
^eriodicaT n' S G? 

**SX. tn..

ięgpS
The l.ithuaaMa Daily Newl

Pvblhhra by The LAhuMuaa Nm FvbUahinf Co., Toe.

1739 So. Hatated Street, Chicago, 1U. 60608 
.HAymarkct 1-6100

Qper Oinc Mtfaon Lithuanian 
In The United Statei

VOL. LX1X
——1
Nr. 109 -

IZRAELI
Price 25c Chicago, Ill. — Trečiadienis, Wednesday, June 9, 1982

ASIENIO ZON
UNIVERSITETUI PADOVANOJO

/ LIETUVOS VĖLIAVA į

Lietuvos Pasiuntinybė pado- asmenis, kalinamus už religi-. 
vanojo Lietuvos vėliavą George- nius įsitikinimus, jų tarpe —1 
town universiteto Intercultural Petrą Paulaifį ir Antaną Ter-, 
Center, kuris bus atidarytas lecką.
1982 m. rudeni.'To universiteto ? 6 d Krivickas !
School of Forergn Service de- , A R-m pabal(ij I 
kanas padėkojo Lietuves alato- yaL,, bj ir ukrainos komiteto i 
vui dr. S. A. Račkiui uz dovano- . , . b r i. ... . . . a v posėdyje, kuname hud io nesėtą vėliavą ir patartojo George- . 1
town universiteto prezidento 
kvietimą dalyvauti minėto Cent
ro atidarymo iškilmėse šių me
tų rugsėjo 24 tiiėrią.

PREZIDENTAS REAGANAS 
GE2OKA1 IŠVARGO

ntai iš Estijos priverstas pasi- 
traukti Sergei Soldatov, kun. K. { 
Pugevičius ir dr. Nina Stroka- 
ta - Karavanska, Ukrainos Hel- j 
sinkio Komiteto’ narė. (Elta)

- Lietuvos atstovas ir ponia O.
Backienė 1982 m. gegužės 29 d.
dalyvavo Baltijos skyriaus vė-i
dėjos. Valstybės departamente1

tuvių priėmime Deeątur House dus daugumą Hamburgo apylin-j 
Washingtone. O. ir S. Baėkiai kėje, krikščionys demokratai: 
jaunajai įteikė vestuvinę dčfva- pataria vokiečiams laisviesiems 
ną — lietuyįšką ,kraičio skryne- * demokratams nutraukti santy- 
lė su gintarine sage ir -lietuvis J ^ius su socialdemokratai ir su- 
komis juostelėmis. j daryti koaliciją su krikšėioni-

b • J A r. u > ' mis demokratais.Ponios Mildred Anne Patter-1
son vyras, p.žJblaį^ (Šrossmahj Netolimoje ateityje turės būti 

į= yra Valstybės departamento pa- rinkimai į Hęsse apylinkės savi- 
apylinkės* seimelį.

skyriaus vedėjas. Priėmime Krikšč. demokratai kviečia de- 
taip pat dalyvavo Estijos ir -tat- mokratus sudaryti koaliciją su 
vijos atstovai bei kun. dr. J.'Ša- jais-ir-eiti vieningai į Hessės 
rauskas. ' į rinkimus. Jei ‘.demokratai taip

♦ * ♦ . 1 nncl a! rflil fcJn 1-

KRIKščIONYS D. KVIEČIA 
VOKIEČIŲ DEMOKRATUS

_ w ___ __ . BONA, Vak. Vokietija. — So- Į
p? MiJdrėd Anne Patterson ves- cialistams demokratams prara-1

LONDONAS, Anglija. - Pre
zidentas Reaganas, išsikalbėjęs 

i su Prancūzijos prezidentu Mite- 
{randu, turėjo vadovauti Pary- 
Įžiuje pramonės valstybių vadų 

■ pasitarimui. Į Paryžių suvažia- 
1 vo Japonijos, Vokietijos, Itali
jos, Belgijos, Olandijos ir kitų 
valstybių premjerai.

Prezidentui teko daugiausia 
tartis su atvažiavusia britų 

i premjere Margaret Thatcher, 
i Be EurUpos klausimų, su ja rei- 
: kėjo tartis Falkland salų reika- 
, lu. Pasibaigus Paryžiaus konfe- 
' rencljai, prezidentas paskubo- 
,m s išvyko j Romą. Ten pasi- 
Į marė su vyriausybės pareigū
nais, beveik valandą tarėsi su 
popiežiumi, o vėliau susitiko ir 

• su visa eile Italijos pareigūnų, 
kurie surado, suėmė Raudono
sios brigados narius ir. išlaisyi 

, no generolą James DUzier. Jis 
į pasakė jiems kalbą ir prižadėjo 
r suteikti pagerbimo ženklus; Kai 

valandų 
lėktuvą kelionei 

privargęs

prepidentas po i 
Romoje įsėdo j

UŽĖMĖ NABATIJĄ, IŠ KURIOS 
KANUOLĖM APŠAUDYDAVO ŽYDUS

1ZBAELK1-I.IBANO PASIENIUI SAUGOTI
JERUZALĖ, Izraelis. — Ant

radienį Izraelio karo jėgos, per
ėjusios Litanijos upę, apsupo 
Nabatijos miestelį ir suėmė vi
sus ten buvusius palestiniečius, r 
Nabatijoje buvo įrengtos pales- I 
tiniečių kareivinės, f ‘ 
galėdavo apšaudyti Izraelio pa- i 
sienyje gyvenančius izraeli 
dirbančius pasienio laukus, 
raelio kariai pasiekė kalnų 

k šlaitėse įrengtas kanuoles.

Be to, Izraelio karo jėgos 
ėmė Ilasbajos miestelį, esantį 
netoli demarkacijos zones. Iš 
Hasbajos pirmadienį buvo pa
leistas vienas šovinys į Izraelio 
pasienyje gyvenančius laukų Į 
darbininkus. Izraelio karo jėgos 
sustiprino Tyrės apsupimą. Pa
lestiniečiai dar nenuginkluoti, 
bet jie jau nepajėgs iš Tyrus 
prasiveržti, nes izraelitai apsu
po visą miestelį.

Kitos Izraelio krfro jėgo’s pa
siekt

MERO ŽMONOS ŽUDIKAS 
PRISIPAŽINO

LA PORTE. Ind. — 31 metų
| Herbert W. Lang prisipažino, 

; .. i kad jis gegužės 31 d. rvta įsi* iš kuriu jie i , ; . . v ,. 1 brovė i La Porte mero Rūmely
hutą, nušovė jo žmoną ir sun
kia: sužeidė jį patį.

F \ Porte apylinkės teisėjas 
Pa .1 Baldini, išklausęs policijos 
kapitono pranešimą apie Lango 
prisipažinimą prie įsiveržimo į 
mero butą, žmonos nušovimą 
ir bandymą patį merą nušauti, 
nutarė palikti jį kalėjime iki 
teismo. Lang kelis metus tarna- 

‘ f vo La Porte savivaldybėje, bet 
naujai išrinktas meras jį atlei
do. Suimtasis yra padaręs ir ki
tus nusikaltimus, už 
jam nepaskyrė jokio 
kaip to reikalauja 
valstijos įstatymai.

Teisėjas Baldoni paskyrė 100

Iz- 
pa

už-

kuriuds 
užstato, 

Indianos

pasielgtUį.c.'tąį- tada krikščionys
m. < gegužės;49Įd<L>otųyos patartų j Asociildemokrat^-.^vy- 

atsto'vas .dr. S. Ą. r Bačkis . su ~ riatžsybei atsišįatydįnfi.. 
žmona dalyvavo ln-tematibnal i ':;x- ' -i / - ' ; .
Club vadoyyLfe^ rengtame Khi- į .- em° . ^a 'J grupes
fo jualpoi priėn-.im,. diplk įpprejske, . kad ...dar 
matftįį 'Aistju'jį- SfM nutarimo .aplipau.

x J ninkas>^erberV Schmuiling-pa-
1 Vaiiiiu-diena, gegužės 31 d’ i kr“* ,vi«i nesyarstvOs 
Lietuvos atstovi dr, S. A. B:.; *^£5 T st>-
kis.au žmdna. padėjo gėlių “Sv''?'’18 
puokštes, iš (Pasiuntinybės sodo , v me .vynausy galos .

V - • iki ateinančių metų, kai kraš-1prie-Arlington kapinėse esamo 
paminklo JA V Itn. Samuel 
Harris’;-žuvusio Kaune 1920 nu 
Tą pačią dieną jie padėjo gėlių 
prie' Lietuvos rtiinistro Povilo 
žadėikio-ir Jo .šeimos paminklo 
bei prie Lietuvos atstovo Juozo 
Rajecko ir jo žmonos kapo.

tas įartės prie rinkimų. Kol ne
sibaigs dabartinis seimas, tai 
pirm. Schmuiling apie pakaitas 
nenori kalbėti.

— Amerikos muitininkai ne- 
. leido rusams išsivežti specia- 
■ lauš kompiuterio, kurio pagal
ba galima išnagrinėti įvairių

Anglijo’s karalienė labai nuoširdžiai priėmė a įskridusį 
■ JAV prezidentą R. Reaganą ir jo žmoną Nancy.„

ČADO PREZIDENTAS GUKUMI 
KEDEL PABĖGO Į KAMERŪNĄ

PERVERSMĄ PADARĖ BUVĘS PREMJERAS HESEN 
HABRE, SUSITARĘS SU

i NDŽAMENA, Čadas. — Per
versmą padarė buvę Čado ka
riuomenės vadai, susitarę su 
buvusiu premjeru Hesen Ilab-

. re. Buvęs krašto prezidentas
, Gukumi Kedel suskubo persi
kelti per upę ir pabėgti į Kame
rūną. Buvd pasklidę gandai, 
kad prezidentas Gukumi buvo 
pasienyje nušautas, bet paaiš-

LISABONA, Portugalija. — 
Gerai $nkludti armėnai nušo-

■ vė turkų ambasadorių E. Acbay, 
: kai automobiliu, ątvažiavp prier 
savo buto ir rengėsi pietums.?

40 melų ambasadorius ; su
žmona privažiavo prie namų,'
kuriuose turėjo savo butą. Pri
ėję nepažįstanti asmenys amba
sadorių nušovė -automobilyje, O ’ 
žmona buvo sųnkiaf sužeista. ,

Tuojau buv^pašaukta polici
ja, kuri neleido ambasadoriaus 

Judinti iš vietos, bet- sužeistą 
žmona buvo nugabenta į ligo- 

permetė į Čadą 2.000 gerai njnę Antradienį ji dar nebuvo 
ginkluotų karių, įsakė visiems atgavusi sąmonės.
Libijos kariams išsikraustyti, j Pirmadienio’ vakare telefonu 
Paaiškėjo, kad Libijos tankai, nepažįstami asmenys pranešė 
turį labai didelius smėliui pri- prancūzų žinių agentūrai, kad 

armėnai, keršydami turku vv- i 7 ‘ ►
riausvbei už armėnu žudymu 
nušovė turku ambasadorių. 4.

KARIUOMENĖS VADAIS

ir antradienį IzrasHo karo/lai-j lūkst. dolerių užstatą už nuš>> 
vai apšaudė-- S i doną, i 
mylių atstumoje

Izraelio ..premjeras M. Begi 
,iias pranešė užsienio žumalis- 
taęis, kad Izraelio karo jėg ’s 
yra pasiryžusios užimti visą de
markacijos zoną, esančią tarp ■ 
Izraelio ir Libaijftfc Demarkaci
jos zona ėjo pagal Litanijos upę •

Be to, Izraelio karo jėgos per-1 
žengė Litanijos upę"Ir veržiasi 
į šiaurę. Izraelio karo jėgos ap 
supo Ture tvirtovę ir užėmė Na
batijos miesteli, iš kurio pales
tiniečiai paleisdavo artilerijos

esantį 25 j vimą mero žmonos ir $25,000 
nuo Beiruto. į už bandymą nušauti merą. Tei- 

i- sėju i pravedąs trumpą apklau
sinėj .‘ma, Lang policininkų bu
vo nuvežtas į kalėjimą laukti 
bvlos.

teritoriją.
Į- Beginąs pabrėžia, kad Izrae- 
Į lio karo Jėgos nenutrauks karo 
veiksmų ir iš Libano pasienio 
nesitrauks, nes Jungtinių Tajitų 
kariai, dabojantieji taiką pietų 
Libane, savo pareigų nepajėgia 

r , atlikti. Jungtiniu Tautu kariai
sūvius i Izraeli ir nužudydavo i i LT . 1 k J v. nepajege suvaldyti palestiniečių
Izraeho pasienyje geriančius. ų Libane. Izrae|io karil]ome. 
laukų darbininkus. - Į nės vadovvbė taip pranešė Jung-
- Izraelis nesirengia savuos; linju TauJu karo jėgoms> esan. 

pietų Libano žemiu, bet Izrael s v . 2 T .. \ o .1 .v. ’ . . ‘^icms pietų Libane. Eegmasnesitrauks is sričių, is kurm pa-1 , „ . ‘ . < , . . ., . . v _ ... 'dar pazvmejo, kad izralietai ne-leslinieciai apšaudo Izraeho ze- ■i. 1 _ _ .. lies Jungtinių 1 aulų karių.

Izraelitai nesitrauks iš užirrt-

taikytus guminius ratus, buvo 
sutraukti prie Sudano sienos.

Pradėjus prancūzų kariams 
leistis Čado šiaurėje, Libijos 
kariai paskubomis pasitraukė iš 

. Prezidentas 
Gukumi Kedel iš Libijos grįžo 
į Čadą ir traukė kraštą iki nau- 
jo perversmo.

» mes. Izraelio užmis žemes arti
lerijos šūvio alslumoje. Palesti-j 
niečiai įsirengė kanuoles deši- los teritorijos, kol nebus garan-

1982 m. birželio 6 dieną Lie- ... ,. * . * va40 ijs laimingai pasiekė Sudano pasienio,vnc atcfAVaa H. q a Pazic,JU naudingumą, žaidžiant ka(1 -11S ‘aim?«ai pa * ■ n . . 5 . , ..tuvos atstovas dr. S. A. Bačkis 
dalyvavo Dešimtajame Lietuvių 
Festivalyje Baltimorėje ir tarė 
sveikinimo žodį. 

♦ * *
DR. DOMAS KRIVICKAS 
DALYVAVO PROTESTO

' EISENOJE

Dr. Ddmas Krivickas, VLIKo 
Valdybos pirmininko pavaduo
tojas, 'balandžio 29 d. dalyvavo 
eisenoje,; suorganizuotoje krikš
čionių ir žydų vadų ryšium su 
Maskvos*'konferencija, įteikti 
peticiją Sovietų ambasadoriui. 
Peticijoje prašdma paleisti visus

KALENDORtLIS

Birželio 9: Felicijdnas, Rim
ienė, Almantas, žolinė, Barvy- 
das, Vorilė.

Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:24.
Orai dibesuotu, lis. , 1

t Kamerūną ir ten jam suteikta 
: protekcija.

— Chicagoje sumažėjo mokv- ’ ^odas yra pietinėje rytų Af- 
toju užpuolimai. Policija apval- nkoie- R?tin? ča<1° siena supa 
dė mokinius mušeikas. Sudanas, šiaurinę - Libija, va-

. ______ karinę — Nigeris, o pietinę pusę
Afcg'-'" supa — Nigerija. Kamerūnas ir

Centrinės Afrikos Respublika, 
šiaurėje yra Nigeris, o j pietus 

■ftNigerija.
Prez. Gukumi jau anksčiau 

turėjo ^bėdoą su kariuomenės
■ A vadais. Čadas yra nelygiai pa
te l skirstytas. Sostinė yra pietinėje
B dalyje, prie Kamerūno sienos.
3k Sostinė Ndžamena yra ant upės

r K kranto, skiriančio Čadą nuo Ka-
9ft. -.Jter. menino.,,

| Libijos diktatorius Kadafi 
buvo užėmęs visą Čadą ir pri
jungęs kraštą prie Libijos res
publikos, 'bet prancūzai pasi
priešino. Jie privertė Kadafį at
šaukti savo kard jėgas. Prancū- 

‘ zija ne tam leido Čado gyven- 
, tojams nepriklausomai tvarky- 
tis, kad Libija kraštą pavergtų.

jPrarcįiral nustatė kelias dienas 
atšaukti visas Libijos jėgas.

. Prancūzai tuojau lėktuvais

šachmatais.

Prez. Reaganas vakar pala
kė kalbą britą parlamentui 
apie tarptautinu ekonominę 
ir politinę padėtį Amerikoj

> . ir Europoj*.

išgriovė aerodromą, sužaloda- niajame Litanijos upės krante, ■ tuota, kad palestiniečiai nenąn- 
mas ten stovėjusius didžiuosius '— sako Izraeloi pranešimas.
Sovietų gamybos lėktuvus. 2,000

'prancūzų karių be mūšio ’švijo Siriją, kad Izraelio karo jėgos 
Libijos tankų diviziją iš Čado ir nenori grobti Libano teritorijos.

Amerikos atstovybėje buvę niekais pavertė visus Maskvos Jos nori užimti tiktai artileri- 
šeši tarnautojai persikėlė per planus įsibrauti į Artimuosius jes šūvio zoną, kad palestinie* 
upę į Kamerūną.

Neturtingai gyvenantieji 
žmonės

Čadas yra neturtingas kraš
tas. Savo laiku premjeras Habrė 
yra buvęs krašto apsaugos mi- 
nisteris. Atrodo, kad jis turėjęs 
demokratinių tendencijų, bet 
nežinia, kuriais sumetimais 
Ndžamena sostinėje buvęs JAV 
atstovas ir penki tarnautojai 
rado reikalo persikelti į Kame
rūną. i

Libija, užėmusi Čadą, plana
vo įsiveržti į Sudaną ir pasiekti 
Jemeną, bet nieko iš to neišėjo. 
Užteko prancūzė vyriausybei at
siųsti į Libiją geęai įginkluotus 
savo karius, kad vi^įr Libijos 
planai įsiveržti į Sudaną nueitų 
niekais. Libija buvo pastačiusi 
geroko dydžio aerodromą Libi
jos pietuose, visai netoli Čado, 
bet prezidentas Anwar SfcdAtis

Premjeras Beginąs įtikinėjo

Rytus iš Afrikos pusės. ; č:ai negalėtų šaudyti į Izraelio

dos L:bano teritorijos Izraeliui 
pulti. Jeigu Libano vyriausybė 
ar Sirijos karo jėgos nesuvaldys 
palestiniečių, tai Izraelio karo 
jėgos įž ngs i Libaną ir suval- 
dys palestiniečius, pareiškė 
Beginąs.

Chicagos miesto centre, ežero pusėj, pavasario ir vasaros mėnesiais veikia 
fontanai žmonėms ir paukščiams atsikvėpti karščių . moLu . ..
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

APIE LAUMĖS, PERKŪNO, VELNIO 
IR DAILIDĖS NUOTYKIUS

nis ji bėgti neatsigrįždama, o 
dailidė sėdo* į vežimėlį ir parva
žiavo namo.

Nepatiko perkūnui ir velniui, 
kad žmogus už juos gudresnis 
ir ėmė visi po vienu stogu nebe
su tilpti.

Dailidė sako perkūnui:
— Reikia vienam pasilikti tro

boje, o kitiems išeiti.
— Gerai, — sako perkūnėlis, 

— aš pasiliksiu.
- Ne,— tarė bukutis, — ver

čiau aš pasiliksiu.

MANDAGUMAS

Amerikiečių dailininkas O> 
nėr Herford sykį važiavo pt"i' 
sikinišujiam autobuse.

Ant jo kelių sėdėjo sesers sū
nelis.

I autobusą įėjo jauna graži 
mergaitė ir atsistojo šalia jų. >

— Būk džentelmenas, ber- j 
niūk, užleisk savo vietą mergai-1 
tei, — tarė dailininkas.

♦ » * f

PAS FOTOGRAFĄ 

tamstos sūnaus foto- 
Jis buvo

— Štai 
grafijos.

vadinasi,

pas mane

— Tai, 
mano sūnus. O ar 
užmokėjo?

— Dar ne

turėtų būti 
jis tamstai

— O, tai as jį jau pažįstul;
Tai 
nūs, 
dos

Eina dailidė per girią ir ne
šasi skliutą (kirvį). Eina, eina,
— prieina tris kelius. Žiūri — 
vienu keliu priešais ateina per
kūnėlis, o kilu — velnias baku
tis. Susitikę visi trys, pasisvei
kino* .

— Na, kur eini? — užklausė ’ 
perkūnas dailidę.

— Ot, — asakė, — einu pel
no ieškoti.

— Na, tai gerai, — sako per
kūnas, --- apsigyvenkime šičia.

— Gerai.
Tuojau visi šoko dirbti 

statyti trobele.
Perkūnas tik lenkė ,tik lenkė i is. 

medžius prie žemės ir laužė, o j 
velnias nagais žievę lupo; dai-; 
lidė skliutu tik tašė, tik tašė.

Bematant ir pasistatė trobelę. 
Pasistatę gyvena visi trys. Pra
sikrapštė kiek dirvos ir pasėjo 
ropes.

Ir priprato kažin kas nakti
mis ropes rauti. Ką daryti?

Dailidė, perkūnas ir velnias 
susitarė eiti paeiliui tų ropių 
saugoti.

Pirmą naktį išėjo velniukas. 
Vidurnaktį klauso — atvažiuoja 
laumė — ragana ir sako:

— - Pykšt, pokšt!.
Geležinis vežimėlis,
Vielų botagėlis!

Kaip ji ims duoti velniukui, 
kaip ji ims duoti — tas net 
cypdamas parūžė namo, palikęs 
ropes.

Antrą naktį saugoti eina per
kūnėlis. Tam ir tas pats, nutiko
— laumė gerai išpliekė kailį.

Trecią naktį eina dailidė.
Jis. buvo pasiėmęs smuiką, lai 

atsisėdo’ ant kelmo, ir griežia
Štai pačiame vidurnaktyje 

klauso — atvažiuoja laumė ir 
vis sako:

— Pykšt, pokšt!
Geležinis vežimėlis,
Vielų botagėlis!

Bet kai laumė išgirdo grie
žiant, stabt. suktojo ir klausosi. 
Klausėsi, klausėsi, matyt, bai
siai jai patiko, nes išlipo iš ve* 
žirnelio ir prašo išmokyti griež
ti. Dailidė padavė jai smuiką — 
laumė bando, bando, bet niekas 
neišeina. Plerpia stygos, net per 
ausis eina!

— Tavo pirštai per stori, — 
sako jai dailidė.

— Ar negalėtum paploninti?
— klausia laumė.

— Kur negalėsiu, štai kišk 
juos čia, — sako dailidė, pra- 
skėlęs skliutu kelme plyšį.

Laumė įkišo nagus į plyšį, o 
dailidė, pačiupęs kylį, ėmė juos 
ir užpleišėjo. Tada, paėmęs vie
lų botagėlį, kaip ims ją plušy- 
ti. sakvdamas:

• i
— Ar eisi į ropes, ar eisi j

Ir dailidė tą patį pasakė.
I — Kad taip, — sako perkūne-

— tai mes teeisime vienas 
kitą pasibauginti. Kuris pasiro
dysime drąsesnis, tai ir liksime.

Pirmą vakarą išėjo bauginti 
velniukas. Kai tik išėjo, tuojau 
ištiko baisi vėtra, viesulas, ro
dos, dangus su žeme maišosi, tik 
ūžia, cypia, švilpia... Na, nieko! 
Dailidė su perkūnu neišsigando.

Antrą vakarą išėjo perkūnas. 
Išėjės apsispiaudė žaibais. Kad 
ištiko perkūnija — tartum dan-. 
gus griūva. ,

Velnias, kad persigando, šoko 
per aukštinį ir. išbėgo, niekas jo 
daugiau nebematė.

Liko tik perkūnas su dailide. 
Bet ir tie troboje neišsitenka.

Trečią naktį išėjo dailidė, įsi
sėdo j laumės vežimėlį ir sako;

— Pykšt3 pokši!
Geležinis vežiipėli>,
Vielų botagėlis! V ■

Perkūnas pamatė, kad atva
žiuoja laumė. Persigandęs per
kūnas pasileido bėgti' neatsi
gręždamas. • ‘

Dailidė, atsikratęs perkūno ir 
velnio, .labai gražiai sam gyveno?

(Lietuvių tautosaka)'

iš tikrvfų yra mano su
neš jis savo skolų nieka- 
pats neapmoka.

❖ * *

PASIKALBĖJIMAS
r LIGONINĖJE

vyrai jau aut stogo,Žvirbliai
Kur lizdelius kraut galvoja.
Jie ten linksmai štukavoja
Sau mylimas tur prie šono.

Ar geresnėj kur vietovėj,
Ar po namo pat pastogėj, 
Reikia surast tokia vieta, 
Priešui katinui nepasiektina.

Tai laimingi tad mes būsim,
Bei žvirbliukus išperėsim,
Taip čirškėjo, taip kalbėjo,
Vyrai savo žvirblienes mylėjo.

Ir jų džiaugsmas juoku virto,
Nėt nuo stogo nusirito,
Taip pavasaris visus paveikia, 
Ne tik paukščiams, ir mums reikia.

Kad mylimas sau turėti,
Džiaugtis, gyvent ir mylėti, 
Gamtą mylėt mus priverčia, 
Niekas tos tvarkos nepakeičia.

Ne tik jaunas, bet ir senas,
Ar moteris ar tai vyras, 
Gaivaus pavasario sužavėti, 
Kiekviena ieško ką mylėti.

Ir mūs mergaitėms darželis
Tiek nerūpi, kiek bernelis, 
Bei vieton gražiųjų Tūtų. 
Kad bernelis tenai būtų.

Chirurgas i pacientą:
—Pasakysiu tamstai, jog 

operacija būtina. Ar galės’ 
tamsta už ją užmokėti?

Pacientas nusišypsodamas:
Ar tamsta man būtum pasa

kęs. fog operacicja reikalinga. 
..jog manytum, kad už ją nega
lėsiu sumokė! i?. 

* * . *
ATOSTOGŲ METU

— Ach! —xSunkiai atsikvepia 
Signori Rossi. — Turėjau vis-i 
ką, apie ką žmogus gali tik sva-j 
joti: gražią vilą, pinigų, puikią 
"moteriškę. ’

— O kas atsitiko?
— Žmona grįžo sąyaįtę anks

čiau, negu būv8'<nutarusi.

NUOVARGIO PASEKA _______
..— Jonai, kodėl sustojo laik- į tau, Tėve, p^kaįtyąiu ką mo 

jaunesnysis] kyti žmonės sako apie senatvę: 
Valesnieji žmogaus proto pą-

— Tu irgi sustotum, jei nuo- jėgumo patyrimai parodo, kad 
latos vaikščiotum, — atsakė žmbgąus 'protavimo pajėgu.

j mas pasiekia aukščiausią ląips- 
į nį pasiekus 60 tnętų amžiaus! 
Į McGiU universiteto profesorius 
j N. J. Bęrvill sako: Protinis po- 
I tenciąlas sparčiai kyla iki 40 

metų amžiaus/ po to tebekyla 
tik lėtesniu tempu, kol pasie
kia aukščiausią laipsnį sulau
kus 60 metų amžiaus. Vėliau 
seka lėtas sumažėjimas 20 metų 
laikotarpyje. Bet 80 metų su
laukus, proto standartas taip 
geras, kaip 35 metų. Žmogaus 
protavimas yra skirtingas tarp 
35 metų ir senesnio amžiaus 
žmonių, bet daugiau racionalus 
Jaunas žmogus^ pilnas svajonių ' jį tcvalgą. 
ir planų, o vyresnio amžiaus 
žmonėsą labiau praktiški gyve
nimo stygose. Jie turi didesnį 
patyrimą ir turto; fizinis pajė
gumas mažėja, bet jų patyri*

mas ir išlavįnimas atpildo kai 
kuriuos trūkumus.

— Tu gal ir tiesą sakai, bet{ 
pasakyk man Maikuti, ar gar- ! 
susis pamokslininkas Graham j 
nebus tik senstelėjęs, kad taip
Maskvoje apsikiaulino! Jis pa-1 LENGVAI ATSPĖJO 
pasakojo, kad religija Sovietų:
Sąjungoje nedraudžiama, kad j Saugumo; tarnybos viršininkas 
visi gali melstis kiek nori. O aš vienoj satelitinėj Sovietu valsty- 

— Ne, Tėve. Senątvė dar nė-Į skaičiau LKB Katalikų kroni-j bėj pateko į automobilių šusidū- 
ra' paskutinę bėdą- Žmogus ■ koje visai priešingai Billy Gra-; rimą, kurio pasėkoje jis neteko 
sensta, ypač kai kurie pensi- bam teigimui, kad melstis ir' dešinės akies.
ninkai, ištrūkę ’Š. fabriko, sėdi Dievu tikėti nedraudžiama. Štai Į

Į ant slenksčio ir snaudžia. Rei- ką Kroniką
1 kia judėti, ką nors dirbti* Aš grynas. (Įųrni

— Labas, Tėve!
— Labas, Maiki, ką darai u 

ką veiki ?
— Matai, aš šių metų žiemos 

kursus baigjau, tai noriu daž
niau su tavim pasikalbėti.

— Nežinau, ar mudu galėsi
me susikalbėti. Tu mokytas, ži
nai daugiau negu aš senas, pil
nas senų papročių.

y •

A. Jusas

— Kadaise, norint pastatyti 
gerą veikalą, užtekdavo vienos 
svarbios asmenybės.^-šiąndien. 
reikia dviejų.

— Kaip^tai? — paklausė nu
stebęs draugas.

2

rodis ?. ~ klausia 
brolis.

latos vaiksčiiitum, 
vyresnysis.
keltų vibracijų.

DAUGIAU NEGU 
IŠSIBLAŠKYMAS

Iš Maskvos atvykęs Okulistas 
? rašo: — Tu esi įdėjo jam dirbtiną akį, kuri bų- 

grynaą durnelis, kvaišelis, kad vo neatskiriama nuo tikrosios, 
nežipat Pasakyk, kuoųiet nusi- O vieno*k...
kabinsi kryžių? —-klausia mo-į Tas saugumietis kartą tardė 
kytoja vaiką. — Tada, kada di vieną kalinį ir, norėdamas dar 

kartą įsitikinti, jog abi akys pa
našios, krei]3ėsi į kalinį:

— Sumažinsiu? tau -bausmę, 
jei atspėsi kuri mano akis yra 
tikra, o kuri dirbtina?

Kalinys atidžiai pažvelgė į 
vieną ir antrą akį, o paskui 
neabejodamas tarė:

— Dirbtina yra dešinioji akis.
— Tai tiesa, — atsakė saugu-

, .. A mietis, kiek apstulbęs, — Betbuvo simtus me- . . . . k - ’ .. .. „ pasakvk, kaip ta atspėjai?ar ją surusino? i t- \ .t L I — Nes is dešines akies pra-

atsako vaikas- — Matai, koks 
kerštininkas! Prižadėk, kad nu- • 
sukabinsi Jei ne, įįrąrikšime j 
įskaitą ir išvešime į koloniją.

— Aš žiftau. T^rę, Visi tai 
žįno, kad ipokyklų^ę vaikus vi
sokiais būdais tęrprizuoja ir 

4‘bedleviaa”. Tačiau jiems sun
kiai sekasi vykdyti ateizmą, dar : 
sunkiau surusinti svetimas tau
tas. Lietuva 
tų rusinama,

—Graliam, matvt, rusišku ik- 
rų sočiai privalgęs, dar pasį- _ , ,
gyrė, kad Sovietų Sąjungoje, atsake kaimas. * 
visi gali kaviara valgyti, kai’ x .. T. . x : .. . . . . j Garsus italų, aktoriusAmerikoje tiktai milijonieriai ; Stoppa pasiskundė savo 

į gui:

rius, atliekąs svarBiaųsi^rolę, o 
antra, tai teatro .direktorius, ku
ns išdrįsta pastatyti ta veikalą.* *' *

. BĖDOS SU MOTERIMIS

Vieno fabriko direktorius Švei
carijoje atsisakė priimti darban 
moteris. -Direktorius naaiškino 

-dėl ko taip daro: .
“Jeigu moteris labai negraži, 

vyrai nenori kartu su ja dirbti, 
o jeigu labai graži j— negali kar
tu dirbti”. * *

BLOGAI JAUČIASI

. — Mamytę, — skundėsi Onu
tė — nesijaučiu gerai.

— Tai liūdna girdėti,'— sako
siveržia žmoniškumo jausmas!! motina, — bet kur tu blogiau-

Paolo 
drau-

šiai Jauties?
— Mokykloje, — atsakė duk

relė.

Profesorius:
—• Matilda, nuo balandžio 
dienos galite išeiti. Aš jumis 

nepatenkintas.
Pi ciesoriaus žmona:

tu niekus kalbi. Juk 
tik savaitė kaip vedę’ 

* * $
užaugsiu, aš būsiu gy-

i

mes dar

. NEATSKIRIA SPALVŲ

— Kodėl prašalino to laivo 
kapitoną?

— Jis negali atskirti spalvų. 
Raudonąją jū- 
į Juodąją jū-

— Gerai, Tėve, pasilik svei
kas. Aš skubu Į paskaitas.

— Iki pasimatymo- Aš dar 
noriu užeiti pas pensininkus.

* * *
Byrant dirvoj, birs ir jaujoj.

SPACE AGE COWBOY

Vietoj plaukti į 
rą, jis nuplaukė 
ra.

SAVOTIŠKA
*
REKLAMA

Viena cigarečių firma taip 
garsino savo gaminius:

Mūsų cigaretės y+a taip ge- 
res, kad nuo fu galima lengvai

1 alpr

ropes ?
Davė, 

ta bėga 
rėkia.

davė dailidė laumei, o dytojas.
aplink kelmą, sukasi, ‘ — O

Pagaliau nutrūko jos na įstaigos 
ųai — kaip ims ji bėgti, kaip tavo mirusius ligonius.

aš būsiu laidotuvių 
savinir.krs ir laid s u

w the space 
A&E, AHUPT^DATE 
kind op western 
HAS TAKENOvEP^;

DOMISI MADOMIS

PAUę KAS PASIKEITĖ

AL tKnooucrtOH 
TC AMASS 
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VA BXPSOT

AIŠKIAI NUSISTAČIUSI

t— Koki tavų Birute, vyrai 
labiausiai patinka?

— Tokie, kurie kelia pasitik 
kėjimą. Ir ypątingai, jei turi 
daugiau pinigų/

GERAI SUPRATO

Mįokytą,a$ aiškina vaidams, 
jog seniau Europoje buvo daug 
meškų, bet besiplečiant civiliza- 
cį ai, meškos išnyko.

Paskiau k ie;p<įaynasis į yieną 
berniuką, paklausia:

— Na, Juozeli, pasakyk man 
kas yra civilizacija?

■— Tai yra liga, nuo kurios 
meškos pastimpą, ponas moky
tojau •..

T a stay Us

— Jonai, pasakyk man, kodėl 
vo paveikslus žmonės greit 

nup rka? Mano paveikslų niekas 
neperka.

Paslaptis yrą ta: Padirbėk 
bent jiorą mėnesių prie paveiks
lo tai ir tu parduosi..,

Karčiamoje du vagiliai tarpu- ’ 
savyje kalbasi ir sprendžia die
nos naujienas.

— Turiu būtinai susipažinti su 1 
vyriškomis madomis šiems me- ■ 
tams, — taria vienas.

O ką, ar tų rengiesi pirkti ; 
naują “siūtą”?

— Ne. tik norėčiau patirti, kur • 
bus. kišenės naujuose švarkuose.

* $ *

NĖRA RE1KAIX> SKAimT

— Kokiui laikraščius skaito
te, poniute?

— Jokių; Kasdien pas mane 
ateiną kąiiuinka, lai visas žinias 
špasakoja, ir taip 25 centai lie
ka sutaupyti.

Pirm negu apsivedžiau, turė
jau tris teorijas apie tai, kaip 

• auklėti vaikus.
Dabar turiu tris vaikus, bet nė 

vienos teorijos.
Aimanuoja, kaip karvelis sa

vo vaikų.

*Ti£5^
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NAUJIENOSDETROITO
Kapų lankymo ir puošimo diena

Detroite, kaip tradicija, jau atsilankė atsisveikinti daug žmo- 
prigijo grppėnns lankymas mi-h 
rūsiųju kapu. Geguės 31 dieną mingų mišių, velionies kūnas 
visose trijdse lietuvių parapijų nulydėtas į Windsoro kapines 
Šventovėse šauliai ir Amerikos amžinam poilsiui, 
veteranai dalyvavo pamaldos? 
ųž žuvusius dėl DJėtuvos lais
tės. Tuoj p<> pamaldų-vykome 
į: Holy Sepulchre kapines, švy
turio Jūrų šauliams vadovavo 
šaulių kapelionas kun. Kazimie
ras Simaitis. Pasimeldę plrie 
lęūn. Bareišio kapą, v-sa grupė 
lankė paskirus šaulių ir artimų- ’ 
jii kapus. Si. Butkaus šaulių 
kučpos grupė su kun. Alfonsu 
B’abonu taip pat pasimeldė prie j 
kun. Bareišio kapo. Po maldų 
visa grupė lankė paskirus miru
siųjų šaulių kapus ir padėjo 
prie kiekvieno kapo- tautines 
vėliavėles.

j Kadangi mirę lietuviai yrą

niu ir apie 30 kunigų. Pu iškil-

Velionis buvo labai draugiš
kas, visus jis mylėjo ir už lai 
jį visi gerbė.

Liko nuliūdę: pusbrolis Ang
lijoje, daug, draugų ir pažįs
tamų.

Kun. Domininke, ilsėkis ra- 
imybėje Kanadc's žemėje. 

* * *
MIRĖ M. SVIDERSKAS

Mikas Sviderskas, gimęs Lie- 
j tuvoje 1904 m. sausio G d., mirė 
1982 m. gegužės 31 d. Detroite. 
Pašarvotas Vai. S. Bauža laido
jimo koplyčioje. Rožinį sukal
bėjo kun. Alfonsas Babonas. 
šeimos ir visų atsilankiusių var
du atsisveikino laidojimo dirJ?.-

dekoracijos eskizas jo sumanytai operai JūratėM. K.

M
šaulių reikalai

r - - i •išbarstyti po įvairias kapines, to'rė Y. Zaparackienė.
Buvo laidojamas su religinė

mis apeigomis. Šv. Mišias atna
šavo šv. Antano parapijos kle
bonas kun. Alfonsas Babonas ir

todėl neįmanoma’ visiems vie
noje vietoje susirinkti miru- 
siems pagerbti. Reikėtų tos gra
žios tradicijos laikytis ir toliau.
i. • ’ < SS * ■ >

MIRĖ KUN. D. LENGVINAS

j. Staiga ir netikėtai 1982 m.-
gegyžės 22 d. Windso're mirė 
kun. Domininkas Lengvinas.1 
Gimęs 1914 m. liepos 13 d.! Gi
rininkų km., Gargždų valse., 
Kretingos ąpskr.-. ūkininknp šei
moje; Velionis mokėsi Švėkš
nos “Saulės” gimnazijoje, vė
liau Telšių kunigų seminarijoje, 
kurią baigęs, 1940 m., birželio 
30 d. buvo {šventintas į kunigus.’ 
.į Gyvendamas Lietuvoje, pasto
racinį darbą dirbo Skuode ir 
Gargžduose. 1944 metais, kaip 
ir daugelis kunigų, pasitraukė- 
Vokietijon, kur dirbo kaip lie
tuvių stovyklos kapelionas; Ka
rui. pasibaigus^ dar kai kurį lai
ką? . pagyvenęs ■ stovy klase, Ame-: 
rikon atvyko 1950 m. kovo 29 d. 
Gvvęno Čikagoje^ ..Grand Rapids’ 
amerikiečių parapijose, vėliau 
Londone (Kartadoje) atkeltas į į 
Windsoro Šv. Kazimiero nedi
delę parapiją, kur gyveno iki 
pat mirties. 4 ; ; ’ •;
'Kūnas buvo pašarvotas Jand- 

sdnn Brodhe koplyčioje. Pirma
dienį, gegužės 2i4 d., kun. Kazi
mieras 'Simaitis- ’pravedė mal
das. Pirmas atsisveikino kun. 
L.; Dienys, LB vardu :— C. Ku
ras ir V. Katkus; skautų vardų

Šauliai privalo žinoti savo statutą
J. Daumanto šaulių kuopos n^rių 

nusižengimo pasekmės ,
Organizacijos nuostatai yra 

privalomi visiems nariams. Kas 
jais nesivadovauja ir elgiasi dik-kun. Kazimierai Simaitis. Mišių] . . ,

metu gražiai solo giedojo nnrzi- tatonskai, tas susilaukt baus- 
kas ir solistas Stasys Sližys. Po|niės- TaiP atsit,kc’ ir ^^iante- 
gedulingu maldų, velionies Miko ’ n£ žauhų kuopoje. Apie ; ta. 
kūnas nulydėtas i Holy Sepul- DrauS° 1981 m' <L
Phrp Wninp. aTn^nam nnildui J numeryje buvo atsrausdmta kochre kapines amžinam poilsiui.

Liko nuliūdę: duktė Nijolė 
šnapštienė su šeima, sūnus Me
čys (Lietuvoje) su šeima, bro
lis dr. Stepas su šeima, brolis 
Česius su šeima, sesuo dr. Re
gina su šeima, sesuo Stefa : 
šeima, sesuo Zosė su šeima 
artimieji bei draugai.

Mikai, ilsėkis ramybėje. .
Ant. Bukauskas

mos ne vėliau rugsėjo 15 d 
Darbai parodai pristatomi ne 
vėliau rugsėjo 27 d. Vėliau at
siųsti kūriniai parodoje' nebus 

j išstatyti.
ir Premijuoti kūriniai paliekami 

Meno Kūrinių Fonde, <Nepri< 
klausomai Lietuvai^ Kūriniai 
pristatomi ir grąęi^^ųį; sąvi- 
ninku sąskaita.

Jury Komisija irus p§5kėlbta 
vėliau. < ■ ' jv

Lietuviai dailininkai, daly- 
vaukite k ū r y b o s: varžybose! 

j ^ęnoroji Rietuvių, -uaiies ra- “Siekite ten, kur vyždTys nepa- 
roda.šiais metais bus atidaryta I siekia> ]aužkite tai, ko protas 

o l-’* i t I « f I f ' __

respondencija: “..^vienas nepri
imtas ir vienas šaulys pašalin
tas”. Pasirašė slapyvardžiu Da
lyvis.

Tame pačiame dienrašty ki
tas korespondentas, irgi slapy- 
vardininkas Losangelietis atsi
liepė: ‘‘kad pašalinimo priežas
tis — pagrįstai pasipriešino 
kuopos valdybai dėl kai kurių 
neteisėtų jos veiksmų. Pašalin
tasis.pagal jo nuopelnus šaulių 
Sąjungai ir bendrai Lietuvai, 
vargiai kas šioje kuopoje jam 
gali prilygti. Bet kiti elgiasi ki
taip. Tatai yra žalinga ne tik 
šaulių kuopai, bėt ir bendrai vi
suomenei”. ;; i <

Lietuviu dailininkų
■ žiniai

J Ęendroji įtetuvių Dailės Pa-

..spalio 1: d. Čiurlionio įGalerjjo-' 
j e, Ine., 4038 Archer Ave., Chi
cago,; Ill. 60632. Bus skiriamos 
premijos: dail. M. šileikio 
($750) — už tapybą ar skulp-- 
tūrą, Čiurlionio Galerijos. Ine 
($500) ’— už. kūrinį bet kurios: 
technikos }«įr<; daili T. Petraičio 
($250.) ųž akvarelę ar grafiką.’

Nyrintieji parodolė- dalyvauti 
dailininkai atsiliepia laiškais gaA 
limaj anksčiau, atsiųsdami $1^ 
registracijai. Parodai , galima

jo 1 dl atslunčiant kūrinių 
skaidres- ar • fotografijas^ -Čika
gos -ir ’ apylinkės dailininkai. 
gali pristatyti pačius kūrinius

Priimtų parodai darbų ju0-

klubo ir Lietuvių Namų ;'drau-’ 
gijos vardu E. Mil kaus kasį 
draugų vardu —: M-Sajauskai
-įSekąnčią dieną kūnas bu\o‘ 

perkeltas į katedrą, kur šv. MĮ- 
š^s atlaikė Londono vyskupas fvla-balta' fotografijos, tinkamos 
John Mik Esherlock; Katedroje katalogui ir spaudai, atsiunčia-.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ 

st 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787

MARU A NORE]i:«im

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
W. 69th SL, Chicago, UL 6062? ♦ TeL 925-27SJ 
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nepajėgia!” ! -t.
Čiurlionio Gąferijaį inc

Dėl Vilniaus lituanistinių kursų
DEL VILNIAUS tiesą, tuom tarpu iš įų visų ro-

LITUAN1STINIU KURSU Idos, tiktai vienas Tėvų Pranciš- 
ta ,no« > . j j t konų "Darbininke”’tą tiesą pa-

X : K t i" ,1 Hudijo. o kiti tylejj Jų tarpe 
jame M. Dr skelbia, kad atem, i|sjra |o t<)|( kuHe

vllnimic iiniPtP > * .žinios, jog Vilniaus universitete 
vasarinių išeivijos lietuvių jau- 
nijnui lituanistinių kursų jau 
nebebūsią. Jis paaiškina ir ko- 

j dėl, būtent, todėl, kad tie kur
sai buvę “Lietuvos valdovo” 
(supr.. okupanto) naudojami ko- 
muhistinei propagandai. Esą, 
kurių lektorai juose vaizdavę 
^tarybinę tikrovę” ne tokią, ko
kią- kursų lankytojai savo aki- 
rnis matę: Kadangi tas 
vos valdovas” savo propaganda 
mūsų jaunimo nepaveikęs, tai 
jis nusprendęs jų daugia nebe- 
ruošti.

Kad Vilniaus universitete ren
giamieji tie, neva, lituanistikosstato kucpos valdyba. Bet išėjo 

atbulai. Pats kandidatas šaulys kursai tikrai buvo ne lituanisti- 
K. Karuža pasiūlė papildyti dar- ‘ kos, o komunistinės propagan- 
botvarke — rinkimą garbės dps kursai ir mūsų jaunimo snie
gulių. Pats save pristatė būti 1 genu^plovimas^ tai didelei mūsų 
pakeliamu garbės šauliu. Tokio visuomenės daliai tas jau senai 
įvykio Lietuvoje nėra buvę. Bot buvo aišku. Apie juos, kaip Agit- 
čia išeivijoj bandyta. Tačiau, propo bandymą, paveikti, rnūsų 
atsirado ir protestas, prieš tokį J- jaunimą, jau nekartą rašė ir 
akiplėšišką savęs garbinimą. mūsų Naujienos, lygiai kaip ir 

kita mūsų laikraštinė spauda. 
Tiktai " Draugas,. besivadinąs 
'‘laisvojo pasaulio lietuvių dien
raščių”, nei karto 'ankščiau prieš 
tuos kursus nebuvo pasisakęs- 
Jis tik dabar savo *jauno redak
toriaus M. Dr (ungos) vedamuo
ju pasakė tikrą tiesą.

Tiktai reikia pastebėti, kad ir 
jo tiesa dar nepilna. O ji nepilna 
dėl to, kad jjs teigia, jog mūsų 
jaunimas nebuvęs paveiktas- tuo
se kursuose varomos okupanto 
propagandos. Jei tai; būtų tikra

Mat, kandidatas griežtai pa
reikalavo jį išrinkti tuoj, šian
die, vėliau Ids garbės nepriim- 
siąs. Tuo reikalu buvo iškelta 
byla Sąjungos vyriausiame Teis
me. Teismo ; sprendimas toks:-; 
“Juozo Daumanto šaulių kuopos/ 
nario š. Kazio Karužos išrinki
mą kuopos garbės šauliu pripa
žinti neteisėtu, niekiniu ir nę^J 
galiojančiu”.

“Juozo Daumanto šaulių kuo
pos narį š. Juozą Ruokį už Gar-1 
bes Teismo dirbo trukdymą bei 
Garbės Teismo kompetencijos ‘ tiesa, tai visi kursus lankiusieji

tuvos okupanto propagandą išei
vijoje, atsimokėdami jam už jo 
dovanas . . . Argi ne taip darė 
kaikurie kursų lankytojai, liudy
dami kada “Akiračiuose” apie 
gražų ir laimingą gyvenimą “ta- , 
rybinėje tėvynėje”, redaktorių 
pasikalbėjimuose su jais, “švies
dami“ netgi mūsų akądemikus,

i JAV universiteto profesorius?. 
. - 10 k ek būta tų kursistų pasikal-
le u j bėjimų su perdėm ^komunisti

nės propagandos “Gimtuoju 
Kraštu”? Toliau ~ kiek grįžęs 
iš tų kursų mūsų jaunimas da
lyvauja laisvinimo darbe? Kiek 
jis domisi laisvinimo kova? Ge
rai atlygintas už savo tylėjiįną, 
jis, grįžęs iš Vilniaus kursų/te
gul ir džiaugiasi, pamatęs savo , 
Tėvynę Lietuvą.iš arti, tegul ir 
prisimena su ilgesiu savo tėvų 
žemę, gražią Lietuvos gamtą ir 
Lietuvos žmones,bet? Lietuvos 
tragedijos jis, deja, nesupranta. 
Qkupanto atžvilgiu jis yra ne įo 
priešas, o geriausiu atveju, tik 
udrsidentas’\ Jei okupantas tik 
šiek tiek pagerintų ‘tą ‘tarybinę 
tikrovę”, tai to jam ir užtektų 
— Lietuvos laisvės jam visai -ir 
nereikėtų. : r •’

Jonas Kavaliauskas*

■ '— Komunistė Angela Davis, 
pati būdama .pasiturinti, kaltina 
prez. Reaganą, kad jis žings
niuoja su turtingaisiais; t j t.

Štai, kaip iš tikrųjų buvo, .Nepripažinimą:. a) už 1981.9.19, išeivijos’lietuviai, grižę po jų iš 
f w O r\ - mitri 1 ak 1 ■rl f *1 O G 1 1 O O 1 2 1T ak ii as I T" ■ i ± 1 _T* _ 1___ L_ •_ * ‘__ A • 1 ’tftiiame kuopos sūsirinkime^rS; 
mininkavo J. Ruokis. Jis nesi-' 
vadovavo šaulių statutu ir pra
vedė susirinkimą kaip jo pro
tas leido, tuo' padarydamas ne
teisėjus. nuta&muš/
' Statute aiškiai: .pasakytą, kad 
kandidatus į garbės šaulius pri

— 1981.12.3 laikotarpyje rėika- I Lietūvos, ’liudytų apie juos tikrą 
laujamų dokumentų nuorašų,!
sąryšyje su 19^1.2.22 d. Visuo
tiniu - Metiniu susirinkimu, lai
ku rieprįstatymą, š. Juozą Ruo-4 f < . -
kįnubausti viešu5 papeikimu,
b) už 1981.XIL12 d. — 1982JI.
20 d. laikotarpyje neatsakymą

AIeksas; Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

f autorius, . .. \ Q
paruošė, -sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicaįbs^ lietuvių Įstdriją
(1869 11959 metai). ‘

664 psl., vardynas.
• Minkšti viršeliai. Kaina1 <$15. . .

•J • ( j . ' r ’ , ' * ' ' ' '■* * < ’ ‘ * v f ' ’ * ■

• • BU ’ • ■: ' Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

. į pasiųstą klausimų lapą, kurį 
jam pasiuntė bylos įžang. tar
dymą vedęs Jz. Daūmantd kp. 
Garbės Teismo Pir-kas e.p. Juo
zas Mitkus, š^ Juozą Ruokį nu
bausti 'tokia? pat 'bausme kaip 
kad , už pirmąjį ^atvejį — (tai 
reiškia - antru) viešu papei
kimu.”' ;

Te esti pavyzdys ir, kitiems 
šauliams:- jei. nejnokį ijųoslatų, 
nesugebi vadovauti U- nesiimk 
pūreigy. Pašajihtąšis šąulys Gar
bės ‘tęfsįio sprėifdimū^pripažin- 
tąs j’.nė^isėtiH ‘-pašąlįtrtui . taigi 
yra kuopps nariui-j - ’ ' 7
•-.^450’- 1'--' ..........Korespondentas; : 

’ Kazys Raktinas

LS
50 metų studijavęs, kaip

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 |25. Kieti virieliaL Paltas J2.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 50608
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NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
, jUTSlATCR^ Metavių fiierttttros, meno

1^4 m; metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesemrtą, Vince 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot, 
J. RaukČio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K, Matusevičiaus ir V* 
Meilaus straipsniai bei rtudijoa, iliustruotos nuotraukomis to 
M. K Čiurlionio, M. Šileikio, V. Kajubos, A< Rūkltelės ir JL Varno 
IrūrybcM poyeikliais. 365 pust knyga kainuoja tik |3.

e DAINŲ JVENTSS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šoklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei Jų istoriją ir eigą.. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pust, kainuoja >2,

e VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apr&ly* 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ra tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už H s ■ 4

Įdomiai paraiyta liudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalni Jj 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
HetirvfnL Leidinys fllurtmotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
riftfvardŽIų pavadinimai Ir jų vertiniai J vokiečių kalbą; Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių lemėlapis. Kaina M.

'• KA LAUMĖS E1MB, raJyfojot Petronėlės Orintaltėa atfr 
mfnimai ir mintya apie asmenis Ir vietas neprfk. Lietuvoje ir pir. 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3. -

* 7 - • * *

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras- 
,tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik n« 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe» 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoja ui žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja ffi.

rsrtbDS*. 3°® tnygoje yra 40 “nmoJIagij Dovdlų. Kaloa 8Z,

Kfiygoe g*aaaino< NauJIen®®, 17S3 '
— >*4^^
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dąvijoę nęišbrftodamas bąląs if WKW-
Brežnevas tvirtna, kąd priešąkin ąteistojo tie, kurie 

“iškovojo autorietą draugų akyse ir pelnė jų pasitikėjimą 
begaline ištikimybe partijai ir laųdŽiai”. Yra pagrindo 
manyti, kad prie šių “pasitikėjimą gavusių draugų dtysę” 
Brežnevas priskyrė ir save.

Jis buvo politinis komisaras, pasiekė pulkininko 
laipsnio, bet niekad kariuomenėje nepasižymėjo drąsą ir 
ryžtumu. Brežnevas buvo “ištikimas partijai” ir šunuode
gavimu kariuomenės vadovybei. Jeigu maršalas Greeks 
nebūtų įsitikinęs, kad Brežnevas, būdamas partijos prieš
akyje, neduos kariuomenės vadovybei reikalingų sumų i? 
medžiagų, tai Brežnevas niekad nebūtų iškilęs aukščiau 
paprasto bataliono politinio komisaro. Jeigu Brežnevas 
nebūtų sutikęs skirti karo reikalams daugiau, negu skir
davo ankstyvesnės vyriausybės, tai jis niekad nebūtų 
pasiekęs tokios aukštos kontrolės, Brežnevas sutiko pa
likti buvusiems ūkininkams dirsėtą duoną, atimti rieba
lus ir paskirti ilgas darbo valandas su pasakiškai mažu 
atlyginimo.

Brežnevas, po sunkaus smūgio atsigavęs, rado rei
kalo pasakyti pagrindinę kalbą partijos komunistiniam 
jaunimui, kad galėtų išdėstyti, koks tas komunistinis jau
nimas privalo būti. Brežnevas žinojo, kad jis, kaip jau
nimo auklėtojas, niekam tikęs buvo. Jis negalėjo partijos 
komunistinio jaunimo auklėti,, jeigu jis savo dukters ir 
sūnaus nepajėgė žmoniškai išauklėti. Jo auklėjimas ne
tiko ne tik- komunistinei sistemai, bet ir paprasčiausiai 
pavergtai tautai.

Brežnąyo, duktė, išauginusi ir apvesdinusi savo vai
kus, metė vyrą ir susidėjo su Mąs^vęs cirko apdairiu 
juokdariu. Jis tik gražiai parinkdavo cirko vaidintojus ir 
mokydavo, kaip reikia nuliūdusią ir nuolat skurstančią 
visuomenę prajuokinti. Jis pats juokėsi, kai apstatydavo 
ne tiktai patį cirko direktorių, bet ir gabiausius juok
darius, kai jis apgaudavo įsakymų leidėjus, užkimšusius 
visas skyles auksui ir brangenybėms išvežti. Jis apgau-. 
davo pačius-stropiausius ir apdairiausius Sovietų valdžios 
pastatytus sargus.; , •

Brežnevo duktė, susiuosčiusi su. Maskvos cirko vado
vais, juokėsi kartu su jais. Jie mokė ją išvežti į užsienį’ 
josios.suvilktas brangenybes. Juokėsi, kai juokdariai ap
gaudavo pačius stropiausius komunistinės valstybės 
brangenybių sargus.

Negeresnis buvo ir Brežnevo 45 metų amžiaus sūnūs, 
sovietinėj užsienio prekybos ministerijoj tvarkąs išveži
mo skyrių. Ką jis mokėjo išvežti užsieųįn, tuo tarpų 
dar Andropovas nepaskelbė, bet jau pranešė, kad Brež
nevo sūnus, laužydamas visas sovietinės valdžios taisyk
les, mokėjo, išvežti užsienin įvairias vertybes, už kurias 
galėjo nusipirkti net tris namus Liuksemburge- Visi buvo 
užrašyti svetimais vardais, visi butai išnuomoti ir kiek
vieną mėnesį pinigai padėti į Brežnevo sūnaus sąskaitą 
užsienio banke. '

Jeigu Brežnevas nepajėgė savo dukters įr sūnaus įti
kinti, kad negalima sovietinių įstatymų laužyti, tai kaip 
galima laukti, kad jis įtikintų komunistinį jaunimą gerbti 
sovietinės valdžios taisykles? Nejaugi Brežnevas mano, 
kad komunistinis jaunimas nieko negirdėjo apie Brež
nevo dukters ir sūnaus užsienin gabenamas brangeny
bes? Be to, ir Andropovas jų būtų nepaskelbęs, jeigu poli
tinio biuro nariai nebūtų pritarę žinių paskęlbimui.

Politiniam biurui ir Andrpppvui žinant apie Brež
nevo vaikų “sovietinį auklėjimą”, Brežnevas vis .dėlto 
jaunimo konferencijai gegužės 18 dieną pasakė pagrin- 

damasuž ką jis būdavo išsiunčiamas į Vorkutą arba Mor-' dinę kalbą, o suvažiavusieji komunistinio jaunimo atsto-
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Kas valdo Rusiją ir pavergtas tautas
Vakar minėjome, kad Brežnevas, atsigavęs nuo. Taš

kente ištikto širdies smūgio, komunistinio jaunimo suva
žiavimui prabilo apie jaunimo pasiryžimą “išsaugoti tei
sę siekti savo idealo”.

Kad komunistinis jaunimas savo idealo siekti nepa
jėgia, nes jis privalo aukotis visą savo .gyvenimą, o kai 
jau ateina laikas artėti prie geresnio gyvenimo, aukštes
nės kultūros, apsaugotų teisių, tai dzeržinskiai, ježiovai, 
laciai, berijos, dekanozovai ir kiti siuntinėjo jaunimą 
Į Baikalo, Amūro, Sibiro naftos versmes, Į Kazachstano 
laukus ir naujai’statomus Volgodonskojaus miestus, kad, 
palikę gimtinius Pabaltijo kraštus, važiuotų pačių sun
kiausių ir pavojingiausių darbų dirbti. -Ten važiavo ne tik 
mokyklas baigę jaunį vyrai, bet ir moterys,. dažnai kęs- 
damos badą, šaltį ir nepakeliamus darbus-“socializmo, sta
tybai”, kuri niekad nebuvo pastatyta ir niekad nieko gry
nai sovietinio nesukūrė.

Štai ką Brežnevas suvažiavusiems Sovietų Sąjungos 
jaunimo atstovams pasakė ir ko jis iš to jaunimo norėjo.. 
Jis tarė: t

“Kovinis tarybinio jaunimo avangardas — kom- 
jaunmas visada buvo ir yra jaunųjų politinio ir pilie
tinio ugdymo mokykla. Svarbiausias jo uždavinys — 
auginti ištvermingus kovotojus už nemirtingus ko
munizmo idealus. Geriausius iš geriausių — tuos,, 
kurie iškovojo autoritetą draugų akyse ir pelnė jų 
pasitikėjimą begaline ištikimybe partijai ir liaudžiai, 
spartuolišku darbu penkmečio sargyboje, daugiau 
kaip 41 milijono komjaunuolių būrys nusiuntė į 
VLKJS XIX suvažiavimą.” .

Jis tvirtino, kad komunistinio jaunimo sąjunga yra 
jaunųjų politinio ir pilietinio ugdymo mokykla, tuo tarpu 
tikrovė buvo visai kitokia. Komunistinė policija persekio
jo visus kitaip galvojančius vyrus ir moteris. Vienintelė 
politinė partija buvo komunistinė ir vienintelis ugdymas 
buvo komunistinis. Jeigu kuris drįsdavo siekti platesnių 
politinių žinių arba bandyti panaudoti pilietines teises, 
tai atsidurdavo prievartos darbo stovyklose, net nežino-

JUOZAS ŠVAISTAS

PETRAS ŠIRVOKAS
NUOTYKIŲ NUOTYKIAI ŽEMĖJE, 

PRAGARE IR DANGUJE

(Tęsinys)

pagalba. Nors mandagiai, bet aiškiai diktavo 
jam savo valią, kuriai galų gale turės nusileisti 
To jis negalėjo pakęsti. Tad svarbu buvo taip pa
sukti visas reikafes ir tokio sudaryk įąpūdžię, 
kad visa tai, kas įvyks bus tik joję ^ftJąHluma^ 
ir geros valios pasirodymas.

Gerokai galvojęs, Liucipęris ątigętė galvą įj 
pradėjo:

— žinai ką, tavo pasiūlymas nėya bogas,. nei 
Man jisai patinka ir vertas dėmesio. Tąqau, kųl 
susitarsim ir pradėsim bendradarbiauti, as norėt 
čiau išblaškyti visas tas nesąmones ir prietarus, 
kurie įsivyravo ten žemėj dėl mūsų pragarų.

— Sako: pragaras — tamsybių karalystė, 
(iia pat prideda: ten amžinai dega niekad negęs
tanti ugnis. Kurgi čia logika? Dąb<ąr pats uą-

— I-hi, hi-hi! — sužvengė Liuciperis ir su
viena kanopa kaso sau pasmakrę, ožiaplaukiais 
apžėlusią. Tas kreipimasis palankiai jį nuteikė. 
Jis vėl ramus ir su pasitenkinimu šypsosi. Bet 
Petrui pasirodė, kad jis pktai, šlykščiai išsišie
pė. Tokia jau velnių prigimtis, kad jie negali 
gražiai žmoniškai savo veidų nusijuokti ar šyp- | 
sotis. Petras šito nežinojo dar, arba nemokąjo l 
atskirti- ,

— Gerai, aš paleisiu, bet tu turėsi atlikti tail Jeigu ugnis, tai negali būti tamsų.’ Arba:, 
man vieną darbą- ••

Petras skubiai nutraukę:
velniųs vadina piktosiomis dvasiomis. Kaip žiuū; 
nės nėra skaistieji angelai, taip velniai piktosios

pats galėčiau pasirinkti tokį dar- įdvasins. Mes atliekam tik tai, kas munis leistą 
jūsų pragarui ir ateities gyveni- I— nei daugiau nei mažiau. Q leido Tasai, Kuriębą, kuris visam jūsų pragarui 

mui naudingas būtų?
— Apie ką tu dabar galvoji?
— Matai, aš esu senas caro Mikalojaus ka

reivis. Tik įženpau į jūsų karalystę, tuojau pa
stebėjau, kad čia netvarka: nėra sargybų, nėra 
!;-ri’<-rnes. visur pakrikimas. Tiek daug velnių, 

galėtą ■ j - ’ ’aryti puiki kariuomenė!
Liucifiens susimąstė: Petro priekaištai ne

paliko jam. o ar. ’-a, nemaloniai veikė jį, kad šis 
žmogus ’iibroyė įon aukštesnės pašalinės jėgos

visa gali.
i— Sako: pragaras visų piktybių ir nedory-. 

bių versmė. Tatai kaip tik iš žemės tvinsta. 
.Mums ramumo neduoda ir dangui nemalonu. Oi 
kaip jam liūdna ir. sunku. Pats Dievas dėl to 
kentėjo; tu: supranti? Jis tebekenčia ir dabar ir 
nuolat graužia sau pirštus dėl tokio nevykusio 
savo kūrinio, kaip žeme.

Čia Liuciferis keistu balsu subliovė: “Cha- 
cha-cha -cha!” Tai buvo jo juokas — piktas, tul-

Beržas Lietuvos pajūryje
(P. Laurinavičiaus drožinys)

Gdb, taip iškraipytai
pasisakyti?” — klausia M. Gel-

■ žinis. Ir jis p»ts (J. B.) atsako.

VL. BAKDNAS

PASTABOS'IŠ TOLO
,«p- . < j kas..buvo, tąme .paveiksle * piro*

., V < /dytl^ne nariai-Tas paveiksiąs
Kai-savo laiku’dėl tokios klaidi-, kaišiojamas mūsų spaudoj e,, .net 
nančios Vyr. Mažosios Lietuvos; Lietuviškoje (J. Kapočiau) En- 
Gelbėjimo Komiteto nuotraukos ciklopedjįoje, labai'p^f^įainiai- 

..... ' klaidinantįstcįriją,kiek tai lie-, 
čia sukilimą (Klaipėdos). M. 
Oelžįn.is labai įtikinančiai sako: 
“Dabar klausykime, ką gerią. J. 
B. s0p apie Max Lie(. fGięIbė- 
jijno Komitetą. Jisf ąąvo viršuje 
minėtame straipsynję, r.ąšo: “Tas’ 
Komitetas buvo tik dekoracija, 
pasiteisinimas ’ užsieniui, kad, 
neva, vietiniai gyventojai tąipj 
daro’. Kaip galėjo J. £>f apją

(anot M. Gelžinio: jau 60 metų 
klaidinančios skaitytojus ir žiū
rėtojus ) pakėliau balsą “‘Nau
jienose’’, tąi net tada dar akty
vus lietuviškoje spaudoje J. 
Pronskus, net kaip žurnąliętas, 
nesiėmė pareigos spaudoje pa
aiškinti, kokiomis aplinkybėmis 
atsiradę, tas, “^veikslas”,.’kuria
me ir jis labai ryškiai parody
tas: kas buvo komiteto nariai,

vai smarkiai plojo jiems pristatytiems politinio biuru' 
nariams: L. Brežnevui, J. Andropovui, M. Černenkai, M. 
Gorbačiovui, V. Grišinui, A’. Gromykai, A. Kirilenkąi, 
A. Pelšei, N. Tichonovui, D. Ustinoyui, B. Demicevui, 
V. Kuznecovui, B. Ponomarioyui, M. Sdomencevai, I. Ka- 
pitanovui, V. Dolgichui ir M. Zimianinui.

Sąraše yra 80 metų seniai peršokęs latvis A. Peise, 
bet jame nėra nė vieno lietuvio komunisto. Ten nėra nė 
esto. Dauguma sudaro ukrainiečiai. Jie yra tikrieji Ru
sijos ir rusų komunistų pavergtų tautų valdytojai. Jie 
išnaudoja pavergtų tautų jaunimą ir visas pavergtas 
tautas. ’ , • r .

ihformaęija gavęs, visa tąi 
yra aprašytą “Lietuvos Endklo- 
jedijos” (turbos turima galvoję 
Lieutuvių Enciklopediją” V- 

Ę.į, tomas NU. pšlp- 39-43“. 
“Męs visi gerai žinome” toliau 
"ako M- Graižinis sayo straipsny- 
e. "kad Liet. Enciklopedijoje 

Maž. Lietuvos istorija, ypatin
gai sukilimas, nėra sukilimo ži
novų, mažlietovių aprašytas, 
kurie įkerai žinoję visas sukilimų 
fazes ir smulkmenas, pažino 
daugelį sukilimo dalyvių ir po
litines sukilimo aplinkybes, bet 
y-a narašyta teoretiko, vienpu
siškai sroviniai nusiteikusio 
didžlietuvio, kuriam ne tiek isto
rinė tiesa rūpėjo, kiek visus įvy
kius pagal savo grupės srovinės 
filczofijos planą patiekti”. No
rėčiau prie šio M. Gelžinio tei
sumo pridurti, kad liūdnas fak
tas yra tai, kad, pvz., čia minė
tame “Lietuvių Enciklopedijos” 
Xll-jne tpme, Klaipėdos sukili
mų aprašymo, autorius yra netik 
koks nors “didžlieluvis’, bet pats 
sukilimo vadas Jonas BUDRYS, 
tame aprašyme rieį.'žodžiu neuž- 
simingamas apie Vyr- Mažosios 
Lietuvos Gelbėj jmą Koinitėto 

- asmenišką sudėtį išvardinant ’jo 
narius pavardęmis. Net keista, 
kad ir J. Budrio straipsnio apim- 
type “L. Enciklopedijoje” įdėtas 
tas. anot M. Gelžinio, “. . . '60 
metų klaidinantis žiūrėtojus ir 

' skąitytęfųs” pąyeikjjąs; įnęt^nę- 
pantunint pavardžių nr -tų,. kurie 
paVeiksle matyti. Tai nedpvano-

tiėšjyg ąpšĄeKiiniaž, 
istorijos_;’^W<fininH». 'Grkila, -kad 
dabai*-4isk 'tai betaisant, net ir 
pačiam M’ T^lžiniui*’pasitaikę' 

^padaryti klaidą’, kiek- įaĮ Hęčįa 
tą “paveikslą”, neš tikrovė yra 
neginčytina, kad 1923 m. suda
rytas. vyr, Mažosios Lietūyoš 
Komitetas Šilutėje (paskelbęs 
tėn savo manifestą 1923 ųy sali-' 
šio. 9 d.) buvo tokios sudėties: 
pirmininkas — Martynas JAN
KUS. 1-rnas vice-pirm. Jurgis 
STREKYŠ, 2-ras yicepirni. jur- 

H gis LĖBARTAS, sekretorius — 
■Wilms -ŠAULINSKIS,’Komiteto 
Narys ir Reikalų Vedėjas—Jur- 

• gis BRŪVELAITIS. Toki a yra 
buvusi to komiteto sudėtis, kuri 
paskelbta tame istoriniame do-

■; kumėnte- MANIFESTE visteMs 
gyventojams Klaipėdos Krašto,

■ Hetuvių tr -vokiečių kalbomis, su 
E tų penkių narių parašais? ‘

(Bus daugiau) ,

— Amerikos laivyno vadovy
bė stiprina 7-tą. flotilę, kad, rei
kalui esąntj galėtų vykusiai pą- 

ISTprieširiti SovietamsIndi jos ir 
Pacifikd vandenynuose.

žiškas, šėtono juokas. Baisūs šiurpuliai supurtė 
Petrą. Po to Liuciferio veidas dar daugiau per
sikreipė:

■ — Tiesa, naę§ kenčiam — sunkiai ir be pro
švaistės, Bet ųięs ir žĮųom, kodėl ir dėl ko taip 
kenčiarn- Mes išdrįsom, pasipriešinom, kovojom 
4ėĮ ko jūs tąip kenciąt? Kad nedrįstat, kad šliu
žai ir b.ąįlįaį esat! Tai didelis skirtumas!

Petr-a^ kląūsėsi. Liuciferio žodžiai kažko- 
sų^iįą ’saugiais krito, klaikiai aidėjo 

■pragaro požemiuose, bet Petro sąmonėj, nors ka
žin kaip jis stengėsi, jokion aiškesnėn mintin ne- 
sijųųgė. Tik tiek tesuprato, kad Liuciferiui ant 
širdies kažkoks didelis skausmas guli ir kad jo 
žodžiuose nerimstąs kerštas veržiasi. Pastovėjo, 
pasįkląųsė Petras ir gana griežtai pasakė:

— Ajlan kantrybės pritrūko. Aš noręciaų..
— Tuojau! — nutraukė Liuciferis. Dabarti

nę Petro dvasios būseną jis aiškiai suvogė, bet 
jaių, pagal jpjo^ i paskirtį, vistiek svarbu buvo 
drumsti kiekviena pasitaikiusio sielą. Vistiek tikė
josi jis, šis bei tas įkris ir pasiliks besiklausan
čio smegenyse. Savo kalba veikiai pasukcį jis ta
rytum kita linkme, bet iš tikrųjų to pat tikslo te
besiekė.

— Dabar dėl paties pažiūros ir pasisakymo. 
Žinoma, čia nėra -sava pažiūra) bet iš šalies pri
mesta. Tokios kaip tik neturi būti, ypač kad ji 
iš pagrindų klaidinga. Sakai: tavo velniai apsė
do ir nekaltai kankina. Taigi, nekaltai...

Šitą žodį dar kartą pabrėžė Liuciferis.

— Atsimeni, kai kalbėjai apie aną juodąją 
paną? Toliau tik įžengiau į jūsų karalystę, tuo
jau pastebėjau, kad čia, netvarka.... Ne, miela
sai žmogau — labai klysti. Pragare visur teisin
gumas ir tvarka, nes aš čia valdau! Aš! — su
pranti? Dėl aiškumo vėl norėčiau palyginti su

rinkliais ir dulkėmis 'aptraukti, o pykdoma*ir da-

žemiškuoju sąvp įsįtUdnįmu jūs norėtumėt ver
tinti viską. Ne!, Pragare m^‘jokių knygų nera- 
šom, labai mažai ir trumpai tekalbam — dau
giausia tik vykdom ir darom. Dar vienas daly
kas, kurį čia nprėgiau piriminti: žmogus savo pri- 

kurnąs nuc k -v t 
pngufttum _4 ._ -
tai, ką padarė Dievas su žmogum? O, reikia ne
daug: tįk pąį^isti žmogaus prigimtį ir — viskas 
būtų gerai Būtų palaima ir darnumas žemėj. 
Mes kaip tik šito siekėhi ir buvome sukilę prieš 
Dievą... '

Petro judesiuose vėl ėmė reikštis nekantru
mas. Jis buvo beišsižiojąs kažką pasakyti. Liuci
feris, akytai sekdamas, vėl užšoko už akių.

* (Bus daugiau) - .

“T
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MMttdaa* diraktwfai

DR. PAUL V. DARG1S 
•YDYTOJA8 lt CHIRURGAS

f

PRANEŠIM J

T«Lt M1-VX7 ui-xns

Prieš audrą.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Dr. Jonas F. Mažeika
D.D.S. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

TEL. 233-8553 
Sarvica 855-4506, Pase 06058

Valandos pagal susitarimą

— Lietuviu Motery Apšvietos drau
gijos pusmetinis nariy susirinkimas 
įvyks šeštadienį, birželio 12 d., 1 vai. 
po pietų, 3808 So. Union. Avė. Nares • 
prašomos dalyvauti, nes yra daug ’ 
svarbių reikalų aptarti. Taipgi laikas 
užsimokėti nario duokles. Po š^o su
sirinkimo, draugija turės vasaros 
atostogas. Aptarus klubo reikalus, 
bus vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašai- . 
pos klubo pusmetinis nariy susirin- r 
kimas įvyks sekmadienį, birielio ’ 
13 d., 1 vai. popiet, Anelės Kojak, 
salėje, 4500 So. Taiman Avė. Nariai • 
kviečiami atsilankyti, nes yra svar
bių reikalų aptarti, taipgi laikas užsi
mokėti nario duokles, kad neliktu
mėte suspenduoti. Po šio susirinki
mo, kuris baigsis vaišėmis, kiubas 
turės atostogų. Reikalui esant, kreip
kitės į finansų raštininkę B. Žemga
lis, teL 847-2879L- -

Rožė Didžgalvis, rast.

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

OPTOMETRIST AS

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

Tikrina aki-S- Pritaiko a kinins 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PUSLŠS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2654 WEST 63rd STREET 

i 9’ ‘ '
Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telefeass: 776-2383,
JtszidascilM teleCu 448-5545

Prostatos, inkstų ir. šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
SL Petersburg, Fla. 33716 

'TeL (8132 321-420®

FERKRAUSTYMAl

k

Leidimai — Pilna apdrausta 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chargt 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-BG65

f

Apdriustat p«rkrauctymM 
ii iviiriy atstumu.

ANTANAS VILIMAS 
T*L 374-1882 arba 374-5994

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŽEIMOS VALANDOS

Ještadieniais ir sekmalieniaie 
nuo 8:30 iki 930 rak ryto. 
Stotiot WOPA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūšy studijos 
Marąuotts Parka.

Vedėja —■ Aldona Daulcvt 
778-1544

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 40629

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje, iš stoties 
WLYN, 1360 banga AM, veikiu sek
madieniais nuo 8 iki 8:30 vaL ryte, 
perduodama vėliausiu pasaulinių 
Einių santraukų. Be to. komenta
rai, mtrzttaq xMno®, tr Magdelės 
Pasakų. programų veda Stepo 
nas ir Vatettma Minkai- Banio 
reikalais kreipts į Baltic Flongtg — 
gėlių bei dųvaaų krautuvę. 5GZ E- 
Broadway, S* Eo^en, Mase BU 27. 
rehfofias 2tt-O4W. Ten pat gau
namos “Naujienos”, didelis pasi
rinkimas lietuvišku knygų ir lie

tuvišku dovanu.

MMIMUliMliHll

MODEnNIšKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

ALEKSAS AMBROSE

VALPARAISO UNIVERSITETAS uncija

l

KNOW YOUR HEART

atsidūrę tarp labiausiai atsiliku
sių, lietuviai iš karto suskato

kaitis, iždininkas J. Lazdauskas, 
redaktorius M. J. Šileikis.

— Antradienį aukse/ 
kainavo $317.

Draugystė”. Jos nariai 
tikslą mokytis lietuvių 
ir gramatikos.
pačiais metais J- Saba-

austojo ėjusi, tai tuo pat vardu šviestis; stojo į organizacijas, 
buvo Moksleivių Susivienijimo steigė mokyklas ir mokėsi ya-

—Argentinos kariuomenės va
dovybė tvirtina, kad paskuti
nėm dviem dienom Argentinos 
kariams pavyko sustabdyti 
britus.

savo skyrių vardu Moksleivių 
keliai. Bet kai Jaunoji Lietuva

1915 m. rus ėjo 17-18 d. įvyko j XIX šimtmečio Lietuvos kaimo 
moksleivių susivienijimo ketvir- jaunimas, aug^s primityviosios 
tasis suvažiav’ mąs. Trumpą lai- Rusų <^9 imperijos sąlygose.

' ką turėjo Jaunoje Lietuvoje Pažangiame Amerikos gyvenime

GAIDAS - DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

1424 South 50th Avenue

TeL: 652-5245

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

MIKAS

TeL YArth 7-11U

TeL: OLympic Z-1H4

PETRAS BIELIŪNAS

EMILIS ir JULIJA SINKIAI
Santa Monica, California

Wednesday, June 9, 1982

AMSULAKSO
PATARNAVIMAI

TURiMK

KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

TRYS MOMRNISKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

(Tęsinys)

Įsteigtosios lietuvių mokslei
vių katalikų organizacijos tiks
las buvę* daugiau tautinis, kaip 
katalikiškas, nes Jaikė savo už
daviniu pažinti lietuvių litera
tūrą, istoriją, platinti švietimą 
liaudyje, rengiant doroviškų 
vaidinimų, prakalbų, paskaitų. 
Suvažiavimas nutarė leisti mė
nesinį laikraštį Moksleivį. Pir
moji centro valdyba: pirm. P. 
Lapelis, viepeirm: M. Žaldokas, 
^Kretbrius & Petraitis, kiti — 
A. Linkus, J. Kloris, A. Martin- 
kus, redaktorius — K. Vasiliaus
kas.

1916 m. Amerikos L. K. Moks
leivių Susivienijimas turėjo 13 
kuopų ir apie 150 narių. Didžiau
sia kuopa buvo Valparaiso univ. 
— 23 nariai. 1920 m. kuopų te
liko tik septynios. Moksleivių 
Katalikų Susivienijimas savo 
organą Moksleivį leido 1913-1920 
m., 19*20-1924 m. leido Giedrą. 
1924 metais Amerikos Lietuvių- 
Katalikų Moksleivių Susivieni- ’ 
j imas nustojo veikęs.

LIETUVIŲ MOKSLEIVIU 
SUSIVIENIJIMAS 

AMERIKOJE

Kadangi Amerikos lietuvių 
moksleivija netilpo dėl ideolo
ginių skirtingumų vienoje orga
nizacijoje, tai liberalioji moks
leivija 1912 m. taip pas įsteigė 
savo organizaciją, religiją palik
dama kiekvieno nario asmens
reikalu, bet akcentuodama gry- į mantaitė, sekretorius B. Simo-

Mūsų mylimas tėvelis ir tėvukas
XLACKAWJCD

2424 WfcST STKKfcX KJtįiubbc 7*1211
11028 SOUTHWEST HIGH WAT, PaJoe Hilu, Hl, >74-4411

užbaigė savo žemišką kelionę, sulaukęs 78 metų amžiaus. 
Palaidotas 1982 m, birželio lųėn. 2 d., Southfield, JJI.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pažįs
tamiems, palengvinusiems mūsų skausmą ir liūdesį, atsi
lankiusiems koplyčioje, bažnyčioje ir palydėjusiems Jį 
į kapines.

Nuoširdus ačiū už maldas, aukas — šv. Mišioms, Lie
tuviu Fondui, Tautos Fdndui ir už gėles velioniui.

Dėkojame kleb. kun. Alf. Babonui ir kleb. emeritui 
kun. Kaz. Simaičiui už maldas koplyčioje, už šv. Mišias 
bažnyčioje ir už laidotuvių apeigas kapinėse.

Ačiū karsto nešėjams.
tawbluvig d’r. Y. £aparackienęi 

paguoda lydiutį patarnavimą.

r (riliai liūdintieji

Nijolė, V’\tė, Rūta ir Manjonas šnapsčiat

Šią žemišką kelionę užbaigus

EMILIUI LINGERTAIČIUI,

mūsų mieliems draugams — žmonai Kazimierai 
ir jos šeimai, Jurgiui ir Vandai Fedorovičiams, 
dr. Valentinui ir Adelei Skirgailams, Ričardui ir 
Hertai Siskinams reiškiame nuoširdžią užuojau
tą ir-

P, J. RIDIKAS

BUTKUS - VASAinS

4U8 So. CALIFORNIA AVR TeL: LAfayeUe S-3171

1927 Lietuvių. Moksleivių Su
sivienijimo centras likvidavosi, 
tos organizacijos vietoje buvo 
sudaryta Centrinė Chicagos kuo
pa, o 1929 visa; orgahizacija lik
viduota, kasos pinigai 40 dole
rių paskirta Šerno Fondui pa
minklo reikalams-

nai lietuvius tautinius reikalus. 
Pirmutinė organizacijos centro 
valdyba—P. Petraitis, K. Drau
gelis, P. Šimkus. Centro valdy
ba išsirūpino dr. J. šliupo re
daguojamoje Laisvojoje Mintyje 
gauti skyrių, kuris Jaunimo 
Sapnų vardu ligi 1913 m. buvo 
St. Biežio redaguojamas.

1313 m.’Moksleivių Susivieni-1 
jimo seimas nutarė leisti atski
rai nuo Laisvosios Minties. 1914 
m. vasarą išleido pirmąjį Jau
nųjų Sapnų numerį, kurį reda
gavo St. Biežis, nuo 1914 m. štiš, pavaduodavo Vladas Jurge- 
gruodžio mėn. A. J. Karalius.
1914 m. Lietuvių Moksleivių Su
sivienijimo centro valdybon bu-j 
vo išrinkti: pirm. D. B. Prata-į 
pas, sekretoriumi K. Augustina-! 
vičius - August, ižd.'P. Žilvytis, 
redaktoriumi St. Biežis, admi
nistratoriumi J. Dargužis.

1926 Chicagoje susioorganiza- 
vo čia gimusių* lietuvių liberalų 
grupė — The Lithuanian Assn, 
of America. Jie Naujienose tu
rėjo anglų kalbą savo skyrių — 
The Student Gomer. To sky- 
nuas redaktoriumi buvo J. Rak-

lionis bei talkininkaudavo L. 
Normantaitė. t -.j.

CHICAGOS LIETUVIŲ 
ŠVIETIMĄSIS

širmosios bangos lietuviai 
ateiviai Amerikoje buvo didelėj 
daugumoj bemokslis ir beraštis

skyrius Naujienose.
1916 m. įvyko penktais šios 

organizacijos suvažiavimas, ku- r 
ris centro valdybos pirm, išrin
ko K. Kliaugą, sekretoriumi J. 
T. Vitkų. Organizacijos narių 
skaičius pradėjo mažėti, veikla 
silpnėti, be dar 1924 m. turėjo 
centro valdybą: pirm. L. Nor- 

’Švietimo lygį, lietuvių ateivija 
Chicagdje uiėmė lygią vietą su 
kitomis tautomis.

Čia toliau eina duomenys, ro
dą mokyklų organizavimąsi, jų 
pobūdį ir plitimą ir lietuvių Vi
suomenės uolumą.

LIETUVIŲ MOKYKLOS 
SUAUGUSIEMS

Mokyklas atvažiavusiems su
augusiems šviesti pradžioje stei- 

i gė organizacijos ir pavieniai. 
Į Tas pradinis mokslas vėliau kai 
kur buvo praplečiamas.

1900 Juozas Elijosius — Ellias 
įkųrė Čikagoje pirmąrą mokyklą 3 
suaugusiems. Joje mokėsi skai
tyti ir rašyti lietuviškai ir,&n- | 
gliškai. Buvo ir JAV pilietybės 
pamokos.

1902 Jokūbas Kulis atidarė 
pradinę vakarinę suaugusiems 
mokyklą šv. Jurgio parapijos 
patalpose.

1903 šv. Stanislovo Kolegijos 
tudentai įkūrė draugiją vardu 
Pirma Lietuviška Mykolo Gie

draičio 
turėjo 
kalbos

Tais 
liaaskas Westsideje atidarė pra
dinę vakarinę suaugusiems mo
kyklą, tris vakarus per savaitę. 
Mokestis $2 per mėnesį.

1907 draugija Lietuvos Ūki
ninkas įsteigė pradinę mokyklą 
suaugusiems Westsideje.

(Bus daugiau)

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

if -

DEIKIS

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

— Praeita sekmadienį baisi 
audra Connecticut valstijoje pa
liko’ 1,300 žmonių be pastogės. 
Gubernatorius W. O’Neill, lėk
tuvu apskridęs užlietas vietas, 
su specialistais apskaičiavo, kad 
sekmadienį padaryta 10 milijo
nų nuostolių.

72533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero 

Telef. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME

. TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

vieniui.. Buvo šviesuolių, kurie 
visą amžių buvo savo tautiečių 
mokytojai; buvo asmenų, kurie 
steigė mokyklas, ir mokėsi pa- 
iš bemokslių pasidarė pirmaei
liais profesionalais; buvo žmo
nių, kurie reikiamai apsišvietę, 
sugebėjo įsigyti didelius turtus. 
Apskritai imant, pakėlusi savo

LaMetavio



JAU ATSPAUSDINTA

NUSIBASTYMAI
READER & ADVISER

CARD READING

MISS JENA

KOVOS DEL LIETUVOS

82.00

P. MEDAS,. 4059 Archer Avenue, 
Chicago, IIL 60632. T«L YA 7-59H

Interest Corroounded
D>W)r >nd paid Quarterly

PERSONAL 
Asftwnp leiko

14.00
$3.00

JRT/GC/pjs 
cc: Jim Medas

Htjh 
Interest Rates 

paid on Srvinfs

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63 rd Street

Laikrodžiai Ir hrsngenybfe 
Pirdavinua ir Taisymas 

2648 West «9th StTMt ' 
ToL REpubtk 7-1941

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

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS

June 2, 1982

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

piešia garsinimus filmui, kuria
me turėsime progos pamatyti 
Lietuvos vaizdus.

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings

iee us for 
financing 

AT OUI 10W UTE

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 S5.
Gaunama ^Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell '

Ave.. Chicago. IL 60629.

M. ŠIME U S
• * /. Notary Publfe - 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood, Tel 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildoma pilietybės prv 

šymai ir kitokie blankai.

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

Woman should be experienced con
tinental cook, and good housekeeper, 
Husband will be houseman & chauf
fer. Excellent salary and benefits.

Attractive private quarters. , 
References required.

Only qualified couples need to apply.

lUmt taU — PardavirmH 
tlAL ESTATE FOR SALE

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

how to succeed in life.

REPAIRS — IN GENERAL 
{vairūs Taisymai

2746 W. 47th St, Chicago 
254-5969? •.

KNYGĄ IŠLEIDO CMCAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
.• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

GERA PROGA viengungiui; 
pensininkui apsigyventi švarioj 
gamtoj prie Michigano ežero, 
New Buffalo miestely. Senyvo 
amžiaus savininkė- duoda nemo
kamai antrame aukšte 3 kam
barių butą, su baldais, už pri-i 
žiūrėjimą namo’ ir loto (sklypo).' 
Dėl smulkesnių informacijų tei
rautis tel. 596-8260 po 7 vai. vak.

Advofc*.t33 
GINTARAS P. CEPtNAI

Dirbo Tibffldoc mo 9 *7*
1X1 6 t*L fležtadieni nn«

9 vaL ryto iki 12 vaL <L 
Ir pagal fu^tarinuL 

Tel 776-5162 artw 771-51 tt

63rd StrtH
CMetfB, Ui- •O62f

DĖMESIO
62-30 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pezuizūg- 

kims. Kreiptis:
A. LA URA 1 T 11 

<645 So. ASHLAND AVI. i
* TeL 523-3775

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 tel. 436-7878

SLA 134-tos Moterų kuopos 
„ k šeštadienį, 

šią mokyklą linkėjo tokiais būti birželio 12 d.į: ifrvaL, Chicago 
gerais lietuviais, kokiais jie mp- Savings bendrovės paltapose, 
— ■ —--------- -Į 6201 S. Western-Avė. Visos na

rės kviečiamos dalyvauti..
. . Valdyba

ELEKTROS (RENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turtu Chicsgos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, grolt, 

garantuotai ir sąžininga L 
z KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ave» 
Tol. 927-3559

i niams buvo įteikti mokyklos 
baigimo pažymėjimai, kurie ga
vo dar ir po metraštį “Įžiebta 
Kibikštis’’ ir Vandos Vaitkevi
čienės parašytą knygą “Užbur
tos kanklės”. Pradinę mokyklą 
baigė šie mokiniai: Jonas Adic- 
kas, Ono Ališiūtė, Sigitas Ance- 
vičius, Audra Bankutė, Linas 
Bendoraitis, Darius Buntinas, 
Adomas Didžbalis, Bronius Fa
bijonas, Jūratė Jankauskaitė, 
Rūta Lesniauskaitė, Diana Lip- 
nytė, Dalia Marcherta.itė,< Jonas 
Rimkūnas, Jolanta Salytė, Ed
vardas Stoškus, Vytautas Tariau- 
laitis, Asta Tijūnėlytė, Petras 
Vadopalas ir Edvyna Valkiū- 
naitė.

Dalyvaujant mokyklos Direk
toriui Juliui širkai, Gen. konsu
le! Juzei Daužvardienei ir kla
sės mokytojams, baigusiems

2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL. 60608

Peter Kazjanauskas, Pres. Tel.: 847-7747
MXnSi Mon.Tu<.Frl.S-4 Thur.>-I Mt. ♦»!

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 -

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
LB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, 11L Tel 847-7747

COUPLE— LIVE-IN

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA : 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

DANTYS, jų priežiūra, »veika ta ir 
Kietais'viršeliais________ ___________

Minkštais viršeliais, tik _______ _____
Dry A. J. Gntsen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik
* * - , ■ f

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

4eda*t SI persiuntimo išlaldoma

TUCKPOINTING
GLASS BLOCK WINDOWS
CAULKING-WATERPROOFING

Call BRENNAN ;
448-0092 cr 424-6904

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

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (Pr.)

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

■—tojor visuomenės veikėjo įr rašytojo ataiminimua

Dr. A. Gu8acn — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
fusirūpinimą

Dr. A. J. Gussen 
grožis.

F. -Men* *
KtM'A W. 9Sth 5t 
žverj. Park, Iii. 
4D64Ž, . 42*-9*54 V

Kristijono Donelaičio mokyklos 
pabaigimo šventė

5 Š.m. birželio 5 d. MacKay mo- 
[kyklos patalpose įvyko Kristi
jono Donelaičio pradinės ir aukš- 
.tesniosios lituanistinės mokyklos 
•1981-1982 m. užbaigimo šventė.

Šventę atidarė Svajonė Kerė- 
-lytė. Pasveikino svečius, spau- 
;dos atstovus ir mokinių tėvus. 
* Maršui grojant, į salę įžygia- 
Įvo mokiniai. Sugiendoti Amari- 
<kos ir Lietuvos himnai. Į sceną 
iškviečiami: Aušra Jasaity tė^ 
Audrius Polikaitis, Karolis

.Drunga. Ramunė Gaižutytė, An
drius Plienas, šiem mokiniams, 
kaip pasireiskusiems spaudoje 
pasiniais, žurnalistų Sąjungos 

.Vardu Jurgis Jonušaitės įteikė po 
•knygą ’“Žurnalistas’’.
’ • Klasių mokytojai savo klasės 
pasižymėjusiems mokiniams 
įteikė pagyrimo lapus. Baigu

siems pradinę mokyklą moki-

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

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Namai, žemė — Už miesto riby

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gąh dau^ 
ladėti teisininko Pranki ŠULO 
paruoštą, — teisėjo AJphonst 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
kleista knyga su legaljškoinib 
formomis \ • H

Knyga su formomis'įgauna i 
na Naujienų ądministracijoR

Dear Mr. President:
I am writing you to bring to your attention a matter 

involving Mrs. Marija Jurgutis, a Lithuanian seeking emigra
tion from the Soviet Union so she can join her husband 
in Chicago.

Since, in your travels to F irc’pe over these next few 
days, the subject of emigration from the Soviet Union may 
come up, I wanted to make you aware of this situation 
and ask that you du whatever you can to bring this matter 
to' the attention of the Soviet authorities.

This is a matter of concern to myself and the Lithua
nian people of Chicago as well as the rest of the nation.

Sincerely,
JAMES R. THOMPSON

Governor

GUBERNATORIUS PRAŠO PRLMINTI 
BREŽNEVUI M. JURGUTIENĘ 
Illinois valstijos gubernatorius James R. Thompson 

pasiuntė prez. Rtaganui toki laišką:

STATE OF ILLINOIS
OFFICE OF THE GOVERNOR 

SPRINGFIELD 62700 >
JAMES R. THOMPSON 

Governor

PASSBOOK 
SAVINGS...

aukštesni
tam.b buvo įteikti mokyklos bai
gimo pažym \ .mai ir dar gavo 
A- Kučo parašytą Amerikos 
Lietuvių istoriją ir Stasio Sant
varų — “Rubijataf’. Aukstes- 

i niąją mokyklą ba;gė šie moki- 7 
1 niai: Jūra Antanaitytė, Linda 

Balčiūnaitė, Arūnas Buntinas, 
Jurgis Dranga, K rolis Dranga, 
Ramunė Gaižutytė, Aleksandra 
Gražytė, Aušra Jas;<itytė, Diana 
K bate, Jonas Kirklys, Vita 
Kriščiūnaitė, Vidas Liutikas, Vi
tas Lukošiūnas, Linas Maleiška, 
Andrius Plienas, Audrius Poli
kaitis. Jonas Prapuolenis, Rima 
Strcpu'ė. Violeta Sturon.aitė, 
Ra^lė šlapkauskaitė. Arūnas 
Tamulai'is. Audronė Veitaitė ir 
Vilija Vie*artybė.

Regina Kučienė pristatė šiais 
metais išleistą 160 puslapių Me
traštį “įžiebta kibirštis”, kuri 
yra gausiai iliustruota ir abitu- 
rentu gražiais rašiniais užpildy- 

I fa. Keli mokiniai paskaitė me
traštyje tilpusius rašinius.

Visi mokiniai buvo iškviesti į 
. sceną. Mokiniai savo mokyto- 
jams-joms prisegė po raudoną 
gėlytę, gi direktorius gavo ir 
knygą. Tėvų Komiteto pirmi
ninkė Raminta Marchertienė dė
kojo mokytojams už rūpestingą 
vaikų auklėjimą, ir visus moky- j 
tojus apdovanojo gėlėmis. Abi-| 
turientas Audrius Polikaitis tarė 
atsiveikinimo, žodį, dėkodamas ( 
mokytojams už suteiktas žinias,1 
ir žadėjo būti gerais lietuviais.! 
Mokytoja Regina Kučienė, at-j 
.sisveikindama - su abiturientais, j 
ragino baigusius šią mokyklą 
būti netik'"gerais lietuviais, bet 
ir įsijungti i Lietuvos laisvinimo 
darbą.

.. Mokyklą ir abiturientus svei
kimo: Tėviškės parapijas kle
bonas Ansas Trakis, Generalinė 
Konsule Juzė Daužvardienė, l 
Švietimo vadovas Juozas Plačas,! 
Pedagoginio Instituto vedėjas} 
dr. Jonas Račkauskas ir Tėvų 
Komiteto pirmininkė Raminta! 
Marchertienė. Mokyklos Dirėk Į 
torius Julius širka baigusiems susirinkimas įvyks

kykloję buvo.7
Meninėje*dalyje VI klasės mo

kiniai pašoko tautinį šokį “Čigo
nėlis”, VIII klasės — “Vestuvių 
polką”. Šventė užbaigiama vi
siems dainuojant “Su mokslu į 
rytojuj’’ - •

šioje mokykloje mokėsi 253 
lietuviukai ir lietuvaitės. Tiki
masi, kad ir ateinančiais metais 
mokinių skaičius nesumažės.

Sėkmės šiai mokyklai ir mo
kytojams!

Stasys Juskėnos

e Kartais ir' draugai būna 
į taip pavojingi, kaip ir priešai.

HOMEOWNERS POLICYMutual Federal 
Savings and Loan

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Taiman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

g 
i




