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Prez. R. Reagan ir prez. F. Mitterrand 
pietavo Elysee Rūmuose

SUTINKA JŲ PAŽIŪROS APIE FALKLAND SALAS, BET 
SKIRIASI NUOMONĖS PIETŲ AMERIKOS POLITIKOJE

mą iš Rusijos į Vakarų Euro
pą atšaukiamas.

PARIS, Prancūzija. — Prezi
dentas Reaganas turėjo pasitari
mus Elysee Palace šu preziden
tu Francois Mitterrand prieš 
numatomas sunkias derylias 
ekonominiais klausimais šį sa
vaitgalį Versalyje.

Svarbiausi klausimai 
aukšti paskolų procentai ir su-" 
varžymai prekybos su Sovietų ; 
Rusija. Be to', Falkland salų kri- ( 
zė; protekciniai muitai ir Vidu
rio Rytų bėdos, ypač Irano - 
Irako karo eiga.
‘ Turimomis žiniomis; abu pri
ėjo vienos nuomonės, kad ko
vos Vidurio Rytuose ir Falkland 
salose tūri baigtis kiek galima 
greičiau. Sekretorius A. Haig 
pranešė, jog prez. Mitterrand, 
kaip ii- prez. Reaganas, palaiko 
anglų pusę. Abu pritaria Sau
gumo“ tatybos rezoliucijai, rėi-j 
kalaujant sustabdyti kovas, at
šaukti Argentinos kariu^ Ir pa
siekti susi tarimo’ derybų keliu. 
^kretoriatųT-Haig pranešimu, 
abiejų prezidentų pasitarimų 
pirmoji diena buvo sėkmingą. 
Nežiūrint prezidentų ideologi-: 
nių skirtumų, jų~ pasikalbėji 
masvyko.labaidraugiško'j nuo
taikoj-,' - ’■ 'v'.
-.Prez. .Reaganas, pakėlęs tau

rę, pareiškė: “Vive la France” 
ir, kad nežiūrint, įvairių dabar
tinių pažiūrų skirtumų, Prancū
zija .ir JAV yra pasaulio se
niausi draugai.

Prezidentas Mitterrand savo 
kalbą pradėjo: “Mano mielas 
Ron”.

Socialisto prez. Mitterrando 
nusisMymas sutinka' su 'Ameri
kos politika, kiek ji liečia So
vietų: Rusiją, Afganistaną ir 
Lenkiją, bet Mitterrand yrą 
nusistatęs prieš JAV pažiūrą į 
kairiųjų įtaką Pietų . Amerikoj e. 
Prancūzai simpatizuoja Salva
doro partizanams. į

Mitterrandas yra prieš aukš
tus ihvestaėijai procentus Ame
rikoje, nes kapitalas išplaukia 
iš Europos. . ’

Prancūzija nepritaria Ame- ■ 
rikos norui, kad Europos tautos 
suvaržytų kreditus Sovietų Ru
sijai. Tuo klausimu buvo pasi
tarimas tarp sekretoriaus Haig 
ir Prancūzijds užsienio reikalų 
ministerio Claude Cheysson.

Amerikos spaudimas prieš 
natūralių dujų vamzdžių tiesi-

buvo

RUSAI ĮRENGIA RADARO 
SISTEMĄ ARGENTINOJE
BUENOS AIRES. — Diplo

matų žiniomis, Rusija įtaiso 
modernią radaro sistemą visu 
Argentinos pakraščiu. Tai pir- J 
moji karinė rusų pagalba Ar-

I gentinai nuo Falkland salų ka
ro pradžios.

Apie 20 rusų radaro specia-j 
listų atvyko Argentinoj ir pra- ’ 
dėjo darbą radaro tinklui pra- { 
vesti. Iki šiol Argentina neturė
jo geros pakraščių sekimo sis
temos, kuri galėtų pranešti apie 
atskrendančius lėktuvus.

Jeigu karas nesibaigtų, ang
lams užėmus'"Falkland salas, 
tar Argentina turės gerą radaro 
sekimą prieš atskrendančius 
anglų lėktuvus.

- URA£ANAg<4LBERTO<*\ 
PIETŲ FLORIDOJE *

MIAMI. — Pietų Floridos gy
ventojai ketvirtadienio naktį ap
leido ąaa’tū namus, nes uraganas 
AlbertO ateina“;^!) mylių greičiu.

Atrodo, kad uragano pagrin
dinis kelias eis per Fort Myers 
miestą, kurio gyventojai viso
mis priemonėmis bando pasiša
linti iš šios srities.'

Key West jau visai apleistas.
Spėjama, kad bangų aukštis 

sieks virš 7 pėdų ir lietaus 
kris nuo 5 iki 10 coliu.

iš-

NUBAUSTI ISPANIJOS 
SUKILIMO VADOVAI

MADRIDAS. — Ispanijos su
kilėlių vadai, gen. Jaime Milans 
del Bosch ir pulk. Įeit. Antonio 
Tejerd Molina, kurie 18 vaL pa
laikė ispanų parlamentą arešte, 
buvo nubausti po 30 metų ka
lėjimo.

Kiti sukilėliai gavo po ma
žiau.

• — Penktadienį aukso uncija 
kainavo $312.

KALENDORJRLIS

Birželio 5: Bonifacas, Milvy- 
Jė, Vieštautas, Nemiga, Godvl- 
lis, Mdetė.

Birželio 6: Norbertas, Mėta, 
Alvytė, Gandras, Kuklė, Tauras.

Birželio 7: Milda, Mingaila, 
Midas, ’ žiedūna, Darbutas, Šil- 
gailė.

i Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:20.
Oras vėjuotas, vakir| gali lyti.* ■ -» t**• T» •

Prez. Reaganas ketvirta
dienį vaišino prancūzų pre
zidentą. įtakingesnius pran
cūzų veikėjus ir aiškino 
Amerikos pastangas padėti 
doleriui stiprų ekonominį 

pagrindą.
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PAŠOVĖ ARABĄ, BANDŽIUSĮ 
NUŠAUTI AMBASADORIŲ

POLICIJAI PAVYKO SUIMTI DU PASIKRSINTOJVS, 
RADO TERORISTŲ NAUDOTĄ REVOLVERĮ

R;sont ėmadjajĮ jį satn^rsi ounSuapjtB OĮifuniiBd 
fiiuTdĖn htupnej, seppimed sei.<}B’sed asauida^ asautinej hiAirpn
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ARGENTINIEČIAMS SIŪLOMA 

NEDELSIANTPASIDl'OTL
GENEROLAS MENENDEZ ATSAKĖ, KAD JIH YRA 

PASIRYŽĘ “KOVOTI IKI PASKUTINIO”
1 FALKLAND SALOS, A.P. — 
Argentiniečių kariai yra įsitvir
tinę aplink Stanley miestelį. 
Anglai juos apmėto bombomis 
ir lapeliais, siūlančiais greičiau 
pasiduoti. Bet argentiniečiai, at
rodo, pasiryžę gintis ir stipriai 
priešinasi anglams.

Vyriausybės pranešimu iš 
Londono, premjerė Thatcher 
davė leidimą karo vadovams, 
Stanley miestelio puolimą gali 
pradėti kada jie ras patogiau
sia, nežiūrint jokių politinių ar 
diplomatinių priežasčių.

Karo vadovų žiniomis, gene
rolas Jeremy Moore, sausumos 
pajėgų vadas, nepradės dar 
pudlimo iki savaitgalio, nes jis 
nori privežti daugiau kariuo
menės ir sunkiųjų ginklų prie 
fronto linijos.

Lapeliuose yra admirolo John 
Woodward prašymas Argenti
nos generolui B. Menendez. Ja
me rašoma, kad padėtis yra to
kia. kad tolimesnis pasiprieši
nimas yra beviltiškas. Prašo'ma 
pasiduoti be kraujo praliejimo. 
Į lai generolas Menendez įsakė 
savo kariams “kovoti iki pasku
tinio”. I

. , ' "j

Kiti lapeliai ispanų ir anglų 
kalbonrs skirti argentiniečiams 
kareiviams. Siūloma padaryti 
“gerą ir;. garbingą” sprendimą,^ 
pasiduodant kaip padarė jų 
draugai South Georgia saloje.

Toliau lapeliuose rašoma: 
“Dėl anglų blokados, nęi ;mais- 
to, nei ginklų atsargų nebegau
site. Pagalvokite apie savo arti
muosius ir jūstį džiaugsmingą 
sugrįžimą. Mes nenorime dau
giau kraujo praliejimo.”

— l^ada Castro paskelbė, kad 

jis siųs lėktuvus Argentinai pa
gelbėti, britų premjerė davė 
,24 valandas Stanley srity esan
tiems argentiniečiams padėti

* ginklus. -

ČEKISTAI PATARĖ JURGU- 
TIENEI VAŽIUOTI NAMO

Lazanskos narna, 
Marijai Jurgutienei nu- 
badavimą ir važiuoti į 
Užsienyje nežinomi as- 

paleido gandus, kad ne-

MASKVA, Rusija. — Chicago 
Tribune korespondentas prane
ša. kad lietuviai čekistai užėjo 
j Tatjanos 
patarė 
traukti 
Vilnių, 
menys
pažįstami asmenys gulėjo ant 
Lozanskienės namų laiptų ir 
nieko neįleisdavo į vidų. Dabar 
pranešama, kad niekas ant tų 
laiptų negulėjo. Atėjo lietuviai 
čekistai, įsakė jai vykti į Vilnių, 
nes komunistų partijos vadovy
bė nOri iš naujo svarstyti josios 
prašymą išvažiuoti į Ameriką 
pas vyrą. Dabar atsirado naujų 
duomenų, todėl jai vertėtų nu
vykti į Vilnių, informuoti ko
munistų partijos narius.

Atvykusieji įtikino Jurgu- 
tienę, kad patarimas gali būti 
rimtas. Ji baigė bado streiką, 
išgėrė stiklą vaisių sunkos ir 
naktį išvažiavo į Vilnių.

Tatjana Lozanskienė pranešė 
Tribune atstovams, ' kad lietu
viai KGB nariai atvyko į josios 
butą ir patarė Jurgutienei va
žiuoti namo.

KINIEČIAI IŠLEIDO
/ AMERIKIETĘ

'• PEKINAS. — Lisa Wichser, 
apkaltinta valstybės paslapčių 
vogimu, buvo laikoma kalėjime 
visą savaitę.

Ji atvyko į< Kiniją, surinkti 
duomenų dėl savo darbo dokto
ratui apie “Kinijos žemės ūkio 
ekonomiją”. Ji pakaltinta gavu
si dokumentus, kurie buvo už
drausti užsieniečiams.

Jai įsakyta apleisti Kiniją per 
48 valandas. Prieš išvykdama, 
ji padarė pareiškimą: “Aš bu
vau Kinijos draugė ir toliau 
būšiu jot draugė”.

LONDONAS, Anglija. — Kel 
virladienio vakarą, Izraelio am 
basadoriui išėjus iš Dorchester 
viešbučio, į jį paleistos kelies 
kulkos ir sunkiai sužeistas. Am 
basadorius šlomo Argov tuojau 
buvo nugabentas į artimiausią 
Londono ligoninę, kur jam su
teikta pirmoji pagalba ir pada 
ryla būtinoji operacija.

Beveik tuo- pačiu metu amba
sadorių lydėjęs asmeninis sar
gas paleido kelias kulkas į ara
bą, bandžiusį nušauti posėdyje 
dalyvavusį Izraelio ambasadų 
r-ų Argovą.

Pasikėsintoją turėjo paimti 
prie Dorchesterio viešbučio lau- 

‘ kusieji du asmenys. Policijai 
Į įtariamas buvo vienas arabas, 
kuris nervuotai vaikščiojo vieš 
bučio' apylinkėje. Policijai pa
vyko užrašyti automobilio nu
merį, kuris taip pat buvo pasi
kėsinimo srityje. Matyt, kad jis. 

plaukė pasikėsintojo, bet jis su- 
nępąjėgė pasiekti airto^ 

mobilio.
Automobilio numerį užsira

šiusi policija tuojau pranešė 
visiems Londono policininkams, 

nesutiks mažinti atominiu rakė-, kaip tas automobilis at
hl ska-črms " įrodė. Paaiškėjo, kad Londono

policija yra gana gerai organi- 
Rusai tvirtina, ksd preziden- zuota. Policijai pavyko' pastebėti 

tas Reaganas paruošė tokį pla- automobilį, jį sulaikyti ir suim- 
ną, kuris įsakys mažinti tiktai 
rusams, o Amerikos atominių 
raketų atsargos nebus mažina
mos. Rusai nurodo, kad Ameri
ka sutinka mažinti Žemėj esan
čiu atominiu

9UI0JEUI SĮS^raA

RUSAI NEMAŽINS 
ATOMINIŲ RAKETŲ

J MASKVA, Rusija. — N 

rink į Brežnevo sutikimą į ato
minių raketų mažinimo pasita
rimų pagrindus padėti prezi
dento Reagano pasiūlymą, rusai -.

ti automobilyje buvusius 
arabus.

Policija taip pat pranešė, kad 
jos žinioje yra revolveris, ku 

j riuo teroristas bandė nužudyti 
su trečdaliu, bet visai nekalba! ^zrae^10 ambasadorių.

raketų skaičių vi-

sadorių lydėjo saugumo polici* 
tinkas, kuris matė, kip pasikė- 
siutojas suže'dė į galvą, amba
sadorių. Tada ambasadorių • ly
dėjęs policininkas išsiėmė re
volverį ir paleido šūvį į pasikė
sintojo galvą.

Ambasadoriui Argov buvo 
padaryta pustrečios valandos 
operacija. Jis yra labai pavojin
goje padėtyje.

Britų policija pareiškė įsiti
kinimą, kad prieš Izraelio am
basadorių kėsinosi arabai, bet 
jie nieko galutinio netvirtina, 
kol nebaigtas tardymas.

Britai praneša, kad ambasa
doriaus sargui pavykę sunkiai 
sužeisti užpuoliką į kaklą. Kul
ka neperėjo galvon, bet prakir
to gyslą, einančią į galvą. Britų 
daktarai stengiasi išgelbėti pa
sikėsintojo gyvybę, l>et nėra 
tikri, kad jis pajėgs atsigauti 
Sužeidimas gana pavojingas.
'•Ambasadorius, Išėjęs dš Dor

chester viešbučio, skubėjo prie 
•avo automobilio, stovėjusio vi
sai netoli viešbučio įėjimo. Lon
dono policija apsupo visą Dor
chester holelio sritį, kad galėtų 
patikrinti įtariamus žmones. TJ- 
je vietoje, kur sužeistas amba
sadorius ir pasikėsintojas, pa
statytas specialus sargas.

Balandžio 3 d. buvo nužudy
tas izraelitų diplomatas Jak.oy 
Bars: m anov. Vyria u j a įsi tikini
mas, kad šias žudynes organi
zuoja Libane veikiantieji arabai 
teroristai.

apie raketas, kurias amerikie- Londono policijos viršininko
— Britai nenori apšaudyti gy- 

mo metu buvo tame pačiame ventojų kvartalų, kad nenuken- 
; viešbutyje, pareiškė, kad amba- tetų seni salų gyventojai.

čiai yra įrengę nuolat skraidau- Pavadu°t()jas, kuris pasikėsini- 
čiuc’se dideliuose lėktuvuose. J

Į
Jeigu prez. Beagano planas J 

būtų priimtas ir atominės bom
bos abiejose pusėse vienu treč
daliu būtų sumažintos, tai So
vietų atominis pajėgumas būtų 
sumažintas dviem trečdaliais,' 
o amerikiečių atominis pajėgu- ■ 
mas būtų du kartu didesnis.

Kokiais kompiuteriais rusai 
šiuos apskaičiavimus padarė,

AR RINKIMUOSE DALYVAVO 
1.500.000 BALSUOTOJŲ?

WASHINGTON. — Thomas 
Sheehan, Lojolos universiteto 
profesorius, paskelbė New York 
Times laikraštyje, kad tikru
moje Salvadoro rinkiniuose ga
lėjo dalyvauti tik 700.000 bal
suotojų. Daviniai gauti iš jėzui
tų administruojamo universite
te Salvadore. Jis kaltina JAV 
valdžia, kad ji dalyvavo arba ži
nojo apie planą paduoti netei
singus rinkimų davinius.

Valstybės departamento at
stovas Alan Romberg pareiškė, 
kad ne tik jis, beU ir daugelis 
žmbnių, kurie stebėjo rinkimus, 
nesutinka su tuo pareiškimu. 
Taip pat nei viena dalyvaujanti 
politinė partija ir rinkimų ste
bėtojai nepadarė nusiskundimų 
dėl kokių nors netikslumų ar 
suktybių.

wOB:®S3b
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Netoli šio laikrodžio Ix>ndono centre, prie Dorchester vieš
bučio,-buvo.aunkiai sužeistas Izraelio ambasadorius Argov.
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LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 321
Oak Lawn, HL 60454

ŠV RAŠTO
N AUJ ASIS ’ TESTAMENTAS

kuopa jau viduryje 
irgi šoko pirmyn: 
dešinės 7-ta ir 2-ra 
iš kaitės 4-ta kuopa.

Fbr the woman 
whoš at the heart of 
her family^ finances.

šaudę. Tai kas šaudė? Sako, kai 
pamatė per Nemuną atbėgant 
kariuomenę, tai išbėgiojo ir pa
sislėpė. Tuoj pat atėjo 7-ta ir 
2-ra kuopos ir kiek vėliau 4-ta 
kuopa. Iš kareivinių buvo išva
ryti ir išrikiuoti visi sukilėliai. 
Atėjo iš arešto paleistas Kariuo
menės vadas Liatukas ir kiti 
karininkai prie išrikiuotų suki
lėlių. Vadai pasiėmė savo kuo
pas .ir komandas, ar baterijas, 
ir nusivedė į kareivines. Tuomet 
atvažiavo ir šarvuotis, tačiau 
nei šarvuočiui, nei kitoms kuo
poms puolant per Nemuną, iš
skyrus 1-mą kuopą, šaudyti ne
teko;

“Kario"’’ 1981

LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. ĮRIŠTAS 
KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

KAINA $35

Puslapis 285, 8 p. pulko vadas 
mjr. Čaplikas nesulaukdamas 4 
p. pulko kuopos apie 10 vai. da
vė įsakymą pulti Panemunę. 
Tai neteisybė. Apie^l^pralandą

lėlius^ šake įsakymo duoti ne-

kymas šaudyti. Taip tęsėsi gal 
pora valandų. Einant bataliono 
vadui pro šalį, sakau: “Tamsta 
vade, reikėtų duoti po kelis šo
vinius iššauti, kareivių ūpui pa
kelti’’. Bataliono vadas pečiais 
patraukė ir nuėjo nieko nepaka
kęs. Tada aš, savo iniciatyva, 
savo kuopai padaviau komanda 
šautuvams po 20 šovinių, kul- 
kosvaidžiamš po vieną kaspiną 
pasiruošti. Eteikia pastebėti, kad 
tą komandą7 girdėjo visas bata
lionas ir’ kai padaviau komandą: 
“VgnfeT^ tai buvo paleista to
kia ugnis,' taip koncentruota,

niekur nei vienas jų neatsihepė.
Kiek palaukęs, bataliono va

das įsakė vesti kuopas į karei
vines

TAVO ŽODIS YRA TIESA 
Jono 17:17

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS

SOME CHICAGO MOTOR CUJS TIRS ON

EXPRESSWAY DtMMr

2212 WEST CERMAK ROAO : CHICAGO, ILL. 60609 

Peter Kazanauskss., Pre*. Tel.: 847-7747 
SXXMt X *-l

SERVING CH1CĄGOLAND SINCE 1905 -

O kitų dalinių sukilimui likvi
duoti nebuvo. Vasario 23 d. jau 
dalyvavo ir 4ta kuopa. Kuris da
linys ją pakeitė įgulos/ sargy
bose, nežinau, tik nė iš 6 p.p. 
1 bataliono. Sukilėlių puolime 
dalyvavo visos bataliono kuo-

Jau nepriklausomybės laikais* 
Telšiai buvo išaugę į žymų kul
tūros, švietimo, pramonės ir 
prekybos centrą. Aukštesnes 
mokyklas, gimnazijas lankan
čių mokinių skaičius siekė 
tūkstančius. Garsėjo ir vyskupo 
Motiejaus Valančiaus gimnazi
ja, kurią įkūrė "Saulės” drau
gija. Karo metu veikė ir Su
augusiųjų gimnazija, vadovau
jama žinomo šviesuolio K. Moc
kaus. Telšiuose veikė ir garsio
ji Jcšivos rabinų mokykla. Įžy
mybe tenka laikyti Ih'and Genio 
pastangomis įkurta ir išugdytą 
ALKOS kraštotyros muziejų.

Apie 
liudija

(Tęsinys)
Kai tik areštavo Kariuomenės 

vadą tuojau ėmė šaudyti iš pa
trankų į Kauną ir Šančius. Svie
diniai švilpė per Šančius ir kaž
kur už Aleksoto sprogdavo. Ta
da 1-riios kuopos vadą su vienu 
skyrium paskyrė generalinio 
štabe apsaugai, o jaunesni kari
ninką Menkštėtorį — Lietuvos" 
Banko apsaugai, irgi su vienu, 
skyrium. Aš likau prie kuopos. 
Batalioną vadas įsakė 1, 2 ir 7-ai 
kuopoms užimti poziciją ant Ne
muno kranto priešais Panemu
nę. Kai tik mūsų kuopos užėmė 
.nurodytą poziciją palei Nemu- . ~. i -t 7- ■ • a sukitehu šaudymas buvo prašina,, pamatę sukilėliai i mus eme % _x. f . -i . . v l d& ęs. taip staiga -ir nutilo. Mu-šaudyti ir gyskmo is visų kam- • **JT ;
pu. O, murris nebuvo, duotas įsa-.fc Vi

ŽEMAIČIŲ SOSTINĖ
nuo Baltijos jūros, Že-
aukštamoĮe, stiebiasi

Lietuvos padangėn, 
Masčio paežerėje, žy- 
Žemaitijos miestas —

Puslapis 289. čL
rytą 8 pėst. jzulko vadas*" Čapli
kas lankėsi kareivinėse in aiš
kino kareiviams sukilėlių supi
mo ir puolimo planą. 6 pulko 
batalione jis nesirodė, 8 pulkas 
sukilėlių malšinime nedalyvavo.

Jei plačiau apžvelgt to suki
limo Įvykius, aiškiai matyti, kad 
buvo didelis tūpčjorimas ir ger 
neraliniame štabe. Štabo parei
gūnai lankėsi 6 p.p. batalione, 
matė ir girdėjo kareivių nusista
tymą prieš sukilėlius. Kai buvo

pai iššauti po 5 šovinius, kul
kosvaidžiai nutraukia ugnį ir 
eina paskui mus. Kuopa iššovė 
po 5 šovinius ir vėl bėgte .pir
myn. Pasiekus, Nemuno krantą 
padaviau komandą: “Ugnis!” O 
pats atsisukau pažiūrėti kas de
dasi užpakalyje. Mūsų kulkos
vaidžiai ir kpt. Kaunas jau bu
vo nusileidę ant ledo ir ėjo pas
kui mus. Kitos kuopos pamatė, 
kad 1-ma 
Nemuno, 
Mums iš 
kuopos, o
Kūopai įsakiau nutraukti ugnį, 
užsidėti durtuvus ir pirmyn.

arklides, ten 
buvo daug kareivių. Paklausiau 
kas į mus šaudė, šie gynėsi ne-

vius kaip galėdamas”.
Negavęs įsakymo, grįžau prie 

kuopos, čia pamačiau ateinantį 
kapitoną Kauna, vėliau buvusį 
Vilhiaus Karo Komendantą, pul
kininką. Kaunas mane pamatęs 
klausia: "Ką tu čia, Šuky, veiki?' 
Parodžiau savo kuopą ir sakau, 
ką tik .buvau 8 p.p. štabe prašyti 
įsakymo pulti sukilėlius, tačiau 
įsakymo negavau. “Ar kuopa eis 
į puolimą?” Kaunas paklausė. 
‘Aš su šita kuopa galiu ir Liuci- 
pierių išmušti iš pragaro, tik te
gu .duodą man Įsakymą”. Kpt. 
Kaunas ir sako: “Tai ir drožk, 
įsakymo iš niekur negausi” 
“Žiūrėk, kapitone, už 10 minu
čių su kuopa būsiu anoj pusėj 
Nemuno”.

Taip padrąsintas kpt. Kauno, 
padaviau kuopai komandą užimt 
poziciją ant pat Nemuno kran
to. Kulkosvaidžių būrininkui 
įsakiau, kai mes nušoksim ant 

jūs paleidžiat ugnį virš

/slock / 
in^menca.

Jom theP^Tfei P&Mb

Tbd can’t aJbrd to be 
Bėcrose if you’re in 
toe family budget you’re

rasta ir nemaža pirmo^i^|mū- j jų 
su gyvenamosios eros tūkstant 
mečių pilkalnių.

Viena tik negerovė, kad pasi 
saukta technikos amžiaus įkars-. Šatrijos 
tyje nuvainikuoti pačių žemai-; Pelėda, 
žiu kalnu didvbe ir šlove. Tei- J Nelabai ir 
singai, žemaičiai yra . žeminiu-, Telšių, apylinkės Germanto eže- 
r^ai,- gyveną -.žalioje lygumoje, ras virtęs draustiniu. Juk tame
bet žemaičių kalnai: Birutės tiek daug gryno vandens —
kalnas, Šatrijos, Medvėgalio upelių ir požeminių šaltinių,

pramonės galingumą kalnai — nėra kalvos. Kopiant Kas jame maudėsi sako, kad
r gausus darbininkų T tokius- kalnus, tenka gerokai puikus vanduo. M. N.

And tHai’a Ų.S- 
Savincs Bonds cocne in. 
them through your bank. Cr 
encourage your husband to 
wgn upfor the Payroll 
ings Plan where he work*.

' That way, while ycxt’r® 
meet ing the day-to-day e»- 
penses, you’ll still be brrildir< 
a more secure K'tiire for yucar 
family. *

U.S. Savings Bond*. For 
the womAn kuutoi
a good bargain.
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>kaičius, nes tik viename Masr 
čio audimo fabrike dirbo apie 
3,000 darbininkių

Telšių vyskupija apjungė sa
vuose dekanatuose ir Klaipėdos 
prefektūrą, kuri būk vėliau, pc 
Klaipėdos užėmimo, perėjusi 
vyskupo M. Kellerio jurisdik
cijom. Du garsūs Telšių vysku
pai pokario metais tragiškai 
baigė savo vyskupavimą: kan
kinio iuirlinu kr Sibiro trem
timi.

ž ais padavimais. Telšiuose liuteronai turėjo sa-
Pasak padavimų, miestą įkū- vo mažą bažnytėlę, bet neturė- 

ręs žemaičių galiūnas, milžinas jo vietinio kunigo.
Telšis, kurį kai kas vadino ir į Gerai žinomi yra ir Telšių se- 
Džiugu. Jis vienas apgindavęs niūnijos seniūnai: p. Valavičius, 
miestą kuoku nuo priešo puoli-t Mykolas K. Radvilas ir Lietuvos 
riitf. Sakoma, kad jis supylęs iš 
tos vietos, kur dabar Masčio 
ežeras tyvuliuoja. Telšių aukš
tumoje, piliakalnį.

Pirmą kartą Telšiai minimi 
rašytinėje Livonijos ordino kro
nikoje 1 Lame amžiuje. Tel
šiams istorijos bėgyje teko per
gyventi daug karų ir siaubų. Jų 
tarpe ir švedų antpuolį, kai ji^jSav 
žygiavo į Rusiją. Didysis maras 
1710 metais išnaikino' koue 
trečdalį visų gyventojų, pana
šiai kaip ir Mažojoje Lietuvoje 

Telšiai atsižymėjo narsumu 
1831 ir 1863 metais, kai visoje 
Lietuvoje suliepsnojo didieji 
tautos sukilimai. Sukilėliai, už
ėmė Telšius, pastatė valdžią. 
Didvyrius mini ir įrašas, kur L 
iškaltas didžiuliame akmenyje 
Telšiuose.

pamatė kitos kuopoj ir leidosi 
ant ledo, ir į Panemunę. Ir taip 
buvo likviduotas sukilimas.

Tad ir yra (tižiausias nuopel
nas kpt Kauno jo drąsaus pa
siūlymo pulti nieko nelaukiant. 
Kitaip, dar ilgai būtų reikėję 
gulėti sniege ir laukti 4 p.p. kuo
pos ir kažin kaip būtų buvę.

“Kovos, dėl Lietuvos Nepri
klausomybės“ II tome puslapi 
282 ir 283 rašoma, kadangi 6 p. 
I bataliono 4-ta kuopa ir 7-tos 
kuopos būrys nešė įgulos sar
gybą, gi 1-ma kuopa ir 7-os kuo
pos būrys buvo išėję jų pakeisti, 
tai poziciją užimti tegalėjo 2 
kuopa išsidėsčiusi ant kapų ir 
kairiau jos 7-os kuopos būrys 
ir 1-os kuopos likučiai Tai la
bai neteisingos žinios.

Tuo metu kuopos buvo dide
lės, po 140-150 durtuvų ir Kau
no įgulos sargyboms vienos kuo
pos pilnai užteko. Vasario 22 d. 
1-ma kuopa buvo pilnam sąsta
te. taip pat ir 7-ta kuopa ir tokiu 
svarbių įvykių metu iš 6 p.p. į 
įgulos sargybas neskyrė, nes 
buvo dar nelikviduotas sukili
mas.

PASSBOOK 
SAVINGS...

Netoli 
maičių 
melsvon 
gražioje 
miausias 
Telšiai.

Miestas tolydi’ augo ir turi 
d?!vr apie 26,000 gyventojų. 
Telšiai ir dabir yra pirmaeiliu 
Lietuvos miestu. Telšius su 
Šiauliais ir Kretinga jungia ge
ležinkelis. Miestas apsuptas ne 
t*k gražiu mišku, bet ir gra-

pakancleriu, hetinonu virtęs Po* j
vilas Sapiega. į

Telšiuose veikė ne tik miesto1 
(magistrato) ir žemės teismai/ 
bet ir bajorų seimelis.

Iš gausios Telšių leistos ras* j 
tijos ir spaudos suminėtini:) 
dienraštis Telšių Naujienos ir J 
savaitraštis žemaičių Prietelius i 

laiku (1920-23 melais) į 
Telšių mokytojų seminarijoje j 
dėstė ir žymusis rašytojas dr.; 
Vydūnas. Veikė ten ir savu teat-! - » 
ro' rateliu žemaičių rašytojas 
Butkų Juzė, vėliau buvęs Klai-; 
pėdos Darbininkų Balso redak- f 
Jorium. Telšiai surišti ,su rašy- j 
tojos Žemaitės jaunyste. Ji ten j 
surado savo gyvenimo draugą ;

Matomai, gyvenimo sąlygos- 
šiose kalvotose ir miškėtose ap-į 
Lakose yra gana geres, nes ten į 
aptinkama daugiausia mūsų į 
šimtamečių žmonių, 1969'me-1 
tais jų. garbei Telšiuose buvusi į 
suruošta net įspūdinga šventė. į 
Atžymėta tokių gyvenimo did-į 
vyrių net 29. Kaip rašoma, ten ‘pasispausti, kol galima pasiekti 

„r—viHūnės. Tūr būl, siį įfcyadi-
niiiiu “kalvotoji: Žemaitija” ne-vines-. Žygittoįjani per Šančius, 
visai sutiktų Birutės dainos au- Į sutikome gusarų didoką joją, 
torius p. Valiūnas, taip pat ir: Sustabdėme ir 2-os kuopos va- 

Ragąna ar Lazdynų; das paklausė kur joja. Sako, joja 
] žiūrėt kur čia šaudo. Paklausė 

suprantama, kodėl • kas juos siuntė, sako, jie patys 
" susitarę yra. “Ne jūsų reikalas 
kur ir kas šaudo, tuojau marš 
atgal!” ir raiteliai be kalbų nu
joto.

Naktį kuopose vienas būrys 
turėjo budėti nebūti parengtyje, 

: kiti ilsėjosi ramiai. Vienuoliktą 
valandą naktį, man įsakė pasi
imti 12 kareivių ir nuo tilto, pa- 

į nemune. iki tunelio pravesti 
žvalgybą. Netoli tunelio radome 
kelis pasislėpusius II atsargos! ledo.

* bataliono kareivius, sakėsi kadį mūsų galvų. Mes bėgsim iki vi- 
1 buvę prie tunelio sargyboj. Par-{ dūrio .Nemuno, tada duosiu kuo- 

>ivedėme kaip belaisvius. Šiaip
I naktis praėjo ramiai.

Vasario 23 d- batalionas buvo 
į pakeltas anksčiau ir atiduoti 
•; pusryčiai, ir dar nevisai prašvi

tus, batalionas rikiavosi gatvėj 
! ir, pagal įsakymą, išėjo užimt 
į vakar dienos pozicijas.- Tik šian- 
. dien jau buvo ir 4-ta kuopa, nes 
į vakar ji buvo įgulos sargybose.

Kuris dalinys ją pakeitė, neži
nau. Besirikiuojant batalionui iš 
Panemunės, nuo žydų kapų, į 

į Šančius ėmė šaudyti kulkosvai- 
! dis. Batalionui buvo paduota 
Į komanda, bėgte marš, į savo po
licijas. Tik 4-ta kuopa užėmė 
! pozierą kairiau 1-os kuopos iki Įėjome į artilerij 
p tunelio ir tuojau prasidėjo šau- 
į dymas iš abiejų pusių. Sukilėliai

šaudė ir iš patrankų ir taip tę
sėsi gal* tris valandas. Kareiviams 
buvo šalta gulėti sniege, prašė 
leisti sutvarkyti sukilėlius, arba 
vesti į kareivines. Tada aš juos 
nuraminau, sakau, einu į 8 p.p. 
šįibą piašyti įsakymo pulti su
kilėlius.

Nuėjau į 8 p.p- štabą. Pilnas 
štabas karininkų jų tarpe ir mū
sų bataliono vadas. Bataliono 
vadas pamatęs mane, paklausė: 
“Kas yra, viršila,” Tuoj pat priė
jo ir mjr. Čap&kas. Sakau: “Atė
jau prašyti, įsakymo pulti suki
lėlius, nes kareiviams šalta gu
lėti sniege”. Majoras" Čaplikas 
sako, aš- įsakymo dubti negaliu, 
nes ir ašzieturiu įsakymo ir ėmė 
manę glostyti, sakydamas:; lapis 311, yra “pasakyta, kad mjr.

Čaplikas įsakė likviduoti suki
limą ir išvaduoti Kariuomenės 
vadą. Čia turiu pastebėti mjr. 
Čaplikas jokio įsakymo likvi
duoti sukilimą nedavė. Man pra
šant įsakymo pulti sukilėlius, 
atsakė^Jdtti jis pats įsakymo ne
turi ir negali duoti ir man tada 
atrodė, kad mjr. Čaplikas netu
rėjo reikiamo kariško ryžto ir 
drąsos, kuri tokiu svarbiu mo
mentu vadui yra' reikalinga.

Svarbiausią sukilimui likvi
duoti vaidmenį suvaidino kpt. 
Kaunas, kai jis paklausė ar kuo- 
.,oa. eisJ. puolimą. Gavęs atsaky
mą, kad eis, sakė, nieko nelauk 
ir drožk, įsakymo iš niekur ir 
negausi. Taip padrąsintas kpt. 
Kauno, daviau kuopai komandą 
į Panemunę pirmyn. Kai 1-ma pasiųstas batalionas užimti pozi- 
kuopa pasiekė vidurį Nemuno, (Nukelta į penktą puslapį)



LOS ANGELES, CALIF.
PAGERBTA KOMPOZITORĖ 

O. METRIKIENĖ
Amerikoje gimusi, jau trecio- 

sįos kartos lietuvaitė, Ona Me
trikienė laimėjo kompozicijos 
premiją už dainą “Šią nalkį sap
navau Dzūkiją”. Konkursą skel
bė Čikagos Dzūkų draugija, bet 
premijos laimėtojos pagerbimas 
surengtas Los Angeles Tauti
niuose namuose, gegužės 23 , d 

Pobūvį ruošė Rūta Klevą Vi- 
džiūnienė su talkininkėmis, ruo
šėja vadovavo programai. Buvo 
muzikos ir dainų valandėlė. 
Kristina Miekutė fleita pagrojo 
dvi kompozicijas, viena jų Onos 
Metrikienės. Pianinu pritarė 
Raimonda Apeikytė. Ji ir dainos 
menininkams akompanavo. Rim
tautas Dabšys dainavo premijuo
tąją dainą, Stasė Pautienienė u 
Karolė Bichnevičienė Onos Me 
trikienės kompozijas: “Beržai, 

ir “Linksmą valsą”, 
dainos Danu-

atsiradęs tuo laiku, kai Čikagoje 
į simpoziume buvo apkalbėta, jog 
I išeivijoje lietuviškosios- spaudos 

esama perdaug.
Būsiąs dvimėnesinis žurnalas, 

organas Lietuvos Kronikos Są
jungos Čikagoje, kuri leidžia 
“L:et. Katalikų Bažnyčios Kro

’ nitas”, žinoma, kiekviena orga
nizacija apsisprendžia kaip veik- 

I ti. bet pirmąjį žurnalo numerį 
“ perskaičius, tikrai kilo klausi- 

1 į mas: ar iki šiol leistieji katalikių 
i to-

naujieną, kad šios popietės su
manytoją^ žurnalistė ir dailiojo 
žodžio menininkė R. K. Vidžių- ’ 
nienė, laimėjusi Rašytojų drau
gijos A. Barono vardo novelės 
konkurse pirmąją premiją-

Publikos buvo labai daūg, ji 
smarkiai plojo Onai Metrikie
nei, programos atlikėjam ir no
velės konkurso laimėtojai Rūtai .. ....
Klevai Vidžiūnienei. Po progra- ( žki(/i |aikrašž:ai atsisakytų . 
mos buvo užkandėliai, pasisnę- žjnias spausdinti( kcki<K su.

a dėtos L naujagimį?
5 ^Teisėjo atsiminimai

Vytautas Fledžinskas, < varcjo knygą parašė Česlovas 
Vytautas Aleksandrūnas, Stasys gutkys. Naujienų 96 nr.

kėjimai.
Toje pačioje salėje Vincas 

Štokas,

Pinkus ir Vytautas Plukas buvo 
parodai iškabinę savo fotografi
jos meno įvairių temų nuotrau
kas.

to-

*
ŽODŽIU IR

berželiai 
žodžiai antrosios 
tės Mitkienės.

r * t ♦

’ SVEIKINIMAI
RAŠTU

Lietuvos operos solistė Vincė 
Jonuškaitė - Zaunienė linkėjo 
kompozitorei Metrikienei kurti 
ir kurti, nes per dainą tauta pa- 
žįstama^ daina daugiau galinti 
negu politika, nors politika irgi 
reikalinga. . x

Įteikta Onai. Metrikienei do
vanėlė AdoKjos Didžiūtės - Tre
čiokienės, buvusios Lietuvos 
operos solistės.. kuri asmeniškai 
negalėjo atvykti. R- K. Vidžiū- 
nienė įteikė Onai Metrikienei 
įrėmini^ vieną jos'kompoziciją, 
tuo reikšdama kompozitorei pa
dėką už muzikinę į veiklą; ; Esą, 
kai buvo rengiamos žurnalistų 
vakaronės — pobūviai, tai Ona 
Metrikienė paruošdavusi; daines 
h? muzikos programą.
?'Ražtu gaįųtuš sveikinimus- 
skaitė Danutė Kaškelienė, jie 
jiė- ^ųtt: ĖlerioS Tumienės, Dra
mos sambūrio pirmininko Vin
co Dovydaičio, Polikaičių šei
mos ir Radijo klubo vaidybos. 
.-/.Sveikino kompozitorę organi
zacijų atstovai: Birutiečių (Pa- 
žėrienė), vietos . dzūkų. (Moc
kus), Liet. bendruomenės (Dab- 
šys). Įvairių1 muzikos: ir dainos 
parengimuose programą atliku
sių vardu kalbėjo ir sveikino L. 
Mažeikienė. B. Skirienė plačiau 
nupasakojo,- kaip Cfeią lyiętrikiė- 
nę daūg' padėjo jy^atieins 
terų. dainos. yjęnętams,^ mokyr 
daina ir parašydama. 40 ; su: -vir
šum dainų — kompozicijų. ' 
..-Ignas Medžiukas, dzūkas 'ne 
tik kompozitorę Oną Metrikienę 
sveikino, bet pranešė linksmą

* ♦ *
DRAMOS SAMBŪRIO

' VALDYBA

Pirmininku išrinktas Vincas 
Dovydaitis, kiti nariai: Saulius 
Matas, Gražina Raibienė, Elena 
Vidugirienė, 
nė. Režisuoti pakviesta Danutė 
Barauskaitė ir Algis Žaliūnas. 
Buvusi režisierė Dalila Mackia- 
lienė yra iš Kalifornijos išsikrau
sčiusi Floridoje gyventi.

Sambūriečiai nutarė ir sudarė

i
t Alma Prišmantie- ] valsčiuje.k  * _  • J. _

per 
spaudos mašineriją perėjusiame 
straipsnyje “Dvi Petro Stravin
sko knygos”, padaryta klaida iš
spausdinant, jog “Teisėjo atai- 
minimc.i” yra Česlovo Butkaus 
parašyta knyga. Knyga yra Če
slovo Butkio.

Daumantas Cibas mirė, gegu
žės 15 d. Vista, Ca-, mieste. ’Gi
męs buvo 1907 m. Vabalninko 

. Studijavo Lietuvos 
universiteto humanitariniame 
fakultete. Buvo tikras foto'gra- 
fuoti mėgėjas, keliaudamas po 
Lietuvą padarydavo įdomių vie
tų ir retų senovinių daiktų nuo
traukų, jas spaudai duodavo. Ir

2,000.00 dolerių suma, kurią pas-1 Pa^s straipsnius rašydavo. Po 
kirs dramos veikalo rašytojui,* karo Amerikon atvykęs gyveno

Bostone ir Los Angeles. Vėliau 
persikėlė Į Vista, apie 80 mylių 
į pietus nuo Los Angeles. Čia 
įsirengė puošnią sodybą, mėgo 
medžio drožinėjimo dailę. Yra 
parašęs jaunimui skirtą knygą 
“žaižaras”.

Daumanto Čibo/'šeima buvo 
^sa&rSraiįšnįrStą Lie- pati pirmoji Vištoje'įsikūrusi iš

konkurso laimėtojui. Konkurso 
sąlygos bus paskelbtos vėliau.

* % *
. Iš SPAUDOS

; “Bridgets” Lietuvių bendruo
menės angliškai leidžiamas laik
raštukas, balandžio numeryje 
(Vol. 6, No. 4) vedamuoju iš-
SpcLU.^U.111 v • -

tuvių Bendruomenės 30 metų 
sukaktuvėms — “30 YEAlRS”.

Trumpai paaiškinta, kas tą 
Bendruomenė ir kokius darbus 
dirba, kokias tarybas turi. Įdo
mus yra visuomeninės veiklos 
tarybos, ‘ angliškai “The Public j 
Affairs Council” nusakymo pa-1
skirtinis sakinys: “Another of 
its functions is the procurring 

' of diplomatic status for new de
legates who represent Lithua
nia”.

Mano turimas angliškasis žo
dynas aiškina, jog “procure” 
reiškia gauti, parūpinti, tiekti. 
Pagal tai išeitų, kad Lietuvių 
bendruomenės- “Public Affairs 
Council” gauna, parūpina ir gal 
suteikia diplomato statusą Lie
tuvos atstovams. Įdomu, kaip -tai 

' gaĮę&ĮA paaiškinti Lietuvos, at- 
. stovas Vašingtone Stasys Bač-

’ ’ J ?'*- 1 * '* -* • .*

kis ir diplomatijos šefas Romoje 
Stasys Lozoraitis? ;

''Kronikos Balsas”, No. 1 — 
1982 m. kovo — balandžio mė
nesio. Tai spaudos naujagimis,

A. Tamošaitis Kilimas
---------i ~

ALEKSAS AMBROSE

VALPARAISO UNIVERSITETAS
į XZš-tojo šimtmečio pradžioje 
Š. Amerikos lietuvių ateivių 
jaunimas,, norėjęs siekti moks-

vadinamųjų naujųjų.;. ateivių. 
1969 m. “Kalifomijos&Li^tyvių < 
Almanacho” leidėjui tebuvo' ži
nomos dvi lietuvių šeimos' Višto
je gyvenančios—ftąi D. Čibo ir 
A. Dombrosky, o dabar, daugiau 
šia iš Los Angeles,, ten apsigy

ni veno apie 12 lietuvių šeimų. Mi
nėti Dombrosky arba Dambrau
skai — Ona ir Juozas'—’-yra

Amerikoje gimę, .o jų duktė Ka
rol ė Bichnevičienė solo dainininfį 
kė buvo Onos Metrikienės ?pa^ 
gerbimo programoje. Vistos 
naujakuriai palaidojo savo pio
nierių Daumantą čibą. Liko 
žmona Adelė ijri sūnus Kantri; 
mas.

J. Klauseikis

apie 40 mylių nuo Chicagos, 
III. Tuojau iš tos lenkų semi
narijos persikėlė į Valparaiso 
universitetą

; Šafranauskas
cas Greičius, 
tutis ir kt.

Valparaiso

lietuviai 
(Sapranas), 
Aleksandras

Stasys
Vin- 
Bal-

ryti lietuviškos spaudos apžval
gą bei pateikti pasaulio svar
besnių įvykių apžvalgą. Drau
gija yra turėjusi ligi 40 narių. 
1906 m. B. K. Baltutis is Val
paraiso universiteto vadovybės 
išreikalavo lietuvių kalbos kur
su, kuriuose buvo dėstoma lie
tuvių kalbos gramatika, sintak
sė bei lietuvių literatūra- Kur
sų dėstytojas gaudavo šiokį to-

universitetas Ame 
tikos lietuviuose išpopuliarėjo 
dėl keleto priežasčių- Visų pir- 

~ma universitetas buvo pasaulie
tinė privatiska įstaiga, kur mo- ( kį atlyginimą, o kursų lanky-
kėsi abiejų lyčių jaunimas, ne-j1Ųų pažymius užskaitydavo 
ribojant amžiaus. Be to, unŲ ! kaip ir kitų kalbų dalykus. Plr- 
versitetas turėjo paruošiamąjį ( masis kursų mokytojas buvo 
skyrių, į kurį galėjo stoti be j Pranas Smilgevličius, paskui 
pradžios mokyklos baigimo ū I yra dėstę — B. K. Balutis, 
visai nemoką anglų kalbos. Pa* Į Adomas Juška, Steponas Biežis^ 
ruošiamose klasėse lietuvių jau-' Kazimieras Vidikas, J. Vitkus, 
namas ir kitų limigrantų jau-' Vincas Greičius, Anicetas Lin- 
nimas pradėjo savo studjjas- Į kus, Z. Vitkauskas, K. Augus- 
Oficialiai skelbiama, kad Vai-* tas, J. Naujelis, A. Tulys, P.* 
pataiso r (livėrsitefcifc pradėjęs Daužvardis ir kt. Studentų Li- 

! rūpesčiu 
universitetą 

būdavo rašoma korespondęnci-

veikti 1873 m., bet mokslas uni I teratūros draugios 
versitetinio lygio pasiekė tik t apie Valparaiso i 
pradžioje XX amžiaus. 1910 m 
mokslo katedras ir 191 profe- jų į Amerikos lietuvių laikraš- 
šorių bei 5,521 studentą. Uni-jčius. Nuo pat draugijos įsteigi- 

} versiteto bendrabučiuose gyve* į mo susirūpinta .steigti lietuvių 
no 600 S tudentų, ’ 
maitinosi 1.200 studentų. Čia 
buvo sudarytos sąlygos mokytis 
ir neturtingiems studentams,» 
kadangi čia galima buvo ir -fi* 
žinių darbu užsidirbti pragyve
nimą.

Pirmieji litu vi ai
Valparaiso universitete jau bu-

valgyklose studentų biblioteką ir skaityklą. 
1913 m. biblioteka turėjo 1,781 
tomų knygų, nes Amerikos ir 
Lietuvos knygų leidyklos bei 
laikraščių redakcijos siuntinė
davo nemokamai. ’ ' ’ L

Be Literatūros dr-jos, Valpa- 
studentai raišo universitete veikė dar šios 

lietuvių studentų draugijos: Tė-

i

lo, buvo bepradedąs lankyti 
lenkų šv. Kirilo ir Metodijaus 
seminarą, Orchard Lake, 
Mich.,. netoli Detroito. Ši moks-j 
lo įstaiga turėjo ir paruošiamą
jį skyrių, į kurį galėjo stoti ir 
nemanantieji eiti į kunigus. Jį 
lankė apie 20 lietuvių jaunuo
lių. Amerikos lietuviai jaunuo-j 
liai netrukus aptiko kitą, tie- 

. siog jiems idealią mokslo įstai
gą — tatai buvo Valparaiso uni
versitetas, Valparaiso miestely
je, šiaurės Indianos valstijoje,

vo mokslo ragavę, veiklūs, su- j vynės Mylėtojų Draugios kuo- 
Valparaigo pa, įsteigta 1908 (1910 m. 38 na- 

universitete mokėsi 13 lietuvių- riai), Susivienijimo Lietuvių 
Tais pat metais buvo įsteigta Amerikoje kuopa, Lietuvių So- 

' cialistų 120 kuopa (30 narių), 
Pažangių moksleivių Susivieni
jimo 2 kuopa (25 nariai). Ka
talikų moksleivių Susivienijimo 
kuopa (12 narių), Kudirkos 
mūzikališka draugystė, veikė 
studentų suorganizuotas kvar
tetas, kuris su koncertais lan- 1 ♦ ' 1 ,
kė lietuvių kolonijas;

(Bus daugiau).

maningl. 1905 m.
Su si v i en i j i mo Li etų vių

Aleksas Ambrose,

’ c

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

? autorius, , . »
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagoš lietuvių istoriją
~ (1869— 1959 metai).

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

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija
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2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL >25-278?

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
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IILANTINA!

i M i Inž. LIUDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

JAY DRUGS VAISTINE
B759 W. 71rt St, Chicago, m

« ItfKSrnTOAI IIPTL1XJW RKKPTA1 » FANNH KAT RA&. 
DUMYNAI • KOSMETIKOS BJOKJCENT8

Atdara šiokiadieniais nn<5
| raL ryto iki 10 raL vakar*.

Seiznadleaiali ano | vai ryto iki |:8Q vai vai,
Q SŪHEBAN, BX, ReglMruofei vahrtlalnkM

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. < *

| i ’ I Kaina |25. Kieti viršeliai. Paštas ^2. ,’‘*r WTT

r NAUJIENOS
I T" 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608 >

lietuviu studentu Literatūros 
draugija, kurios vienas svar-. 
biausių nuostatų buvo užakcen- 
tavimas pasaulėžiūrinės pakan
tos. ? .

Buvo atsižvelgta, kad Litera
tūros draugijon galėtų priklau-! 
syti visų pakraipų tautiečiai, o 
pasaulėžiūriniai nūs įstatymai 
būtų ne tik toleruojami, bet ir 
pagerbiami. Pasaulėžiūrinė k6- 
egzistencija Literatūros draugi
jai pavyko išsilaikyti, sugyve
no gerai ir katalikai, evengeli- 
kai, socialistai, laisvamaniai. To
lerancija, vienų kitų gerbimas 
įsigyveno nestik draugijoje, bet, 
ir šiaip, studentų santykiuose, j bar žuvies valgoma fr kitomis

Literatūros draugija turėjo dienomis, 
didelio poveikio lietuviams tau
tiškai susiprasti bei išsilavinti, 
nes1 kartą per savaitę įvykda
vo .draugijos susirinkmai su nu
matyta programa. . Nariai’’ i

Daugiau valgo žuvies

Australijos žuvininkystės biu
ras teigia, kad nud to laiko, kai 
buvo penktadieniais atleista nuo 
pasninkų, ;žuvies parduodama 

J 25 % daugiau, negu pirma. Da-

t Girtuokliu ne visada yra 
tas, kuris vieną -^ęrkutę išgėrė 

? perdaug. Juo. dažniausiai būna 
iš j tas, kuriam atrodo,^' j og išgėrė 

anksto įsipareigodavo pasiruoš- ! vieną . permažai. . • ? \ ‘
ti ką nors papasakoti arba .pa-'* / • ' V/
Surašius (paskaityti. Be to, ki- > 'Turtas; tai" daugelio san- 
tas narys įsipareigodavo-' pada- taupos vieno asmens rankose.

- • ; LITERATŪRA^ lietuvių ■ literatūros, ‘meno t ir mokate 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrtą, Vines 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankų 
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 * Varne 
kūrybos paveikslais. 365 pusL knyga kainuoja tik 83,

; - * ' *. '

• DAINŲ ŠVENTES LAPKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau- 
tinlų šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainf 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan- 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly.
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 
parduodama tik už S2. ą

'• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalauriti 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė* tr 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai jdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys muštruotas nuotraukomis, pabaigoje diodams 
vitetvardžių pavadinimai Ir jų vertiniai J vokiečių kalbą Laba! 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 8d,

W EAUMJES L1MS, rašytojo® Petronėlė® Orintaltė® at^»
minimai ir mintys apie umenis Ir -vietas neprik. Lietuvoje ir pir. 
maišiais bolševiką okupacijos metais. Knyga tari 234 puąlapiuą, 
bet kainuoja tik 83. ,

* JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupta*- 
tu Ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik M 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir po®, 
riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6. <

W BATTRINfS NOVELES, SL Zoečenko kūryba, J. VaMSo 
vertimai. 306 paL knygoje yra 40 sąmojingų novdii}. Kainą

Knygoa gaunamos Naujienose, I73@ So. Habted St, QdetML 
EC 3O6M. JJisakaxI ĮfridšS lokr| EtaMom*.
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davoje prasidėjo Amerikos piliečių persekiojimas, 
prisidengiant vadinamų karo nusikaltėlių bylomis. 
Šią slaptą sutartį su rusais Maskvoje pasirašė buvęs 
Office of Special Investigations (OSI) vedėjas Wal
ter Rockier ir dabartinis sips Teisingumo ministeri
jos skyriaus vedėjas AUan Ryan.

Kyla klausimas, kodėl šiuo metu, kada imperia
listinė Rusija yra laikoma viena didžiausių ir pavo
jingiausių Amerikos ir laisvojo pasaulio priešų, Ame
rikos valdžios pareigūnai vyksta į Maskvą, daro su- , 
tartis, kurios, pažeidžia Amerikos piliečių teises ir 
slepia tas sutartis nuo Amerikos visuomenės ? i

Atsakymas labai aiškus: slepia tą: kas gali su
kelti Amerikos piliečių nepasitenkinimą. Allan Ryan 
pats yra prisipažinęs, kad rusai yra sutikę padėti 
OSI įstaigai vesti bylas, bet tik pagal griežtas rusų ■ 
taisykles.”

(Draugas, 1982 m. birželio 4 d., 3 psl.)

mo ft vaL ryto ikd 5 v*L popiet SežUdicniiig

Lietuvius bauginantis Draugo straipsnis
Vakarykščiame Drauge atspausdintas Amerikos lie

tuvius bauginantis straipsnis. Jį parašė p. D. Kežienė. 
Iš pirmo žvilgsnio susidaro įspūdis, kad šį straipsnį pa
rašė teisę studijavusi moteris. Ji žino, ką ji kalba.

Bet kai perskaitai antrą ir trečią paragrafą, tai tuo
jau matyti, kad tai ne teisininkė.. Rašinį ji pradeda teisine 
logika, o baigia agitatorės idėjomis. Tuojau kyla ant
ras klausimas: už ką gi ta moteriškė taip vykusiai agi
tuotų? Tai problema, kurios sprendimo nematysi ir ra
šinio gale.

Josios rašinio pavadinimas sako: “Naujas Molotovo- 
Ribbentropo paktas ?” Ribentropas, kaip visi 'žinome, už 
to pakto pasirašymą jau pakartas, o Molotovas palaidotas 
gyvas. Naujų paktų jjs; jau nepasirašinės . ir komentarų 
apie pasirašytus paktus jau nedarys. -

Antras p. Kežieriės' straipsnio pavadinimas šitaip 
skamba: “Slapta sutartis, kuri pažeidžia Pabaltijo kraštų 
okupacijos nepripažinimą”. Ponia lygina Ribentropo ir 
Molotovo pasirašytą sutartį su Carterio prezidentavimo 
metu sutartimi, pasirašyta dviejų Teisingumo departa
mento pareigūnų ir dviejų KGB agentų. Kaip slapta 
buvo Ribentropo ir Molotovo pasirašyta sutartis, taip ir 
prez. Carterio laikais buvo pasirašyta “slapta sutartis”. 
Ta sutartis buvo tokia slapta, kad ponia Kežienė svar
biausius josios paragrafus išdėstė ir pradėjo bauginti 
po karo Amerikon atvažiavusius lietuvius.

Iki šio meto lietuviai džiaugėsi, kad “Pabaltijo vals
tybių okupacija buvo nepripažinta”, bet ši slapta sutartis 
tą “nepripažinimą pažeidžia”. Ką ši teisininkė vadina 
“nepripažinimo pažeidimu”, nei rašinio pradžioje, nei pa
baigoje, ji neužsimena. Iš viso, pats svarbiausias autorės 
tvirtinimas jokiais faktais neparemtas.

Slaptą susitarimą su Kremliaus valdovais pasirašė 
Ribentropas, o dabar su tais pačiais Kremliaus valdovais 
pasirašė JAV atstovai. Štai, ką ji toliau rašo apie tą 
slaptą sutartį:

“1980 m. Teisingumo ministerija (Justice De
partment)’ padarė taip pat slaptą sutartį su dabarti-

Ponia Kežienė tvirtina, kad JAV Teisingumo minis
teriją pasirašė sutartį su kriminalistine Sovietų valdžia. 
Kežienė tvirtina vieną netikslų dalyką. Ji sako, kad su
tartį pasirašė Teisingumo ministerijos atstovas, kada 
Amerikoje Teisingumo ministerijos nęra, knip nėra ir
Teisingumo ministerio. Amerikoje yra teisingumo sek
retorius.

Poniai Kežienęi Teisingumo miųjstęrįs ir Teisingu
mo sekretorius yra vienas ir tas pats dalykas, bet teisi
ninkas žino, kad ne tas pats. Yra didelis skirtumas.

Bet tai būtų mažas dalykas. Daug didesnis netiks
lumas yra josios tvirtinimas, kad sutartį, ir dar slaptą, 
pasirašė Teisingumo departamentas. Ji, jeigu kalbėjusi 
su tokiu dideliu advokatų skaičiumi, tai turi būti girdė
jusi, kad visas užsienio valstybių sutartis pasirišę ne kas 
kitas, kaip tiktai Valstybės Departamentas.

Visi žinome; kad Valstybėsriepartamentą valdo Vals
tybės sekretoriūs. Visi privalome žinoti, kad Amerikos 
užsienio politikai, vadovauja pats krašto prezidentas. 
Departamente...prezidentas turi'.'savo,,sekretorių, .kuris 
klauso kiekvieno prezidento įsakymo.

Jeigu buvo koks nors susitarimas' su Sovietų Sąjun
ga, tai prezidentas Carteris turėjo apie tą. susitarimą 
žinoti. Žinojo ne tiktai prezidentas, bet ir visa eilė, parei
gūnų. Prezidentas jokio susitarimo su Sovietų Sąjunga 
nepasirašė, tai reiškia, kad jokios sutarties tarp Sovietų 
Sąjungos agentų ir Amerikos nebuvo.

Ponia Kežienė tvirtina, kad sutartį Maskvoje 1980 
metais pasirašė ne teisingumo departamento atsakingas 
pareigūnas, turįs tuometinio prezidento Carterio įgalio
jimą, bet paprastas prokuratūros tarnautojas Walter 
Rockier ir dabartinis to paties departamento skyriaus 
vedėjas Allan Ryan.

• Walter Rockier teisingumo departamente jau nebe
dirba, o Allan Ryan dar ir dabar yra to paties departa
mento aukštas pareigūnas. Jeigu jis prie' Carterio būtų 
pasirašęs slaptą sutartį, tai prez. Reaganas prokuratū
roje jo nelaikytų.

Kaip klausimą besuktum, ponia Kežienė Draugo skai
tytojams teikia netikslias žinias, juos baugindama, ir 
varo agitaciją ne tik prieš Ameriką, bet ir prieš lie
tuvius. Kokiais sumetimais Draugo leidėjai tokias ne
tikslias žinias skelbia?

vienkirikių. bei porinių vežimų-
Bėda,, vežimų labai:. 'mažai

tie patys -labai prasti.
Vamuojį tekinius viela- sųsjrai-

1957 m. Pirmosios Lietuvių Tautinių Šokių šventės dalyviai iš Urbanos, Ill 
Šokėjų grupė “Vaivorykštė”.

karinių specialybių, yra būtiną. 
; Padarytas pakeitimas ir to įą-
tątyiūto straipsnio, pagal kurį 
šaukimas į tikrąją karinę tarpy- 
pą! galėjo būti atidėtas-C^ihičiąi'. 
metų “dėl šeimyninės -padėties’-. 
Dabar šis laikas su trumpintas

-iki 5 metų. , . ■ ', /
Ligšiol karinės prievolės atli

kimas buvo atidedamas aukštu 
mokyklų studentams. Nuo da
bar tik dvi. aukštojo mokslo, 
įstaigos turės tą priyilėgija Lie
tuvoje: - • - f. į

Lietuvos Žemės ūkio akade
mija ir Kauno valstybinis medi-.

ma sutrumpinta darbo diena su- ■ mokyklų studentams šaukimas. Tokie vežimai stipresni, arfjlięūąs

KARINĖ PRIEVOLĖ ‘\- 
STUDENTAMS '

;Nųo 1982 5nj. sausio 1 d. §ov 
Sąjungoje Įsigaliojo ‘ naujas vi-. 
jsųptmęs kaijn^ .prievolės jgta- 
. tymo pakeitimas, kuris tūri “su- 
stiprinti Sovietų valstyties gy- 
nybiųę' galią”.

Nuo dabar - karinį apmokymą 
■ turės perelfi netik pašauktieji 
’ atlikti kurinę prievolę, bet ir 
. jauni mas,~^kuris. dirba pramonė
je, neatitraukiant jo nuo gamy-

Parengimo laikotarpiu besi
mokantiems jaunuoliams Įveda- . . _ , • i

tinkamai su taisyklėmis, kurias! į 
numatę galiojantys įstatymai 
darbininkų jaunimo mokyklose 
besimokantiems darbininkams ir 
tarnautojams, o pasiruošimui 
egzaminams ir jų laikymui su-, 
teikiamos 7—15 dienų atostogos 
(priklausomai nuo specialybės 
ir mokymo programų) paliekant 
darbo užmokesčio vidurkį pa
grindinėje darbovietėje5'.

^Lankyti užsiėmimus šaukia-

’ll

. montuoti. ■ Su . tuo sutiktume,'- bet 
kur remontuoti ;— nebėra . žino
mų, išmanančių, kaip tekinius 
taisyti.- Ir arklį' pakaustyti, pra- 
šyk.- kę^įo seniokai y . - 

ĮyTiešą, koįūjkruc^e- atsiranda 
žmonių, ■ kurie, nusižiūrėję į kai- 

■ myptK lątyiūs, padaro vežikus, 
pritaikydami nurašytų žpmės

; ųĮdQ niašinn, ratus su -pądango- 
cinos institutas. Šių aukštųjų , mis tir. paprastų varnu i- ašis-

> 
lengviau; tempti. Tai kodėl . vie
tinė pjamone. negalėtų gdininti

i karinę tarnybą atidedamas- tuo 
atvedu, jeigu jie mokosi jose nuo 
pirmojo kurso. Asmenys, paša
linti iš aukštųjų mokyklų už 
blogą pažangumą,- nenorą mo
kytis arba už nedrausmingumą, 

■ prarandą teisę, kad. jiems būtų 
pakartotinai atidėtas šaukimas 
mokslui tęsti. • -

ARKLIAI BE VEŽIMŲ
. įTors dabar technikos amžius,

kas nuo laiko suvulkanizųoti.

(Iš. ĘuiįpoąLiėlųvKi)

. — Pranas šulas, tąiso SYęika- 
tą Cook County ilgonineįe. .Sūh- 
kumą sudaro’ kvėpavimas. Šulo 
sūnus ir marti, abu gydytojai,

Važiavo aplankyti tėyos ,7-. 'u
miesiems, kuriuos kariniai ko:'|berir arkliai žemės ūkyje ręiką- penktadienį iš. ĖfĮadėĮfyos’^ąt- 
misariatai nukreipia mokytis (Tingi. Reikia ir pakinktų, rogių,

JVOZAS ŠVAISTAS

PETRAS ŠIRVOKAS
NUOTYKIŲ NUOTYKIAI ŽEMĖJE, 

PRAGARE IR DANGUJE

Atsisės, būdavo, kur nors aukščiau ir žiūri. 
Vandenų ir erdvės platybės daug sukeldavo jam 
minčių. Nebuvo jos giedrios nei džiuginančios. 
Svetima, rūsti jūra šnerėjo ir tiško ties jo kojo
mis. Nesenų išgyvenimų įspūdžiai, atsiminimai 
aštriomis drumzlėmis plakėsi sieloje.

Kasdien jūra išmesdavo savo aukų likučius. 
Prie kranto prisiplakdavo laivų, valtelių skeveld
ros ,gabentų prekių gabalai, žmonių, gyvulių la
vonai. Žvejai apžiūrinėjo, surinkdavo ir sutvar
kydavo. Kartą parsirito statinę. Ji buvo sandari 
ir sveika. Atplėšė viršų. Viduje rado kareiviškus 
rūbus, smuiką, kuprinę, kelias bonkąs vyno, ne
gendančio maisto ir pinigų.

Petras tuojau prisipažino, žvejai mielai su
grąžino jam. Petro džiaugsmui nebuvo galo. Iš 
pradžių buvo pamanęs, kad ir anuos ištiko tokia 
pat nelaimė, bet staiga susigribo: “Jei anų laivas 
būtų buvęs sudaužytas, tai visi šie daiktai palai
dai būtų atsiradę prie kranto. Ne. Čia kuris nors 
; -'galvojo apie mane ir, tvarkingai visk& sudėjęs, 
paleido Nėra jie visai blogi žmonės. Tegtil 

nudeda!” — nuolaidžiai atsiduso 
c riminė Justino Jurgėno žodžius 

cjc ranka: ‘IKas būta — prabūta!”

Nieko nelaukdamas persivilko kariškais rū- gailūs šauksmai, 
bais. Vėl pasijuto savas ir vietoje. Visu smarkumu 
pašoko nuotaika. Paėmė ir pamėgino smuiką. Jo 
balsas tebebuvo žavus, linksmai užgriežė pajūry
je. žvejai buvo pagauti Petro nuotaikos. Jię 
džiaugėsi jo džiaugsmu. Bematant bt^vo, sukurtas 
didžiulis laužas. Kepė ir čirškino žuvį. Petras vai
šino jūros dovanotu vynu. Visi skaniai gėrė, uzį 
kandžiavo ir linksmai dainavo,.

Gražiai atsisveikinęs, Petras .iškeliavę^.
PASIBILDINO, PAGALIAU, 

Į PRAGARO VARTUS *'
Jis movė dabar į priešingą nuo jūros pus$ 

Daug dienų keliavo per girias ir kalnus. Priėjo, 
du ežeru, per vidurį takas. Eina tuo taku. Eina, 
eina — vis ežerai iš abiejų pusių, vįs tiktai yiQ* 

Inas takas. Niekur nepasuksi, niekur nę.iąkrj'p^

jiems
Petra

Ežerai baigėsi, pasibaigė, rodos, ir bet kokia 
žemės gyvybė. Keista, niekad nematyta vietovė: 
plikos tamsių atspalvių suskeldėjiisios uplėnos. 
Visur prislėgta, sunki tyla.

Priėjo tokį didžiulį kalną. Užkopė ir apsidai
rė. Toliau nebebuvo kur efti, nes vėl atsivėrė ap
linkui ežrai. Baisūs ežerai: verda, kunkuliuoja. 
0 juodi juodi, kaip deguto pripilti.
\ Nusileido pakalnėn, ■ žvalgosi ir pastebėjo di1 
dėlę skylę, kad su vežimu galėtų įvažiuoti. Eina 
jis tuo urvu gilyn. Raudona šviesa plinta pro visus 
uolų plyšius. Prieina plačias aukštas duris. Klau
sosi Už tų durų didžiausias triukšmas, cypimas,

“Tikriausiai čia ir bus patsai pragaras”, — 
pamanė jis. Pabildino batų užkulniais. Atidarė 
vienas vęlniukas ir pro tarpą paklausė:

— Kas tu
— ^enąs kareivas Petras širvokas.
Pažiūrėjo, pažiūrėjo tas velniukas ir kaip 

sujaugiamas surikę:
— Tas pats, kuris mus, maišan sukišęs, kal

vėj kankino!
tik tūps žodžius ištarė ir kiti velniai iš

girdo, toks sujudimas už durų kilo, jog, rodos, 
viskas ten griūva ir kūlversčiais eina. Keli velniai 
prišokę tuoj tvykst! tvykst! užtrenkė duris ir nu
dundėjo, pesavais balsais klykdami, čia vėl kiti 
skubiai pagriebė geležines sijas ir dar tvirčiau 
Atrėmė angą.

, llgąi liuke Petras bene atsidarys dury§. £įę_- 
sulaūke. Nieko nepešęs turėjo grįžti atgalės, Eįna 
beveik nieko negalvodamas. Apie ką čia dabar 
galvosi tokioj klaikumoj. Tik, skuba, kad greičiau 
pasiektų žmoniŠkėshes vietas.

Skuba ię giriiį — sugriaudė perkūnas. Vis 
dažniau ir garsiau griaudžia. Apsidairė pakėlęs 
galvą — visu smarkumu atūžia audra. Baisi, ne
matyta audra. Vienos kalvos papėdėj pastebėjo 
šoninį įdubimą. Prisiplojo ten, kaip drėgnas vėjo 
blokštas lapas, it<tūnOk>LedaisAr pliūpsniais pra
kiuro žemi, tamsieji debesys.

šniokščia lietus, trankosi perkūnija. Staiga, 
visiems gaivalams siuntant, girdi gailų cypimą. 
Tarytum visai čia pat, viršum galvos. Taip cypia,

taip rėkia, kad jis neištūri ir ųžšpksta ant kalvos. 
Nagi pliki gripo jaunikliai pliekiami krušos. Jis 
tuoj nusivelka milinę ir atsega nugaroj skląstį. 
Milinė išsiskleidžia, kaip geros armonikos dump
lės. Plati, patogi pasidaro apsikloti. Uždengė 
paukštelius ir. pats palindo po miline.

Nudundėjo perkūnai, nusiblaivė dangus, vėl 
užkaitina saulė. Jis džiovinasi ant kalvos iržiūri

nelauktai vėį suūžė, sujudėjo oras ir užtemo sau
lė. Petras pamanė, kad; audra sugrįžta. Tik žiūri 
— du didžiausi, baisūs paukščiai leidžiasi čia pat 
ir puola jį, kalendami snapais, kaip kultuvais. 
Tu? jau prabilo jaunikliai:'

— šis žmogus uždengė mus per audrą. Kad 
ne jis, ledai būtų užmušę mus.

bėjai? ‘ ‘ ^7

Petras, daug negalvodamas, bematant pa
sakė: ' . ’ '

— Nunešk mane į gimtąjį kraštą, | mano 
tėviškę.

(Bus daugiau)
* ’■ * ‘ ’y

PATS SKAITYK IR KITUS
SKAITYTI DIENRAŠTI “NAUJIENOS**4

4 — Naujienos. Chk-acn — Ssr.'Monday, Juhe 3-7. T982
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. MinkAti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, JL 60608Mį»

Kraujo aukojimas ne tik nėra 
skausnxngJS, bet ir visikai ne
pavojingas žmogui dalykas, tei
gia gydytojai. Amerikoje žmo
nės per metus suaukoja nuo 3 
iki (i m.tijonų kraujo pančių. 
Kraujų paaukojus, daugeliui
žniontų normali savijauta ir pil
nas duromgunaas sugrįžta be- * *
matant, gi kitiems — po -L ar 
6 valandų.

OH. PAUL V. DARGIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Service 855-4506, Page 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ; AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Dr. Jonas F. Mažeika
DJD^. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 .W. 103rd Street

Valandos pagal susitarimą

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st SL TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko plonins 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2654 WEST 63rd STREET 

Valandos; antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880,
Rasideadles 443-5545

Prostatos, inkstu ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33718 

TeL (813) 321-420«

PERKRAUSTYMAi

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chargs 
ir VISA korteles.

R. ŽERĖNAS. TaL 925-8063

f

Apdraustai perkraustynm 
iš įvairi y atstumu 

ANTANAS VILIMAS 
TaL 376-1BS2 arba 374499*

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS

šeštadieniais ir sekmadieniai* 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stoti** WOPA - 1490 AM 

transliuojamo* š mūsų studijoj 
Marquette Parke.

Vedėja — Aldona Daulrut 
Telafu 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

IDANT GAVUS REIKIAMĄ 
VITAMINŲ KIEKI

Mūsų organizmui reikahng

1424 South 50th Avenue

JEAN VANCE ii GEORGE SORINI

v
I

TKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

.........

ass

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

Vilniaus Aušros Vartus maldininkai dar ir Šiandien juos lanko

1 tus ir prieš juos

ttaip

eks-

SIEPO.NAS C. LACK IK SŪNŪS

LArryiM? lmo kmoov

AMSULANSO
PATARNAVIMAI

DAGYS SENIAU BUVO 
NAUDINGAS AUGALAS

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

s Visi vienos motinos vaikai, 
bet ne visų vienodi takai.

BŪDAMA GERA, GREIČIAU 
BŪSI IR LALMINGA

vo numatyta trečiadienį, bet

— First National bankas Bos
tone sumažino paskolų procen
tą nuo 16%% iki 16 procentų. 
Tai antras bankas, kuris 
padaro.

(LACKAWlCaj
<ė426 YvEol o^Ui OLJLKd&A KK^nhHq 7-12)3

livid auti rti n A-ai uigHWAI, huu, iii. <74-4411

aborto išlaidas, kai 
organizacijos, kovo- 
gyvybę, nariai žada 
visas gimdymo iš

reiškė, kad nėra nustatyta nau
ja data. Mergaitė suviliota 
14 metų berniuko'.

Tuo įvykiu susirūpino orga- 
į nizacijos, kovojančios už abor-

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

įvairius rūsies vitaminų, kurie 
Į pažymimi didž&oiomis alfabeto i 
* raidėmis, kaip A B> C, D, EI

Bridaeporto Lietuvių Namy Savi
ninkę susirinkimas įvyks šeštadienį, 
birželio 5 dn 1 vai. popiet, 38U8 So. 
Union Avė. Visi nariai malonėkite 
dalyvauti ir užsimokėti duokles, nes 
per vasarą nebus susirinkimų. Po 
susirinkimo — vaišės

Valdyba

raidėmis, kaip A, B, C, 
ir panašiai.

Norint gauti būtiną kiekį vi
Uiuinų, suvaikykime kasdien

PANEMUNĖS SUKILĖLIŲ
MALŠ1NLMAS

ciją 
eiti

(Atkelta iš 2 psL)

priešais Panemunę* galėjo 
tiesiai į puolimą ir viską 

likviduoti per pusę valandos.
Tačiau, greičiausiai, čia įsikišo 
Čaplikas, kadangi jo pulkas ne
prisidėjo pęie sukilėlių malši
nimo.

maisto: pusę nvurioe pieno, vie
ną k.aus.ru, šiek tiek mėsos, ai 
žuvies, ar vištienos; vaisių, dar
žovių, bent vieną bulvę, duonos, 
avižinės ar kitokios košės, dvi 
uncija grietinės, 1 unciją svies
to, truputį saidumynų — "de
serto“. Mūsiškė kopūstų ar 
barščių sriuba turi nemažą kiekj 
vitaminų, proteinų ir mineralų.

Prisilaikant tokios dietos, ne
reikės pirkti bonkutėse ekstra 
vitaminų.

IEUDEIKI
GAIDAS - DAIM1D

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

(Iš Kario)

KRAUJO AUKOJIMAS 
NEPAVOJINGAS

Žmogaus kūnas turi savyje 
šešiolika pančių kraujo. Kai 
duodame medicinos reikalui > 
vieną pantę (puskvortę) savo | 
kraujo, nesikeičia nei mūsų pul
sas, nei kraujo spaudimas. Po 
24 valandų, paprastai kraujas 
papildamas kitu. Gi po 10 ar, 
vėliausiai, po 14 dienų, prarasti 
iš viso 400,000 raudonų rutu
liukų vėl atsiras kraujuje, su
darydami normalų skaičių.

I

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje, iš Stoties 

tYN, 1360 banga AM, veikia sek- 
dieniais nuo 8 iki 8:30 vai ryte,

perduodama vėliausių pasaulinių 
□alų s*htrauka. Be to> komenta
rai, ftūfika, Afiidi, it Magdutės

w

nas iat Valentina Minkai Biznio 
reitaUh kreipts į Baltic Fk>nsis — 
gėb| M dovanų kraatwv^, E. 
BėMdwag, Mk Mas*. #127.
rdKTSfliš Tfefi pat gau
narnos “Naujienos’’, didelis pasi 
rinkimas lietuviškų knygų ir lie

tuviškų dovanu.

— Naujai išleista Juzės Vai
čiūnienės knyga “Lietuvių ves- į 
tuvės. Eglė žalčių karalienė” j 
kainuoja $6. Minkšti viršeliai. ■ siteto ligoninėje. Operacija bu- produktų kainų pakėlimo, že- 

‘ mės ūkio pajamos mažėja, nes
gamybos proceso kainos grei
čiau kyla .

172 puslapiai.
--------------------mergaitės motina atšaukė tą

— Jeigu britai privers Stan- datą. .Ligoninės pranešėjai pa- 
ley srityje esantiems Argenti
nos kariams atiduoti ginklus, 
tai generolas Menendez 
dėjo Falkland salose 
partizanus.

priža- 
palikti

11 METŲ MERGAITĖ 
NĖŠČIA

Chicagos mergaitei, 11 metų 
amžiaus, buvo numatyta pada
ryti abortą Wisconsin© univer-

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
ir tiksliai aptarnauja savo gausią klientūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS 

PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių 
aukštos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

40 East 49th Street (Corner of Madison Ave.>

NEW YORK, N.Y. 10017 
TeL: (212) 75&-1150, 758-1151

Apple Vaiky, Minn. 55124 
So. Boston, Mass. 02127 
Bridgeport, Čdnn. 08S10 
Chicago, UK 60629 
CTeVėlitki, Ohib 44134 
Fart Wayne, md. 468^5 
Grand ftapids^ Mich. 49304 
Hackensack, N. X 07681 
IrvMgton. N. J. OMU 
Hartford, Conn. 86106 
Lakewood, N. J. C8701 
Miami Beach, FL 33139 

Montebello, CA 90640 
New Haven. Conn. 06511 
Newark, N. J. 07108 
New York, N. Y. 10003 
New York, N Y. 10011 
Philaae>paia, Pa 1M22 
PMieidetpkia, F». [9141 
Pittsburgh, Pa. 15233 
WatkrtJu.r, Conn. 66710 
Worch«t«r, MeoX M610 
Youngstown, Oh o 44503

72 County Road No- 42

250i Wrtt 69' Street 
6039* kate Road 
re>37 Aeineke Road 
63648 Bridge SL N. W 
m MOn SL 
M82 9pri>-»ofield Ave. 
1839 Perk St.
241 FAirth Street 
1352 Washington Ave. 
1800 W. Beverly Blvd. 
1329 Boulevard 
698 Sawford Ave.
45 Second Ave. 
135 Wtst 14 St. 
T214 K 5th Street 
492$ Old York Rd.
1307 El Carson Street 

595 C«»k Street 
ie4 Millbury Street 
309 W. Federal Street

612-432-3939 
617-368-8744 
203-367-2863 

WA $-2737 
884-1738 
432-9402

GL 8-2256 
201-342-9110 

374-6446 
203-232-6600

FO 3-8569 
305-532-7026 
213-727-0884

LO 2-1446 
373-8713 

AL 4-5454 
„ CH 3-2583

PO 3-4818
GL 5-9586
HU 1-2750

756-1668 
SW 8-2868 

Rl 3-0440

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Organizacijos Apsaugoti abor- 
i tų teisę nariai pasisiūlė apmo

kėti visas 
tuo tarpų 
jančios už

{apmokėti
I laidas.
j šv. Bernardo" ligoninė, Clnca- 
* goję, pasiūlė veltui visas ligoni

nės priemones, o jos daktaras 
Jasper Williams — veltui visą 
gimdymo priežiūros patarnavi
mą. Mergaitės motina gyvena 
iš pašalpos ir turi dar 3 vaikus.

| — Advokatas Howard F. 
Flomenhoft nuteistas už inves- 

! tavimų malversacijas ir nesu
mokėtus pajamų mokesčius. 
Juri posėdžiavo dvi dienas ir 
nusprendė, kad advokatas kal
tas. Teisėjas. G. Leighton pa
darys sprendimą birželio' 25 d. 
Bausmė gali siekti iki 315 metų 
kalėjimo ir $63,000 baudos.

Visi ieško smagumo ir- laimės 
gyvenime. Tačiau tų brangeny
bių mes paprastai laukiam kaip 
kokios dovanos iš kitų žmonių 
ir nėsistengiam mes patys jų 
pasiekti.

Iš mažų dienų mes atsimenam 
tėvo ar motinos pamokymus: 
“Būk geras, ar gera, ir kiti ta
vimi gėrėsis”. Tačiau šiuos ir 
kitus tėvų patarimus mes grei
tai užmiršdavom. Iš tikrųjų, su 
ta problema tenka susidurti be- Z 
veik kiekviename žingsnyje. |

Idant atsiektumėm laimės ir | 
džiaugsmo patys, reikia steng- 5 
lis padaryti kitus laiminges
niais. Asmuo, kuris nepaiso ki- 1 
tų, daug ko nustoja pats ir virs
ią egoistu, surūgusiu. 1

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

Telef. 476-2345

— žemės ūkio produktų 
portas 1982 metais sieks 12 bil, 
Tai 500 milijonų mažiau, negu 
1981 metais. Žemės ūkio paja
mos jau treti metai iš eilės bus 
mažesnės. Nežiūrint žemės ūkio

Iš pažiūros, dagys nėra pa
trauklus augalas, tačiau jo žie
dai labai gražūs. Kadaise lietu
vių tarpe jis turėjo ypatingos 
reikšmės ne vien ligų gydyme, 
bet ir apsisaugojimui nuo jų. 
Pvz., išvelkant atžagariai dagį iš 
kiemo', buvo manyta, jog išvel
kamos iš tų namų ir visos ligos. 
Dagių žiedai buvo nuraškomi, 
sudžiovinami ir paskiau varto
jami kaip “tonikas” — žmogaus 
organizmo sustiprinimui.

VANCE FUNERAL HOME

Aikštės automobiliams pastatyti

Lhieacoi
Liats vių

Laidota vių
Dirsklorių

WVQt KMXtD VY MOTO

Naujienos, Chicagd, HL Saturday-Monday, June 5-7, 1982
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NETINKA TAM DARBUI

PIRKITE <AV TAUPYMO BONUI.

JAU ATSPAUSDINTA

(312) 776-8700
NUSIBASTYMAI

READER & ADVISER

CARD READING

ŽIAURŪS
MISS JENAF2.00

BROLI LIETUVI.
SESE LIETUVE!

OUT OF TOWN
Už miesto Tiby

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

Advokatų įstaiga
6247 S. Kedzie Avė.

F. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

C hi c i go, HL 60632. Tel.YA 7-59M

REAL ESTATE
Namai, žemė

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS

64.00
53.00

PERSONAL 
Asmeny įeik o

Charge the oil and ’ 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting g aso’.me.

Doni be a Bom Loser!

MIELAS
MIELA

ŠIMAITIS REALTY
2951 West. 63rd Street

A. TV ER AS
Laikrodžiai Ir hrasgenybfc 

Pardavimas ir Taisymai 
2644 West JRth Straei *• 
Tel. REpubllc 7-1941 \

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

F. Zwiia, A^rf

Iver*. Perk, I1L 
40642, . 424-U54

— Lake Delacarlia, Ind., ge
nam ame vandenyje rasta vėžį 
skeliančių chemikalų.

. f -Notary Public -...-j 
‘ INCOME TAX SERVICE '

4259 5. Maplewood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra ■ 

i šyinai ir kitokie blankai.

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

NE VISUR' GALIME PASI
SAKYTI ATIRAI

GOLD COAST TOWN HOME
We are now interviewing for 
an English-speaking couple.

Voman should be experienced con- 
inental cook, and good housekeeper, 
{usband will be houseman & chauf
fer. Excellent salary and benefits.

Attractive private quarters. 
References required.

Jnly qualified couples need to apply.

tUmal lemi — Pardavimo! 
UAL ftSTATI FOR SAL!

Dažo namus iš lauko

Namai, lomi — Fardavi«i 
UAL I STATI FOR RALI

Miko šileikio apsakymų knyga 
‘^Liucija* jau atspausdinta. 

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

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

Ave.. Chicago. IL 60629.
SAVININKAS PRIEINAMA KAINA 
PARDUODA PUIKŲ RESTORANĄ ir. 
“LOUNGE” ' Michigan valstijoje, tik 
70 mylių nuo Chicagos. Arti Mlchi- 
gan ežero ir State Park. Turi par
duoti dėl silpnos sveikatos. Morgicių 
galima gauti už mažą nuošimtį.

Skambinti SOPULIAI bet kokią 
diena po 2 vai. popiet 

(616) 426-3747

Advice on all problems of life.

If you need help or are worried, 
she will advise you on all life’s 
affairs — love, marriage, health 
and happiness. Will also tell you 

how to succeed in life.

štai, čia
BAISUSIS 
broli 
gas ir sve 
vo j)rotes Io balsa prie 
komunizmą - 
raudonąjį nacį

Kai 1941 metais aš buvau jau 
sėstas mėnuo stumdomas Lų- 
kiškio 
baisybių 
netikės, 

, žiaus 
žiaurybe 
1 1 1

I sios, 
’ griūva 
j kimas
Dievo

BUTŲ NUOMAVIMAS 
_• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

2746 W. 47th SL, Chicago 
254-5969

HFLP WANTED — EEMALE 
Darbininkių reikia

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 Sb. ASHLAND AVI.

> ’ TeL 523-8775 s f

1 Advofc*tx* 
GINTARAS P. ČEPtNAI 

Dcrbo valandoK nuo 8 viL ryt* 
1X1 6 nl Tik. Šeštadieni nne 

R vii- ryto iki 12 viL d. 
Ir pagal rufitMrhuL

Tol 776-5162 arba 776-51W. 
264’ Wert 63rd Street 

Cklara, HL f062f

ELEKTROS{RENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, * 

"* garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tol. 927-3559

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IE ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKLJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

MŪRINIS — 4 butų namas. Dideli 
kambariai. Labai gerame stovyje. 
Garožas. Geros . pajamos. Marquette 
Parko apylinkėje. Esamus namo mor- 
gičius — 14%, galima perimti kartu.

Skambinti angliškai'po 6 vai: vak.
TeL 767-4592

Call: Mrs. Morris 
280-8805 or 781-6700

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos.
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ
5. ....... LITERATŪROS draugija
Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 

arba rašant tokiu adresu:

2 po keturis, medinis, Brighton Parke. 
$39,500. Savininkas duoda paskolą.
2 po 4-ris, medinis, įrengtas skiepas. 
72-ros ir Campbell. $39,000. •
6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga
ražas. $17,600 pajamų. Arti 64-tos 
ir Kedzie.
2 sklypai arti vandens.
Hot Springs Village.

Skambinti tek 436-7878

— EJ^htcn Parko Namų Sa
vininku Draugija rucšia pirmą
jį šių metų pikniką-gegalinę 
birželio niėn. 6 d., sekmadienį, 
12 vai., Saulių salėje, 2117 W. 
13rd St. Bus laimės šulinys, 
užkandžiai ir doyanų paskirsty
mas. šokiams gros E. Knoll or
kestras. Visi nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti.

Draugijas Valdyba

4612 S. Paulina St 
(Town of Lake)

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

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

Kai kurie žmonės giriasi savo 
atvirumu, nors tas atvirumas pa 
sireiškia kritikavimu kitų, savęs 
gyrimu ir pasakojimu visokių 
nesąmonių.

Savaime aišku, jog visa tai 
yra blogybė, kurią nėra lengva 
pakęsti kitiems.

Draugiški santykiai reikalau
ja tam tikro nuoširdumo, tačiau 
išmintis privalėtų mums patarti 
ką galima ir ko negalime atvirai 
pasakyti.

Svarbiausia yra tas, kad mes 
privalome vengti viso to, kas 
įžeistu kitus. 4. v

Tas apima ir taikymą visokių 
patarimų, šiurkštų kritikavimą 
kieno nors pareikštos nuomo
nės.

Jei norime padaryti kokią 
nors pastabą, tai atlikime tą 
švelniai.

Reikia atsiminti, jog ir mes 
galime būti klaidingi, kaip ir 
kiti žmonės.

Atsiradus gi reikalui pasakyti 
kam nors karčią tiesą, tai .-pada
rykime tą kuo švelniausioje 
formoje. - >. ’. ’/ .V

Iš kitos pusės, jeigu draugai 
ar pažįstami primena mums vie 
šai ar spaudoje apie netinkamus 
pasielgimus, tai dėl eo nebūtų 
išmintinga įsižeisti ir užvesti 
ginčius ar užvesti bylą.
. • Tačiau jei yra rimtų pagrin
dų įsižeisti ne tik asmeniškai, 
bet ir organizacijai, kad. apie tą 
skleidžėiami pramanyti gandai, 
tai apie,.tai. reikia pranešti vi
suomenei per spaudą ar per 
tos draugijos sueigą, kad skriau
da ^morališka būtų^ątitaisyta-

' J. Volganas.

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali dau^ 
padėti teisininko Prano ŠULO 
oaruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, MSūduvosr 
išleista knyga su legališkami?; 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoj*

COUPLE — LIVE-IN

menuo
kalėjime, mačiau visokių

Žmogus nematęs 
kad dvidešimtojo am- 

mokslas atnešė tokias 
Deja, tos birželio 

-tos naktys buvo ypač baį- 
nes atrodė, kad tie mūrai 

o žmonių verksmas, kly- 
keliomis kalbomis šaukė 
pagalbos.

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

Dr. A. Gusaen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl^ liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

rusirūpiiHmą - .-■■■- ___________________

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

Minkštais viršeliais, tik__

Dr. A. J. Gn»sen — AUKŠTA KULTCRA
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik

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

dedant SI persiuntimo išlaidoms.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS; — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

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

Tragiškojo Birželio minėjimas Ciceroje
1982 .n. birželio mėn. 13 d. 

ALTo (.licero skyrius ruošia iš
kilmingą minėjimą. Minėjimas 
bus pradėtas pamaldomis Šv. 
Antano bažnyčioje 10:30 vai. 
&v. Mišias atnašaus kun. B. Ra! 
kauskas ir pasakys tai dienai 
pritaikintą pamokslą. Per mr- 
4Uas giedos solistė Aldona Pan- 
tienė, vargonais pritariant mu
zikui A. Skriduliui. Su vėliavo 
mis bažnyčioje ir salėje daly
vaus Amerikos karo veteranų 
9115 posto pagelbinis moterų 
įkyrius bei Cicero Jūrų šaulių 
^Klaipėda” kuopa.

Tuojau po pamaldų, s v. An
tano parapijos salėje įvyks aka- 
dem;nė minėjimo dalis, kuria 
išpildys sol. A. Pankienė, Bronė 
Variakojienė ir muzikas M. Mo- 
lekaitis. Nepaprastai svarbią 
kalbą pasakys Chicagai, jes 

japylinkėms bei visai Amerikai 
žinomas senosios kartos lietuvis 
veikėjas, įvairiausių organizaci
jų veteranas inž. Antanas Rudis.

Minėjimui vadovaus ALTo 
Cicero skyriaus pirmininkė d r. 
B’r. Motušienė. Po minėjimo vi
si dalyviai bus pavaišinti kavute 
Ir saldumynais.

Visos lietuvių organizacijos 
• kviečiamos ir prašomos minė
jime dalyvauti.
- Mielos ponios ir mergaitės 
prašomos pasipuošti tautinia;s 
rūbais. Visi Cicero, Chicagos ir 
apylinkių lietuviai kviečiami 
ininėjime dalyvauti kuo skait
lingiausiai.

REIKALINGA MOTERIS KOMPA
NIONĖ vyresnio amžiaus moteriai 
nuo birželio vidurio — 3 mėnesiams, 
kambarys, maistas ir atlyginimas. 

Gyventi Michigane, prie ežeruko, 
nentoli South Haven.

TeL: 448-3298

Henley, Ohio, turėjo būti paf 
skelbtas karvių melžimo kont 
kursas.

Tačiau gyvulių apsaugos drati 
gijai užprotestavus, konkursas 
neįvyko. • 1

— Yra didelis pavojus, 
skambėjo paaiškinimas, nes daug 
asmenų, norinčių konkurse' dai 
lyvauti, turi grubias rankas, o 
modeminės' karvės labai jaul 
trios, nes jos yra pripratę priė 
švelniu melžimo masinu.

Po tu visu naktiniu scenų, 4 4. 4. 4. *
priešais kalėjimą į L ukiškių 
aikštę suvarydavo' jaunimą kon
certuoti, dainuoti. Mano celės 
(vienutės) langas treciame aukš 
te kaip tik buvo į Lukiškių aikš
tę, tai aš paslapčiomis 
matydavau, nors buvo pavojil- 
ga. Raudonieji naciai ir dabar 
naudoja tuos pačius metodus: 
brolius ir seses ten, okup. Lie
tuvoje, žudo, naikina, o kurie ideologinį krūvį; ne tiek svarbu 
dar lieka gyvi, juos siunčia kaip įurti -naujas, kiek .tobulinti ir 
dainininkus, ruošia koncertus, 
taip, kaip anais 1941 metais bir
želio 1 1-15 d. baisiojoje Lukiš
kių aikštėje, priešais kalėjimą.

Taigi, mielas broli-sese- lietu
vi, vyk lauk tuos iš lietuviškos 
žemės atvažiuojančius, kurie čia 
atsiunčiami tavo protui aptem
dyti.

Mielas lietuvi, būk apdairus 
ir nesileisk būti apgaudinėja
mas. V. A,

atrinkami raštai Cicero, Chica 
jc's apylinkių kidžia 
anglų kalbos laikraš'

, juos siunčia kaip kurti 
ruošia koncertus, įtvirtinti jau surastas, kad jos 

taptų tradicijomis, apsigyventų 
kiekvienoje šeimoje, būtų prii
mamos siela ir širdim.

T. Golubcova, apibendrinda
ma seminaro darbą ir jo dalyvių 
įspūdžius, pasakė, jog reikia 
puoselėti’ naujus “Sovietų Są
jungai. reikalingus , apeigų ele
mentus” ir atsisakyti ligšiolinių 
tautiniai — religinių apeigų. ..

(Iš Europos Lietuvio)-;

JOHN GIBAITIS I

pat, buvęs 1911 m. 
BIRŽELIS. Mielas 

sese, sukaupk savo jė- 
ką protą, pakelk sa- 

rusišką 
tautų žudiką,1 — Chicagos ALTrs rengia 

Baisaus birželio minėjimą bir
želio ?3 d. Marquette Parko 
liet, parapijos bažnyčioje^ Visos 
organizacijc s prašomos daly
vauti su vėliavomis. 10 vai. ryto 
rinksimės parapios salėj, 10:15 
vai. bus vėliavų pakėlimas, o 
10:30 vai. Mišios. Po Mišių bus 
trumpa akademija parapijos 
salėje. Visa publika kviečiama 
dalyvauti.

r Vincas Samaška, pirm.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas 
Jei rūoiiatfei keliauti — kreipkitės į Lietuviu Ištaigi:

y American Travel Service Bureau 
tk >727 S- Western Ave^ Chicago. DI. 6054?

Telef. 312 238->787
» Manoknam patmurliras užsakant lėktuvų, trsukinlc. labi; kell- 

sfaj (cruises), viešbučių ir *utomobilių nuomavimo rezerv&cHss; Parduod 
fce kelionių draudimus; Organizuojame keliones J Lietuvą ir kitus Icsštu: 
Sudarome Iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoj* Ir teikinm. irify 
nacija* visais kelionių reikalala.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik .etna reservuoti rieti 
i anksto — prieš 45-30 dienu. .

Dvi šeimininkės kalbasi tarpu-l 
savy apie naminę ruošą:

— Ką daugiausia vartoji im 
dų-suplovimui?

— Vvra.

apeigų seminaras
* r *

Apie Vilniuje įvykusį apeigų 
seminarą papildomai praneša
ma, kad kovo 12 d. — paskutinę 
seminaro dieną — pokalbiui va
dovavo iš1 Maskvos atvykusi T. 

iska Golubcova, TSRS kultūros mi
nistro pavaduotoja.

LKP CK sekretorius L. Šepe
tys pažymėjo, kad visos socia
listinės apeigos privalo turėti

HOMEOWNERS POLICY

ALL YOU NEED 
FOR MINOR ITCHES

Dengiame ir taisome visu rū- 
šią stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

. ARVYDAS KIELA
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Mg




