rezoliucijos 
paskelbimu turi rūpintis svetimtaučių pasamdyta kom
panija, o ne patys pabaltiečiai? Kodėl jos paskelbimu 
neturėtų rūpintis mūsų laisvinimo veiksniai VLIKas’ — 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, kuris yra 
mūsų pavergtosios tautos atstovybė? Kodėl ne Amerikos 
Lietuvių Taryba ? Juk tai liečia mūsų tautą ir mūsų val
stybę? O ja rūpinasi kažkokie mūsų visuomenei nepažį
stami žmonės, pasisamdė svetimtaučių kompaniją, šis jo 
pokalbis iliustruotas nuotrauka, padaryta prie Baltųjų 
Rūmų, kurioje figūruoja LB-nės vadai: Kutkus, Kaman- 
tas ir ponia Zerr ir Pabaltiecių lygos nariai: A. Mažeika, 
Alg. Gurekeas ir estas Kolejo Poo. Išeitų, kad nuotrauka 
daryta rezoliucijos minėtam kongresmanui Įteikimo 
proga, nes jis matomas jų tarpe. Jei taip, tai kodėl joje 
nesimato ne vieno latvio, o tik vienas vienintelis estas? 
Jei jau LB-nės vadai toje nuotraukoje matosi, tai kur 
latvių ir estų bendruomenininkų atstovai? Tokiame žy

gyje Įteikiant kongresmanui rezoliuciją, turėjo dalyvauti 
ir jų atstovai.

Be to, J. Kojelis nič nieko nesako, ar toji lyga bandė 
savo užmojį suderinti su mūsų laisvinimo veiksniais, 
kurie užgiria kiekvieną privatinę iniciatyvą, bet reika
lauja, kad ji būtų suderinta su jų veikla? Kiek teko iš 
spaudos patirti, mūsų veiksniai nepritaria, kad Lietuvos 
byla rūpintųsi pasamdyta svetimtaučių kompanija.

Šia proga negalima nutylėti ir to, kad J. Kojelis ieško 
visuomenėje užuojautos. Girdi, šis lygos užmojis ypatin
gai puolamas ne tik Maskvos, Vilniaus radijo, bet net 
ir “Gimtasis kraštas” atspausdino sovietinio skonio fel
jetoną. Ir jo žodžiais tariant, sovietai nei vienos pabal- 
tiečių institucijos, nei projekto nėra taip piktai puolę, 
kaip dabar puola Pabaltijo Laisvės lygą.

Teko susipažinti ir su J. Kojelio minėtu “Gimtajame 
krašte’ atspausdintu sovietiško skonio feljetonu. Pasirodo 
feljetono rašeiva puola ne Pabaltiecių lygą del samdymo 
Hannarfordo Co., bet jam davė tik progą, toks jų užmojis 
šią kompaniją samdyti, kiek beįmanant sudergti mūsų 
Vyriausią Išlaisvinimo Komitetą — mūsų tautos atsto
vybę ir ALTą.

Štai, iš to feljetono citatos, kurios aiškiai liudija, kas 
iš tikrųjų yra niekinamas:

“. . . lygos organizatoriai iš anksto sutarė ‘vaduoti’, 
reikia naujai, moderniai ... Ką gi, čia tas rašeiva turi 
mintyje jei ne mūsų laisvinimo veiksnius, kurių vada
vimas yra senas kelias ir lygūs nuliui ? ... Apie tai išgir
dęs VLIKas net vilko balsu sustaugė. Tai ką, šitie parai a- 
zonai nori pasakyti, kad mes tiek metų veikėm, taupėm, 
vadavom, o- dabar jau mūsų nebereikia.”

Atseit, patys nieko nebegalime parodyti, reikia sve
timus samdyti. Negi, mūsų vadavimas susirgo, kad jam 
reikia kviesti “greitąją pagalbą”? O pinigai? Sudejavo 
senatviškais kauleliais barškindama ALTa. Pinigai ne
maži iš padorių aukotojų kišenių plauks ne mūsų veikė
jams, o svetimiesiems . . . Taigi, kam šis okupanto sam
dinio cinizmas taikomas? Ar tai ne mūsų laisvinimo 
veiksniams? Kodėl J. Kojelis tai priskiria Hannafordo 
kompanijos samdytojams?

Arba ir vėl.
“Iš tiesų, nepatogu VLIKui net kalbėti tuo klausimu. 

Juk jau nuo penkto dešimtmečio VLIKas taip puikiai 
‘vaduoja’ Lietuvą, ir save ir kitus išeivijos tautiečius 
mulkina, o dabar teks dar vieną konkurentą pajusti . . . 
vis vien ir ALTa ir VLIKas savo lėšas iššvaisto, net patys 
gerai nežinodami, kur ...” a.

Tat šis bolševikinis rašeiva Laisvės lygai labai 
aiškiai siūlo, kad reikia pasisamdyti Hannafordo Co., 
kuri parodys LB-nės vadams, Laisvės lyges rėmėjams,- 
kur ii tuos tūkstančius dolerių padės, nes ALTa,' nei 
VLIKas nežino kur jų padėti, o tik iššvaisto ir tai nežino
dami kam . . .

Nejaugi, J. Kojelis, skaitydamas tą feljetoną, neno
rėjo suprasti, kas juo niekinamas. Juk ištisai visas felje-’ 
tonas yra skirtas tik pašiepti VLIKui ir ALTai. “Taip 
yra ko jaudintis VLIKo ir ALTos senučiukams, kai PLB 
ramybės neduoda, nervus dirgina. Nėra nusiraminimo 

J sentvėje, nors pasiusk! Juk dabar dar reikia visokius 
variantus pagalvoti, net ir pačius džiugiausius.”

Ar tai ne ciniškai demagoginis pasišaipymas iš 
mūsų veiksnių, kuriuos mes dažnai skaitome net ir mūsų 
išeiviškoje spaudoje, kad mūsų veiksniai nusenę, tik 
išnykstančių partijų likučiai, jie surinktas aukas isšvai-

• sto, jų veikla nusenusi ir pan.

ant. pleškys I sūnus ir posūnius, vadovauda-

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS (1982.3.27-28)

(Tęsinys)’
Tvirtinu tai, kas Sąjungoje 

įvyko per šią kadenciją. Nebūr-j 
tų įvykę, jei mūsų gerbiamas 
Sąjungos Garbės pirmininkas 
(reikia skirti S-gos Garbės pw- 
rm’niką nuo S-gos Garbės Teis
mo pirmininko, A. PI.) būtų 
buvęs toks, koks jis privalo 
būti: teisus ir bešališkas- Tams^ 
ta, gerbiam'as Garbės pirminin
ke, pasisavinai teisę, kuri 
tamstai nepriklauso ir pradėjai 
ja operuoti, nesiskaitydamas su

tams-

metu, 
pirmi-

ruoj tamstai nei suvažiavimas, 
nei Statutas nesuteikė. Tikras 
faktas yra, kad statutas 
fa's visai nemini.

Praeito suvažiavimo 
buvusio Garbės Teismo
ninko buvai pristatytas pakeiti 
j Garbės pirmininkus, nors pri
statymas vyko ne pagal Statu
to reikalavimus, be jokios Cen-Ji į 
tro V-bos žinios, bet nesipriė=| 
šinome. Tikėdami, kad tamsta’ 
būsi moralinė parama Sąjungos 
vadovybei. Bet vietoj to, ir 

Centro Valdyba, nei su daiigu- užoot būti visiems S-gos na
rnos dalinių vai’a. Tos visaga- Į riams vienodai teisingais ir besą 
lios teisės, kuriomis tamsta ope- Užkais,tamsta suskirstėtė juos įliškais,tamsta suskirstėtė juos į

’ rriasis vien tik buvusio Garbės 
j Teismo pirmhnnko informacija. 
į Tamsia ignoravote Sąjungos pir 
* mininką ir Centro v-bos jums 

teikiamus faktus ir leidote -nuo 
širdžiai dirbančią saulišką darbą 

; Centro v-Bą ir Š-gbs pirmininką 
šmeižti visokiais biauriais bu
ddy’s, štai vien tik- “Naujienose” 
tifpusį šmeižtų- puoštą (Iškė
lęs į viršų Naujienas rodo salei. 
A. PI.)., fifa va šmeižiama Cent-

' ro valdyba, šmeižiamas as, šmei 
- žiama statuto, komisija ' ir taip

Šia i proga noHtt'dar’paminėti, kad samdytojai sve
timtaučių kompanijos guodžiasi esą puolami išeivžjcįS- 
spaudoje. Bet kas būdinga, kad jie,' besingindami,- niekad, 
nepacituoja tų pasisakymų prieš ta nelėm'tą jų užmojį

Reik manyti todėl, kad jie vengia juos suminėti, iięs 
tie pasisakymai yra gerai pagrįsti, kurių . neįmanoma 
sugriauti. Sakysim, kad ir tokį,- mūsų veiksniai užgiria. 
kiekvieną privatinę laisvinimo iniciatyvą, bet ji turi- būt 
suderinta su jų veikla.

Įdomu, ar J. Kojeliui toks veiksnių reikalavimas yra 
kenksmingas ir nevertas dėmesio? Ar laisvinimo veikloje 
reiktų daugiau patikėti ponia Zerr, o ne Variausio Lie-' 
tuvos Išlaisvinimo Komiteto pirmininku dr. K. Bob'ėliuf 
Aišku, ir tokių bus, kurie laik-ys autoritetu ponią- Žėrr. 
reiktų daugiau patikėti ponia Zerr, o- ne Vyriausio Lie- 
Tik netikiu, kad tokių būtų daug.

Jei jau A. Mažeikos suorganizuoti entuziastai pasiva
dinę Pabaltiecių Laisvės Lyga ir yra pasiryžę samdyti. 
Lietuvos bylai vesti svetimtaučius, tai mano nuomonė,- 
kodėl nepasamdyti Vytautą Vardį, kurio J. Kojelis išmim 
timi grindžia savo pareiškimus savo pokalbyje, jo pasi
sakymus cituoja. Man rodos, kad jo pasamdymas kai
nuotų daug pigiau. O, ir be to, tokių specialistų, kurie 
sugeba suredaguoti rezoliucijas, turime ir daugiau.. Tai 
būtu savi, o ne svetimtaučiai.v 7

ko, matyt, kad “Naujienos” įve
dė naują kultūrinį priėdą. (Salė 
je juokas. A. flj. Tamsta, ger
biamas Garbės pirmininke, gy- 

•vendamas u-z tūkstančio mylių 
ir mek'ad jokio sąlyčio bei paty- 

’ Timo su organizacija šaulių gy> 
‘venime -neturėjęs,- nurodinėjate 
mums,-ką mes turirn'e' daryti‘ir 
kaip, mesi turimė daryti. Ką tu
rime priimti ir ką- turime at
leisti, visai nepažindamas' tų as- 

. menų. Tamsta ^elbiesi .operuo
jąs didžiausio autoriteto vardu, 
šios teisės visai- neturėdamas, 

į Tamsta gerbiamais Garbės pirm.,

A. Svilonis

į-kiti ge rbės- naęiai, bet' ir- tai tik 
• tada? kada Centro valdybos po
sėdžiuose dalyvauji. Bet nežiū- 

rript to.- tamsta- ristik išdrįstate 
- savintis Sąjungą, tarytum jį bū
tų tamstos viehe nuosavybė.

. Tamsta visada užstojate Garbės 

. Teismą; bet niekuomet neužsi
minėte ir .neužstojote Garbės 

.-Teismo skriaudžiamų šaulių.
Tamsta, Garbės pirmininke, ga- 

. Įėjote Garbės. Teismo sauvalia
vimus-ir Statuto laužymą su
stabdyti per . penkias minutes. 
(Pagal kokį-Statuto straipsnį? 
A- PI J. Tik jūs to nepadarėte ir 
leidote (jam sugriauti S-gos 
drausmės sugyvenimo ir- susi- 

. klausymo struktūrą.
(Bus daugiau)’

JUOZAS ŠVAISTAS

PETRAS ŠIRVOKAS
Nuotykių nuotykiai žemėje, 

pragare ir danguje
TOLIMI, BET NEPAMIRŠTAMI LAIKAI

(Tęsinys)
— Ką jūs čia dabar! O kas nakčia atsitiko? 

Juk mes keturiese, tad gėda būtų baimintis tų 
merginų!

Jaunylis palenkia vyresnįjį. Gyva, linksma 
Įžengia Į rūmus kunigaikštytė su savo palydovė
mis. Jos sargybiniai pasilieka prieškambaryje.

Šnekasi, vieni kitus klausinėja. Muzikai gro
jant, prasideda vaišės. Kunigaikštj-tė labai akyli. 

_ Ji viską seka ir veikiai suvokia, iš kur visi tie 
burtai. Ateidama buvo pasiėmusi migdomųjų mil
telių. Dabar nežymiai įpila į vyno taures visiems 
šeimininkams ir Petrui. Vienas po kito pradeda 
užmigti. Ilgiausiai buvo išsilaikęs vyresnysis bro
lis, bet ir tojo nusvyro galva. Kunigaikštytė greit 
pagriebė dėžutę, staltiesę ir parskubėjo namo.

Tik antrą dieną išsiblaivėjo vyrai. Aukštai 
dangaus žydrynėj kraiposi saulė. Ji kepina tuščią 
dirvoną. Visur šilta, giĄžu, tik. trys broliai ir se-

‘ zivis surūgę krapštosi akis. Kai gerokai 
jas pravė: \ dar ’abiau subiuro. Žiūri, kad guli 
ant *iikc dii' ano. Nei staltiesės, nei dėžutės ne
bėra- Vyresnę, is pagavo bartis:

— Ak tu, mergišiau, mergišiau! Jei tik pasi-' 
suka jam dailesnis snukutis, tuojau ir sutirpsta, 
kaip vaškas atakaitoj. Toks man ne vyras! Dau
giau nebesidedu su tavim: keliauk sau vienas.

Jaunylis irgi susikrimtęs, bet jis labai giliai 
neima sau Į širdį:

— Ką gi darysi, broleli: per merginą gavau, 
per merginą ir praradau. Bet jūs palaukit: aš šką 
raganėlę pamokysiu dar, ir savo atgausiu!

— Gali bandyti, bet niekas čia tavęs nelauki 
Lik sveikas!

TIKRASIS VELNIO PAVEIKSLAS
Petras ir kiti du broliai, atsiskyrę su jauny

liu, eina kartu. Prieina smuklę. Didžiulis triukš
mingas namas. Petras sako:

— Užeikim Į vidų. Dabar aš jus pavaišinsiu!
Viduje daug žmonių, Įvairiausių. Prisibrukė 

Petras prie parduodamojo stalo ir šaukia smukli
ninką. šaukia vieną kartą, antrą, tasai tarytum 
negirdi ir nemato Petro. Pagaliau perpyko smuk
lininkas ir suriko:

— Ko čia dabar plyšauji?” Atsitrauk nelindęs! 
Čia pas mane tik karaliai, generolai ir dideli po
nai užeina! čia aš neturiu ko tau duoti.

— Aš irgi ne prastas! — atsikirto Petras: — 
Duok man butelį ledavos ir gerai užsikąsti!

— A kuo gi tu užmokėsi? Gal utėlėmis?
Kvatoja, kratosi smuklininkas išvirtusiu pil

vu. Kyšoja iškirmiję, tabako dūmų nuosėdomis 
kaip smala aptraukti jo dantys. Užvirė Petro 

kraujas, kareiviška garbė pakilo. Pasisėmė jis iš 
maišiuko žiupsnį auksinių ir tėškė smuklininkui 
Į riebų, kvatojantį veidą.

— Še tau, parfca, kad nori!
Pabira auksiniai į visas puses. Smuklininkas 

.susigriebė Veidą, skausmu degantį, ir ėmė rėkti. 
iTūojau atsirado* jo bernai, kiti vyrai irgi prišoko 
prie Petro. Jis grįžt šėn, grįžt ten — nebėra jė 
draugų, paspruko. Vienas pasilikęs nė nebandė 
grumtis. Bematant jį apstumdė, surišo ir apkal
tino; kad išniekinęs caro atvaizdą, kuris iškaltas 
ant pinigų. Nutempė į sandėliuką ir uždarė.

Kitą dieną iš ryto Įlenda gauruota smukli
ninko galva. Vėl tas pats šlykštus šaipymasis.

— žmogau, aš galiu tave paleisti, jei tu nu- 
pieši man velnio paveikslą. Ale tikrojo velnio! 
Jeigu ne, bus teismas ir tave nuteis pakarti.

—- Duok -man apsigalvoti: po valandos pa
sakysiu.

Dabar galvoja Petras: “Daug velnių esu ma
tęs, bet ar ten buvo bent vienas tikruoju savo pa
vidalu? Išties, koks gi galėtų būti pats tikrasis 
velnias f Čia niekas-daugiau, kaip tik "Baužius 
galėtų man padėti.” Pradėjo švilpti. Sušvilpė vie
ną kartą, antrą, trečią ir ėmė šaukti: “Baužiau!, 
Baužhik!” į

Vos spėjo ištarti antrą žodį, šast ir prisista-į 
to Baužius. Petras nusiminęs išpasakoja jam 
savo bėdą.

— Et, dėl to gyvensi! Pasakyk tam savo kan
kintojui, kad duoti] tau žmonišką kambarį, didelį 

lapą popieriaus ir trejopos kreidos — juodos, rau
donos ir žalios. Aš ta'u tikruojū savo pavidalu ro- 
dysiuos pamažėle, ir tu po truputį' galėsi nupfešti 
mane. Nupiešęs dabok, kad niekas daugiau ne
pamatytų, tik tas išdykęs smaguriautojas. Nūpie- 
šim mes jam paveikslą! Gt riupiešim, kad tU net 
nenumanai, kas čia-bus!

Baužius pliauškėjo delnais, trynė sau rankas, 
Šokinėjo ir džiaugėsi susiriesdamas.

Maždaug po valandos- atėjo siųstas betnas. 
Petras pasakė visas savo sąlygas. Kai perdavė 
smuklininkui, tasai sutiko.

Petrą# gavb kambariuką, užsirakino ir pra
dėjo pfeŠti.fš papečkrb' po truputį lindo Baužius. 
Toks baisus jis dabar buvo, kad Petras niekad ir 
niekur nebuvo dar nei matęs, nei sutikęs Šito
kio velnio.

ffapfešė galvą, akk^. gwžhs vis
pamažu lindo iš to papečkio, o Petras pasiiiūrė- 
dafflas piešė: Išlindę figi pusiaujo, pagaliau visas 
atsistojo priešais. Petras pasižiūrėdamas vis 
piešė ir nuplėšė jį visą. Tai ir buvo tikrasis pa- 
veikshter Daugmr nieką# flebsnupiešė ir nematė 
tokio. Juodos, raudonos, žalios spalvos taip dras
kėsi, taip rėkė, kaip pats prakeikimas.

Baužius palindo atgal į papečkį. Petras susi
vyniojo paveikslą ir ris vilkino rodyti. Smuklinin
kas kibai nekantravo; norėjo ko greičiau pama
tyti, bet Petras teisinosi, kad nebaigtas dar.

(Bus daugiau)
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DR. PAUL V. DARGIA 
•YDYTOJA5 i* CHIRURGAS

Tat: M2-X717 «r*a MS-1719

•a

Valandas pagal susitarimą
i jimui, solistai ir ponios, pasipuo-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS- 

3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą ~~

Dr. Jonas F. Mažeika
DJUS. — DANTŲ GYDYTOJAS

4600 W. 103rd Street

Lietuviu Žagarės klubo pusmetinis 
nariŲ susirinkimas įvyks sekmadienį, 
gegužės 23 d., 1 vai. popiet, Aneles 
JtkojaK saieje, 4500 So. 1 aiman Avė. 
Nanai kviečiami atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti. Bus ir vaisęs.

Rožė Didzgaivis, rast.

TEL. 233-3553
Service 855-4506, Pase 06058

tl

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

R. KALANTOS MINĖJIMAS
(Atkelta is pirmo puslapio)

Pirm, Z. Juškevičienė prane
šė, kad profesriaus žmona pra
dėjo bado streiką, negalėdama 
atvykti su dukrele pas savo vyrą. 
Atsistoj imu pagerbėme ’ prof. 
Jurgučio žmoną, pasirinkusią 
sunkią kančios dalią.

Pasibaigus iškilmingam minė-

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st SL. TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko n kinins 

ir “contact lenses”*

INKSTŲ. PŪSLtS I* 
PROSTATOS CH1RURGUA 
2454 WEST tied. STREET

Valandos: antrai 1—4 popiet

Ofiso telefMMK 778-2880, 
-■* RMidMBdiM MWU 448-5545

PERKRAUSTYMA1

SOPHIE BARČUS

minacijų Eomisijos — A. Spi
rausko.

Iš pranešimų paaiškėjo, kad 
šiame suvažiavime dalyvavo 30 
atstovų ir 4 svečiai, kurie at
stovauja 1290 teisėtų balsų. 
1981 metais į Tautos Fondą 
įsijungė apie 400 naujų,narių 
—- aukotojų.

Piniginės apyskaitos parodė, 
kad 1981 metais Tautos Fondą 
rėauė aukotojai iš Kanados — 
Kam $50.000 iš. JAV $49,445.09, 
iš Australijos — $9,207.93, iš 

i Didž. Britanijos — $2,265,- ir 
kt.

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1341

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

šusos tautiniais rūbais, buvo’ ap
dovanotos gėlėmis. (Kai kas gal
vojo, kad gedulingose minėjimo 
apeigose gėlės nelabai derinosi.)

Iš viso dalyvavo apie 200 as
menų. Įėjimo auka išlaidoms pa
dengti $3. .

Dėkingi valdybai ir progra
mos išpildytoj ams už paminėji
mą jauno Tautos herojaus Ro
mo Kalantos. Linkęs manyti, kad 
Rfeg- Liek B-nė bus vienintelė, 
kuri taip rūpestingai ir iškil
mingai kapinėse prie paminklo, 
bažnyčioje ir salėje paminėjo 
Romo Kalantos susideginimo de
šimtmetį. . i

Minėjimo” nuotraukas’ darė' 
dailininkas J. Tričys ir C. Ge
nutis. K. Paulius

TAUTOS FONDO SUVAŽIAVLMAS
Metinis TAUTOS FONDO ( buvo pradėtas 10:00 ryto, lai- 

narių suvažiavimas įvyko š.m. 
gegužės 1 d. Kultūros Židinyje, 
Brooklyne, N.Y. Šis įvykis 
svarbus, kaip proga išgirsti 
vykdomo darbo pranešimus, 
pareikšti nuomones ir išrinkti 
sekančių metų TAUTOS FON
DO Tarybos ir revizijos komi
sijos narius.

Suvažiavimo proga 8:30 vai. 
ryto Tėvų Pranciškonų koply
čioje Tėvas Leonardas Andrie-. 
kus atnašavo Sy. Mišias Tautos 
Fondo narių ir darbuotojų in
tencija., Pats suvažiavimas

kautis iš anksto ^pasiūlytos ir 
dalyvių . priimtos darbotvar
kės.

Suvažiavimą sveikino Lietu
vos Generalinis Konsulas A. -Si
mutis, VLIKO pirmininkas Dr. 
K. Bobelis, Amerikos Lietuvių 
Tarybos vice pirmininkas T. 
Blinstrubas. Sudarius komisi
jas — Mandatams iš p.p. A.

Viso 1981 metais gauta 
$124,836.59. Rėmėjai gyvena- 
viso devyniose valstybėse.

Tautos Fondo išlaidos 1981 
(metais buvo $91,249.09, kurių
i $74,39650 buvo išleista sekan- 
į tiems darbams vykdyti: EL- 
Į TOS paruošimui, spaudai, eks
pedicijai penkiose kalbose — 
$60,801.50; Radijo programos 
(Romos ir Vatikano stočių) — 
$5,805.00; kitiems reikalams ir 
inventoriui -— $7,790.00; Tau
tos Fondo ir įgaliotinių admi- 
nistraenės išlaidos atsiėjo $13,- 
796.59. Lietuvos Pasiuntinybės 
Wasliingtone namų remontui 
pagal aukotojų valią buvo per
duota $3,056.00. ‘

Suvažiavimui buvo patiekta 
i septynių metų Tautos Fondo 
apyvartos palyginami skaičiai:, 
Aukos ir 
kt. pajamos: 
Išlaidos:
1977 m. aukos ir kitos paja

mos: 72.798, išlaidos 81.181.
1978 nj. aukos ir kitos paja

mos: 68.951, išlaidos 58.742.
1979 m. aukos ir kitos paja-

į mc®: 93.596, išlaidos 65.264. i
1980 m. aukos ir kitos paja- 

mos: 93.054, išlaidos 98.104.
1981 m. aukos ir kitos paja

mos: 124.837, išlaidos 91.249.

1975 m. 1976 m.'

Taip pat Tautos Fondo yra 
ugdomas Laisvės; Iždas, kurio

Katinienės, J. Pumputienės, J. pagrindinis kapitalas yra ne- 
Zabielskiė, ir Nominacijų ko- i' J

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 33710 
I TeL (813) 321-4208

Leidimai — Pilna apdraudė 
' ŽEMA KAINA

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

lt ŽERtNAS. TeL 925-8063

Arch. VINCENTUI MEILIŪNUI
mirus,

jo mylimai žmonai Genovaitei Meiliūnienei reiškiame 
nuoširdžią užuojautą. 

t

LEOKADIJA ir ANTANAS TVEBAI

liečiamas. Naudojama tik už
7 ~ t

misiją iš VLIKO Valdybos at- kapitalą gaunamos palūkanos, 
stovo Dr. K. Bobelio, P. Min- į Laisvės Iždas telkiamas laisvai 
kūno ir A. Spirausko — buvo; Lietuvai.
priimtas praėjusio suvažiavi-į H pranešimų matyti, kad 
mo protokolas ir išklausyti Tauto Fondo pajėgumas tam- 
Tautos Fondo pareigūnų pra- j priai derinasi su VLIKO veik- 
nešimai: Tarybos pirmininko los gyvumu. Todėl yra nepa- 
A. Vakselio, Valdybos pirmi
ninko J. Giedraičio, iždininko 
V. Kulpos, Kanados atstovybės 
pirmininko A. Firavičiaus, TF 
sekretorės M. Noreikienės, 
VLIKO Valdybos pirmininko 
Dr.. K. Bobelio, Mandatų ko
misijos — Ą. Katinienės, ir No

i

prastai svarbu, kad lietuviai 
kuo stipriau remtų Tautos! 
Fondą ir Laisvės Iždą.

Kanados Tautos Fondo At-] 
stovybės pirmininkas A. Fira-I 
vičius nurodė, kad atstovybė 
buvo praplėsta. Gaunamų •

(Nukelta j sesti puslapį)

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJDIO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IB SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2633 W. 71st Street
M f 1410 So, 50th Avė., Cicero

* * Telef. 476-2345

TRYS MODERNISES KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

IMLIŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

RAPUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje, H stoties 
WLYN, 1360 banga AM, veikia sek- 
friadieaiais nuo 8 iki 8:30 vai. ryte, 
perduodama vėliausių pasaulinių 
Hnrų ę^ntranfrą Be to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutės 
Pasaką. Są programą veda Stepo 
oas ir Valentina Minkai. Biznio 
reikalais kreipts į Baltic Florists •— 
gėlių bei dovanų krautuvę, 502. E. 
Broadway. $o
Telefonas 268-0489. Ten pat gau
namos “Naujienos”, didelis pasi
rinkimas lietuviškų knygų ir lie

tuviškų dovanu.

Aikštės automobiliams pastatyti

NATIONAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK 
TO BE OBSERVED JUNE 1-7, 19&O BECAUSE...

AAveULANSO 
PATARNAVIMAS i

i
1

TURIM* 

KOPLYČIAS
VISOS* MIESTO

DALYS*.

DOCTORS OF OSTEOPATHS 
D-O.'S, ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG 

) FOUNDATION STUDY
PROJECTS A 71% GROWTH 
FOR THE OSTEOPATHIC 
PROFESSION DURING 

THE 1930'5.

ijud<tuvių
Direktorių

Crab Salad Served In Melon Boats

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪSRADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Apdraustai parkraustymaa 
ii Įvairi y atstumu.

ANTANAS VILIMAS 
TaL 376-1882 arba 376-59H

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 40629

šeštadieniais ir sekmai i eniaia 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stoties W0PA - 1490 AM 

transliuojamos is musy studijc* 
Marquette Parka.

Vedėj* —■ Aldona Dauku, 
Totefi: 778-1543

TuL TArdi 7-1111

BUTKUS - VASATTIS

Manipulative 
THERAPY PROVIDES 
PATIENTS WITH 
AN ADDED DIMEN
SION OF TREAT
MENT.

With m<?k>ns abundant now at local markets, an exciting 
kmcheon idea is Curried Crab Melon Salad. Famiy or guests 
■wifi enjoy the light, yet satisfying combination of debcrowE 
Alaska King crab and juicy sweet honeydew melon.

Succulent Alaska King crab is sliced and tossed with cn^> 
vegetables and a' curry-seasoned mayonnaise dressing. The 
salad is served on peeled and quartered melon “boats” oa 
mdividuai tettuce-lined salad plates.

Alaska King crab meat is snowy white in color with bright 
red striations. Fully cooked, •snth tendons and cartilage 
removed, the meat is ready to be enjoyed in-a favorite recipe 
after defrosting. In-shell packs of whole Alaska King crab legs 
and split legs are also available. * *1

Curried Crib Melon Salads

3/4
2

1 package (6 to 8 oz.) 1/3 cup na lyonnaise
frozen Alaska King 1/2 teaspoon curry powder
crab meat, thawed 1/4 teaspoon sugar /

cup sliced celery 1 teaspoon lemM fuica
tablespoons chopped 1 honey daw melon

green onion Salad greens
Drain and slice crab. Combine with celery and green onion. 

Blend mayonnaise, curry powder, sugar and lemon juice; 
toss with cvb mixture. Chill. Cut melon into quarters length
wise; remove seeds and rind. Place melon quarter* on salatfl 
plates lined with cream. Spoon crab salad onto melon. Makoti 
4 MXTWM. . . . . - “ "* »

>•90 PERCENT OF 
” ALL D.O.'S ENGAGE

IN PRIMARY CARE 
' MEDICAL PRACTICES
WITH OVER 50 PER
CENT LOCATED IN 
SMALL TOWNS

$.©/S PRACTICE 
HOLISTIC MEDICINĄ 
TREATING THE 
WHOLE PATIENT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE OR INJURY

(LAOUWICSI

Z424 VV'iiiJl OVU STKKirt KKfnhfir 7*1213
AiVib SOUTHWEST HIGHWAY, Pbio» Hilu, m, >74-4411

T«L: OLympic Z-1X4

«

PETRAS BIELIŪNAS
U4S So, CALIFORNIA AVK TeL: LAfayette 2-3473

► — Haajtenot, ChWco, 8, Cl Tnnratay, May 20, 1982



Dengiame ir taisome visų rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

— Jakartoje prasiveržė ugni-l mas skersai ir išilgai . . .

L

R. LIET. BENDRUOMENE

(iKgomug

"%

i
i

K*m*L — PartUrimvi
UAL KSTAT1 FOR SALI

Pardavimas ir Taisymo 7 
2644 West gWi Strwt 
Tek REpublte 7 1*41

kalnis, 
javams. 3,500 gyventojų priva
lėjo bėgti iš namų. Pelenais už
versti didžiausi laukai, i

TAUTOS F O XIX) 
' " SUVAŽIAVIMAS

(Atkelta iš 5-to puslapio)

Hot Springs Village.
Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

BUTŲ NUOMAVIMAS 
.• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

2 po keturis, medinis, Brighton Parke. 
$39,500. Savininkas ducda paskolą.
2 po 4-ris, medinis, Įrengtas skiepas.'

ir C. Vilnis.
Naujai išrūkta Taryba susi

rinko savo pirmajam v pusė-

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 Š. Kedzie Ave.

(312) 776-8700

— Teis'nmkai tvirtina, kad 
britai neturi teises >pulti* Falk-1 
land salų. Britai atsako, kad to- 
kios teisės neturėjo ir Argenti-į 
nos generolai.

— Britai prašo JAV duoti 
jiems-gazlino ir reikaHngas ša-’ 
•vinių -atsargas.. Jie sieks atsiima 
Falkland salas. ' - V •

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymu knyga 

‘‘Liucija” -jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių ,; 
gyvenimą tiuo XX -šinįtnieČio 
pradžios, iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 prsl. Kaina 85.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

________________ I <
.—r Tel-Avi ve į karišką auto- 

mobilį būvą įmestos dvi bombos.

• 6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga
ražas. $17,600 pajamų. Arti 64-tos 
ir Kedzie.

aukir dydis iš Kanados pralcn- • džiuilr pasiskirstė pareigomis: 
Pirmininkas A. Vakselis/ vice 
pirmininkai A. Juravičius, J. 
Giedraitis, L. Grinius, A. Patu- 
mis ii* J. Valaitis; Sekretorė L 
Banaitięnė; nariai — J. Audė
nas, J. Bobelis, A. Jąnačienė, 

į A. Markevičius, M. N reikienė, 
J. Petrulis, A. Rinkūnas. G.

kia vi>ų kilų kraštų lietuvių 
pmporcingų dosnumą. Kana 
dojr veikia 20 'Pautus Fond- 
apylinkių. Atstovybė pristatė 
Tautos Fondo. Centrui 050 au
kotojų adresus ELTAI gauti. 
Atstovybė taip pat įteikė eile 
“Soviet Genocide in Lithua
nia” knygas kopijų įtakingiems t Vilnis.
Kanados pareigūnams, žurna-Į Taryba sudarė naujų Vai- 
listanis, profesoriams, buiini-.d oų iš pirmininko J. Giedrai- 
strams.

Tautos Fondo ir autoriaus 
šeimos finansuotos Dr. J. Pa
jaujo knygos “S viet Genocide 
in Lithuania” pareikalavimas 
buvo didelis ir po poros mė
nesių reikėjo išleisti antra jos 
laidą.*

Suvažiavimas išrinko nauja 
1982 19g3 melų Tautos Fondo 
Tarybą iš 15 narių. Taip pat 
buvo priimtas nutarimas, kad 
Taryba susitarusi su VLIKO 
Valdyba kooptuotų dar vienų 
narį. Į Tarybą buvo išrinkti: 
J. Audėnas, L Banaitienė, J. 
Bobelis, A. Firavięius, J. Gied
raitis, L.Grinius, A. Janačienė, 
A. Markevičius, M. Noreikienė. 
A. Patamsis, J. Petrulis, A. Rin-

kūnas, J. Valaitis, A. \ alksells 1 Clevelando Latvių ir Estų Lais
vinimo SąjungonLs, ruošia bai
siųjų butelio įvykių minėjimų 
— ekumenines pamaldas — sek
madieni, š.ni. birželio mėp. 13 d. 4 i 
Pamaldas vyks pirmą vaL po
piet šv. Jono katedroje, Superior i 
ir East 9-la gatyė. Orgatif/acijos 
prašomos dalyvauti uniformuoti 
ir su vėliavomis. Lietuvių visuo- | 
menė nuoširdžiai kviečiama gau
siai dalyvauti. Smulkesnės in- j 
formacijos bus patiektos* vėliau. ’

Amerikos Lietuvių Taryba, 
Clevelando Skyrius

cio, i/dininku V. Kulpos, fi
nansų sekretorės A. Katinie- 
nčs, J. Pumputienės; narių — 
J. Vytuvienės, A. Staknienės ir 
B. Lukoševičienės. Finansų: ir 
revizijos komisijos ir teisiniai 
patarėjai paliko tie patys. *

Bendroje išvadoje suvažia
vimas buvo pozityvus savo 
darbų ir veiklos sprendimuose. 
Suvažiavimas baigtas .Tautos 
Himnu. ' r ‘%-’-

(Eltos informacija)

Plungės miestelis ir jo gražios apylinkės
Plungės miestelis buvo žino-

N«mal —• PardrrbMl -■
UAL UTAT1 FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
E HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKRJIMAIS. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS 1: !

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

— Amer. Lietuviu Tarybos 
Clevelando Skyrius, drauge su

— Karo stovis tiek : suskaldė 
lenkus, kad dabar apie'reikalin- 
gą lenku vienybę kalbbs nega
li būti.

padaręs daug nuostoliųper Plungės miestelį ėjo ke
lias į Palangą, Klaipėdą, Rie
tavą ir kitur.

Plungė yra į rytus nuo Kre
tingos, Telšių pusėn.

Prieš antrąjį pasaulinį karą, 
Plungė jau turėjo apie 7,000 
gyventojų* / nemažai verslo 
įstaigų ir šiaip įdomių vietų.

18-to šimtmečio pabaigoje 
Plungę valde pagarsėję 'grafai 
Zubovai.

Vėliau ji atiteko kunigaikš
čiams Oginskiams. -- y

Oginskių rūmai buvo labai 
puošnūs, o 100 ak erių parkas 
galėjo puošti bet kokį Europos 
didmiestį. ;

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais čia buvo žvėrynas, bet da
bar jau jo nebėra; jis išnaikin
tas. ■ 1

Prie senos mūrinės bažny
čios, praeitame šimtmetyje gra
fai Zubovai pastatė varpinę, 
.žemaitišku: stiliumi, .i t

Plungė- yrą buvusi kuni-/ 
gaikščių Oginskių rezidencija 
ir apie šiuos didikus • yra už-

Babrugo upės kranto stovi di
dingas Gondingos piliakalnis.

Šis piliakalnis yra nuostabiai 
gražioje apylinkėje, virš 100 
metrų-iškilęs nuo vandens pA-} 
viršiaus.

i- i •• j j z po ^-ns, memins, iren^iabŠioje apylinkėje yra dar 4 72-ros ir Campbell. $39,000.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA . !

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE ‘

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

kiti piliakalniai, kurie kartu su 
Gondingu sudaro visą gyni
mosi sistemą. - '

Šioje vietoje vra buvę, dabar 2 sklypai arti vandens. 
. Tint <s'nrrinęrę Vi 11P f? P
jau išnykę, apskrities miestas 
ir garsios Pilsudskių giminės 
rezidencija.

ELEKTROS {RENGIMAI 
' PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto, leisimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose, gralt, ' 

garantuotai ir sąžininga L. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
Tai. 927-3559

MEDICINOS' DAKTARAS

ii^As Ban z’visius
• visokių.pasakojimų.

Oginskių orkestro, rnoky- 
•' kloję buvo ir M. K. Čiurlionis, 

kuris vėliau pagarsėjo kaipo 
dailininkas.;

; Į pietų vakarus nuo Plungės
• j;Už 6 kilometrų, ant dešiniojo

Vieno fabriko direktorius tu- Į 
rėjo aprodyti savo įmonę rusu 
delegacijai. Jis pasirinko laiką, 
prieš darbo pabaigą. Jiems be
vaikščiojant, pasibaigė darbo 
laikas,ir darbininkai sujudo bėg i 
ti namo ir prabėgdami stumdė 
to fabriko direktorių.

-r— Pas mus nebūtų šitaip, — 
pašaipiai ,tarė rusų delegacijos 
vadovas. — Sovietijofe kiekvie
nas darbininkas dirbtų, kol pa
baigs darbą, visiškai nežiūrėda
mas, kad darbo laikas pasibaigė./ 
Direktorius iš pradžių nesusi

gaudė,; ką atsakyti, bet netru
kus linksmai. pratarė:

— O, nekreipkite dėmesio į 
tą gaują. — Jie visi yra bolševi- { 
kai! I

1

PROGRAMA
>' v

MINĖJIMAS ĮVYKS LIET. TAUT. NAMUOSE
6422 S. KEDZIE AVĖ . CHICAGO. ILL. ’

y
s*-

0

. JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA :

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

8 
. Mii

■ <3

I h

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, įdėtų viršelių knyga

KOVOS DEL LIETUVOS

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

........
DĖMESIO 

62-80 METŲ AMž. VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automd^Hlo 
Liability apdraudimas pciuinki- 

kams. Kreiptis:’
* A. L A U R A T T I I 

4645 So. ASHLAND AVI.
Tel 523-8775

102 pusi. . Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —S3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ'IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA. . r

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

Mr. K. Januta, 
2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

B

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali datų 

padėti teisininko Prano ŠULO, 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WRL.T.S peržiūrėta, “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomi!- 
formomii

Knyga su fonnomis gauna 
ma Naujienų administracijoj*

“Grybai sparčiai auga drėg
nose vietose, ir dėl to turi liet
sargio išvaizda.

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

F. MEDAS, 4055 Archer Avcnso, 

Chios©, UI. «»«32. Tri. YA 7-591*

M
ŠIMKUS,;

Notary Public.
• INCOME TAX SERVitE <

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
Taip? pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra 

šymai ir kitokie blankai-

HOMEOWNERS POLICY
F. Zr»oli*. A®ent fi

W. M
Ev«r». Fart I1L 
40642, .

*

82.00

“Dienos metu žemė sukasi 
aplink Saulė; naktį — aplink 
mėnuli.

tirt 6 vaL vak- Šeštadieni nw 
R vai ryto Iki 12 vai (L 

Ir pagal cuMtarim*.
TcA. 776-5162 arta 775-51W

33Mf We»t 63rd StraH
ChfcacL IQ. »06»

AdvotkXtaa
GINTARAS P. CKP1NA1 

x r /

Dr. A, J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais _________________ L

Minkštais viršeliais, tik_______________ _

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
2M0N£S. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

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

4eda>t $1 persiuntimo Hlaidonu.

Naujkaioa, Chicago, R, J1L Thursday, May 20, 1982

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius..gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytoji šUiminimus.

A. Gug»en -J MINTYS IR DARBAI, 259 pal., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą.------------------------------------------------------- 18.00

13.00

ENERGY 
WISE




