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IZRAELIO KARIAI ARTĖJA PRIE BEIRUTO
" MASKVA BIJO VYSK. STEPONAVI- 
, CIAUS PASKELBIMO KARDINOLU

Iš LKB Kronikos r(50 nr., 
1981.XI1.8) sužinojome, kad 
pernai Lietuvoje labai bijolasi, 
jog Maskvai -pavyks pravesti 
tris “patikinus” vyskupus, ta
čiau Vatikanas atsisakęs juos 
patvirtinti; šių metų balandžio 
mėnesį Vatikane vęl' lankėsi 
Liętuvos,vyskupų, konferencijos 
pirmininkas, vyskupas Liudvi- į 
kas Povilionis,;• tūrio vizitas, | 
greičiausiai, buyo. susijęs sut

KORČNOJAUS ŽMONAI 
LEIDO IŠVAŽIUOTI

MASKVA, Rusija.— šachma
tų . meisterio Viktoro Korčno-' 
jaus žmona Belą ir jų 23 metų 
amžiaus sūnus Igor gavo leidi
mą išyažiudri iš Sovietų Są
jungos. .

Praeitą pirmadienį Sovietų 
i vidaus reikalų -pareigūnas už

ėjo į Korėnojaus butą ir prane-
1 šė, kad ji gavo vyriausybės lei- j 

dimą išvažiuoti į užsienį. Karki j
% t {X C /-r n I

naujų vyskupų skyrimo klau 
sjmų. ...< ,j: i,/; ’
,. šią temą' Romoje italų kalbą sū ja galės iš Sovietų Sąjungos | 
leidžiamos Elta-Press kovo nu-1 išvažiuoti ir jų 23 m. a. sūnus: 
rrfėryjė jdomiai gvildena biulę-J Igbr. Jie turi sutvarkyti visus l 
tėnio redaktorius, prelatas Vin- savo reikalus, kad galėtų išyė-J 
cąs Mincevičius. Anot jo, di- žinoti iki birželio 27 dienos.
džiaustą-'kliūtis naujų * vyskupų 
paskyrimui yra i vyskupas Juli-
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Salvadoro krašto apsaugos ministeris pranešė, kad jau išvalytos visos provincijos nuo 
įsibrovėlių, išskyrus Morazan provinciją, esančią Nikaragvos pasienyje.

PUERTO

paskyrimui yrą ■ vyskupas Juli
jonas '.Steponavičius, kiirį dau-i 
gelis laiko popiežiaus paskirtu 
kąr^inirtu “in pectore”. Toji So
vietų persekidjam'a ir į provin
ciją ištremta 'ypatingos reikš
mės asmenybė yra tapusi “švie
sos' žiburiu” tikintiesiems ir ne- 

J tikintiesiems lietuviams. Kai nei

' kupu ^ejkmavičnimi ir prašų 
jč patarimų, Kremlius nepapras
tai bijo, kad jo’viešai nepaskelb
tu kardinolu”. . f

.-Todėl;. rašo. Elta;Prešs, vys- 
kupas7Bovili6iįįs afsidūrė .“tarp

- kųjd Rėmai sjiąiio
- mėnesį, jis jau: buvo beverk ašt

grąžinti
vyskupus. SŲęponąyičįų. ir S.lad- 
keviciu, uz tai pasiiriant tris 
Maskvos Yemiamus vv’skupus — 
bet pasitarimai-staiga nutrūko 
ir Pbvilitąiitii''feko grįžti į ViL 
nid ’ bfe1 konsekravimą patvirti
nančių popiežiaus raštų.

Kaip aiškina Elta-Press, Va
tikanas staiga permatė Maskvos 
kombinaciją: bematant pašven
tinti naujuosius vyskupus, o tik 
po' td' “derėtis” dėl galimo iš
tremtųjų vyskupų grąžinimo į 
pareigas. Vatikanas nenorėjęs 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
pastatyti į režiminės hierarchi
jos kontroliuojamų rusų stačia
tikių padėtį. Pasak Elta-Press, 
didžioji Lietuvos kunigų ir pa
sauliečių dauguma sutaria, kad 
geriau pasilikti be vyskupų, ne- 
gu susilaukti tokių, kurie būtų 
tik valstybės pareigūnai.

(Elta)

Prieš šešerius metus Vikto- 
ras Korčnojus .išvažiavo į Olan
diją, kad galėtų dalyvauti tarp
tautinėse šachmatų rungtynėse. 
Rungtynėms pasibaigus, Korė- 
nojus atsisakė grįžti į Sov. S-gą 
Iš Olandijos Korčnojus nuvyko 
į Šveicariją ir ten apsigyveno 
Jis reikalavo, kad Sovietų vai-

iki TRo mėtd neišleido. Galų--gale
Sovietų, valdžia išleido: sūnų iš Lietnvių tarybos pirmininkasj buvo lėtas, negalėjo daryti grei-

PRAŠO IZRAELĮ SUSTABDYTI 
LAKŪNUS, TANKUS, KAREIVIUS 
BREŽNEVAS SIŲS SOVIETŲ KAR(TJĖGAS, JEIGU 
IZRAELIS TUOJAU NESUSTABDYS KARO VEIKSMŲ

BEIRUTAS, Libanas: — Iz- 
raelio karo jėgos, užėmusios 
palestiniečiu ginkluotu pajėgu 
štabą Sidone ir paęinusios ne- ( 
laisvėn šimtus palestiniečių, ne
sulaikomos artėja prie Beiruto 

, ir Sirijos pasienio, — sako pra
nešimai iš kovos lauktf.

Trečiadienio rylą Izraelio la
kūnai iškėlė į padanges prieš
lėktuvines Sirijos patrankas ir 
prasiveržė kelią į Damasko vieš
kelį. Ketvirtadienio rytą Izrae
lio lėktuvai sunaikino 17 Siri-. 
jos lėktuvų, kurie nesuspėjo 
pakilti ir pasiekti Sirijos aero
dromų. Izraelio lėktuvai daug 
spartesni ir taiklesni. Jie pasi
veja bėgančius Sirijos lėktuvus 
ir priverčia juos leistis žemyn.

MOZAMBIKO AMBASADO
RIAI NENORI GRĮŽTI

MAPUTO, Mozambikas. — 
Nedaug kas pripažįsta dabarti
nę Mozambiko vyriausybe, bet 
dabartinė valdžia turi bėdos su 
savo ambasadoriais. Portugali
jos vyriausybė pripažino buvu
sių savo kolonijų vyriausybes ir 
paskyrė savo pareigūnus. Tą 
patį padarė ir Mozambiko vy
riausybė, tiktai ji turi bėdos su 
savo ambasadoriais. Kai tik am
basadorius išvažiuoja į užsienį 
ir susipažįsta su vietos gyveni
mu, tai į Mozambiką jis jau 
nebenori grįžti.

j Mozambiko valdžia savo am
basadorium Portugalijai pasky-

' Netikėtas, staigus ir galingas rėv Joao Ataldę. Pabuvęs Lisa- 
įIzraelio lėktuvų ir lankų prasi- bonoje, jis pranešė savo vyriau- 
veržimas sukėlė didžiausią pa- sybei, kad jis jos nebeno’ri at- 
niką palestiniečių tarpe. Pra
džioje palestiniečiai bandė prie- kurioje nors kitoej vietoje. Jis

prievartos darbo stovyklos,' 
dabar leidžia išvažiuoti.

o

JSIBRDVĖLLAF VABbo
S ALVABORGFRO VINCUI

SAN SALVADOR,'Salvadoras 
—• 7'SalVądoro krašto,' apsątlgos 
nĮhįįsfėris' Jošę ’ Guįllęrmb' ?'par-

MIRĖ MOTIEJUS ŠUMAUSKAS, 
IŠTIKIMAS MASKVOS BERNAS .

JIS ĮTIKINO BROLIUS TAPTI KOMUNISTAIS,
bet vėliau čekistai juos subaudė

PIETŲ KORĖJOJ POLICIJOS
KOVA SU STUDENTAIS

SEOUL, Pietų Korėja.— Dau
giau negu tūkstantis studentų 
apie porą valandų vedė kovą su

slovauti nei Portugalijoje, nei
, O UVi > PACUIAW W M v /ę ,

a® "specialus paruoštais maištui.,,2raeh° sfvMcams -iiko l'ortupalijoje.
TLNTUS. Pavergta .Lietuva..[feigoms. BdMfi• pinčiri-rpasLv^g^ j _ ---------
Motiejus šumauskas, buvęs priešine? tas’pats Zimanas. Jis -ouvo- bent dešimt kartį dau-':’lztaefid 'nė- paskelbė, kad užsienin pabėgo 

e* - Kii’ir/N lAtoc Vwirra 1A4/n ............. . . . JaisVAH. .T’P *mann_ kad tai X** a iv i m TIO t JJ roi Q c rr*Fino-
vienintelis 
gelbėti.

Prezidentas Samora Machel

komunistų partijos politinio 
biuro narys, ties Minsku užfron- 
tėri nuleistų partizanų vadas if. 
labai ištikimas maskvinės poli
tikos šalininkas, mirė šių metų 
gegužės 28 dieną. . ~ x

Šumauskas gimė Kaune 1905 
metais, ėjo į pradžios mokyklą,

ciąį^rąšįžė, 'kad. Šalvadorp.-ks- Pramo^° raidžių rinkėjo amato 
raLj^gomš' pavyko, iS&ąlytj visą 
Chajatenango'; fproyTnčiją, bet 
įsibrovėliai dar - yra Morazan 
provincijoje.

Salvadore? karo jėgoms" teko 
grumtis.'su įsibrovėliais ištisas 
10 dienų. Chalalenango provin
cija dabar yra saugi ir laisva. 
Ministeris pareiškė įsitikinimą,

laisvėn. Jie mano, kad tai va ir jo patarėjas Zulfikar Trica- 
būdas gyvybei iš- nug bei Mozambiko ambasadas 

sekretorius Antonio Rocha, kurį

i į .j giau, negu policininku, bet abi 
tų,sprandimų. Vietoj užsitarna-; pugės gynė savo reikalavfmus. 
vusio šumausko, partijos sekre-. studentai reikalavo, kad po-f:f .
tariumį buvo Parinktas kitąsjlicija paieistų 16 studentų, kiM^Sirijds kariuomenės vadovy- laik? <hrbęs Zimbabvė* amba' 

bę; apėmė panika. Iš Damasko sa^°.ic-
Sirija pasiuntė didesnių pastipri j SAN DIEG()> Cahr Z xancy 
nimų.į Libaną, bet sustabdė pa- Tuttoli su savo’ vyru ir draugais

1 pradėjusį garsėti San 
restoraną Limehouse.
visi, gavę stalą, susėdo, 
Tuttoli užsakė sraigių: 

sraigės buvo apkeptos ir

savamokslis P. Griškevičius, j rjucis tardė, klausinėjo ir ręri- 
Šepetys daugiau jaudinosi, į aĮj^uOtj teismui. Visas rei- 

negu šumauskas, kad partijos ka]as sukosi apie demokratinę 
sekretoriumi nebuvo Maskvos Į santyarką P. Korėjoje.
parinktas. Bet Griškevičius bū- p0 jĮ<rų derybų su studentais, 
vo ištikimesnis Maskvai, negu Seoul policijos vadovybė sutiko 
Šumauskas ar šepetys, šepetys; paiejstj 12 studentų, bet liku- 
kdmunistu tapo, tiktai rusams j sįus keturis rengiasi atiduoti 
įsigalėjus Lietuvoje, kai komu- į teismui, 
nistu būti jokio pavojaus nebu- ę
vo. Tuo tarpu Šumauskas įsto- studentus. Jie žino, kad suim- 
jo į komunistų partiją žymiai |jejj nepatarė jokio nusikalti-

ruoštus tankus, kai aišaiškino. 
kad Izraelio tankai ne tiktai 
perkirto ^didįjį kelią į Beirutą. | 
bet tuo pačiu vieškeliu šliaužia 1 
prie Sirijos sienos.

Į Matyt, kad Sirijos preziden- j 
Studentai pažįsta 'suimtus tas informavo Sovietų Sąjungą 

apie nelauktą Izraelio karo jėgų 
įsiveržimą į Libaną ir susikirti
mą su Sirijos lakūnais bsi kitais 
kariuomenės daliniais. Sirijos 
kariuomenės vadovybė pajuto,!

■ kad Sirija viena nesustabdys
1 pirmyn žengiančių Izraelio ka
ro jėgų.

j Tvirtinama, kad pats Brežne
vas kreipėsi į prezidentą Reaga 

• na, įspėdamas jį apie reikaląr 
sustabdyti Izraelio karo jėgas 
Libane. JJgu Izraelio karo jė
gos nebūtų sustabdytos, tai So
vietų karo jėgos turėtų įsikišti 
ir suėaldyti Izraelio įsibrJvu 

; sius karius.
BERLYNAS, Vokietija.

atėjo
Diego

Kai
d ponia

(Kada
į atneštos ant stalo, ponia pabalo, 
nusigando ir 
restorano. Ji 
sraigė, kurią 
susi valgyti,

į pradėjo šliaužti iš lėkštės. Mo
teris, lokio dalyko niekad ne- 

. mačiusi, paskubomis pradėjo 
leistis žemyn ir ant laiptų nusi
laužė koją. ”

Dabar ji patraukė reslorand 
savininką į teismą, reikalauda
ma $350,000 atlyginimo.. Reslo- 

. rano savin nkas mano, kad po
nia kabinėjasi be pagrindo.

ir dirbo Kauno spaustuvėse. Jis 
susidomėjo komunistų partijos 
veikla ir buvo įtrauktas į slap
tą komunistinių lapelių ir laik
raštėlių rinkimo darbą. Jis ke- • 
lis kartus buvo suimtas už ko
munistinę veiklą, palaikytas 
Kauno kalėjime ir vėl išleistas.

1924 metais jis įstojo į komu- 
ir 

bandė suorganizuoti būrį. Pir- 
mon eilėn jis įtraukė du savo 
brolius į partinį darbą. Bet jie 
iš Rusijos atsiųstais agentais 
suabejojo. Motiejus bandė bro
liams aiškinti, bet jų neįtikino.

; 4, 1OAT HlvLalJ J i O ^CIAZJV £ nviliu

kad netrukus bus išvalyta ir[nistų partijos jaunimo eiles i
Morazan provincija, kur dar 
stipriai laikosi užsilikę įsibro
vėliai užsieniečiai.

Salvadoro kariams ten yra 
šiek tiek sunkiau, nes Morazan 
provincijoje įsibrovėliams pa-* j 1131I1S aiSKlHlI, UcL JU IlvįUKIIIU. 
vyko užmegzti artimesnių ry- vienas buv0 paiinkęs , trockiz- 
šius su kalnų gyventojais. Į ma d antrasis iš vis0 norėjo at. 

Salvadoro kariuomenės vado- siskirti nuo komunistu. Reika- 
.ra o 'vybė pasiuntė 3,000 karių j 

Ghalatenango provinciją. Į pa
sienio Morazan provinciją pa
siųs daugiau karių, nes ten įsi
brovėliams vadovauja Abisini
joje buvę kubiečiai. i

*— .Izraelio kariai Libane ne
liečia vietos gyventojų, bet nu
ginkluoja ir išveža visus pales
tiniečius. Jie turi gana tikslius 
sąrašus. y 4

Dai-
Skir-

’ , KALENDORSLIS

Birželio 11: Barnabas, 
nius, Vaiva, Gaudvainis, 
gėlė.

Saulė teka 5:15, leidžiasi
Oras giedras, kiek vėjuotas, 

pAlonus,________

8:25.
Prez> Reagan ketvirtadienį 
įsakė Izraelio vyriausybei 
sustabdyti visus karo veiks

mus Libane.

las baigėsi tuo. kad čekistai abu 
brolius sušaudė.

Įdomiausia, kad pats Motie
jus šumauskas ir toliau pasili
ko ištikimas Maskvai ir nuošir
džiai atsiųstiems Maskvos agen
tams tarnavo.

šumauskas buvo apsiskaitęs 
komunistas. Jis buvo susipaži
nęs su I^enino' gyvenimu, prita
rė jo idėjoms, liepiančioms 
siekti valdžios ir toje valdžioje 
išsilaikyti. Jis galėjo komunis
tams suprantama kalba pakal
bėti. Kelis metus praleido kalė
jime. Ten kun. Adomauskas ir 
Pijus Glovackas buvo jo moky
tojai. Laisvėje jis ne liktai rin
ko lapelius, nukreiptus prieš Lie
tuvos nepriklausomybę, bet jis 
pats Idos lapelius ant tvčrų 
lipdė. ’

Karo pabaigoje jis pateko G.. 
Zimano įtąkpp. Sniečkui mirus, 
jis turėjo būti geriausias kandi
datas partijos sekretoriaus pa-

anksčiau, kai Lietuvos policija j - - -
komunistinius lapelius plati-, studentai mano, kad policija

1 nori sukompromituoti įtakin
giausius studentus kalbėtojus.

mo, už kurį galėtų juos bausti.

pradėjo bėgti iš 
nusigando, kai 

ji buvo pasiruoš 
pakėlė galvą ir

nančius jaunuolius kišdavo 
kalėjimą.

AFGANISTANE ŽUVO 
LAKŪNAS P.. BRUNDZA

VOKIEČIAI PRATĘS 
KARO TARNYBĄ

BONA, V. Vokietija. — Va- 
— Šių metų birželio 1 d. Tie-1 ]<a.rų Vokietijos krašto apsau
goje paskelbta, kad tragiškai Į gOS ministeris Hans Apel pra

nešė parlamentui, kad nucf 1986 
metų tarnybon imamiems vy
rams reikės pratęsti tarnybos 
laiką nuo 15 mėn. iki 18 mė
nesių.

Kasmet reikia 252,000 vyrų, 
kad Vokietija turėtų 490,000 
vyrų kraštui ginti. Prie dabar
tinės 15 mėnesiu tarnybos 1996 
metais vokiečių karo jėgos su
mažėtų 109,(XX) naujokų. Kad 
toks dalykas neatsitiktų, minis
teris Apel pataria parlamentui 
priimti įstatymą, kuris tarny
bos laiką pratęstų iki 18 mėne
sių, lai tada Vak. Vokietijos ka
ro galia būtų maždaug lygi pu
sei milijond karių.

VILNIUS, Pavergta Lietuva. 1
- - - -- - - — r

žuvo lietuvis lakūnas Petras 
Brundza.

Nepasakyta, kada ir kur jis 
žuvo, bet pranešta pastaba sa
ko, kad lakūnas Petras Brund- 
za,‘ vykdydamas vyriausybės 
tarnybines užduotis, tragiškai 
žuvo. Kaip tik tuo metu Afga
nistane ėjo kovos tarp afganis
taniečių kovotojų su Sovietų 
aviacija ir helikopteriais netoli 
Kabulo. , , .

Pelraę Brundza gimė 1937 m. 
balandžio 4 dieną Lazdijų rajo
ne,^ Būdviečių kaime. Nuo ma- 
žū dienų jis pamėgo aviaciją, iš
moko ..skraidyti, buvo lakūnų 
instruktoriumi ir , parašiutinin
ku. Už nuopelnus jis buvef ap
dovanotas medaliais. Jis. buvo 
mobilizuotas į Sovietų aviaciją 
ir žuvo bombarduodamas afga
nistaniečius, kovojančius už sa
vo laisvę ir gerbūvį.

— Arafatas bando įtikinti iz
raelitus, kad palestiniečiai ne* 
užpuolė Izraelio ambasaddriads 
Londone. ; x-

— Britai paskelbė, kad pra 
eitą antradienį,Argentinos avia
cija padarė britams daugiau ža
los, negu pradžioje apskaičiuo
ta. Trys laivai buvo sužaloti, 
0 viena barža nuskendo su 85 
kariais. J. Arafatas labai susirūpi

nęs Izraelio įsiveržimu į Li
baną. Jis buvo Sidono sri

tyje, gali būti apsuptas.
— Ketvirtadieni aukso uncija 

kainavo $307.

Prezidentas Reaganas, gavės 
aliarmuojančias žinias apie Iz
raelio karo jėgas, įsiveržusias į 
Libaną ir pradėjusias supti Bei
rutą, sukvietė Berlyne esančių 
Vakarų valstybių atstovus Iz
raelio karo jėgų įsiveržimui į 
Libaną aptarti.

Visi pripažįsta, kad palesti
niečiai neturi teisės žudyti Iz
raelio ambasadorius užsienio 
valstybėse ir žino, kad palesti
niečiai neturi teisės veržtis į 
Izraelio teritoriją žudyti pasie
nio gyventojus arba iš artileri
jos šaudyti į izraelitus.

Prezidentas, pasitaręs su at
sakingais šiaurės Atlanto Sąjun
gos pareigūnais, nutarė tuojau 
įsakyti Izraeliui sustabdyti visus 
karo veiksmus Ubsne. Izraelis 
turi tuojau sustabdyti visus ka
ri veiksmus, o vėliau Jungtinės 
Tautos turės imtis priemonių 
suvaldyti pasienio palestinie
čius.



valdybų susirinkimas
1982 m. birželio 7 d. Vyčių 

salėje 7 vai. posėdžiavo “trus
tees” ir svarstė kiemo remonto 
reikalus. Berods, prieš metus jie 
puikiai remodeliavo salę. Savait
galiais ją nuomoja ne tik 
vių urg.ULzacijos, bet ir 
sikieciai.

niame kare dalyvavo kovoje su 
japonais ir turėjo kapitonė 
laipsnį.

lietu- 
mek-

Po X vai. pirm. V. Samaška 
pradėjo susirinkimą ir retą sve
čią pakvietė už prezidiumo 

stalo. Vyčių garbės narė Ad.
I Gabalienė svečią pristatė. Visi

Pc X vai. susirinko virš 30 as-! pasitikome katutėmis. A. Gaba- 
menų-paroigūnu svarstyti eina-' henė paminėjo ekskursijos nuo-1 
l iūs rūkams. Pirm. V. Šamas-j 
ka pradėjo susirinkimą ir pa-1 
kvietė re.ą svečią, seną vyčių j 
veikėją J. Pošką papasakoti apie | 
pi lės' 65 melus Lietuvos pavasa- j 
rintakų kongresą, įvykusį Kau-1 
ne, kuriame dalyvavo Amerikos j 
Lietuvos Vyčių didelė ekskursi
ja ir įteikė Krašto apsaugos mi
nisterial Žukauskui aukso kar
dą. Prie kardo įteikimo buvo ir 
A. Gabalienė, Vyčių Garbės na
rė, aš su mano broliu ir J. Bal
čiūnas bei kiti. 

* * *
Noriu trumpai paminėti apie 

J. Pošką. Gimė Škotijoje. Sep- 
tjTierių metų su motina ir broliu 
grįžo į Lietuvą. Vėliau dirbo Vil
kaviškio vyskupijoje. Panoro 
važiuoti į tą pagarsėjusį kon
gresą. Vysk. Karosas siūlė va
žiuoti, nes Judras neturėjo kos
tiumo. Vyskupas atnešė savo 
puošnią sutaną ir pasiūlė iš jos 
pasisiūti kostiumą. Juozas pasi
siuvo ir nuvažiavo į-kongresą. 
Jame buvo padarytai gerokai 
nuotraukų. Viena reta užsiliku
si. Jos padidintos ir vėliau bus 
įrėmintos. Ten dalyvavo prezi
dentas A. Smetona, ministerial 
ir nemažai kunigų, kuriuos 
lengva atpažinti. 

* *
J. Poška, atvažiavęs į Ameri

ką, įsijungė į ’veiklą, dirbo 
“Naujinose” prie dr. P. Grigai- malonaus įspūdžio, 
čio, leido anglų kalba laikraštį 
“Jaunimas”. Antrame Pasauli---------------

širdų priėmimą ir aukso kardo 
įteikimą ir supažindino su J. ‘ 
Poška.

Prabilo J. Poška, paminėda
mas jaunystę, darbą vyskupijoj. ; 
V yskupas M. Reinys iš Paške- ; 
viciaus pasiūlė sulietuvinti į 
Pošką. Taip ir padarė. Su mei
le ir pagarba prisiminė vyskupą • 
M. Remį. Esą, “jis šventasis ir 
as į j| rūBldzfū<5Šr’.

Buvome sužavėti jo praneši
mu ir gražiu sąmojumi, panau
dotu įvykių atpasakojime. Bai
gus įdomų pranešimą, ilgokai 
plojome.

užmo-

* # *

Pirm. V. Samaška pasirašė 
dienotvarkę, kurią papunkčiui 
svarstė. Skyrių vedėjai padarė 
pranešimus ir kai kurie patiekė 
pinigines apyskaitas. - - -•

Stiprus pasirengimas Liepos 
Ketvirtajai ir kitiems
jams. Platinama loterijos bilie
tai. Sekite spaudoje būsimus 
pranešimus.

Prčzidiume sėdėjo A. Brazis 
ir sekretorė su pirmininku V. 
Samaška.

Susirinkimas pradėtas malda 
i šv. Kazimierą ir baigtas malda.

Apie 10.30 vai. buvome pa
kviesti kavutei. ’ ’

|domu dalyyautifVyčių ysusi- 
rinKimuose, nes gražus sų^raū- 
simas ir' narių'aktyvumas daro

K. P.

ALEKSAS AMBROSE ' '

VALPARAISO UNIVERSITETAS
(Tęsinys) Jurgio parapijos salėje rašymo,

skaitymo ir rankų darbų mo- 
1915 Chicagoje veikė šios Vy-kyku turėjo ją uždaryti,

čių vakarinės mokyklos: Die\ones ^jos draugijos narės, neno- 
Apveizdos parapijoj Vyčių - rėjc pamokomis naudotis, 
kuopa. Šv. Jurgio parapijoje Vy- 1915 vaikė pradinė vakarinė 

čių 16 kp. Šiose mokyklose dėstė moįy^ia m. Meldažio svetainė- 
anglų kalbą, lietuvių kalbą, Lie- je Vedėjas — studentas A. Ka- 
tuvos istoriją, aritmetiką ir geo- ra]ius. Mokė anglų ir lietuvių 
grafiją. ALRK Moterų Sąjungos trjs kartus per savaitę, 
kuops Bridgeporte atidarė Šx. Lietuvos Vyčių 13-ta kuops

Kool-Aid'...On A Stick
BRAND SOFT PRINK MIX

Frozen Suckers
1 envelope KOOL-AID® Dissolve soft drink mix and

Unsweetened Soft Drink Mix, sugar m water. Pour into 
any flavor plastic ice-cube trays or

2/3 čup sugar sma'i paper cups.Vreeze
until almost Insert

1 quart water wooden stick or spoon into
each. Freeze until firm. 
Makes about 20.

Lietuvės Vyčių Sąjungos pirmininkas Vincas Samaška įteikia lietuvišką 
vėliavą, pernai švenčiant Lietuvių“ Dieną White Sox stadione.

Town of Lake buvo įsteigusi 
pradinę vakarinę mokyklą, ku
rioje mokė lietuvių ir anglų kal
bų. 1919 ten buvo (steigti kursai 
bei paskaitos, kuriuos vedė kun 
Bučys.-

1916 B. T. Waitches įkūrė 
American College Preparatory 
School 3103 So* Halsted. Jis tu* 

Tėjo mokyklas' Town of Lake ir 
Roselande. Jos gyvavo keliolika 
metų. Tais metais studentas A. 
J. Karalius įkūrė Lietuvių Ko- 
respondencinę Mokyklą. Baigęs 
medicinos mokslus, jis mokyklą 
perleido savo draugui P. Gals-1 
kiu\ bei šis pamatė, kad negali į 
jos vesti, 
Margeriui, 
1925 m.

ir perleido stud. A- j 
kuris ją likvidavo Į

i
skelbėsi: “Nuo 1909“Aušra’’

m. turi 3149 So. Halsted St. die- 
nenę ir vakarinę mokyklą, ku
rioj dėstomi pradiniai ir aritme-1 
tikos, istorijos, geografijos ii į 
braižybos dalykai atsakomingų 
mokyte jų, pigus mokestis’’- Ta 
mokykla gyvavo iki 1922 ir jsj 
pasinaudojo virš 1.000 asmenų Į 
Town of Lake veikė šokių mo- Į 
kykla. Pamokos ėjo triskart per 
savaitę. Mokytojavo S. T. Aukš
takalnis.

1917 Stasys Turskis įkūrė Dai
lės Mokvkla. Mokė dainuoti so
lo, duetus, trio ir t:t. Turėjo 
klasės Roselande, 
Norihsidn’e. Tuo 
buvo 'r La:svos 
Cho "o vedėjas.

1919 Northsidės
ryšis įkūrė pradinę mokyklą su
augusiems- Užsiregistravo virš 
40 mokinau. Mokytojavo D. Wit- 
kus. Tęsėsi kelerius metus.

1920 veikė Liaudies Kursai, 
buvo skaitomos paskaitos iš Po-

JRi delč ių. 1953 Joje mo
kėti 1,334 mergaitėm turi savo 

, 50 muzikančių orkestrą, 120 dai- 
Į nininkių chorą ir kompozitorės 

seeers Bernardos specialias dai
navimo pamokas. Mokykla uži
ma visą klubą prie Marquette 

’ Rd. ir California Ave., prieš
J Marquette parką.
, Akademijoje mokoma keturių 
metų aukštesnės mokyklos kur
sai, knygvedyba ir stenografija. 
Visi dalykai dėstomi pagal Chi- 
cagos miesto ir Illinois valstybėm 
reikalavimus. 1924. 3. 25 Chica- 
gos miestas suteikė akademijai 
visas reikalingas teises, o 1930.

2. 24 Illinois valstybė suteikž ' 
valstybinės mokyklos teises. To
kiu būdu mergaitės, baigusios 
akademiją, priimamos į kolegi
jas ar universitetus be stojamų 
egzaminų. 1935. 4. 13 akademija 
bbvo priimta į North Central 
Association, kuri suteikė akade- 
miketns privilegį'ą be egzaminų 
stoti į universitetus ne tik Jung
tinėse Valstybėse, bet ir užsie
nyje. Be virš minėtų dalykų, 
akademijoj mergaitėms dėstoma 
lietuvių tautos istorija, literatū
ra ir kalba.

(Bus daugiau)

Pirmosios žemės ūkio masinos
gą plieną. Ieškant plūgams ge
resnių metalų, jie tuo pačiu bu
vo tobulinami. Priklausomai nuo 
paskirties, buvo pradėti gaminti 
specialūs plūgai su vienu ir ke
liais verstuvais, kaupikai, kulti
vatoriai ir ’t.t. Plūgais galima bu
vo giliau arti dirvą (iki 30-40 
cm), geriau apversti ir trupinti 
dirvos sluoksnį.

Sukūrus garo mašiną, plūgui 
traukti galima buvo “pasikinty-

Pirmosios pramonės žemes 
(• ūkio mašinos buvo sukonstruo

tos Anglijoje XVIII a pabaigoje.
< Mašinos pradėtos naudoti žemės 
j ūkio produktų ir žaliavų porei

kiui. lafeto produktų problema 
pasidarė ypač opi XIX a. pra
džioje, kai Napoleonas blokavo 
•ų išvežimą iš Prancūzijos į An
gliją. XIX' a. pirmame ketvir
tyje mašinas pradėjo naudoti 
žemės ūkyje ir kitos šalys- Iš

• ptadžių Anglijoje, o po to ir ki- 
| tose šalyse/ susikūrė specialios 
I mašinų gamybos šakos, pradėta 
j gaminti plūgus, akėčias, sėjamą- 
; sias mašinas — kertamąsias, ku-

seminarijoje'buvo 14 jaunuolių, liamąsias, valomąsias, 
misijonieriais.

J ti” mechaninę jėgą. Ši mintis 
| kilo ir pačiam D. Vatui, tačiau 

garo mašina žemės ūkyje buvo 
panaudota tiktai septintame 
XIX a- dešimtmetyje, o devin
tame dešimtmetyje garo jėga 
varomi plūgai jau buvo plačiai 
naudojami stambesniuose ūkiuo-

litinės Ekonomijos,. Kultūros Is
torijas, apie valsrybę ir valdžios j norinčių tapti 
(oimas, ir is Visuotinos Istorijos* Juos auklėjo 8 marijonai. Kole- dirbimo pa dar gas yra plū-
Kursų organizatoriai ir lektoriai gtja tūrėjo turtingi knygyną.1 j- pradžių plūgu dirva buvo
buvo A. Lalis, Kl. Jurgelionis, i 19o6’ji buvo uždaryta-. ' l --------
K. Augustas, P. GrigaYtĮs ir K. į * KE8-31 Jūožaš fiūdrikas buvo r r

pteigb KankEų Muzfk'os įtfoky- ,būtų atriekti
klą. Mokytcqai: M. Yožavitas —] .** , bxuvxuixI 'xi j£ v ei piui, Actu

plano, J. Saūris — vaTgonų.J. j užversįo§ augalų liekanos. 
Kenstavičia — gitaros, Pečiu-!

Mokytojas Palevičius gaudavo • kaitė — piano, J. Žiūronas— dai- 
§2 už vakarą.

1922 gyvavo Jaunuolių Or
kestro Draugija, turėjusi virš 
10 narių trijuose skyriuose: or
kestro — vedė J. Grušas, choro 
— F. Manelis, o gramatikos — 
'ir. A. J. Karalius^ padedant dr. 
S. Naikeliūi ii? J. Kuzmickiui. 
Gramatikos mokyklą lankė 56 
berniukai ir mergaitės.

1924 K- Pakstas bUvo suorga
nizavęs grupęyis 12 korespon
dentų, kurie pasivadino “Žaibas 
Žaibuoja”. Grupės pirmininkė 
buvo Ona Aleliūnienė. Pakštas 
šiai grupei skaitė paskaitas ko
respondentam paruošti. Ji veikė 
apie metus laiko.

1926 J. Olekas nupirko nuo 
Levickio mokyklą ir prijungė 
ją prie savosios. Per tą mokyklą 
perėjo apie 1,200-mokinių. Ole
kas mokyklą išlaikė iki savo 
mirties, lygiai 50 m. (Ldvickis 
išvažiavo į Kaliforniją).

Tėvai Marijonai įsteigė Ame
rikos Lietuvių Kolegiją, pirmu
tinę augštąją lietuvių mokyklą 
berniukams. Jos pirmasis direk
torius kun. dr- J. Navickas. Mo
kykla turėjo savo Kolegijos Rė- 
mėfų Organizaciją. Ją rėmė ir 
Amerikos Kataliku Federacija. 
1940 Amerikos lietuviai katali
kai pasiryžo įamžinti mirusio 
kun. J. Navicko vardą. Jie nu
tarė sukelti $5,000, kad iš nuo
šimčių sudarymų stipendiją ne-j

Į turtingam klierikui. 1943 jie jau I 
į galėjo duoti klierikui Petrui Ci-! 

bulskiui pirmą* stipendiją. 1952

Seniausias ir pagrindinis dir-

i

Wessideje ir 
pat laiku jis| 
Jaunuomenės i

Draugijų Są-

i

Kursų organlzavoriai ir

Gugis.
1921 lietuvių rūbsiuvių unijos 

269 skyrius įkūrė lietuvių kal
bos mokyklą- Lankė 18 mokinių.

tik purenafna, bet. neapverčia- 
ma, vėliau- pradėta galvoti, kaip 

i dirvos 
sluoksnį ir jį apversti, kad būtų

XVIII a.- pradžioje Anglijoje 
buvo paplitęs medinis .su vienu 

buvo virš 100. Daugiausia mo-j^rstuyu arklių traukiamas plū
kėsi akordėono, gitaros ir dai-| gfs. Jis turėjo keturias pagrin- 
navimd. Kaikuriė niekiniai daly
vavo Budriko radijo progra
mose.

Katalikų Bažnyčia Amerikoje

navimo ir piano, ir kiti. Mokinių

dines dalis: noragą, kuris atriek
davo dirvos sluoksnį; verstuvą, 
kuris -atriektą dirvos sluoksnį 
apversdavo ir trupindavo; pava-

— plūgo Atramą; valdą pfu-: 
((autinė) įkūrė seminariją. Dės-1 tempti. Visos dalys, išsSyriis 
tė dr. A- J. Karalius ir dr. A. K.. rfpragą, laivo medinės. Tokiu 
Rutkauskas. Vadovavo S.A. Ge- Į 
niotis. j

1953 kazimiriečių įsteigta Ma
rijos Aukštesnioji Mokykla. Ji 
yra 553 pėdų ilg’o ir 274 pėdų 
pločio; jos pastatymas kainavo

plūgu buvo galima versti iki 
10 cm gylio vagą.

XVIII a. pradžioj Skotitojėj 
pasirodė plūgas, kurio noragas, 
ir verstuvas buvo pagaminti iš 
metalo. Šie plūgai paplito An-

ENERGY 
WISE .

glijo’e, o po to ir Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Tačiau jie 
buvo nelabai, patvarūs. Anglas 
R. Ranšonaš 1803 m. visą plūgą 
pagamino iš ketaus. Amerikietis 
farmeris P. Vudas 1819 m. su
konstravo originalų ketinį plū
gą, kurio susidėvėjusias dalis 

’buvo* galima keisti, šių plūgų 
pagrindinis trūkumas buvo tas, 
kar jų noragai greitai atbukda
vo, o ariant kietą dirvą — lūž
davo. 1833 m- amerikietis D. Di- 
ras pagamino pirmą plieninį plū
gą. Iš pradžių plūgai buvo gami
nami* iš vadinamojo pjūklo plie- 

' no, bet 1863 m. amerikietis V. 
I Morisonas sukūrė specialų plū-

ligą laiką mažai megjianizuo- 
fas ž. ūkio gam^^k^procesas 
buvo sėį^^Eii'tnosios sėjamosios 
buvoysrastos tikriausiai du tūk
stančiai metų priešerą 
Mesopotamijoje;^J^?/^įbnity- 
vaūs plūgo _b^vo^pntyirhnti ver
tikalūs vamzdžiai, kuriais sėklos 
patekdavo į dirvą- Kiek vėliau 
sėjamosios atsirado Indijoje. Tai 
buvo tobulesnės konstrukcijos 
mašinos. Jos jau panašios į šian
dieninės sėjamąsias. Sėklos iš 
aukštai pritvirtintos dėžutės1 
bambuko vamzdelių byrėdavo' 
prie medinio noragėlio. Paga-. 
liau IV a. buvo sukurtos barsto
mos sėjamosios. Tai dėžė-rogės- 
Skersai dėžės dugno — plyšiai. 
Reguliuoti sėjimui plyšiai pri
dengdami sklendėmis.

Iki XVI a. vidurio Europoje 
sėjamųjų nebuvo. Pirmąją sėja
mąją 1500 m. sukonstravo italas 
D. Kovalinis. Ketvirtame XVII 
a. desimžmetjre italas D. Loka-

(Nukelta į penktą puslapį) 
i _________ ~
. —7 --------------------------------- —y~

TRIAMINIC SYRUP
OR 

TRUMNIC-irTABLETS 
FOR ALLERGY REUEF 
THAT’S NOTH WG TO 

SNEEZE AT y į-

O 1982 Dorsey Laboratories, Division of 
Sandoz, Inc.^ Lincoln, Nebraska 63501

SMOKEY

PASSBOOK 
SAVINGS...

so once • day, after th® 
wsrUrKj meal, and cut 
sxcessi ye Lfte of water 
<r*l ttoctrictty.

us for 
financing.

AT OUt tOW UTŪ

and P*-d

2212 WEST CEAMAK ROAD CHICAGO. ILL 60608 

Peter Keženausket, Pres. Tel.: 847-7747

SERVING CHICAGOLAND SINCE l$05 .
------- - ----------- -—........ .......... ....................... . ---------------- - -

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS OH

expressw/imr/M?
DON hr. CUT 1*1 BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES—j c ‘

Wa;->

Naiiji^no* * htcMgr», R June 11, 1982



Kutkaus Bendruomenė leis V. Trumpos , 
parašytą Lietuvos istoriją

Per Margučio radiją birželio 
7 d. 7 vąL ryto Juodvalkis pa
darė apžvalgą iš praeito savait
galio LB vėiklos. čia buvo pa
reikšta, kad LB yra susitarusi 
su istoriku Vincu Trumpa iš
leisti Lietuyos Istoriją. Lietuvių - goję, vos įsibrovė prie mikro- 
patarlė sako: ToA^ tokį pažino 
ir ant akus pavadino. Kadangi 
LB vykdo bendradarbiavimą su 
Lietuvos okupante tarnais, o V. 
Trumpa yra tų pačiu pa^iūrų 
ir bendradarbiauja su “Gim
tuoju Kraštu”, kuris š.iu.'gegu
žės 13 d., Nr. 19, taip rašo:

“Jau nebe pirmą sykį drąsiai 
ir ryžtingai pasisako prieš nie^ _ _
k.'ngų persistragėlių melą ir j “17lybai? ne>
veidma ningumą istorikas V in-1

reigunais iškilmėse po raudona 
vėliava, o grįžęs ėia braunasi 
vadovauti tokio garbingo vardo i 
— Simo Kudirkas šaulių kup- 
pai. Atvykęs j Šaulių Sąjungos 
suvažiavimą kovo 27-28 d. Čtka-

fono, pradėjo reikšti savo pro
testą dėl priimtų rezoliucijų,- 
ypač dėl nutarimo Vasario 16 d. j 
proga remti ALTą ir VIJKą”. j

Ar ne keistai atrodo, kad čia ’ 
JAV ir okup. Lietuvoje įsaky
mai duodami to paties okupan- 

,’to, o_tų įsakymų vykdytojai yra 
mūsų broliai ir sesės lietuviai. 
Okupantas stengiasi pasmaugti

7 t ViV

cas Trunipa. Dėnlaskuodamas
jų pastangas savanaudiškai įsi
teikti, jis pastebi.: ‘Atrodo,, daug 
kas iš anos pusės atsiradę šio
je pusėje galvoja, kad juo dau-| 
giaū baisybių jie pripasakos 
apie aną pusę, juo'mumš dides
nį malonumą padarys, juo 
mums savo mizeriją bus leng
viau pakelti’.” (V.T. sugalvojo 
okupantui priimtiną naują išsi
reiškimą, kad nereikėtų minėti 
okupuotos Lietuvos, tad ir mini 
“iš-anos pusės atsiradę šioje pu
sėje”— A.M.)

: Tad štai kaip LBj kurią; val
do frontininkai, vaduoja paverg
tą Lietuvą irjkur leidžia Vasa- 
safio ‘ I,6jOsios minėjimuose' lie
tuvių saaukotus pinigus; Jei. jau 
V,T. pasisako nėbe pirmą sykį, 
tai reiškia, kad, bendradarbiavi- 
rųas vyksta gana 'sklandžiai. Tai' 
kaip jis galės rašyti Lietuvos is
toriją, iškeldamas, okupanto ne
dorybes- Ėr sutarčių laužymą? 
Jei jis pučia. į okupanto dūdą, 
tai jis ir tą istoriją parašys oku
panto pageidaujama linkme: 
kad Lietuva buvo pasiuntusi 
savo delegaciją į Maskvą papra
šyti, ■kad Maskvos meškd ^pri
imtų Lietuvą į savo glėbį. O da
bar- Maskva jbkiukbūdu5 nesutin
ka Lietuvos paleisti iš savo glė
bio. Net ir p. Jurgutienės su 
dukra neišleidžia atvykti į JAV. 
pas savo vyrą. O patys rusai iš 
pagrobtų kraštų dar niekur ne
pasitraukė, tik:, jie išdrįsta rei
kalauti, kad žydai pasitrauktų 
iš arabų.žemės. Bet tose pačįęf- 
sė Jungtinniu Tąiitų organizaci
jose niekas nepasiūlo rusams 
pasitraukti iš okupuotų kraštų.

Laisvoji Lietuva birželio 3 d. 
rašė: “čia prieiti 
hą. iš pasku tini ų įvykių —. šau
lių ’ kuopės i pirm. Kęstutį Miklą, 
kurio nuotrauka tilpo komūnis^ 
tų_ laikraštyje “Laisvė” 1981. 
IX.25 d., sėdint Vilniuje su pa
vergtos Lietuvos 'aukštais pa-

čiomis uždusinti jos pačios vai- 
i rankomis.

Antanas Marma

Rockford, III
r Mirtys

Mirties angelas aplarfkė mūsų 
koloniją ir vieno’ mėnesio laiko
tarpyje pašaukė amžinybėn pen
kis lietuvius. >

Juozas Stadalius, 69 metų Į 
amžiaus, nuvyko į ligoninę pa- j 
sitikrinti sveikatos ir iš jos ne-1 
begrįžo. Mirė gegužės 9 dieną, 
palaidotas Kalvarijos kapinėse.

Irena Petrutiemė, 50 metų am-, 
žiaus, po ilgos ligos mirė gegu
žės 15 (Jiehą. ’
k • Charles /Makauskas, buvęs I 
Lietuvių klubo prezidentas, mi
rė, gegužės 19 dieną, sulaukęs 
72^ metų amžiaus; 7 ■:

Bruno Daukšis, savanoris-kū- 
rėjas, 84 metų amžiaus, mirė 
gegužės 30 dieną. Paskutiniu 
laiku- gyveno St. Charles, I1L, 
pas savo gimines. Palaidotas

NAPOLEONAS TILŽĖJE

KĄ DARO VOKIETIJOS LIETUVIU 
BENDRUOMENE

(Tęsinys)

mokinio •T’a'kymas ir mokymas 
per mėnesį kainavo 1,500 DM 
Tėvai moka po 300 DM už vaiką

Gimnazijos rūpesčių grandinę 
sudaro: mokinių skaičiaus padi
dinimas, gavimas pastovesnių 
mokytojų, pastatų remontas, su
rinkimas daugiau aukų, direkto
riaus J. Kavaliūno grįžimas ; 
JAV-bes šių mokslo meųt pabai
goje ir kt.

Į laimėjimų sąrašą pranešėjas 
įtraukė: per 32 metus gimnazi- 
oje mokėsi apie 1,000 jaunuo

ju, kurių 112 ją baigė ir bent 
70 įsigijo akademinius laipsnius, 
lietuvių išeivija ir vokiečių įstai
gos įėmė ir toliau žada gimna
zija remti; buvę gimnazijos auk
lėtiniai užma vadovaujamas 
vietas Vokietijos LB ir pačioje 
gimnazijoje. Tai leidžia viltin
gai žvelgti į ateiti. Kaip švie
sų įvykį suminėjo ir 1981 va
sara sukviesta buvusiu moki
nių bei darbuotojų pirmąjį Su
važiavimą su apie 300 dalyvių. 
Dėkojo visiemš rėmėjams, ypač 
BALFui, remiančiam mokyklą 
nuo pat įsikūrimoį mokinių tė
vams, Vokietijos lietuvių bem 
druomenei ir čia susirinkusiems 
jos atstovams.

Apie Vokietijos lietuvių jau
nimo sąjungos veiklą informavo 
jos . valdybos iždininkė Živilė 
Vilčinskaitė. 1981 balandžio 30 
— gegužės 3 įvyko lietuvišką 
jaunimo sąskrydis su rally var< 
žybomis, paskaitomis, simpoziu
mu, talentų pasirodymu. Liepos 
26 — rugpjūčio 2 surengtas sto-

dar atstovaus 1983 m. VLB Ir 
VIJS vaidybų pirmininkai.

Nutarta pasveikinti Vašing
tone įsteigtą Krikščionių disi
dentams Sovietų Sąjungoje pa
gelbėti komitetą (CREEIĮ) ir 
pasiųsti popiežiui Jobui Pau
liui II, Lenkijos primui Jozef 
Glemp ir Lomžos vyskupui M. 
SasinoSvskiui šio turinio laiš
kus: "Vokietijos LB Tarybos 
nar ų metinis suvažiavimas, at
stovaująs Vokietijos lietuviams, 

į atkreipė dėmesį į skriaudą, da->

svarstyta nario mokesčio klau- 
j simai ir kiti einamieji reikalai.
Revizijos komisija pranešė, kad 

' kasos knygos vedamos tvar
kingai. . I -

Bendruomenės kasa ytfąj ge
rame stovyje, nes bu^ papil
dyta iš suruoštų balandžio, mė
nesį pusryčių. :

Rockfordo' šaulių būrio gegu-

rame stovyje, nes bu^j papil-

birželio 2 dieną Resurrection j žjnė-Iaužas įvyks birželio 26 d., 
kapinėse, St Charles. | šeštadienį, Ljetuvių parke. Visi

Bronė Morienė, 79 metų am
žiaus, mirė Kalifornijoje. Bir
želio 
rijos

5 ' dieną palaidota Kalva- 
kapinėse, Rockforde.
■j-. ... * *

Kiti įvykiai

,.T. Rbckfordo skyriaus 
metinis narių susirinkimas įvy* 
ko gegužės 16 dieną. Parinkta’ 
valdyba ir svarstyti kiti eina^ 
rriieji reikalai. Iš Revizijos ko* 
misijos pranešimo -paaiškėjo; 
k^d^aYifey afukos per Vasario .1'6 
minėjimą r (?2,020) pasiųstos 
ALTo Centrui. Kasos knygos ve
damos tvarkingai. ' " ' -

R. Liet. Bendruomenės meti
nis susirinkimas įvyko birželio' 
6 dieną. Perrinkta valdyba,

c ■ Cosmos Parcels Express Corp,
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

. v 1501 W. «9th SL, Chicago, BL 60629 ♦ TeL 925-2781

’ 'S'V. I1LANTINA9 r '

TeL 476-

Vasario 16 gimnazijos rūpes
čius ir vargus bei džiaugsmus 
nušvietė Kuratorijos valdybos vyklinis seminaras su paskaito- 
pirmininkas tėv. Alfonsas Ber-I mis, laužais, dainomis, iškylomis 
natonis. Šiuo metu mokosi 63 i ir kitomis pramogomis- Į vado- 
mokiniai:. 50 iš Vokietijos, 9, iš -vavimą. įsijungė žymusis jauni- 
JAV-bių, 2 iš Anglijos, 1 iš Ve- mo organizatorius tėv. Antanas 
necuelos ir 1 iš Australijos; 33 Saulaitis iš Čikagos, 
mergaitės ir 30 berniukų; 36 ka
talikai ir 27 evangelikai. JųdS|

reLoiius Rimantas Gumuliaus- 
k.ts ir iždininkė Živilė Viicin- 
skaitė. Leidžiamas lietuviškas 
dainorėlis su daugiau kaip šimto 
dainų tekstais ir gaidomis.

Diskusijose išryškėjo Vokieti
jos lietuvių pageidavimas, kad 
Romuvoje kasmet būtų rengia
mos Joninės. Aptartas lietuviš
ko kryž'aus Augsburge likimas 
Jo remontui net ir pinigai buvę 
renkami. Nutarta išaiškinti kur 
:ie yra, ir, juos gavus, panau
doti kryžiaus atnauj'nimui. į

Po diskusijų patvirtintas Vo- romą Lenkijos bažnytinės vy- 
kietijos LB Valdybes 1981.XII.. riausybės Seinų lietuviams, ne-■ 
31 balansas 1.240.251.34 DM ir. duodant jiems lietuviškų pa- 
1981 pajamų-išlaidų apyskaita maldų Seinų katedroje. Tu° sa‘ 
53,185,61 DM atleidžiant Valdy- vo elgesiu Seinų -ir Lomžos ka
bą nuo atsakomybės. Į talikų dignitoriai ne tik pažei-

Paryšk;nus kai kurias išlaidų džia tautinius lietuvių jausmus, 
pozicija 1980 ir 1983 sąmatose, bet ir atstumia juG's nuo Katali- 
jos priimtos: 1982 sąmata 58,070 kų Bažnyčios. Mes remiame 
DM ir 1983 — 65,170 DM. į Seinų lietuvių katalikų visuo--

Svarstant veiklos gaires, iš-'menės reikalavimą leisti Jletu- 
ryškėjo vieninga mintis, kad Vo-, viškas ’pamaldas Seinų katedro- 
kietijos LB Valdyba iki šiolįje ir maloniai prašome jį pa
ruoštus renginius — centrinį tenkinti”.
Vasario 16 ir Baisiojo Birželio (Bus daugiau)
minėjimus, vaikų vasaros sto- . ---- —
vykią, sodo šventę, LB darbuo-( —Chicagos ALTas rengia Bai
te,'ų suvažiavimą — ir toliau saus birželio minėjimą birželio 
rengtų, apie juos plačiai pain- 13 d. Marquette Parko liet. pa-, 
formuodama lietuvišką , visuo- rapįjos bažnyčioje. Visos organi- 
menę per Informacijas ir asme- zactjos prašomos dalyvauti ’jsu 
niniais kvietimais. ! vėliavomis. 10 vai. ryto rinksi-

Daug dėmesio skirta Vasario' mės parapijos salėje, 10:15 vai. 
16 gimnazijos garsinimui pašau-! bus vėliavų pakėlimas, o 10:30 
lio lietuviuose ir jos mokinių vai. Mišios. Po Mišių bus trumpa 
skaičiaus didinimui. Su tuo (akademija parapijos salėje. ,Vi- 
klausimu susijęs ir visų Vokie- Į sa publika kviečiama dalyvauti, 
tijoje gyvenančių lietuvių adre- Vihcas Samaška, pirm.
syno sudarymas.

Po ilgesnių kandidatų siūly
mų ir jų atsisakinėjimų, j nau
ją Vokietijo's LB Vaidybą iš
rinkti: V. Bartusevičius,- Ramu
nė Bulvienė, M. Dambriūnaitė-

moko 22 mokytojai: 13 lietuvį4 
(12 dirba pilnu etatu ir 1 ne
pilnu) ir 9 vokiečiai (1 pilnu dr 
8 nepilnu etatu). Administraci
joj bei .ūky darbuojasi 10 tar
nautojų ir darbininkų. 1981 tų-

Vbkietijos LSR nariai dalyva
vo Pabaltiecių jaunimo suvažia
vime Annaberge 1981.X.30-XI.1. 
Ten lietuviai,turėjo savo susi
rinkimą, kuriame apsvarstė or
ganizacinius reikalus ir išsirinko 

.nąują valdybą: pirmininkas 
stud. Kęstutis Ivinskis, vicepir-kviečiami atsilankyti. ,. , . . .. ,

Rockford ietis ’ ' 144X426 DM išlaidų. Vieno į mininkė Ramunė Bulvienė, sek-

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicago's lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

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

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

MARIJA NOREIKIENX
V- ■' '

■"-Į'

-s MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ 
. I - r - —

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

JAY DRUGS VAISTINE
1759 W. 71rt St, Chicago, ffl.

■ rensTWOAi hfildoxi recxftai » fannik mat sal
dumynai • KOSMETIKOS BSKMENYB

Atdara šiokiadieniais nuo

50 metų studijavęs, kaip

Raina $25. Kieti viršeliai Paštas RL

[JT 1739 S. Halsted St, Chicago, IL E0608

parašė.7,00 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. .- , . 4

į. — Atskalūnai arabai sudarė 
[teroristų grupę ir nušdvė Izrae- 
•?lio amhasadoriį Argov Londo- a w
Jne. Tie arabai buvo priešingi 
ĮJasir Arafatui.

Šmitienė, V. J. Damijonaitis'ir j _ izraeiis“ustatė, kad Ara- 

; falas ir jo žmonės išnešė auksą 
kiir svetimą valiutą iš Beiruto 

banku. • ■

Ž. Vilčinskaitė.
Išrinkus ž. Vilč.inskaitę į val

dybą, jos vieton teko ieškoti ki
to VLB Tarybos prezidiumo 
sekretoriaus. Juo išrinktas Me
čys Buivys. : <

Kontrolės komisija sudaryta 1 
iš Eugenijos Lucienės, Juozo 
Sabo ir Ričardo Tendzegolskio.

Garbės teismas: pirmininkas 
Justinas Lukošius, .pavaduoto
jas Arminas Lipšys ir nariai — 
Juozas Sabas bei i Andrius { 
Šmitas. ; r. . . : '. ■ j

Vokietijos LB atstovais -į VĮ i 
Pasaulio LB Seimą 1983 rrt? »či- 
kagoje išrinkti: tev. A}f. Berna- 
tonis, Eūg. Lucienė, M. Damb- 
riūnaitė-šmi tienė, -: J. Sabas. A. : 
Šmitas ir J. K. Valiūnas. Vokie
tijos LB ex offičio tame Seime

MEET THE CHALLENGE!

t

;THE NATIONAL GUARD '

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITkkATūRA. lietuvių literatūros, męnotlr moksle 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vine< 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K Matusevičiaus Ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, fliustruotos nuotrankomfa Ii 
M. K. Čiurlionio, M. Sileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės Ir A. Varno 
kūrybos ^veikslais, 365 pusi, knyga kainuoja tik B3.

N

• DAINŲ SVENTtS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalnf 
šventes bei Jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimli 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio —- Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausaatas Juozo Adomaičio
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už fl ’ 4

IdomlAl parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Jy 
Labguvos apskričiu duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys Ciustniotas nuotraukom!*, pabaigoje duodam* 
ritovardžlų pavadinimai Ir Jų vertiniai Į vokleSų kalba. Laba! 
D*n<fingoje_335 jrasLJmygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Katna M.

> KJ UAUMtS EIME, rašytojos Petronėlės Orintaltė* atitf-
mlnfmal ir. minty* apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pit- 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 83. . i n' ■»

i < JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliudonlertus, nesupras
ta* Ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik M 
Jurgio Jašinsko knygoje tpie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe» 
siją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*, 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja |6.

> SATYRINES NOVELES, M. Eosčenko kūryba, J. Vaisias 
vertimas. >08 ftL knygoje yra '40 «ąmojlngų novelių. Kaina |2.

Knygos gaunamos NinjIenose, I7W So. Haiated St, Chtragn, 
IL B068K Užsakant pagili, s*KIMI nvo

Nanjlfi FrW*jr, MaM 11, 1982
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- prie senųjų pastatų taip išradingai priderinti naujieji, mo sėklą, kuri anksčiau ar vėliau pražys raudonos ro- 
Visa tai sudaro nepakartojamą senosios ir moderniosios žės spalva.

“Iš

. JUOZAS ŠVAISTAS

PETRAS ŠIRVOKAS
NUOTYKIŲ NUOTYKIAI ŽEMĖJE, 

PRAGARE IR DANGUJE

Naujienos eina kasdien, iiskiriani 
jecnadieniu*. Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St. Chiciac 
IL 60608. Telet 421-6100.

X-nljfnf siusti pažtj jfsss1

Orderiu kartu n užakys*.

NAUJIENŲ raštinė ttdari kasdien, išskyrus »ekn?*Uentia.

trinu mėneriTna
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įseujzu -------------
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DtSy Except Sandu to LitkuaoU* Stori Fub. C», Im.

IZto $». Hatotto Street, Ch»c*ė*, M. Tit—tonc 431-41M

SECOND-OASS POSTAGE PAU) AT CHICAGO. ELUNOiS

atkas, kad ir tie kapsukiniai mas dar nebūtinai padaro patriotu. Lituanistų turime ir
. ’ . • okupuotoje Lietuvoje ir iš jų kiek yra mūsų tautos bu-

dicijos... restauruojami seni pastatai, kvartalai ii xėl tai i pavergta Lietuvą kultūrai” ginti. Juk nėra jokios delią, kurie už sriubos šaukštą yra parsidavę okupantui,
naujam gyvenimui atgyja ištisi senamiesčių rajonai. 0 abejonės, kad ne vieno kursanto dvasioje pasėjo leniniz- Mums reikia tokių, kurie šauktų,-kad jie matė, Jog Die-

As erf January L 
Subscription RaHc

Chicago H5-00 per year. ^24.00 par 
gix mouthy $1200 per 3 moaths. In 
other USA locaDslei $40.00 per year, 
t'\00 per six months $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
other countries $43.00 per year.

23 cents per copy

Nwe sausio pirmos
DUnrašČio Hmoa;

- Izraelis yfa pasiruošęs pul
ti visus palestiniečių įsistiprini- 
mus Libane-

Jaunieji turistai tarnauja “Tėviškės” 
draugijos propagandai

Mūsų spaudoje labai dažnai yra minimos VLIKo ir 
ALTos paskelbtos gairės, kurios aiškiai n&uako, kad ga
lima ryšius palaikyti tik su okupuotos Lietuvos paverg
taisiais žmonėmis, bet ne su okupanto samdiniais. Nau
dotis “Tėviškės” draugijos kvietimais yra nepaisymas 
mūsų veiksnių paskelbtų principų. Bet kas yra skau
džiausia, tokie “turistai”, įsileidę į draugystę su oku
pantui parsidavėliais ir padarę su jais pokalbius, patar
nauja tik sovietiškai propagandai.

Skaudu, kai mūsų turistai, atsilankę pavergtoje Lie
tuvoje, -Tėviškės” draugijos lūpomis pasauliui skelbia, 
kaip jie- viskuo sužavėti ir* liaupsina okupanto atneštą 
“pažangą”. h.- •

Taip pat negalima nutylėti labai liūdno fakto, kas 
vyksta, su ta mūsų vienintele laisvame pasaulyje lietu
viška gimnazija. Atrodo, kad jos mokiniai naudojasi 
šimtaprocentiniai “Tėviškės” draugijos “malonėmis”. Ir 
taip tapę puikiausiais okupanto propagandistais. Jų pa
reiškimai visiškai užtušuoja tai, kas vyksta okupuotoje 
Lietuvoje ir jos mokyklose. O koks baisus ten teroras, 
naudojamus prieš bažnyčią lankančius mokinius, ir niek
šiškai iškoneveikiama božnyčiose vykstančios pamaldos. 
Ir tokį terorą dažnai naudoja mokytojai. Tuo tarpu Va
sario 16-osios gimnazijos mokiniai, nuvykę Vilniun, savo 
liaupsinančiais pareiškimais visa tai pridengia.

Štai, vieno kito jų pareiškimai:
“Dabar galiu pasakyti, kad viskas čia daug gražiau, 

geriau, negu tikėjausi. Ir sesuo man pritaria. Ji taip, pat 
norėtų dar sykį čia atvažiuoti, nes dešimt dienų labai 
maža... Alan labai patiktų studijuoti Vilniaus universi
tete istoriją... Kai jame lankėmės, buvau sužavėtas, nes 
pirmąkart mačiau tokį seną, turintį gražias tradicijas, 
Įdomų mokslo rūmą... Aš labai nustebau, kaip pagarbiai 
Lietuvoje saugomi visi praeities paminklai, senosios tra-

architektūros derinį. Gražiai sutvarkytos, Įspūdingu ir 
bažnyčios... koks jis (kaimas) šiandien, pasikeitęs, ma
tėme abipus kelio išsibarsčiusius spalvingus namelius, 
tvarkingas sodybas, nedideles gyvenvietes. Visa tai Ubai 
skyrėsi nuo to, ką mums papasakodavo apie kaimą tė
vas. ..” Taip skelbė propagandą Vasario 16-osios gimna
zijos 7 klasės mokinys Romanas Dirgėla.

Arba ir vėl, Steponas Kairys: “Visur — didžiulės 
statybos. Turbūt, jau po keleto metų viskas kitaip neat
pažįstamai atrodys”. O Lina Kemeraitytė jau devintu 
kartą atvažiuoja ir vis stebisi, kad kiekvieną kartą at
rado daug naujo, nematyto... Arba Angelė Mažeikaitė 
porina: “... noriu pasakyti, kad gyvenimas Čia labai kul
tūringas. Vilniuje, Kaune — aukštas kultūros lygis..

Ir kas šią propagandą daro? Gi, mūsų Vasario 16-sius 
gimnazijos mokiniai. Atrodo, kad ši gimnazija jau yra 
visiškoje “Tėviškės” draugijos įtakoje. Ką galvoja šios 
gimnazijos vadovybė? Seniau ji bandė aiškinti, kad 
negali mokinių sustabdyti nuo tokio turizmo, nes juos 
jų tėvai veža. Bet dabar aiškiai matosi, kad jie važiuoja 
gimnazijos vardu. Tiesa, okupanto tarnai vengia minėti 
tikrą jos vardą, ją vadina Hiutenfeldo lietuviškąja gim
nazija. Tokiai ekskursijai vadovauja kažkokia Gražina, 
Kemeraitienė, kuri pastaruoju laiku Vilniun nugabeno 
16 mokinių.

Kaip turi jaustis tie pavergtieji okupuotos Lietuvos 
mokyklos mokiniai, paskaitę šių “turistų” paskleistą pro
pagandą; tie, kurie kovoja pogrindyje okupanto perse-, 
kiojami? O tuo tarpu lietuviai, atvykę iš laisvų kraštų, 
smagiai praleidžia laiką su “‘Tėviškės” draugijos virši
ninkais ir pripliurpia pagyrų “Gimtojo krašto” korespon
dentams. Tuo jie pridengia pavergtųjų lietuvių vergijos 
kančias...

Keistai skamba Mykolo Drungos vedamasis “Jei ne 
Į Vilnių, tai į pedagogini institutą”. Atrodo, kad jam 
vis tik pirmoje Vitoje buvo kapsukiniai kursai Vilniuje. 
Jis grubiai nusako, kad ten vykstantis jaunimas nėra 
tamsus, kad iš jo . jau nebegalima tikėtis, nors ir lanke 
kapsukinius kursus Vilniuje — “grahamuko” neatsirado. 
Mat, anot jo, taip gali galvoti nebent tik perkaitusioje 
vaizduotėje, kurie 1939-40 m. buvo užsikrėtę grahamizmu' 
patys.. . bet ne dabartinis jaunimas. Liūdna, kad šiš 
Draugo rąšėjas, matyt, neseka spaudos, arba gal kokie 
vėjai iš jo galvos išpūtė tuos “kursantų” padarytus pro
pagandinius pareiškimus “Gimtojo krašto” reporteriams. 
O gal jis tuo norėjo paaiškinti, kad kapsukinių kursų lan
kytojai yra kur kas gudresni už Billy Grahamą. Arba gal 
tuo norėjo mus nuraminti, kad būkite ramūs, nes nė vie
nas iš tų kursantų negrįžo rankose plevėsuojančiomis 
raudonomis vėliavomis nešini.

Mykolui Drangai vaidenasi jo galvoje mintis,/kad 
kapsukinių kursų kursantai pasižymi tautinės sąmonės 
ir savigarbos turtu, nes jis veržte veržiasi Į Lietuvą (jis 
nerašo okupuota). Mat, jiems niekas kitas nerūpi, o tik 
lietuviškumo savyje praturtinimas ir pagilinimas. Įdomu, 
kiek save praturtino Vasario 16-osios gimnazijos turis
tai? Jų padalyti okupantui palankiausi pareiškimai 
jam daug patarnavo. Alan rodos, Mykolas Dranga, 
Draugo redakcijoje dirbąs, turėtų žinoti, kad Vasario 
16-osios gimnazija jau yra paruošusi gan uolų bolševiki
niai “Vilniai” rašėją. Ateis lail 
kursai jau bus paruošę ne vieną rašėją okupanto ątneš-

A. TAMULYKėS

Pastabos del J. Kojelio straipsnio 
Ketai konkretūs laisvinimo darbai

(Tęsinys)

Dažnai dėl nepakantos kitai 
organizacijai, ar noro pasipini
gauti, tą patį minėjimų ruošią 
kelidse vietose ir taip sumenki
na to renginio-didingumą, ypač 
tokių minėjimų, kaip Lietuvos 
nepriklausomybės arba R. Ka
lantos.

Pašalinkime vieni kitiems ne
apykantą ir dalyvaukime -to
kiuose renginiuose, > kurie yrą 
svarbūs pavergtai., Laėtussai 
rūųins, čia^gy’vęiįaAtiems; ųęžiū; 
rėkime, kas juos ruošia,- nes 
juos ruošia tokiė patys Ęetuviai:

Toliau J- Kojelis, kalbėdamas 
apie pasididžiuojančius nepri
klausymu partijai, klausia: “Ar 
turi kokius konkrečius tikslus 
ir kokiomis priemonėmis jų 
siekia?”

Čia tenka pasakyti, jeigu mes 
kalbame apie Lietuvos laisvini; 
mą iš pavergėjo, tai apie kon-' 
krečius pavienių asmenų tiks
lus nėra prasmės kalbėti, nes 
Lietuvai laisvės siekimas yrą 
bendras tikslas visiems lietu- 
yiąms, o paskiru asmenų tiks
lai ir kokiomis priemonėmis jų

siekia, tai jų reikalas.
Taip pat J.K. teigimas 

tikro gi savo lietuvybę (pri
klausant ar nepriklausant sro-' 
vėi) negalima paliudyti tik as
menine auka” yra netikslus.

Nežinau, kuria prasme J.K 
supranta (žodžius) asmeninę 
ai i ką. Ar tai reiškią piniginę 
auką, ar dar ką nojrs ir daugiau. 
Jeigu suprantama, kaip pinigU 
nė auka, tai tas dar nepafodp' 
žmogaus lietuvybės. Juk yią. 
daug lietuvių, kurie negali jo
kios aukos duoti, nes .jie patys 
yra • reikalingi mūsų pąramo$, .

J. Kojelis, kalbėdamas apię 
•laisvinimo veiklą, rašo: “Išdi
dūs pareiškimai — “mes turime 

• tautos mandatą^’, “mes vado
vaujame laisvinimo kovai” 
iš tikro daug ko nepasako”.

Negirdėjau, -kad iš mūsų poli)' 
tįnių vjkąnių kuris nors būtų di
džią vęąįs turimu Jautos manda
tu. Spaudoj buvo rašęfma apję 
LB vadų norą sugriauti ALTą,] 
VLIKą ir ten buvo pabrėžiama, 
kad VLIKas yra įkurtas Lietu-' 
voj ir turi tautos mandatą, tai 
tokių politinių veiksnių griovi-

mas .yra talkininkavimas Lietu
vos pavergėjui. Deja, tai nėra 
veiksnių didžiavimasis turimu 
inąndatu.' <

Juk mes .viąi žinome, kad 
VLIKas fortai įar Lietuvoj ir 
jo paskirtis rūpinti^ lietuvių 
politine veikla ir kad VLIKas 
turi lietuvių tautos mandatą, 
tai turime tik džiaugtis ir j U 
darbus .visokiais būdais remti. 

I VLIKo griovimas — talka Lie
tuvos pavergėjui ir tikrai būtų 
lietuviams gė4at jei sųnai- 
•kuūuipje YLIKą ir ALTą, kurių 
Lietuvos pavergėjas perz tiek 
mejy reįstengė sunaikinti.

į l|ė<-$bejp,... >.Ueįpyiams yra 
svarbu turėti politinius veiks*

Įdomu paklausti Mykolo Drungos, kiek ten/grįžusių 
tautine sąmone ir savigarbą ąpsišarvąvusių šaukė, ar 
rašė, kad jie matė pavergtą Lietuvą ir kiek jų ir kur pasG 
reiškė antikomunistinėje veikloje? Lituanistikos, žinoįi-

Į 
okupuotoje Lietuvoje ir iš jų kiek yra mūsų tautos bu-

ir ALTą, ŽNąująi sukųrtąs 
politinis veik^yį lyg iš krūmų 
Ulindį/ežys, nįekąrn.nėni žinčj- 
mas ir. j o veikla lietuviai 
:&ĮUkį./Tai yj^i. jn^tųrędu., \ ■ •

Tpliaų į; -KojeRs<,sąvo>traips- 
nyje raąo; ‘-rĘuripąe vieną kąrtą

• r^iąį^įnjtį,: J^as
vinimo veikla” yrą ir ko mes 
reąlįai ąayo pęlĮfiąe iaisvauifto 
veikla siekiame”.

AtrodįO,y kad suprantą, 
-kąs yrą politinęžiyeikĮą ir ko 
mes ta politine veikla siekiame. 

•Tik gąjlą, ksĮd .^i Koįęl^i ;per 
tiek daug metų dar nepaaiškėjo, 
kas\ yra- piflitnie 'yęįkĮa ir ko 
mes realiai savy poetinę veikla 

•siekįąpię. -Bet ją^ejk nusiminti 
— ątęis ląikąs ir paaiškės: kas 
yrą politinė veiklą irko me§ ąię- 
kiąme: O dabar neverta veltui 
leisti laiko aiškinti tai, kąs 
visiems yra aišku; • -

(Bus daugiau)

Šituo atveju dažniausiai tekdavo Baukei. Tojo 
snukis nuo pat gimimo — jau seno apsmurgusio 
ožio kopija. Iš kur dabar tas linksmumas galėjo 
atsirasti? Kai stengėsi prasišiepti, dar biauresnis 
pasidarydavo. 0 Petras Įsikarščiavęs pamanyda
vo, kad čia tyčiojasi ir erzina jį. Na, ir pila 
pasispiaudydamas.

Taip užsidegė, taip Įsitraukė Petras Į tą savo 
mokymą, kad tiesiog apsvaigęs, lyg nesavas bū
davo. Vėl atrodė jis tiesus, miklus ir gyvas. Daž
nai net naktį — nubus, užaląrmuos ir pradės vari
nėti. Užtat j>er trumpą laiką daug padarė.

Pirmasai .parodamasis paradas, kai kuopos 
iškilmingai žygiavo pro Liuciferio sostą, pavyko 
puikiausiai. Nors keli nuvarginti velniai išvirto 
beeidami, ale greit, nepastebint buvo numesti į 
šalį ir sutvarkyti. Kiti praėjo be priekaišto. Tokio 
trenksmo, tokio sutartinumo nuo amžių nebuvo 
girdėjęs nei matęs pragaras. Liuciferis sėdėjo ir 
kasė sau pilvą iš smagumo. Jam, kaip nuobodžiau- 
jar.ci'. ’'kiniui, visa taf atrodė nauja, Įdomi pra
moga. Vienu žodžiu, patiko.

Visai Kito/ s nuomonės buvo paraduojantie- 
: Ncrr garsini ;emunnėio, nesišiaušė, bet pa

tylomis, vieni patys labai nerimavo. Pirmiausia 
pradėjo niršti ir burtis nevykėliai, nes jie dau
giausia nukentėdavo. Jų pavyzdžiu užsikrėtė ir 
kiti. Iš pradžių velniai buvo pritrenkti ir apglu- 
šinti Petro muštru. Ilgainiui jie atsikvošėjo ir 
bendromis jėgomsi stvėrėsi ieškoti būdų, kaip čia 
išsivadavus iš tos nelemtos užmačios. Kiekvienas, 
gailėdamasis savęs, daugiau pradėjo -atjausti ir 

j kitus.
Dejavo, suko sau galvąs velniai, ale nieko ne

galėjo išgalvoti. Viskas ėjo po senam. Juo dau
giau dejavo, juo labiau išsiblaškę, be dėmesio bū- 

' davo per mankštą ,juo daugiau pabaudų susilauk
davo. Ir tos pabaudos nuolat sunkėjo ,nuolat kito
niškesnės atsirasdavo. Daugumą pabaudų atlik

davo nubaustieji už pragaro vartų. Didžiausiu? 
J akmenis ten raičiodavo, burna vandenį nešiodavo 
į katilus, smėlio duobes išpūsdavo plaučiais, arba 
stovėdavo “po šautuvu”, šautuvų nebuvo, tad už-' 

• rioglindavo ant pečių gerus žalius pųsrąsčius.
Artimiausi Petro padėjėjai ,jų skaičiuje Švll- 

!pa, Geveliukas, Striksis, taip greit įsitraukė j 
muštro dvasią ir bausmių skonį, kad daugeliu at
vejų net savo mokytoją pralenkė. Gavę valios, taip 
kirsdavo jie saviesiems ,lyg tai būtų kito pasaulio 
padarai. Ale kirsdavo švariai ir skaudžiai. Smaili, 
Įgudusi Petro akis labai gerai visa tai pastebėda
vo, tačiau jis tylėjo, nes tie velniokai puikūs ri- 
kiuotininkai ir smarkūs instruktoriai buvo.

Visai nenuostabu, kad šitokie reiškiniai juo 
tolyn, juo plačiau ir glaudžiau jungė eilinius vel-

niųs. O tokių buvo masė, galima sakyti — visas 
pagrindas. Pavydūs, kerštingi, savanaudžiai vel
niai pamažu surado bendrą kalbą, kurios pirmiau 

' visai neturėjo. Net 'toks Dūlius su Banke dabar 
iaų mielai pasikalbėdavo. O juodu buvo ypatingi, 
tipiški velniai ir tokie skirtingi, kaip, sakysim, 
gaidys ir avinas, arba lieknas beržiokas ir kerėb
la kelmas.

Dūlius — jaunas, ne, visai prastos išvaizdos 
velnias, — dažniau beatrindamas apie Liuciferį 
ir visokiais būdais pataikaudamas jam, veikliai 
buvo iškilęs. Iš paprasto katilų kūriko pašoko 
net ligi inspektoriaus, arba ypatingo pragaro ga
lybių valdovo patikėtinio. Dažniausiai jis buvo 
siunčiamas į žemę, kad patikrintų kitų velnių 
veiklą, arba atliktų tam tikrus slaptus uždavi
nius. Per tai jis tapo toks išdidus ir rip/Varą^rią, 
kad nuolat pamesdavo galvą ir, pašnirpštom sku
bėdamas, nusidaužydavo kojų pirštus. Dėl savu 
puikybės buvo įgijęs tekį paprotį nuolat kraipyti 
nosį drauge su viršutine lūpa ir šnirpštaųti vie
na šnerve.

Dėl tos pat įiuiky'bėsųir 91 ragais keistai atsi
tiko. Pirmiau jojo ragai buvo nedideli, tiesūs ir 
smailūs, panašūs į jaunos pirmametės ožkos, kaip 
pridera padoriam velniui. Ilgainiui tie ragai rie
tėsi rietėsi ir taip susirangė, surietė jo, kad tapo 
kaip seno veislinio avino. Maža to, besiriesdami 
ragai net galvą susuko. O toji, nedaug benusima
nydama, kas leistina ir padoru, vėl grąžino į ka
tilų kūrikų būrį.

Visa tai Įvyko per baisųjį badmetį, žemė, 
kaip sako,' buvo paliesta baudžiamojo Dievo pirš
to. Iš pradžių žmonės meldėsi, paskui pradėjo 
keiktis, plėšikauti ir žudyti vienas kitą..Nelaimės 
metu pamatė, kad ne visi vienodai kenčia. Dau
gelis ir tuomet sočiai, linksmai gyveno ir daug 
ūžė. Velniams pradėjo ragiapiūtė. Tu
rėjo ir Dūlius darbo* Bet šis per savo palaidumą, 
nežabotą valią daužėsi ten, kur jam visai nerei
kėjo. Besidaužydamas užlėkė į tokią kelmynę, 
ėmė ir nukniaukė vargšų žmonelių paskutinę ban
dutę. Sugriebęs prarijo.

Nederlingoj pono duotoj kelmynėj gyveno se
nelis ir bobulė, ši išgramdė, iššluostė visas padug
nes, kur buvo laikomi miltai, pridėjo pelų ir išsi-

greičiau atauštų. Kepalėlis skaniai garavo š^ta 
rugių rūgštimi ir paskrudųsi^is^rąri, ant kurių 
buvo pašautas į krosnį. Bet pradarę, kol atsirado 
ten Dūlius, bjauriausiu kvapu pasireiškė. -

U&e&ris tftOįjaH užuodi •
— Kuris čia atnešėt toki^ $marvę Iš žemės?

(Qua daugiau).
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. MinkAri 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
N aujienos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARG1S
•YDYTOJA1 IR CHIRURGAS SUSIRINKIMU

TEL. 233-8553 
Service 855-4506, Page 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

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

Rožė Didžgalvis, rast.

Dr. Jonas F. Mažeika
DDJS. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Valandos pagal susitarimą

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal
pos klubo pusmetinis narių susirin
kimas įvyks sekmadienį, birželio 
13 d., 1 vai. popiet, Anelės Kojak 
salėje, 4500 So. Talman Avė. Nariai j 
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, klubas 
turęs atostogų. Reikalui esant, kreip
kitės į finansų raštininkę B. žemga
lis, teL 847-2879.

Rožė Didžgalvis, rast.

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
Naudingi patarimai ir įdomus dalykai

Išimti riebumo dėmes 
limų (divbnų), reikia trinti 
vietas mišiniu magnezijos 
žino.

OPTOMETRIST AS

2618 W. 71st St TeL 737-5149 

Tikrina nkis- Pritaiko a kinins 

ir “contact lenses’*.

— LKVS RAMOVĖS Chicagos sky- 
riaus nariy susirinkimas įvyks š. m. 
birželio mėn. 20 d. 12 vai. Jaunimo 
Centre. Valdyba

PIRMOSIOS ŽEMĖS 
ŪKIO MAŠINOS

KIMŠTI VARŠKE 
NALIESNIKAI

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST 63rd STREET 

. Valandų*: antrai 1—4 popiet.

Ofiso telefonas; 774-2880, 
_ RwdMdiM tetet; 448-5545FLORIDA !

Prostatos, inkstų ir šlapumą 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVK 
SU Petersburg, Fla. 33718 

TeL (813) 321-4208

PERKRAUSTYMAl

Lptdimai — Pilna apdraudė 
- ŽEMA KAINA 

PT-iimam Master Charge 
ir VISA kortele*.

R. ŠERĖNAS. Tat 925-8043

Apdraustas perfcrauttymac 
Iš Įvairių atstumų, 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 376-1882 arba 3744994

(Atkelta iš 2 psl.)

felis išrado šaukštelinio sėjimo 
aparato ’ prototipą. Tačiau sėja
mosios dar ilgai buvo mažai nau
dojamos- XVIII a. viduryje Eu
ropoje dar buvo sėjama ranko
mis. XVIII a. pradžioje įžymus 
žemės ūkio gamybos veikėjas D. 
Tūlis pradėjo propaguoti augalų 
sėją eilutėmis. Tokiai sėjai buvo 
reikalinga speciali ' sėjamoj i.
1701 m. D. Tūlis išrado sėkla- 
vamzdį, o prancūzas šatovas 
1735 m. pasiūlė naudoti noragė- 
lius, narvelinius sėjamuosius 
aparatus. XVII a. viduryje buvo 
žinomi visi šiuolaikiniai sėjamų- 
sų pagrindiniai elementai: sėja
masis aparatas, kuris seikėjo be
riamą į dirvą sėklą; noragėliai, 
įterpiantys sėklą reikiamame 
gylyje, ir sėklavamzdžiai, ku
riais sėklos byrėdavo iš sėjamų- 

I jų aparatų į noragėlių padarytas 
vagužes.

Iš šių sėjamosios mašinos ele
mentų anglas D- Kukas 1782 m. 
sukonstravo pirmąją eilinę sėja
mąją, primenančią šiuolaikinę. 
Greitai Anglijoje jos buvo pra
dėtos masiškai gaminti, plačiai 
paplito ir beveik ištisai išstūmė 

■ rankinę sėją. Vėliau sėjamosios

Kad nesuskiltų kepami obuo
liai ar pamirodai, reikia juos 
lengvai aptepti iš viršaus alyva.

* » -% *
Išimti dėmes iš sieno§ apmu

šalų galima trinant tas vietą šil
tos baltos duonos minkštimu kol 
dėmės išnyks. 

» * *
Kad skalbiami baltiniai būtų 

balti, reikia juos virinant įpilt) 
4 kibirams pagaminto virti van
dens 2 valgomu šaukštu amo
niako spirito ir 1 šauktą valyto 
terpentino.

a * ♦
Kad pageltęs šilkas atgautų 

spalvą, reikia plaunant įpilti 
amoniako spirito.

Tas daržoves, kurios auga že
mėje (bulves, morkas ir kt.), 
vardant, reikia dėti į šaltą van
denį.

Tos, kurios auga virš žemės 
(žirniai, kopūstai ir kt.)—į ver
dantį vandenį.

Valant sena, pajuodavusį sida- 
brą, reikia jį 12-kai valandų įdėti 
į nupiltą nuo paviršiaus virusių 
bulvių vandenį.

Valant pažaliavusią bronzą, 
reikią ją valyti citrinos sunka ir 
žibalu. • 

* * *
Norint grąžinti blizgėjimą se

niems, ąžuoliniams baldams rei
kia juos ištrinti flanele, pamir
kyta mišinyje alyvos su druska.

buvo pradėtos gaminti ir kitose 
šalyse.

(Iš Europos Lietuvio)

iš ki
tas
ir

♦ ♦ *
Gerai ištrinkti galvą kietam 

vandeny, reikia vartoti marselio 
muilą.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

šeštadieniais ir sekmalieniaif 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryta 
Stotie* WOPA - 1490 AM 

transliuojamos iš m ūsų shrfŲot 
Marquott* Parka

Vedėja — Aldona Daulcus 
T*l*f.: 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

. ""■I
RAOTJO PROGRAMA

Seniausia Lietutnq Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje, iš stoties 
VVLlfN, 1360 banga AM, veikia tek- 
nilieniais nuo 8 iki 8:30 vaL fyte 
perduodama vėliausių pasauliniu 
arfų šantraūlok Bo to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutės 
Palaką. Šią programą veda Stepo
nai ir Vafeįjtina Minkai. Biznio 
refioUU knMpta į Baltic Florists — 
gėlhf bd dtvafių krautuvę, 501 E.

ftk MR9IL M«. 09127.
Telefonas 268-0489. Ten pat gau
namos <fNauj ienos”, didelis pasi
rinkimas lietuvišku knygų ir lie

tuviškų dovanų

Nuo
1914 metu
Midland Savings ^tar

nauja taupymo u narni; 
paskolų reikalus visos mu
su apylinkės. Dėkojama 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi ii
ateitvie

Suskaito* apdrairifot 
iki $100,000

2457 W. 69 5TREE1 
Chicag.. tL 80625 

T-i 925-7400
9929 SO. MaXLEM avb, 

Brrd$»vtew, IL 604$* 
T«L 598-9400

III
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632 

AMŪNE 254-4470

CONCENTRATED
M; Ff DEODORIZER 

is šo effective 
that

2 DROPS DEODORIZE 
k ŠKUNK!

Jv«t think of.th* odor 
problems >t cotUd solve

for you ... bathroom, pets, cooking. mrtOew.
d«<x?rs

One *4 ft 
bOWte 

Io
* S H or

uns ----------- ------ 1
POSTPAID '

To order se'Xj check or fhoney O'der to SCHMID PRODUCTS CO Ov of 
SCHMID LABORATORIES INC 8o« A. Route 4« West. uttM NJ 07424.

Funeral Home and Cremation Service
su

Paimti:
Pusantro puoduko miltų. 
1 šaukštą druskos, 
1’4 puoduko vandens, 
5 klusnius. 
Be to, paimti: 
% puoduko pieno, 
1 svarą varškės, 
kepimui margarino, 
Darbas: Sumaišyti miltus 

druska.
Išplakti 4 kiaušinius vandeny

je ir sumaišius su miltais, pa
ruošti naliesnikams tešlą, pridė
jus dar du trečdalius puoduko 

• pieno.
Iškepti 12 naliesnikų. Varškę 

permalti mėsos malama mašinė
le, pridėti likusį kiaušinį ir ke
letą razinkų.

I kiekvieną naliesniką dėti po 
pusę paukštelio tos varškės ir 
suvyniojus į roletę, pakepinti iš 
ab’ejų pusių-

Paduodama su uogiene ar cu
krumi. 

*. * «

KOPŪSTAI YRA GERA 
IR NAUDINGA DARŽOVE

OBUOLIAt-GERAS VAISTAS 
NERVA&S SUSTIPRINTI

Obuoliai savyje turi daug ge
ležies ir padeda raudonųjų krau 
jo rutuliukų susidarymui.

Astmos atvejais, obuoliai pa
lengvina kvėpavimą.

Ir šiaip jie yra labai naudin-. 
gi plaučiams. Bet ypač obuo-' 
Kai gerai paveikia smegenis ir 
nervus.

Nervingi žrnbnės turėtų dau
giau valgyti rūginės duonos ir 
obuolių.

Savo keliu obuoliai yra puiki 
nusiraminimo ir miego prie
monė.

Daugelio tautų priežodžiai sa
ko:

“Suvalgyk per dieną bent vie
ną obuolį ir ilgai neteks kreiptis 
pas gydytoją”.

Šia išmintims verta vadovai) 
tis, ries obuolys tikrai apsaugoja 
mūsų sveikatą.

Tyrimai parodė, jog kopūstai 
califlower ir kitos daržovės su-* 
teikia mūsų organizmui daug 
reikalingų medžiagų.

Pzv-, šviežiuose ir raugintuose 
kopūstuose, yra palyginamai 
nemažas kiekis vitaminų. j

Yra patikrinta, jog vienoj ko-* 
pūsto galvoj yra daugiau vita
mino C, negu bušelyje apelsinų*

Vitaminas C apsaugo mus nuo 
skorputb (scurvy), anemijos, 
nuo isivyravimo infekcijos dan
tų smegenyse.

Mūsų tėvai ir protėviai, mato
mai, ir be moderniškos chemijos, 
o tik iš praktikos patyrė, jog 
rauginti kopūstai yra naudingas 
maistas.

Magdalena šulaitienė

TAIP ĮVERTINA 

škotės moteriškės žing-Dvi
sniavo sekmadienį iš bažnyčios

. į namus.
Mrs. Gilfilan paklausė Mrs-p 

MacleoH: Į
— Kaip jums pa tinko mūsų i 

naujo kunigėlio pamaldos? ‘į
— Aš atrandu tris trūkumus j 

jo pamoksle,—atsakė Mrs. Mac- I 
leod. Į g

— O kokie jie yra? 11
— Viena, jis buvo skaidomas; 

antra, jis nebuvo gerai skaito
mas; o treėia, — nebuvo vertas 
skaityti. »

• Laikas ir kalnus sugraužia- t Bėda viena nevaikščioja.
-----------------------------------

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

L DOCTORS OF OSTEOPATH^ į
> D.O.'S, ARE THE FASTEST 

GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG

A FOUNDATION STUDY
V PROJECTS A 71% GROWTH 

FOR THE OSTEOPATHIC 
PROFESSION DURING

Manipulative 
THERAPY PROVIDES 
PATIENTS WITH
AN ADDED DINA E N-

T OF
D.O.'S ENGAGE 

W PRIMARY CARE 
MEDICAL PRACTICES 
WITH OVER 50 PER
CENT LOCATED IN 
SMALL TOWNS 
AND RURAL AREAS.

HOLISTIC MEDICINE, 
TREATING THE 
WHOLE PATIENT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE OR INJURY

Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

—.. .

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

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

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENIM 
Patarėjai ir laidojimo direktoriau

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

ChJeagot

LMivif

Laidota vių

Direktorių

AAMULAMSC
) PATARHAVIMAl

TURIMI 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIEŠTO 

DALYSI.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
.(LACKAWJCJU

Atzl vĮjeST WUi KKfubbc 7-1211
oUUTHVViasr HlGHWAf, Palo. Hilu, 111, Į74-441I

80, JELAL8TED STREET TeL TArdj 7-1S1J

BUTKUS - VASAIDS
T*L: OLympic Z-1MJ

4*48 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayeU* 1-3171

S — Ntujieno*,- Chicago, 8, I1L Friday, June 11, 1982
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Posedžiavo Lietuvos Atstovybės rūmų
restauravimo komitetas

pat buvo išdiskutuotas inž. G. * Leituvoje buvo ūkininkai ir. pra- 
Lazausko pranešimas apie Va- monimnkai. Po karo gyveno DP 
jaus Komisijos organizavimą Či- stovyklose.; Be našlio vyro dar

Taip pat sunku suprasti, ko-

su

paminėjimą

prisimena

KRA§T 5 UŽ TAUTOS LAI SVffe

i

i“Mielai,
NT. 112

Lietuviu Tarybos skyrių. VEIKSMULietuvos atstovas pareiškė

gegužės 24 Gcenningeno (Reut-

XT.:1

2 po keturis, medinis, Brighton Parke.
$39,500. Savininkas duoda paskolą.

I
ražas. $17,600 pajamų. Arti 64-tos:

vieningai paminėti net ir šių pamaldų. Laidojimo apeigas at- % ras*

tragiškų įvykių?
DĖMESIO

menininkas poje. Prezidentas tvirtino, kad

Liability apdraudimas pensinio i

nant Vakarų Vokietijos tikybų1

fe <^Hisasg

4Uo. tarpu ji .veda- aršią/, kovą
* -w w i . 4" 3

čiųs if visus gyvenančius ryti- Izraelio}

330 acre spring-fed lake. (Lake Holi- je, kad jie negalėtų naudotissusirinkimas įvyks šeštadienį, day). Water skiing, Fishing, Camping,Atjautė birželio 19 d T2 vai rh,>aonI Sailing and Etc.-Located 45 miles west oirzeiio i^a., iz vai., Chicago. nh,>a«n.Midwav Airnort bandančius

na-

apie Inžinerinės Komisijos pa- atstovavo inž. A. Izbicką - tech-:
Rytų Berlyno ir . bet Izraelis spręs, kada bus rei

• > i -’„j % «v < fy. " *•>»•’« tsiūlytus remonto darbus. Taip niniųv reikalų pirmininką. Taip jėgs apsiginti prieš tokį puoliką,
• t-

1
I

I I

saugoma ne tam, kad Vak, Vo
kieti još gyventoją! pėnestų' ka
ro idėjų į rytus, įžt tąmį kad 
Rytų Beriyno ir ” " K? "X 
gyventojai negalėtų pėr&ff7 į

cero) parapijose.
* Kodėl Lietuvių parapijų nie 

ir paniekinamo:

symas, ar nėra skaldymas mū- schenahno narė, mirė 1982 va
šų išeivijos, jei jau tokia mūsų sario 22 Bad Zwischenahne. Pa- 
taulai tragiška proga negalime laidota vasario 26 po gedulingų

sunkiame spaudos darbe.
Juozas Račius

( Panašiai atsitiko Lenkijoje, 
ilgą “gėdos; sieną”; skiriančią kur didelė gyventojų dauguma

akivaizdoje, Kremlius, privertė; 
Lenkijos kariuomenės vadus 
skelbti karo stovį prieš pačius 
lenkus ir ardyti ūkio reikalus.

daug judresni, negu Sirijos lėk
tuvai ir tankai. Izraelitams pa
vyko apsupti Sirijos tankus Be-

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu. 
Dirbu Ir užmiesčiuose, grolt, 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Ava.

Dirbu ir užmiesčiuose, gralt, 
t ‘ - - - ■ " ‘ ■

KLAUDIJUS PUMPUTI!
4514 S. Talman Ava. 

Tai. 927-3559

of Chicago Midway Airport- 
Financing. up to 10 years.

Call: Ed Shaputis

(312) 552-7467

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

HAynfarket 1-6100 
test# •••■••••• t •• •««•••••••••• 

Over Orte Million Lithuanian 
In The United Statee

A. T V E RAS
* fef ; . r --* -

Laikrodžiai tr hrsafenybfa
Fardzvtmac ir Tąsymas

Vfnt m Sfraeš
T»L REpvMte 7-#41

DĖMESIO
62-B0 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automebltta 
Liability apdraudimas pensinio 

kinis. Kreiptis: . -fe-’
l K LAURAITIS 

<645 So. ASHLAND AVI.
r: fe . Teh 523^275 • •

jų salėse.
čia

balsia* priėmė Inžinerinės Komi
sijos pasiūlytą sąmatą ($90,000) tėvus ir.iškeldavo, dideles vaišes, 

« " - / ' z-» *

tais ' taip lyg

sąį^ laisve ir pagrindinėmis tėi-
-'fe v : ■ -'.fe

Juk. ta, sieną yra pastatyta ir

IT
G

VjK

The First and Greatest 
Lithuanian Dūdų in America

The Liihuamao Oally Nevi
PvbUObrd by The Lat&jtiuta News Fubihhhig Co»,

1739 So. Hahted ^reet, Chicago, 111. 60608

L. • • -į7 - įį, . ;J f
kieti jos gyventojai neneštų ka-

Rytų VokietŠos

Vakarus ir pamatyti, kaip žmo
nės pas .mus gyvena. .

life

lyne,,-, bet ir visoje Rytų Euro- atimti turimas privilegijas./To

Sovietų valdžios^ agentai išlei
džia dideles sumas pinigų, ragi-———-M—

13 U & F f.! 
i^l 11 Ji iijįjj l Ut inn ,if-i2

SLA 134-tos Moterų kuopos

Laiškas Naujienoms
Buvau rašęs, kad šią vasarą

WT—-- iii i .i.iii.

PRIVATE LAKE
DEVELOPERS
CLOSE OUT SALE

No money down to qualified buyers. 
% acre improved lot with access to

parapijų metai”.

než.ma
Chicagos lietuvių parapijos? Ir remdami,

SĮZy.fe į’

TOefcybeL $9^ L

kaip Tarybų Sąjunga, — Atstu

LAIŠKAS NAUJIENOMS
Sunku suprasti, kas pas mus liaus.

Chicagoje dedasi. Skaitau Drau
ge, birželio mėn. 9 d:encs lai- dėl Lietuvių Fronto Bičiuliai 

: negalėtų kartu su Amerikos

pat posėdis priėmė inž. Q. La 
zausko pasiūlymą šaukti organi 
zacijų atstovų konfe.encij^ Č;- 
kage e ankstyvą rudenį, ir pat
virtino du naujus va aus komi
sijos narius — inž. Joną TalancĮį

A. Ivanauką. i
Posėdyje dalydavo, šalia Liet.

doje (Nr. 120) tokį pranešimą: 
Chicagos pietvakarių lietuviai 
Šį sekmadienį (VI.13). ateiti
ninkų sodyboje, 127-tcs Archer 
Avė., paminės tragiškojo birže
lio įvykius.

Tikrai, sunku suprasti, kodėl 
lietuviai yra kviečiami iš Chica
gos pietvakarių j svetimtaučių 
koplyčią, o ne į b:t kurią lietu
viškos Chicagos parapijos baž
nyčią. Ypač, kai toks minėjimas 
yra ruošiamas Chicagos lietuvių Į padaryčiau bet kurioje Chicagos 
parapijų bažnyčiose Amerikos lietuvių parapijoje, b:t negaliu ■ aukas tiesiog į Lietuvos Atsto-

Lietuvių Tarybos skyriais tokį j ir 
suruošti Chicagos j 

lietuvių parapijų bažnyčiose ir A‘stovo ir ponios, pirm’ninkas 
dr- J. Genys, ALT atstovai. — 
dr. K. Jurgėla, M. Samatienė 
(repr. G. Lazauską), M. Vaiva-1 
dienė (repr. dr. J. Valaitį)., JAV. 
L3 atstovas — inž. A. Barzdu
kas (repr- A. Izbicką), dr. E. 
Armouienė ir dr. D. Krivickas 
(teisinės-komisijos nariai). Ko-‘ 
mitetas kviečia siųsti ir toliau’

I

man pramena vieno 
Chicagos kunigo “aušroko” at
sakymas jj kvietusiems atlikti 
pamaldas Jaunimo Centro' kop
lyčioje, buvusių Aušros gimna
zijos mokinių suvažiavime.

atsakė jis, — tai
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An- jums prižadėti tokių pamaldų vybę. arba aukoti per organiza- 
tai, šv. M. Marijos Gimimo Mar- atlikti privačioje koplyčioje, nes cijas.
ųuette Parke ir šv. Antano (Ci- į šie metai yra LB’ nes Lietuvių

' pageidavimą, kad remon’o dar- 
Tuo tarpu, ateitininkų vadai, bai būtų baigti ligi šių metų 

lapkričio mėnesio.
y Dr. J..Genys

kas skaudu, kad tai daro ateiti
ninkai ir Lietuviu Fronto Bičiu
liai. Tuo' labiau nesuprantama, 
•kad tokios pamaldos yra ruošia
mos svetimtaučių koplyčioje. 
Ruoš’ama tada, kai LBendruo- 
menės vadai yra paskelbę, kad 
laikas jau susirūpinti lietuviš
kais dvasiniais centrais — para
pijomis. Dar labiau nustebau, 
paskaitęs tokias pavardes, kaip 
kun. dr. K. Trimako, Ateities re
daktoriaus, ir tokio garsaus vi
suomenininko dr. Petro Kisie-

' Š.m. gegužės 22, Washingtone, 
D.C. įvyko Lietuvos Atstovybės 
Rūmų Restauravimo Komiteto 
5r komisijų atstovų posėdis, kar
tu dalyvaujant Lietuvos Atsto
vui ir poniai Bačkiams. Posėdį 
pravedė dr. J. Genys —. LARK 
pirmininkas. Svarbiausius pra
nešimus padarė ponia Bačkienė 
ap:e dabartinį fondo stovį (apie 
$65,000) ir arch. A. Barzdukas

I I 
r i-¥ 
i y.
tlzIIs
R i
I

kokiais motyvais pasi- 
iš lietuvių parapijų 

lietuvius išvilioja į svetimtaučių 
koplyčią, į ateitininkų namus. 
Kodėl jiems neprivalu Bendruo
menės vadų skelbimai? Taxi 
klausimas, kam jie skelbiami, 
jei jų ' nepaiso ateitininkai irj

MUSU MIRUSIEJI 
Vokietijoje

Magdalena Protasėvičiūtė-FE- 
frentininkai? O šitoks jų pai- DERAVIČIĖNĖ, VLB Bad Zwi- 
_ _ _ _ 1 1 1 — t 1 • . - —

.................................................................. fe . ■ _ ! .............................. .................. .............................

liko kun. dek. V- Šarka. Į laido- 
Ateitįninkąs ir bendruo- vutes buvo susirinkę daug tau- | 

tiecių net ir iš tolismenių vie
tovių. Našlys vyras suruošė di
deles šermenis.

Velionė buvo gimusi 1896 
liepos 18 Trilaukio kaime, Paje
vonio, parap., Vilkaviškio apskr.

kagoje. . liko sūnus Evaristas, gyvenąs
Laike, diskusijų, dalyviai vien-j Winnipege, Kanadoje., Kiekvie- 

i-mais metais jis lankydavo savo 
sijos pasiūlytą sąmatą ($90,000) tėvus ir.iškeldavo, dideles vaišes, 
atlikti pačius svarbiausius ’ Ru- sukviesdamas daug žmonių.

v b 1

Matilda Baranauskaitė-PET- 
KEVIČIENĖ, VLB Neustadta/-’

lingen) kapmėse. Laidojimo ap
eigas atliko*kun. Fr. Skėrys. Lai
dotuvėse dalyvavo daug žmo
nių.- Ant kapo sudėta daug vai
nikų ir gėlių-

Buvo gimęs 1899 gegužės 19’ mas, 
Šilalėje, Tauragės apskr. Tėvai 
turėjo 15 ha ūkį ir 5 vaikus. 1941 
repatrįavo^ Vokietiją. / Goen- 
ningeną atvyko 1943. Paliko* 
žmoną, sūnų ir dvi dukras, brolį, 
ir dvi seseris ir daug tolimesnių > 
giminių.

Tėvas Paulius LOESLEIN — 
Pater Archangelus, OFM Cap./ 
mirė 1982 vasario 13 FuldojeJ 
Palaidotas vasario 18 Bebroje. ‘ 
Buvo gimęs 1903 Alzey. 1924 
įstojo į kapucinų vienuolyną, 
1930 įšventintas į kunigus. At
vyko į Lietuvą ir 13 metų dirbo 
vienuolių kapucinų gimnazijoje 
Plungėje.' Buvo gerai išmokęs : 
lietuvių kalbą- 1940 -sugfįžo j 
Vokietiją. " Atjautė ; lietuvius 
tremtinius. Keletą kartų prave
dė lietuvių.-kunigų rekolekcijas.

Petras MUSTEIKIS-mirė 1982

busiu Chicagoje, bet sąlygoms 
pasikeitus, lieku ir toliau gy
venti Phoenix mieste, tikėda-.

kad ateinančiais metais i
tikrai aplankysiu tą lietuviška „ . .Chica^ą ‘ 2 po 4-risr medinis, įrengtas skiepas.

Norėdamas, kad ir toliau ma-‘ 
ne lankytų Naujienos, šiame- 
savo laiške siunčiu 40 <iol. pini
ginę perlaidą prenumeratai at
naujinti.

Tuo pačiu kartu linkiu Nau-i 
jjenoms ir,jų štabui nepavargti; 
sunkiame spaudos darbe.

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

•6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

mu remontus- Apie tai specialų 
pranešimą spaudai paruošė arch.
A. Barzdukas, kuris posėdyje. ’ , . . . . ■

i olst. apylinkes nare, mirė 1982 
kovo 18- Neustadte. Palaidota 

__ po gedulingų pamaldų kovo 22 
miesto kapinėse. Laidojimo aj>.

% % CBX'g eigas atliko kun. V. šarka. Buvo

SIRIJA TUOJ PASKELBĖ, KAD IR JI 
SUSTABDO KARO VEIKSMUS

BEGINĄS PRANEŠĖ PREZIDENTEI REAGANVI, KAD JIS '
t

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

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

i

-L e iras ivi uoiil liyio įnirę 
vasario 5 Hamburg-Altonoj. Pa
laidotas Altanos centrinėse ka
pinėse (Zentralfriedhof), po ge
dulingų pamaldų-vasario 9. Lai-* 
4 t • r • ’ t -r tdomimo apeigas atliko kun. V. 
Šarką.. Buvo gimęs 1907 gegužės

72-ros ir Campbell. $39,000.
• 6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga-
« c-ir? cnn A-T-+1 AA-tnc

ir' Kedzie.
2 sklypai arti vandens.
Hot Springs Village.

Skambinti tek 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

Savings bendrovės paltapose, 
6201 S. Wėstėrn\Ave. Visos 
rėš ^kviečiamos dalyvauti.

\ Valdyba

— Baisiojo Birželio Trėmimų 
minėjimą birželio 13 dieną ruo-j 
šia ALTos Chicagos skyrius. 
R. LB Marquette Parko apylin

Prezidentas Reaganas Berlyne pėstininkus, 
pasmerkė Šdvietų Sąjungą už.

____ • _• a r—• __ »

žmones ne tiktai pačiame Ber- nutarė iš Lenkijos komunistų ‘

ninkus, mokslininkus ir socia- 
lįšfinį jaunimą . siekti taikos’,

prieš Įlytų Berlyną, rytų vokie
čius 1# visus gyvenančius ryti
nėje “geležinės uždangos” pusė-

AMERIKOS KARIŲ NEVER
TĖTŲ ATŠAUKTI

WASHINGTON, DC. — Bu-j 
ves Valstybės sekretorius G. W.į 
Bali abejoja, ar prez. Beaganui j

■ I;!
f1 t R

| gimusi 1904 sausio 3 Slavikuose.:

VLBJonas LENGVINAS, 
Stųttgarto apylinkės narys, mi-
rė 1982 gegužės <-19. Palaidotas

MEET THE CHALLENGE!

15 Salose/Lietuvbj. Mirė per
važiuotas greitojo miesto trau
kinio. C;

Paulina
mirė 1982 kovo 22 Luebecke. 
Palaidota kovo 26 to'miesto Vor- 
werker kapinėse- Buvo gimusi

LUKOŠĖVIČIENĖ

r
i!ii B-
r

ss.

| f SERVE WITH PRIDE IN 
'■» i i I If" KI AT m AI A f Al 11Įt i THE NATIONAL GUARD 
A ■-

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršelių knyga

v
l

KO V O S D E L. LIE T U V O S
---- v- -gfr T---------------------------- - ------------------------- —

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

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

A

Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

> * f

T;

57-ta ir LAWNDALE i
5 kamb. mūrinis namas, gerame 
stovyje. 2 mašinų garažas. Da-: 

kės nariai prašomi dalyvauti tą} linai baigtas rūsys.
Skambinti angliškai:

585-5945

il
dieną 10 vai. ryto’ vėliavų pa
kėlime, pamaldose ir akademi
joj parapijos salėje. Valdyba ;

1 *

i . — ’ *. ’ fe"" . ’ .werker kapinėse. Buvo gimusi 
1898 sausio 25 Klaipėdoje.

RAMANAUSKAS 
'mirė kovo ILLiebenburge-Salz- 
gitter. Palaidotas kovo 17 Le- 
benstedte-Salzgitter naujose ka
pinėse. Buvo gimęs 1931 vasario 
3 Kybartuose.

Oskaras

ASTROLOGIJA IR KORTŲ f 
SKAITYMAS ■— Astrological- į 

Tarot Card Readings 
$10 

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (Pr.)[

i 
neapsi-I 
. •- f 
------ i

1 
I
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J dengsi. •
Pač.’ds grožybėmis

A

^2 teaspoon Kool-Aid* Brand
Unsweetened Soft Drink 
Mix .any flavor

Serye at once or chill and stif oefore serving^Makes 1 cup

A FUN NEW KOOL-AID * RECIPE
2 tablespoons sugar 
V a cup water 
3/j cup milk

t

1

&

z*

y.

REPAIRS — IN GENERAL
Įvairūs Taisymai

S TUCKPOINTING . >
• GLASS BLOCK WINDOWS
* CAULKING-WATERPROOFING

Call BRENNAN 
448-0092 or 424-6904

PERSONAL
Asmeny ieško

READER <fc ADVISER

CARD READING

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.

f

Siuntimai į Lietuvį f 
ir kitus kraštus ‘ j

P. MEDAS. 4059 Archer Arano®, 
Chlcsgo, 111. 60632. Tel. YA 7-59K- .y ■ < ■ . - f'

V ■ ■ - ~ fe - - —«•

<- 11 r. -

I

% cup water

D ssofve soft drink mix and sugar In water in glass. Stir In milk.
Serve at once or chill and stir before serving. Makes 1 cup 
or 1 serving. <

C t9S2 General Foods Corporation.
KooLAk^and the SmiHng Pncbec Design are reęisfo-ed 
frodemoria of General Foods Corporohork ' t*

V

MISS JENA

2746 W. 47th St, Chicago 
254-5969

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

Dr. A. Gus»en _ MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečia 1905
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir

18.00rosirūpinimą_________ ________________________

Dr. A. J. Gnssen — DANTYS, jų priežiūra, »veik a ta ir 
grožis. Kietais viršeliais 

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. Guasen — AUKžTA KULTŪRA — ŽIAURUS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

G<lima taip pat užsakyti paitu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidom*.

F4.00
?3.00

$2.00

NAUJIENOS, 

irn 5*. HAISTKD ST, CHICAGO. IL <H«>

fe -i'vfe
: jįfe ..Jį--fe fež 
:fe fe^fefefe Vą

fe. M. : fe
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450 

Taip pat daromi vertimai, giminių 
šymai ir kitokie blankai.

iškvietimai, pildomi pilietybę pra • 
šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERSPOLICY
p. Aees*

W. 95tb 
'Svorg. Pwfc. UL 

«O642, - 424-M54
rJ",g

KAIP SUDAROMI f------------

GINTARAS P. ČEPINAI
Dtrbo wiUndoc nao 9 nL rr> 

Utį 0 t*L rak. Sešudienl dm 
9 vaL ryto Iki 12 v*L <L 

Ir pagal raMtarim*.
Tcl. 776-5162 irta 77M1M

West (3rd Strtd
Ckfcaca, TU. fO! 29

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

>adėti teisininko. Prano ŠULO 
išruoštą, — teisėjo Alphonse 
vVELLS peržiūrėta, “Sūduvos’
šleista knyga su legališkomis 
’ormomit'

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
praduos 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.

Uri 6 tiL rak. Seštidienl nas 
9 viL ryto Hd 12 vaL 4 

Ir pagal msltarima.

k

I — Naujiena®, Chicago, 8, JU. Friday, June 11, 1982
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Prezidentaš priminė, kad lais-
vasis’ pasaulis nori taikos,, bet
Kremliaus valdovai neri o ri, kad
.Tytūaše .gyvenantieji vokiečiai 
savo:i^ ____ ___
■kdąi^siekiantieji ztrionės gyVėba

Bali abejoja, ar prez. Reaganui I 
verta atšaukti dalį Amerikos. 
karo jėgų iš Europos. Kol Euro- Į| 
poje nėra reikalingos ^vienybės, 
tai silpnesnės valstybės pradės 
glaustis prie Sovietų Sąjungos.

r fe— Europiečiai žino, kad bei I

B

vų Rūmų komitetui pareiškė 
buvęs sekretorius. — Visi žino.
kad karių laikymas svetimuose
kraštuose yra brangus, bet mes

Panevėžyje Sovietų policija suėmė visus ligoninės gydytojus ir sušaudė. Gydytojo žmona liūdi

akiriiįš_ jiį-,

iri koyjfe. siekia. ’. :fe•L. '• :fe.- 

Prie gėdos ‘sįenės 'kalbėjo kėli

vienas feal^'gĮFežf^^hF^ąsmeriiė

Prie gėdos ’sįehds kalbėjo kėli 
Amerikos .prezidentai; bet;, nė

iktovuS6viėtų ^Id<jyų,^kąip:iai, padą
re pčezidėhtag Rea^rias. • i 

"Pasakė kąlbą “taikos” 
fe /šalininkams - ..

Pre^identasi Reaganas, .baigęs

■f šalininkams

taip pat žinome, kad tos sumos 
yraišpūštos.^'

—- /Jeigu ^mesTlaikonie^Lsavo
‘ r ~ J r -’-•'fe

jėgas-. Eirrpjioįė/ .;tM‘; tik t aii
priešakinė-’mūšų. .ąĘSfi^igafe^eigu

. - . T'7 » J t ■ /fe*.;

nerąūmrti^i;4>rt^idės ‘ Artitouose 
1 Ryfu^^yątįiš f EųrtSj^’ dfeig- 
viai^^Ytėnį?^«nesti-^mušuę  j ė- 

poję reiškia liktai įdėjimą;'kad 
amerikiečiai ; ten - bus; AšūĮrne 
šimtmetyje mūsu-Jrariakdū kar-

gas-’^Ain^H^s’:Epi

amerikiečiai ; ten bus.

tu -privalėjofeyykti.’ Europon.

šiaurės Atlanto Sąjungos atsto- z/ ‘ '
vų pasitarimus' ir pasižiūrėjęs
į milžinišką vokiečių demtfnst-
raciją, siekiančią “taikos’’, pa
darė kelias pastabas „apie dabar-
tiiriųjSovietų-yaldovų henorą tos 
taikos siekti. . ■

Prieš du metu ;Sovietų karo 
jėgos . įsiveržė; į v Afįganistaųą, 
prižadėdamos už 6 mėnesių tas
jėgas atšaukti, bet šiandien tas
atšaukimas yra žymiai toliau, 
negu buvo prižadėta įsiveržitio 
metu. Kruvinos kovds ir šian
dien eina įvairiose Afganistano 
vietose. Sovietų karo jėgos išvi
jo du milijonus afganistaniečių 
į Pakistaną, o prieš kitus vfir-

S -

Oj

Amerikos karo jėgos .Europoje 

čiai ten bus pačioje karo pra
džioje. '1 *' ~

agresoriui primena, vkad: euro
piečiai bus nė vieni. Ainerikie-

— Sovietų žurnalistas Andrei
Frolov jgavo^ SdVietų vizh, kad 
galėtų išvažiuoti į Ameriką pas 
savo žmoną Lois Becker.

— Margaret Thatcher iš Pa
ryžiaus buvo išvykusi į Londo
ną, iš kur tuoj nuvyko į Boną. 
Ji labai, gerai seka Falkland sa
lų kovų eigą.

KALENDORtUS

Birželio 12: Anupras, Rūta, 
Ramūna, Uosis, Liūdgalė, Ger- 
minas.

Birželio 13.: Antanas, Mintau-' 
tė, Alis, Gūžė Siginotas, Min- 
kannėt, Kūnotas.;

. Birželio 14:.. Bazilius . Did., 
Butrimas, švendrė, Eivilis, Po-' 
medė. ' ’

* Saulė teka 5:14, leidžiasi 8:24.
>r Grti v^uot|^ <|iMU

Prez. Reaganas išskrido į 
Berlyną ir labai -smarkiai 
apibarė rusus už “gėdos sie

nos“ pastatymą sostinės 
j \ ętfttri,

NEATŠAUKS IZRAELIO KARO JĖGŲ Iš LIBANO PIETŲ 1

JERUZALĖ, Izraelis.—Prem- ketvirtadienį numušė 16 Sirijos 
jeras Menachem Beginąs penk- lėktuvų. Ne tik Izraelio lėktu- 
tadienio rytą pranešė preziden-j vai, bet ir Izraelio tankai yra 
tui Ronald Reaganui, kad Izrae
lio karo jėgos penktadienį 5 va
landa rvto sustabdė visus karo 
veiksnius Libano teritorijoj, bet kos slėnyje, prie Litanijos upės 
Izraelis nesirengia atšaukti savo 
karo jėgų iš Izraelio, kaip pre
zidentas reikalavd.

Sirijos prezidentas tuojau pa
skelbė, kad Sirijos karo jėgos 
taip pat sustabdo visus karo 
vaiksrnus Libano teritorijoje.

premjeras Beginąs 
pranešė prez. Reaganui, kad Iz
raelis neatšauks savo karo jėgų 
iš Libano, kol nebus saugu
mo. Iki: šio' meto Libane buvu
sios Jungtinių Tautų jėgos ne
pajėgė duoti Izraeliui reikalin
go saugumo, Izraelis sutinka tar-

į lįs su Jungtinėmis Tautomis, 
i bet Izraelis spręs, kada-bus. rei- 
r ^Kailngaš1 tzr^eiihi ržaugumas?^ * - 

BEIRUTAS,, Libanas.. — Iz 
raelio karo lėktuvai ketvirtadic-

prie nužudyto’ vyro. Chicagos Lietuvių Taryba Birželio įvykių minėjimą ruošia sekmadienį. į nj bombardavo Beiru-

ŠIAURĖS ATLANTO SĄJUNGA REI-
KALAUJA PASITARIMO SU RUSAIS
KARO JĖGŲ LAIKYMAS EUROPOJE, KIŠIMASIS Į KITŲ.

KRAŠTŲ REIKALUS SUDARO DIDŽIAUSIĄ PAVOJŲ 

BOXA, Vakarų' Vokietija. —
SoyietiĮ' karo jėgų laikymas Eu-
ropoję ir kišimasis į kitų valsty

ir ant vieškelio, einančia’ iš Bei
ruto į Damaską. Sirijos tankai, 
pasiruošę skubėti pagalbon, gri
žo į savo teritoriją, nes jie .ne
pajėgia pasipriešinti izraelitams.

Praeitą trečiadieni įvyko pir
mas susikirtimas Beiruto - Da
masko vieškelyje. Izraelio arti
lerija ir patys tankai pakėlė į pa
danges automobilius ir sunkve
žimius, bandančius naudotis 
minėtu vieškeliu. Automobilis
tai pastebėjo degančius sunk
vežimius, bamlžiusius pristatyti 
Beirutui reikalinga gazoliną ir 
maistą.

' Izraelio iiarhiomenės vadas 
Jakov Evin ketvirtadienį pa
skelbė, kad Izraelio karo jėgos 
jau kontroliuoja Beiruto prie
miesčius. Izrailitai nustūmė Si
rijos karius į jūrą Mešgera 
fronto ruože ir iki Karun ežero.

i
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1to aerodromą ir kilus Beiruto 
priemiesčius. Izraelio karo jė 
gos jat^buvp. apsupusios Beiru- 

' tą iš Li-ijų’pusių.
4 Tuo įpa,čiužinėtu kiti Izraelio

1 (lėktųvar-’^praskrido virš. Be

J. HINCKLEY SVEIKAS, 
TVIRTINA GYDYTOJAI

WASHINGTON, D.C.-29 mė
ty gydytoja Sally A. Johnson 
ketvirtadienį pareiškė prisieku
siems teisėjams, kad John W. 
Hinckley Jr. yra sveikas ir buvo 
Šveikas, kai jis paleido kulkas 
į prezidentą Reaganą ir jo 
bendradarbius.

Dr. Sally Johnson pareiškė, 
kad ji turėjusi progos nuodug-

i

I 
i 
I i3

šimon Peres, Izraelio opozici
jos vadas, pasikalbėjęs su prem
jeru Beginu, ketvirtadienį spau
dos atstovams pareiškė, kad Iz
raelio karo jėgos nesirengia 
įžengti į Beirutą, bet izraelitai 
nori visiškai išardyti palestinie
čių organizaciją, kur puola Iz
raelį ir žudo Izraelio ambasado
rius užsienio’, valstybėse. Atro
do, kad Izraelio kariai nori izo
liuoti Sirijos karius nuo pales ki
niečių Beirute ir kitose srityse.

lo virš.
ru t o i r/ šyra rb ta us i o m i s ■ jn i es t o 

’ gatvėmis.’, paleido tūkstančius
į
ii

lapelių.fefcjięaeJid lapeliai tvirti
no, kad^vyks labai griežtas susi 
rėmimas tarp Sirijos ir Izraelio 
karo jėgų,’.jeigu Sirijos karo jė
gos tuojau neapleis Beiruto. 
Ketvirtadienį Sirijos karo jė- 

niai: išsikalbėti su Hinckky Jr. goms buvo paliktas vienas kelias 
Jis buvo i Libano šiaurę.

Sirijos kariai gavo kelis smar- 
buvū sveikas, kai kius smūgius is Izraelio tsnkų

IRANAS PER SIRIJĄ , 
. PULS IZRAELĮ ‘

'1‘, BEIRUTAS, Libanas. — Mula 
Chomeini, paskelbė, kad Iranas 
vyks kovon prieš Izraeli tiktai 
viena sąlyga: Irano kariams bus

bių vidaus' reikalus sudaro di
džiausią pavojų taikai.

'Prezidentas Reaganas padarė 
kelis pasiūlymus atominėms ra-'

leista vykti į kovos’ lauką per 
Siriją.

Sirija norėtų, kad Iranas pri
sidėtų prie kovos prieš Izraelį, 
bet Sirijos prezidentas nenori 
kisti Irantf karo jėgoms pulti 
Izraelį iš Sirijos teritorijos. Si
rijos prezidentas žino Izraelio 
pajgumą. Jis jau turėjo progos 
bėgti jnuo Izraelio karo jėgų

% •
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ketoms sumažinti, bet- preziden
to pasiūlymai buvo Maskvai ne
priimtini. Brežnevas kiek anks
čiau pranešė, kad prezidento 
pasiūlymas gali būti priimtas 
pasitarimų pagrindan, o dabar 
Sovietų maršalai reikalauja pa
daryti jiems 
laidas.

Šiaurės Atlanto Sąjungos vals
tybės siūlo irisams keisti savo 
taktiką ir siekti Europos taikos. 
Jeigu Kremliaus valdovai ir to
liau planuos grobti kitas vals
tybes, tai šiaurės Atlanto Sąjun
ga bus priversta ruoštis karui. 
Visi priėjo įsitikinimo, kad rei
kia su Maskvos atstovais tartis 
ir jiems aiškiai pasakyti, kad 
Europoje turi būti pasirašyta 
taika. Prezidentas Reaganas, šių 
minčių paveiktas, vakar Berlyne, 
pasakė griežtą kalbą.

specialias nuo-

BONA, Vakarų Vokietija. — 
Prezidento Reagano kelionė į 
Paryžių ir šiaurės Atlanto Są
jungos valstybių pasitarimai 
žymiai priartino Prancūziją prie 
Amerikos ir prie-šiaurės Atlan
to Sąjungos Valstybių, — rašo 
žurnalistas Paul Lewis.

Prez. Charles de Gaulle buvo 
nepatenkintas premj. Churchi- 
lio politika ir siekė nepriklauso
mybės ne tiktai nuo Anglijos, 
bst ir nuo Amerikos. Jis bandė 
nuo Kanados atskirti Kvebeko 
pravinciją. Pierre Trudeau su
griovė de Gaulle planus.

Prezidentui Mr. Mrterandui 
labai patiko prezidento Reaga-

1

įvairiais klausimais, 
sveikas, kai planavo nušauti 
prezidentą,
į jį šovė, jis yra sveikas ir šian
dien. Kelių advokatų tvirtini
mas, kad jam buvo užėjęs ne
aiškumas galvoje ir jis dėl to 
šovęs į prezidentą, neišlaiko jo-1 
kios kritikos. Jeigu jis iš anksto

W_.» •'l 1 V 1 • • • *
t

giausią momentą, tai yra ženk
las, kad Hinckley žinojo, ką 
daro. Pamišęs žmogus šitokios^K . • •

ruošėsi prezidentą nušauti, jei
gu jis sugebėjo pasirinkti pato-prieš septynerius metus. Jeigu 

Izraelis tada būtų norėjęs, įai 
jis būtų paėmęs Damaską. Tuo 
tarpu Izraelis paliko Damaską 
ramybėje. Sirijos kariai ir šian
dien yra labai sunkioje būklėje. 
Jie turi daug silpnesnius gink
lus ir lėtesnius Sovietų lėk
tuvus

Irakas taip pat sutinka nu
traukti karinius veiksmus 
Iranu, kad galėtų paskelbti karą I nėms pareiškė savo džiaugsmą. 
Izraeliui, bet neatrodo, kad Ira- Daktarės liudijimas atrodė įti
nąs sutiks taip lengvai pagerinti 
savo santykius su Iraku.

a

I

I

žmogžudystės nebūtų pajėgęs 
taip išplanuoti.

Pats J. Hinckley Jr., išgirdęs, 
kad dr. Sally Johnson jį skaito 
sveiku žmogumi, atpsidžiaugė

I 
Isn ir visiems salėje esantiems žmo- 

nAme mroicl’P caxrn Q11 ■

I

kinantis. Jj prisiekė teismui sa
kyti teisybę.

— šiaurės Atlanto Sąjungos 
valstybių yadai patenkinti prę- 
zidentu Beaganu, nes jis įrodė,

kalba, pasakyta Londone, apie tarptautines problemas ir md- 
ka labai aiškiai jas išdėstyti. 
Prezidentas lengvai atskiria 
svarbius klausimus nuo antra
eilių.

no logiška politika dabartinėms 
Europos problemoms spręsti. 
Labiausiai Miterandas buvo pa
tenkintas prezidento Reagano kad yra gerai informuotas apie

dembki^tiją. Toje kalboje nėra 
nė vienos minties, kuriai Mite- 
randas nepritartų. Jis panaudo
jo pirmą progą ir savo nuomonę 
pareiškė prez. Reaganui. Jeitfu 
prezidentu būtų buvęs Miteran- 
das, tai Prąncūzija savo aukso 
atsargų nebūtų atsiėmusi iš

lengvai

Astronomas Galileo 17-me 
šimtmetyje nustatė, kad Satur
nas turi žiedus. Jis pajėgė tai « . . * • » * •Washingtono is šiandien nebū- nustatyti paprastu Olandijos

tų palikta be atsargų. teleskopu.

afefeiMi fe

ir artilerijos. Izraelio lakūnai kainavo $306.
— Penktadienį aukso uncija
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BENDRUOMENĖ
Clęsinys)

Tėv. Alt. Bernatonis padėkojo 
kadenciją baigusiai Vokietijos 
LB Valdybai už uolų darbą ir 
pal kč'o sėkmės naujai Valdy- 
bai.Sugiedoto s Lietuvos himnas. 
Suvrziavimas baigtas 18 vai.

Po vakarienes n?mo neišsku- 
bėję Tarybos nariai su Huetten- 
felde gyvenančiais tautiečiais 
susirinko į Kuipialzo svetainę 
pavaka o?*, o naujoji Valdyba 
tuo metu pasiskirstė pareigomis: 
pirmininkas Vingaudas J. Dami- 

vicepirmininkė Živilė 
Vilčinskaitė, sekretorė Marija 
Dambriūnaitė-Šmitienė. iždinin
kas Vincas Bartusevičius ir narė 
Ramunė Bulvienė.

DUESSELDORF

Vokieftos LB atstovybė Nord- 
rhein-Westfalijoj šm. baiandžio 
3 surengė NRW sostinėje Lietu
vių dienas. To renginio aprašy
mo negavę, pasinaudojame In
gridos Purwin reportažu š. m/ 
balandžio 5 “Westdeutsche Zei- 
tung'’ (Duesseldorfer Nachrich- 
ten) Nr. 80 savo skaitytojams 
painformuoti.

Strąipsnis pavadintas “Kalba 
— dvasinė t^Įdfcvė. . Įspūdinga 
šventė Werstene”. I. Purwin ra
šo: “Nordrheim-Westfalijos lie
tuvių bendruomenė savo Tėviš
kės diena šventė kataliku Šv. 
Marijos Rožinio bažnyčios salėje 
Werstene. Po bendrų pamaldų 
vyko iškilminga dalis daugiau
sia savo krašto kalba, kuria lie-* 
tuviai, nors būdami sovietine 
respublika, išlaiko kaip savo ta
patybės tvirtovę ir kurią yra įsi
vedę mokyklose ir universite
tuose-

Savo kalboje kun. dek. V. šar
ka iš Hamburgo pabrėžė, kad
šiai šventei progą teikia. besiąr-\ Landsbergiu, iškyla, du karna- 
tinančios Velykos, 1918 vasario valai, išleisti keli aplinkraščiai. 
16 paskelbta Nepriklausomybėj Pasinaudojant nemokamu paštu. 
ir,šv. Kazimiero diena kovo 4. šsiųsta 15 vertingų siuntinių 
Kalbėtc<‘as priminė ne tik didelę Suvalkų lietuviams. Apylinkė

ir gražią lietuvių tautos praeitį 
, bet ir jos liūdnus laikus. Vis ne- 

užmiištamas per 22 (1918-1940) 
laisvės metus suklestėjęs ūkinis 
bei kultūrinis gyvenimas ir 50.- 
000 laisvės kovotojų mirtis, kuri
nebuvusi veltui. Jau 40 metų; 
tikintieji ir kunigai labai per
sekiojami, tremiami į Sibirą! 
netgi po Helsinkio susitarimų Į 
del žmogaus teisių. Nepaisant';

‘ to. 75% vaikų apkrikštijami ir1 
daugiau negu % visų jaunave-* 
džių tuokiasi bažnyčioje.

šarka, kuris per Brežnevo lan
kymąsi Bonn ere reikalavo lais
vo tikėjimo išpažinimo Lietuvo
je, prašė neužmiršti Pabaltijo 
tautų, nes ’mes reikalingi Dievo 
ir žmonių pagalbos1- Buvusi ryt- 
orūsė Iris Borup tos dienos pro
ga dėkojo lietuviams ūkinin
kams, kurie, nepaisydami gre
siančio pavojaus, 1947 išgelbėjo 
ją nuo bado mirties.

Šventę’ įrėmino Vidos Vaitku
tės dainuojamos lietuvių liaudie^ 
dainos ir Danguolės deklamuo
dami eilėraščiai. Meno parodoje 
buvo išstatyti paveikslai, medžio 
drožiniai, audiniai ir gintaro pa
puošalai”.

.. * * *

Š.* m.'balandžio 4 VLB Romu
vos apylinkės valdyba sukvietė 
narus visuotinio susirinkimo. 15 
vai', suvažiavo apie 20 tautiečių. 
Piimininkavo A. Šmitas, sekre
toriavo dr. O. B. Šreifeidienė.

Apylinkės pirmininkas Armi
nas Lipšys pranešė, kad 1981.11. 
15, pradedant kadenciją, buvo 
55 nariai, įstojo 6 nauji- tad šiuo 
metu yra 61 narys. Nusiskundė, 
kad ne visi laiku susimoka so
lidarumo įnašus. Pas^arHjt^par 
bendrauti ’ nariai 
vieną mėnesį. Surengtas ’susiti
kimas su rašytoju Algirdu

Paveiksle matomi bėgančių komunistų nužudyti lietuviai. Okupantas nespėjo suimtųjų išvežti, 
tai nužudė ir paliko. Visame krašte lietuviai minės komunistų išžudytus tautiečius.

sutvarko ir prižiūri Huettenfel- 
do kapinėse palaidotų tautiečių 
kapus. Įrengtas apylinkės albu
mas. Apylinkės nariai paveikiai 
prisideda prie ruošimo visų lie
tuviškų renginių Romuvoje ir 
Huettenlelde.

Iždininkė Liucija Riterienė 
painformavo, kad 1981.11.15 pe
rėmė 483,83 DM. Nuo tos dienos 
iki šio susirinkimo gauta 1,397- 
70 DM, išleista 630,57 DM. Ka
soje — 1,250.96 DM. Šiomis die
nomis bus įmokėta VLB Valdy
bai 70% narių solidarumo įnašų. 
Kontrolierius Antanas Veršelis, 
senį., kasą patikrino ir rado, kad 
ji vedama'tvarkingai.

Apylinkės vaidyba — pirmi
ninkas Arminas Lipšys, sekre
torė Mania Šmitienė ir iždininkė 
Liucija. Riterienė —• .priprašyta 
padirbėti dar vieną kadenciją. 
Nutarta š.m. balandžio 23 susi
rinkti paruošti siuntinių Lenki
jos lietuviams. (Šįkart išsiųsti

7 siuntiniai). Visi pasirašė svei- Bronei Lipšienei- 
kinimo kortelę sanatorijoj gy
domai veikliai apylinkės narei

Coldwa

cnmoner

new AmencarM.

Buy United Stares Savtnct T j

nerica

evo nceasisddmus gaudant

budrio dalykėlius: 1907 m. — 
“Keturios deivės’’, atsp. Liuo- 
soje Valandoje” 1917 nv (žr. III, 
53-54); 1910 m. — “Vandens la
šas”, atsp. Lietuvos Žiniose 1914 
m. (žr. III, 55-57); taip pat 1910
m.
Nauju Taku 1914 m. ir “Prana
šas”, atsp. taipgi Nau]u Taku 
1914 m. (žr. III, 58-59 ir 60-§I).

1907 m. Pūtvis parašė legen- <

'Pirmosios vežęs, atsp

.ų, ir grauži- (
kuose lankėsi ar buvo apsistoję 
Martynas Jankus, Rapolas Ski
pitis, Bernardas Kodatis, Jonas 
Vanagaitis, dailininkas Adalber
tas Staneika, dailininkas Anta
nas Žmuidzinavičius, Juozas Ne- 
meikša ir eilė kitų atgimstančios 
Lietuvos veikėjų. Dr. Juozo Ne- 

sesuo, žymioji Lietuvos
pedagogė Marija Nemeikšaitė, 
jauna netekusi tėvų, buvo Pūt- 
vių globojama ir gyveno Šilo- 
Pavėžupyje- J. Žemaitės-Žyman- 
tienės duktė buvo Graužikų dva-1
ro šeimininkė, o pati Žemaitė dą “Giedrė” (žr. III, 22-41) ir 
Pūtvio pirmojo arešto ir kalini-’ vienaveiksmį dramos vaizdelį 
mo metu padefo globoti ir auk-’ vaikams “Xezudyk”. “Nęžu- 
lėti Pūtvių vaikusi j dyk” atskiras ledmys, I-oji lai-

Pas Pūtvius^ nuolat lankyda-j da išėjo 1914 m. ir H-oji 1928 
vosi ir gyvendavo gausingos j m. “Girių karaliaus vardu; pa- 
Emilijos Pūtvienės seserys; gal šį scenos vaizdelį M. Pe- 
Gruzdytės. Nors bajorų Gruz- trauskas parašė operetę “Girių 
džių šeima, Emilijos motinos Karalius”. Atskiru leidiniu bu- 
dėdės Vyskupo Motiejaus Valan- vo atspausdinta Jr “Giedrė”: I- 
čiaus šviesaus pavyzdžio dėka oji laida 1915 m- ir antroji 1927 
buvo žymiai lietuviškesnė už į .....................
Putvinskių šeimą, atlietuvėjusių 
jaunavedžių Vlado ir Emilijos 
energinga lietuviška veikla ga
lutinai sustiprino Gruzdyčių lie- puolikais ties piliakalniais ir jo 
tuviškąjį nusistatymą. Jos ište- svajonė atgaivinti visuotinnį sa
kėj o už lietuvių inteligentų ir vanoriškuma kovoje už tautos 
sukūrė gražias lietuviškas šei- ateitį.
mas. Kai kurios su savo būsi-} 
maišiais vyrais ir susipažino pas Į 
Pūtvius besisvečiuodamos. (Pav, 
Sofija Gruzdytė su Petru Avi
žonio, Viktorina Gruzdytė su 
Bernardu Kodačiu). Vladas Pūt-

Kalbant apie Prezidento An-' patraukė lietuvybėn ir savo, 
ano Smetonas prisiminimuose j seseri Mariją, kuri vėliau ište- 
linimą Jono Jablonskio Grau- į kėJ° už dailininko Antano Žmui-

m. “Giedrėje’ jau tais laikais, 
t.y. 1907-aisiais metais, atsispindi 
Vlado Pūtvio gilus vertinimas 
senovės lietuvių kovos su už-

(Vokietijos LB Biuletenis)
i

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI

Į ‘draudžiamąją ir į jau caro 
valdžios leistąją “oficialią” liet 
prieškarinę spaudą Vladas Pūt
vis parašė ir eilę kitų smulkių 
čia nepažymėtų ir jo raštuose 
neatspausdintų dalykėlių.

Tebekalbant apie Vlado Pūt
vio veiklą tautinėje srityje nuo 
jo sugrįžimo lietuvybėn laikų 

ikų dvare drauge su keliais stu-' džinąvičiaus. (Marija susipažino iki Didžiojo Karo, trumpai pažy- 
lentais parašytąją lietuvių kai-i su Antihu 1904 m. gruodžio mėtini dar šie dalykai. 
>os gramatiką, reikia įabrėžti,’ mėn-> Paryžiuje, jau būdama su- 'Drauge su Povilu Višinskiu 
->g pagrindinisU. Jabloriskio tai-’ sipratusi lietuvių veikėja.) (iki Višinskio mirties) Vladas 
rininkas buvo prof, dr.' Petras! Lietuviškai rašyti Vladas Pūt- Pūtvis priklausė Lietuvos Demp 
Avižonis, anuomet Tartu uni-[vis Padėjo dar draudžiamoje? kratų, parti jai, ^-^feigti ntk 
rersiteto - medicinos t fs&ulteto* fPaud°je- Jo pirmas rašinėlis tarė Višin^Jo'; pirrh^iAkautasĮš 
ludentas. Kitas talkininkas bu-! aiP° 1901-aisias metais pradėju-Į varpininkų' suvažiavimas 19(52

I šiam eiti Darbininkų Balse, kurį m. grafo Zubuvo Aleksandrijos 
_______ _ __ ____ _  • dvare prie Šiaulių (Žiūr. L. E 

inti -buvo"1 atsivežta rašytoja J J vičius> vėIiau Pūtvio draugas A. f XXXIV, p. 351.)'Taip pat drauge 
s-Žvmartienė Gramatika! JanuIaitis, o techniškai prižiūrė-Įsū Povilu Višinskiu Pūtvis da- 
išspausdinta 1901-aisiais» 1° Varpo ir Ūkininko redakto- lyvavo Vilniaus seime. Drauge 
Petro Kriaušaičio xslapy-Į rius J- Bagdonas. (Žr. Le IV, su Povilu Višinskiu, J. Bortke- 

pp. 311-312.) Tasai rašinėlis bu- vičium, A. Domaševičium, V> 
vo vėPau įdėtas į P. Klimo Var-l Sirutavičium ir J. Daumantu 
go Mokyklą. ; Vilniuje Pūtvis buvo vienas lie-

1903 m. Varpo Nr.' 8 tilpo jau] tuviškoms knygoms leisti Švie- 
kartą aukščiau minėtas F^ūtvio sds bendrovoės steigėjų. Ta ben- 
rašinėlis “Medžioklė” (žr. III, 9-1 drovė išleido tris Višinskio pa
ll), 1904-aisiais metais Varpo ruoštus lietuviškus elementorius 
Nr. 8 tilpo straipsnis “Varpas

1 I 1 J 
i- Tas aukotojas buvo Vladas'

s gramatiką, reikia 'pabrėžti/ Paryžiuje, jau būdama su- 
’ pagrindinis J. Jablonskio tai- ’ sipratuši lietuvių veikėja.)

patsai'Antanas Smetona, o;
iaitiškajam žodynui pratur- pradziq e redagavo VI. Siruta-

•Knnrrk .T * vicius, vėliau Pūtvio draugas A.

70

Vladas Pūtvis

Kalbant apie Varpą pažymėti
na, jog po Didžiojo Varpininko 
dr. Vinco Kudirkos mirties ne
žinomas aukotojas nupirko ir 
nusiuntė geležinę tvorelę jo ka- Smetonos, Petro Avižonio ir ki-

varde. (Petras-Avižonis, Kriau-| 
šaitis - Jablonskis.)

Šalia fau suminėtųjų Povilo 
Višinskio, Vinco Kalniečio, Au
gustino Janulaičio, Julijos Že- 
maitės-Žymantienės, Gabrielės! 
Petkewčaitės-Bitės, Juozo Bag- 
Jono, Jono Jablonskio, Antanor ni> ‘i2-i6). 1906 m. gražės LE XXXIV, p/351.)

ir eilę po parašytų knygelių. (Žr,

Tave kai paimu i rankas, 
Tu vis aiškesnė man darais.
Pro mirtį, gaudžiančias patrankas, 
Tave-nešiausi siaubo vakarais.“

• Tave sušlapusią, per liūtis 
Prie žiburėlio džiovinau.
Tolyn per užtvaras ir kliūtis, 
Kaip savo laimę gabenau.

Esi nublukusi, mažutė, 
Bet širdyje esi gyva. 
Taip noris su tavim pabūti, 
Kur parašyti žodžiai — Lietuva...

Jonas Nevardauskas

CHICAGO MOTOR CLUB OTlftS QH

THAT ARE ALLOWING- SAFB 
FOLLOWING- DISTANCES.—

yot/u. RUN INTO * y

'TOO

iš kalėjimo ir trumpo ištrėmimo; Pūtvis dalyvavo Lietuvių 
! Pūtvis parašė “Kudlių šeimyną”} Mokslo ir Lietuvių Dailės drau' 

(pirmą kartą atsp. mėnesiniam1 gijose ir daug joms padėjo. Taip 
Liet. Aido priede Liuosoji Va-1 pat šelpė žiburėlį (1893 metais 
landa 1917 m.), kur vaizdinga, įsteigtą draugiją šelpti moks- 
alegoriška forma charakterizavo lūs einančiam jaunimui, kuri 
savanaudišką dvarininkijos ap- pradžioje veikė pogrindyje, o 
tinką, savo atsivertimą, tautos viešumon išėjo 1906 metais), 
erelio Povilo Višinskio mirtį ir (Bus daugiau)

LIETUVIŠKI BRONZOS MEDALIAI, . 
SIENINIAI ŽEMĖLAPIAI, VĖLIAVOS i 

Vieninteliai originalai. Reti rinkiniai. Aprėžtas medalių skai
čius. Puikios kailių dovanos. Bronzos medaliai vaizduoja jūsų- 
kilmę ir laisvę. Neparduoti medaliai bus atiduoti muziejams- 
ar paaukoti, švęsk savo kilmę ir pasididžiuok šiuo mažu indėliu. 
Garantuotai ’grąžiname pinigus. Atsimink, kad atsargos yra 
mažos. Užsakyk daugiau negu vieną dalyką ir taupyk $$$'.:

RODYK PASIDIDŽIAVIMĄ LIETUVIŠKA KILMEI

IŠKIRPK ŠITĄ LAPELĮ IR PASIŲSK ŠLANDIEN.

Pažymėk kvadrate pačiam ar savo šeimai pageidaujamus daly
kus ir pasiųsk tinkamai sumai pinigus, čekį ar pašto perlaidą.1

FREEDOM EXPRESS, P.O. BOX 3206, McLEAN, Va. 22103

LIETUVIŠKI BRONZOS MEDALIAI
□ 1 už 7.00; □ 2 už $1200; 0 3 už $15.00.

LIETUVIŠKI SIENINIAI ŽEMĖLAPIAI
□ 1 ui $4.00 □ 2 už $7.00;* tl 3 Už $8./x).

LIETUVIŠKOS VĖLIAVOS
□ 1 už $4.00; □ 2 už $6.00;— -C B už $7.50.

□ Po vieną kiekvieno — iš viso $11.55.
* • A

VARDAS ____ _____ :_______ ____________ ________ *__________ ____ _

ADRESAS -------------- ------------ .--------- ----------------------J

miestą! U......*VALSTilA:‘. -2 JU-*-. .....ĮiLį—'

Turėkite kantrybės palaukti nuo 30 iki 45 dienių. 
Prašome pridėti $1.00 persiuntimui.

• VAV,V»*AVAV,,AWA’A%V.VAV1VAVAV>'/A'AW j



KRUVINASIS BIRŽELIS
Kkkvieną tautcs Šventę mūsų' niekšams, nes jie nežino ką da- 

žemės balsas sukviečia mus baž
nyčion ar salėn. Tada pamiršta* lyse, kaip filme, prae:na prikėlę 
me kasdieninius darbus ir rū- tautą aušrninkai, varpininkai,

ro”, — atsidūsta visa salė. Min-

pėsčius af,_ prie vienas kilo' pri-i apgynę Lietuvą savanoriai ir ka- 
siglaudę, kaip rožančiaus pote- rjai. širdį net nusmelkiu pan- 
rėiiai, meldžiame Dievą teisy- gėli bdč:ų žemės sargai — par- 
bes ir ryžtamės kovoti už savo tlzanai.
tautos ir žmoniy'laįsvę. • į O mes?!... Mes dažnai pa- 

Birželis. Sėdime salėje, prieš gailime rūbo vargstantiems 
akis pasistatę juodit kaspinu' brol ams, dolerio laisvės kovai,
perrištą trispalvę. Kalbėtojas J atstumiam su mumis kriiaujan- 
'prlmena* mūsų-tauto* žmonių: tį sveikatos netekusį invalidą, 
mokrų, vyru, senelių ir vaikų —1 dergiam artimą, išsižadam lie- 
trėmimą Sibiran. i tuvio vardo, dažnai išsigąstam

Sėdime susimąstę, o mūsų’savojo gimtojo žodžio. Ką gi
širdies ir minties vaizdas veda mes darome nūo minėjimo ligi
mus nuo' kalbėtojo į savo že
mės, į Lietuvos kiekvieną kam
pelį.

Rodos, regime, kaip Liętuvos 
dulkėtais vieškeliais enkavedis
tas su išsigimčiiaį medžioja 
žmones, čia grūda į šunkvsžimį 
nėščią moterį, ten su va>kų krū
va motiną, .kitur genelį ar-se
nutę. Ir suklupdytus sunkveži
miuose veža ir veža... Veža 
“savanorius” į plačią tarybos 
tėvynę, kad tautos sūnų ir duk
terų krauju palaistytų Raudo
nąją žemę! Salėje ramu, žiū
rėk, vienur verkia senutė, nes 
ji gavusi žinią, jog išvežti jos 
artimieji, kad tėviškė likusi tuš
čia, kitur sėdi nuliūdęs vyrąs, 
netekęs' savd žmonos ir vaikų, 
vėl kitur susikaupusi našlaitė, 
nesulaukusi iš - kalėjimo“ tėvo, 
svečiuos ■ mojina primena vai
kams jų ties Čęrneve bolševiko 
buože užmuštą tėvą.

Visi, rodoš, mato visa krau- 
; . t *•' ' - .

juose ir* ašarose paskendusia 
Lietuvą,niekšų naikinamą, liūd
ną ir gūdžią. “Viešpatie, atleisk

ALEKSAS AMBROSE

minėjimo? Maža, arba nieko. 
Taigi, jaučiame, kad mes ne- 
kovotojai. Net gėda salėje sėdėti 
greta tų, kurie ir žodžiais, ir 
darbais degina mūsų širdį.

Pagalinti regime, kaip po dau
gelio metų, vargų ir kančių, 
kaip paukščiai pavasarį, visais 
tremties keliais grįžta ištremtie- Į 
ji, kaip jie, drauge su kovą lai-Į 
Riejusiais tėvynės partizanais,! 
klaupiasi prieš Aušros vartų j 
švenčiausiąją Panelę, bučiuoja Į 
žemę ir kaip po maldos ramūs’, 
skirstosi ieškoti savo namų ir i 
sodybų... w v

Kalbėtojas baigia kalbą: se
serys ir broliai, nelikime ir. mes | 
nuo partizanų, kovokim už Lie- { 
tuvos laisvę didvyrių ir bočių 
pagyzdžiu. Būkim didvyriais 
savo šeimose,..aplinkoje ir visa
me gyvenime. Būkime broliais 
savo tarpe, mylėkime pavargu
si ir artimą. Vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi!

Stasys Jakštai
(Iš Kario)

Paveiksle matomi bėgančių komunistų nužudyti lietuviai. Okupantas nespėjo suimtųjų išvežti, 
lai nužudė ir paliko. Visame krašte lietuvia; minės komunistų išžudytus tautiečius.

kas, A. Venclovas ir kiti.
1949 buvo 30 -mokiniu, 1959 — 

102.
Lituanistikos klasę mokiniai 

pradeda lankyti nuo antrojo 
skyriaus, rašoma Šv. Antano pa

domėjosi. Tretieji pašokdavo, o 
vėliau treniruodavosi savo ša
koje.

1906 Town of Lake kolonijoj 
įsikūrė Baltos Rožės Klubas. Jo 
tikslas — lavinti savo narius

VALPARAISO UNIVERSITETAS
? .. , (Tęsinys)' a. ■ 
U . .. . \ . L . • “ V

-■ Tais metais buvo formaliai 
Įsteigta Šv. Kazimiero Mokytojų 
Seminarija (faktiškai veikusi 
jau nuo 1948). Mokslas; einamas 

-pusmetinių semestrų sistema. 
Seminarija surišta su Katalikų 
Universitetu W.ashingtone, D.C. 
Programoje yra: ir lietuvių kal
bos kursas. Jis apima lietuvių 
kalbą, literatūrą ir lietuvių kul
tūros istoriją. Dėsto seserys 
Anastazija, Kristina ir Perpetua.

1949 rudenį Cicero buvo įs
teigta. lietuviškaV šeštadieninė, 
mokykla. Ji ir dabar tebevėtltžal- 
Jos pamokos įjungtos į parapi
nės mokyklos laiką. Mokykloje 
yra viena tinkamai Įrengta kla
se, į kurią kasdieų iš kitų klasių 
lietuviai mokiniai grupėm ren
kasi pusės valandos lietuvių

kalbos, istorijos geografijos 
pamokai, šia klase rūpinasi tėvų! 
rinktas komitetas, bet iš. esmės! 
ji veikia parapijos klebono prel. 
J. Albavičiaus priklausomybėj. 
Jis teikia visokeriopą paramą. 
Ja rūpinasi ir momyklos vedėja 
sesuo M. Perpetua (anksčiau 
buvo sesuo Mąrianna).

šios mokyklos organizatorė ir 
pirmoji.'vedėra buvo O. Zails- 
kienė, o nuo 1950 rudenio—Juo-; 
zas. Kreivėnas. Joje mokytojais 
buvo B. Paliulis, G. Babrauskie- 
nė, ,A.., Pųapuolenytė, J. Vaičiū- 
ni^nė,’-- AL Paulavičius, P. Mal- 
deįkis,. A, Baukienė, A. Šatas, J. 
Prapuolenieriė, V-. Janąuskienė, 
Jovaiša, Markelis, A. Juškevi-. 
čius, Zaįlskas, kun. P. Karalius 
ir kun. P. Patlaha. Veiklūs tėvų* 
atstovai buvo J. Švedas, A. Zails-

r SIUNTINIAI Į LIETUVA
- MAISTAS IS EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th SL, Chicago, IIL 60629 ♦ TeL 525-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MARIJA NORIĮ

SIUNTINIAI I LIETUVA , į 

Cosmos Parcels Express Corp. ,’i t 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE į 

k ĮE501 W. 69th St, Chicago, BL 60629 * TeL 925-2111 I
i :.y-. r

A IXLANTINAM ' Į

M

rapijos Auksinio Jubiliejaus lei
dinyje.

SPORTAS

Chicągos lietuviai sportuoti 
pradėjo dar praeitame šimtme
tyje. Jiems rūpėjo ristynės, svo
rių kilnojimas ir noras pasiekti 
Mr. America titulo* Pradžioje į 
sportą įsitraukė paxdeni asme
nys, o- šimtmečio pradžioje jie 
pradėjb^ ^organizuotis Pradžia 
buvo sueJife su šokiais-ir pasi-

Raith b^YĮ^ suorganizavęs šokių 
ir pasilį^įminimų klubą. Sek- 
madie^Jį^Ijaunesnieji -šoko ir 
linksnpĮ|^į bet ^atsirado ir to
kių, norėjo pasportuoti.

vykęs iš Rygos- Per kelioliką K. Menas ižd. ir instruktorius, 
metų veikė Golden Star Klubas 
su beisbolo jauktu. 1928 jis žai-

! dė beisbolą su Melrose Park.
1915 įsikūrus Lietuvos Vyčių 

36 kp. joje susiorganizavo svie
dinių ratelis (baseball team). Ši 
kuopa Čikagoje pirmoji įsigijo 
uniformą. Ji padėjo organizuo
jant Baseballo Lygą, kuri buvo 
išaugusi iki vienuolikos “tymų”, 
su dviem divizijomis. Vedėju 
buvo J. Stankus. 1916 L. V. 24 
kp. (Aušros Vartų par ) turėjo 
atletu skyrių. 1922 ir 1925 Lie- I * vIuvk Vyč ų Lygos beisbolo ko
manda laimėjo čempionatą ir 
gražią dovaną. Norlhsidėje jie 
turėjo baseball, basketball, 
bowling ir kt. sekcijas.

1924 Chicagoje veikė ristikai: 
J. Goštautas, S. Poskevich, J. 
S’mon, P. Katauskas, P. Norkus, 
J. Kuodis, B- Augūnas, J. Doč
kus, D. Dudinskas,'J. Šlikas, K. 
Levinskis, K. Sarpalius, A. Frei- 
mont. J. Kazanauskas ir kt.

1926 9. 22 susiorganizavo Gol
fo Klubas Bridgeporte. kur tu- 
rėfo savo patalpas ir galėjo la-Į 
vintis. Instruktavo A. K- Menas, j 
Valdyba: Dr. A. J. Karalius 
pirm., Dr. M. Žilvitis vicepirm.J 
p-lė K. Naglcvičiūtė sekr. ir A-

i 
i

I

sv., J. Kuodis 160 sv., K. Požėla 
ir kiti.

Greta Town of Lake buvo pra
dėjęs veikti pašalpinis ir atleti
kos Skaistaus Mėnulio (Bright 
Moon)

veikė kelis metus.
Dr. Poška suorganizavo spor

tininkus pasaulinei parodai.
1933. 9. 28 A. Bielskio vaisti

nėje, 2422 W Marquette Rd., 
susiorganizavo Lietuvių Golh- 
ninkų Sąjunga. Jos tikslas — 
sportas. Nariai: dr. G. Bložis, 
dr. S. Biežis, vaist. A. Bielskis, 
Jr. V. S. Naris, L- Pivorunas, 
N. Pochulp, L. šimutis, J. Vit
kus ir C. K. Kliauga. Pirmus 
metus kiekvienas narys mokėjo 
po vieną dolerį į metus, o vėliau 
mokėjo po du doleriu metinio 
nario mokesčio. Turėjo apie 165 
narius. 1936 valdyba: pirm- L. 
Pivorunas. sekr. G. Bložis, instr. 
J. C. Miller.

1934 veikė Lituanikos basket- 
bolo ratelis. Pasižymėjo šie: P. 
Kriaučiūnas (Kraus), E. Kriau
čiūnas, studentas, De Paul uni
versiteto fulbolo ratelio kapito
nas/?- Barskis 1934 laimėjo dau
giausia taškų. A. Laurutis 1933 
bpvęs De Paul universiteto bas- 
ketbolo ratelio kapitonas. Buvo" 
išgarsčfę B. Budrikas, E. Jasels- 
kis (Jassen), J. Kliučinskas,' J. 
Tendžius (Tendzy^ ir kt.

(Bus daugiau)

klubas. Vėliau abu šie
susijungė ir pasivadino 

Klubu.
Bridgeporte įsikūrė Lie-

IŠ KITOS PUSĖS
mankštos, kumščiuotis, ristis ir 
kiloti svorius. Taip pat rengti 
pasilinksminimo vakarus ir šo
kius. 1911 turėjo 60 narių. Klu
bo narys Gestautas tais metais 
galinėjosi su pagarsėjusiu ame
rikiečiu tvirtuoliu C- Cutler. Į 
sutartą laiką amerikietis lietu
vio nepaguldė. Klubiečiai džiū
gavo. Tuo laiku ir klubietis Del- 
kus pradėjo reikštis kaip sun
kaus , svori o ristikas ir dalyvavę 
įvairiose rungtynėse. įt

Vėliau lietuvių čempionai bu
vo: K. Šaipaiiusy medicinos stu
dentas, Ąmerikos'kolegijų čem
pionas; J? BanėeviSa 170'sv., P< Taip pat tada įsikūrė Uthuan- 
Katauskas, 155 sv., J. Šimkus ian^CIub, apie 40 narių, ir lavi- 
175 sv., A. Ačas 23d sv-, J. Ges- nosi sporte. Instruktorium pak- 

Vieni šoko,’o kiti kumštynėmis tautas 210 sv., D. jDudinskas 145 viestas P. Norkus, neseniai at-

klubai
Unity

1912
tuyiškas Atletiškas Klubas- Tiks
las — mankšta, mokytis kum- 
šciuotis ir ristis. Valdyba: P. 
Mažeika prez., V. Eringis vice- 
prez., J. A. Martinkūs sekr., J. 
P. Evaldas fin. sekr. ir J. Ridi
kas ižd. :

1914 susiorganizavo Regai Lie
tuvių Klubas iš 40 sporto narių. 
Įsikūrė ir Lietuvaičių Gimnas-| 
tikos Klubas Bridgeporte. Jo 
valdybą sudarė K. šlikienė, S. 
Staniliūtė ir M. Damijonaitienė.

Aleksas Ambrose,

CHTCAGOS LIETUVIU ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicągos lietuvių istoriją
(1869 —1959 metai).

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

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

Inž. UODAS MIKŠYS, 
'■ 50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA,

3

4

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 kūn. 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 viršeliai. Paštas $2. r”rr * t’

C- '■ ■ ” ' NAUJIENOS
|j'- 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 50608

Mūsų laikraščiuose,, ir DIR
VOJE, pasirodo lituanistinių 
mokyklų auklėtinių rašinėliai. 
Iš vienos pusės labai malonu, 
kad lietuviukai mokomi rašyti 
lietuviškai, iš kitos — jų raši
niuose prasiveržia tėvų ne tik 
šventadieninės, bet kartais ir 
kasdieninės mintys.

Kaip pirmąjį atvejį galėčiau 
pacituoti iš P. LIETUVYJE pas
kelbto premijuoto vienos mer
gaitės rašinio. Kalbėdama apie 
“tautos prisikėlimo viltį”, ji ją 
įžiūri tokiame reiškinyje:

“Daugiau ir daugiau lietuvių 
pastebėjo, kad amerikiečiai 
neturi tikrų šaknų, niekam ne
priklauso.”
Tuo tarpu kai kurių slaptų 

kasdieninių minčių šaknis gali
ma įžiūrėti ten pat paskelbtam 
vaikino rašinyje:

“Tais laikais Amerikos trylika 
kolonijų neturėjo daug gyven
tojų, bet jose buvo, daug miš
kų, pilnų . . . kailiuotų gyvu-, 
liukų, kurių šiltų kailių, po-į 
.nios GEIDĖ savo pastatus, 
kepurėms, ir, kitiems drabu
žiams . . .n.. .:
Atrodo, kad drabužiai turi ne

mažai vietos ir kitu vaiku min-

tyse. ATEITIES p.rp. 8 Nr. skel
biamos ištraukos iš ateitininkų 
stovyklos laikraštėlio UŽBUR
TA KARALYSTE:

Aš norėčiau būti modele . . • 
Būti modele būtų labai sma
gu, bet aš tikrai nežinau ko
dėl.” -

Arba:
“Kai aš užaugsiu, aš norėčiau 

.būti madų kūrėja . . Tada ke
liaučiau po visą pasaulį ir 
kurčiau naujas madas. Gyven
čiau dideliuose rūmuose ir tu
rėčiau visko, ko tik noriu.” 

Arba:
“Pirmiausia norėčiau būti 
modele . . . nes yra įdomu 
drabužius kurti' ir daug, dra
bužių krautuvėse šiandien 
yra labai negražūs.”

Arba:
“Aš noriu būti modele arba 
madų kūrėja. Man irgi būtų

■ įdomu būti daktare, bet man 
nepatiktų operuoti.”
Toks ateitininkių veržimasis į 

modelius labai sujaudintų to 
žurnalo steigėjus, bet ką dary
si? Nūdien net vienuolynų už
simosimai finansuojami madų 
parodomis. vm

(Iš Dirvos)

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir moksle 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vine< 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jctniko, V. Stankes*, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis Ii 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės Ir A. Varne
kūrybos poveikiais. 365 push knyga kainuoja tik 13.

t DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istorijų Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi'ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 52.

s VLeNIšO ŽMOGAUS G V V EJMIMAS, 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 B2. (

• LLfcrrU V Iš KASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašanska 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės U 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys fliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodami 
vitovardfių pavadinimai Ir Jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
nandlngoje_335 puririknygoje yra Rytprūsių Žemėlapis. Kaina M.

'• KĄ LAUMŽS E1M2, rašytojos Petronėlės Orintaltės atsS 
minimai ir mintys apie asmenis Ir vietas neprik. Lietuvoje ir plr. 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik ?3. . j

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras 
tas Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe* 
riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*. 
Knyff® yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja |6.

'• SATYRINIS NOVELAS, M. Eoečenko kūryba, J. Valalfle 
vertimas. JOS pri. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina fX*

Knygos gaunamos Naujienose, I7JS So. Habied St, ChJcage, 
IE I0CM. Ųisakant paita, pridėti lolazf portvutlma MaSdamfc

3 — Naujienos, Chicago, Ill. — Sat.-Monday, Juns 12-14, 193^-
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NAUJIENŲ raštinė atdara, kaariien, išakytus »kmadWmfra,

Motiejus Šumauskas
Vakarykščiose Naujienose buvo paskelbta žinia, pa

imta iš Vilniuje leidžiamos 'Tiesos, apie šių metų gegužės 
28 dieną Vilniuje mirusį Motiejų Šumauską.

Visi tremtiniai, atsiradę Amerikoje po Antrojo Pa
saulinio karo, apie Motiejų šumauską buvo girdėję. Ame
rikoje galima rasti ir tokių, kurie mirusį šumauską pa
žino, su juo susitikdavo visuomeniniame darbe. Gali būti 
ir tokių, kurie su Šumausku buvo kalėjime.

Pats šumauskas, besikalbėdamas su pažįstamais ir 
nepažįstamais žmonėmis, dažnai pasigirdavo, kad jis yra 
bemokslis. Jis, gimęs ir augęs Kaune, ėjo į vietinę pra
džios mokyklą, bet pats nebuvo jokioje vidurinėje mo
kykloje ir nėra baigęs jokių kursų,'kurie būtų’ jam pa
dėję daryti partinę karjerą. Jis nevengdavo pasakyti, kad 
jis buvo bemokslis, bet iš tikrųjų jis buvo savamoksjis..

Jis gimė 1905 metais. Karo metu su tėvais buvo iš
vežtas Į Rusijos gilumą, kaip turėjo progos išvažiuoti lie
tuviai geležinkeliečiai. Jo tėvai buvo apsigyvenę. Petro
grade, gyveno tomis pačiomis idėjomis, kuriomis gyveno 
to meto rusai geležinkeliečiai. O kai Lietuva tapo nepri
klausoma, tai šumauskas 1918 metais grįžo į nepriklau
somą Lietuvą ir įsitraukė Į tuometinį lietuvišką gyvenimą.

Jaunas Motiejus kalbėjo lietuviškai ir rusiškai, nors 
kalbinės žinios buvo labai paprastos, galima sakyti — gat
vinės. Kiek vaikai Petrogrado priemiesčiuose kalbėdavo 
rusiškai, tiek pats Motiejus kalbėdavo ir suprasdavo ru
siškai. Kiek tėvai namuose kalbėdavo lietuviškai, tiek ir 
Motiejus težinojo lietuvių kalbos.

Pradžios mokyklą jis pradėjo lankyti Kaune, bet, ma
tyt, pradžia buvusi gera, nes Motiejus kalbėdavo visiems 
suprantama lietuvių kalba.

Besimokydamas pradžios mokykloje, jis pradėjo mo
kytis ir raidžių rinkėjo amato. Šis amatas jam daugiau 
padėjo gyvenime, negu kitiems aukštesnės ir aukštosios 
mokyklos. Jis suprato kiekvienos raidės reikšmę, jam aiš
kėjo kablelių ir taškų svarbąjr jis pramoko eilutę matuoti.

Raidžių rinkėjo amatas jį padarė nusikaltėliu. Jis, 
atlikęs paskirtą darbą, o kartais ir darbo metu, pradėjo 
rinkti įvairius atsišaukimus, kurie jį nuvedė prie nelega-

’ lių lapelių spausdinimo ir prie įstatymų laužymu. Jis ne 
tik rinko ir spausdino lapelius, bet juos ir platino. Už tą 
lapelių platinimą jis pateko į kalėjimą. Pateko ne vieną 
kartą. Lapelių spausdinimas nuvedė prie komunistinio 
jaunimo, o tas jau ir prie teroro ir kalėjimo. Viską ap
skaičiavus, šumauskas nepriklausomoje Lietuvoje pra
leido 8 metus kalėjime. O jeigu dar prie to pridėsime į 
pustrečių metų karo tarnyboje, tai šumauskas neturėjo 
ir laiko mokytis. • - «•

Iš 8 metų, šumauskas didžiausią laiko dalį praleido ’ 
Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. Susidaro įspūdis, kad 
jis nieko kalėjime nedarė, bet tiktai sunkius akmenis ne
šiojo. Tikrumoje, Kauno kalėjimas jaunam šumauskui 
buvo geriausia mokykla. Kalėjime .jis turėjo du labai 
gerus mokytojus. Vienas buvo kun. Liudas Adomauskas, 
o antrasis — Pijus Glovackas. Reikia žinoti, kad Kauno 
kalėjime laikomi politiniai kaliniai jokio darbo nedirbo. 
Jie turėjo gražaus laiko, popieriaus ir knygų kiek tik 
nori ir kokių tik nori. Kun. Adomauskas jau buvo su- 
komunistėjęs. Suradęs pastabų šumauską, jis jį palenkė 
į komunizmą. Kiek vėliau tokios pačios įtakos į Šumauską 
turėjo ir Pijus Glovackas. Šie du vyrai iš nemokyto, pa
grindinių mokslo žinių neturinčio jaunuolio padarė komu
nistinės santvarkos šalininką. Pačioje Lietuvoje komu
nistų nebuvo. O. kurie buvo, tai buvo už grotų. Bet rėi-. 
kalai taip susidėjo, kad kalėjime laikomi komunistai tapo 
geriausiais Šumausko mokytojais.

Jeigu Šumauskas turėjo kokių žinių apie komunistinę 
santvarką, tai jis jas gavo iš tų dviejų vyrų. Apie komu
nistinę sistemą ir jos tikslus tų dviejų mokytojų žinios 
buvo labai lėkščios, bet tų žinių užteko, kad jiedu Šu
mauską pastūmėtų visai nelietuvišku keliu.

Liudas Adomauskas, didžiausią savo gyvenimo dalį 
Iškunigavęs Lietuvoj ir frontuose, parašė knygelę apie 
padarytą savo gyvenimo klaidą, jis neturėjo tapti-kunigu, i 
O gyvenimo pabaigoje-jis padarė antrą klaidą. Jis. nuėjo 
į “liaudies seimą”, ir pasirašė nutarimą prašyti . įjungti 
Lietuvą ! Sovietų Sąjunga, o kai čekistai ieškojo valdžios 
pareigūnų, kad, < saugumo sumetimais, galėtų išvežti -į 
Penzą, tai buvęs kunigas- pasislėpė, kad jo neišvežtų į 
Sovietų Sąjungą. Lietuva jam geriau patikusi.} , ■-

Glovackas nespėjo nuo čekistų pasislėpti, kaip-tai pa
darė Adomauskas. čekistai liepė Glovackui apsirengti ir 
su jais išvažiuoti. Ukmergės plentu jis,-kartu su kitais, 
buvo išvežtas į Rytus. Kai privažiavo prie Utenos; tai 
kita čekistų grupė išvedė Glovacką šalia kelio ir nušovė. 
Šumausko rusai nešaudė. Jis buvo išvežtas i Minską, o vė- 
liau į Penzą, kartu su kitais lietuviais. Pats Šumauskas 
vėliau pasakojo, kad rusai padarė klaidą, Glovacko jiems 
nereikėjo šaudyti. . * •• ' -

Kaip Adomauskas, taip ir Glovackas, buvo turtingų 
ūkininkų vaikai. Kas šiuos du vyrus traukė į komunizmą, 
sunku pasakyti. Matyt, kad mirtis dažnai traukia žmogų*. 
Tai nėra joks aiškinimas, bet tiktai konstatavimas fakto, 
kad dalį lietuvių traukė idėja, kuri nei lietuviams, nei 
patiems rusams nieko naudingo ir gero duoti negali. Yra 
daugiau lietuvių, turtingų lietuvių vaikų, kuriuos pa
traukė komunistinės idėjos.

Vidurinės mokyklos nelankęs pastabus Šumauskas 
Maskvai buvo naudingesnis, negu universitete Studijavęs 
teisę stambaus ūkininko sūnus Glovackas. 1940 metais 
bemokslis šumauskas buvo paskirtas Lietuvos pramonės 
komisaru. Jis savo pareigas patenkinamai atliko, nes 
buvo pramokęs tiksliai matuoti raidžių eilutes.

Sutvarkius Lietuvos pramonę, šumauskas buvo pa-

Tarptautinės komisijos nariai gydytojai atkasė ir atpažino Katyno kadagynuose čėkištų mi 
žudytus lenkų karius ir inteligentus.

JUOZAS ŠVAISTAS

PETRAS ŠIRVOKAS
NUOTYKIŲ NUOTYKIAI ŽEMĖJE, 

PRAGARE IR DANGUJE

Visi velniai tylėjo, nieko nesakė ir nusikaltė
lis. Nekaltieji ne todėl tylėjo, kad labai vieningi 
būtų buvę, bet kad Dūliaus keršto bijojo. Liuci
feris mokėjo ne tik valdyti, jis sugebėjo giliau 
pažvelgti į savo valdomųjų vidų. Bematant per
skrodė visus velniškomis savo akimis ir, pakėlęs 
koją, parodė Į Dūlių:

— Tu padarei ?!
Dūlius nebesigynė, viską prisipažino.
— Niekše, tu, niekše! O kas paskui? Ką pa

sakė anie du seniai?
— Tebūnie Dievui ant garbės... Jo valia 

šventa. ..
— Matai! Apvogei tokius vargšus ir padarei 

dar taip, kad anie pagarbino Dievą... Daugiau 
man nė kojos j žemę! Turėsi vėl tupėti čia ir kurs
tyti senus savo katilus, kol aš nepakeisiu šito nu
tarimo !

Savo bausmę bei pažeminimą Dūlius priėmė 
- riškai. Jis toks pat likusi išdidus ir mažai sie
kus. B •. P-^ro muštras buvo aplamdęs ir jj: dau
giau suartinę u kitais velniais ir padarė sukal
bamesni. . ■ ■ .

ks padaras, kada gyvybinė ga

kad buliui patašė pikį’*.'*' Ą .
Priešingai, tos piktds tirados 

komunistų spaudoj buvo paĮeis- 
tos ne prieš Am. Baltų lygą, 
jOs skirtos ALTai ir VUIKiii, kad 
lietuviai patys nuvertiną-'sąyo 
politinius yęikšnfuk-rtf;.:jidš 
pasitiki ir : ęasišamdė Wsvi^H5 
md darbui Hannaford bendrovę;

- J*— -S. - » "jį-' v'

Visi žinome, kad :įeik&-.są^į 
niągai yertiiti sava ir
^ięktųs darbus. Bet, .• deja,;. prak* 
tikęų ^yįaąi-lkJtaip^Jį ‘.jiąts

Kojelis; mesitąikp^;dė^ęitx

A; TAMULYNAS

Pastabos dėl J. Kojelio straipsnio == 
Keturi konkretūs laisvinimo darbai

(Tęsinys) veikia Baltų Laisvės- lyga” pa- ■
žymi, kad Hannaford- bendrovei 
kas' mėnesį išmčfka 9,000 dolVi 

Kol kas apie Am. Baltų Lais
vės Lygos atsiekimus politinėj 
veikloj nėra-ko kalbėti, nes nie- , 
ko realaus-nėra atsiekta. Politi
nėj veikloj nieks negali-(įidžiėo^' 
tis savo a [siekimais. Visąs mūštj' 
laimėjimas, kad išlaikome . Lie
tuvos laisvinimo bylą gyvą-' — 
didžiosios valstybės ’ nepripkžis- 
ta Lietuvos pavergėme, .LĮėtu-- 
vos valstybingumas nėnūtfauk* t 
tas, kaskart
Lietuvai draugų laisvės kovoje. AauJa
Lietuvos laisvės Ėyla yrriterp U°: . atmeta ;■ suderintos. veikios 
pasauliniu spręstinų problemų, ^^ybę, 

; i / ' u *. kokybę,
J. Kojelis, norėdamas iškelti .; fiotiniais

Am. Baltų Laisvės, lygos įstei-. teisiu tų: ' ' \ -
gimo ir Hannaford- bendrovės \;
p&samdymą Lietuvai laisvinti * \ ’
reikšmę, įtikinėja, kad net Lie-; 
tuvos pavergėjas tuo susirūpi
nęs: “Per trumpą laiką,kiek 
daug piktų tiradų paleido prieš 
Baltų Laisvės lygą. Tai ženklas,

J. Kojelis teigia, kad nevieno
dai vertinami, mūsų politinių 
veiksnių aisiekimai, ypač nu
vertinami- Am. Baltų Laisvės ly- 
gos darbai. * J f 
j Am. Baltų Laisvės lyga yra 
nąėjas/.Kjftifbrfiijoj pagimdytas 
politinis veiksnys — pasisam-i 
dęs Hąnifafbrd liėttf-
viū Apolitinei veiklai garsinti. 
Nąujairi vikshhn reikia- daug 
pinfghp- J. Kdjėks rašo’: “Aliar- 
nittojama-, kad 5,000' dol.- liet; 
pihigu viSuomeifei ' per didelė 
našta, bet Jei pastebėsi, kad 
aliarmuotojas išleidžia dvigubai 
daugiau, būsi apkaltiatas darbi 
kenkimu ir viėnybėrifi&dymu”.

Sunku patikėti J.K.-teigimu, 
kad dėl 5.000 dolerių, keltų kas 
aliarmą. J. Kojelis nepasako, ar 
ta suma reikalinga Hannaford 
bendrovei sumokėti kas mėnesį, 
ar už .visus metus? Bet tame pa
čiame Draugo numeryje P. Al
gis Laurinaitis straipsnyje “Ką

posakio
. kia”: Tai/ spi*ę'sk5T€\-'iš 'sfo'xj.K,. 
tvirtinimth '“feCszW;&li^ieikri

to atmeta ’sūdmSntdą . veiklos 
būtinybę, prisiima- dtdeįęį; atsa-

skirtas. Lietuvos liaudies komisarų tarybos pirmininko: 
pavaduotoju. Karo metu jis buvo paskirtas Lietuvos ko
munistu partijos partizanų operatyvinės grupės štabo’ 
nariu. Buvo Vilniaus miesto vykdomojo komiteto pirmi
ninku. Buvo Lietuvos ministerių tarybos pirmininku vie
nuolika metų, bet visą laiką turėjo pavaduotoją rusą, ku
ri sis ryto pasakydavo šumauskui, ką pirmininkas turi: 
daryti. Šumauskas buvo darbininkų kilmės bemokslis^ 
kuris labai atidžiai klausydavo okupanto .ir lietuviams 
padarė neapskaičiuojamą žalą.

minamoji jėga pajuokom ar nuolatiniam kitų pa
sipiktinimui ima ir iškrypsta iš visų nusistovėju
sių formų ir normų. Padaro, kaip sakoma: vienas 
tik nesusipratimas. Kiek beieškotum žodžių — 
kriaukutis, kreivūzas, mamokas, keverza — vis- 
tiek neišreikštum nei tikrosios Baukės išvaizdos, 
nei to įspūdžio, kuris susidaro pažvelgus į jį. Jo
kia karinė uniforma nebūtų tikusi nei jo figūrai, 
nei judesiams — vien tik karikatūra. 'Geriausias 
pasaulio viršila nebūtų padaręs iš jo tikrojo ri- 
kiuotininko. O čia lygino, tampė drauge su kitais.

Na ir kentėjo vargšas. Pabaudos krito ant jo, 
kaip musės į neišplautą pienuotą dubenį. Kiek
vienam instruktoriui rodėsi, kad jis nenori, nesi
stengia. O Baukė stengėsi, iš paskutiniųjų. Juo kliedi? Vienas tasai tebuvo ir tebėra! -
daugiau stengėsi, juo prasčiau jam išeidavo bei 1 ' Tąf sakai, jokio kito nėra — vien tik Ifiū- 
apvykdavo. žiūrėk, besilygiuodamas linijoj2 taip J gų? Tad Iš.kurgi tie visi kankinimai, nėrimtyti, 

negirdėti, čia dabar atsirado?

fiesatū balsu suspiegė Baukė. 
žmogtrs čion atnešė.

— purvinas, murzinas, gausiai išprakaitavęs gu
lėjo Baukė pragaro asloje ir lekavo kaip šunytis. 
Netoliese išvargintas gulėjo ir Dūlius. Baukė pri
šliaužė ir paklausė:

— Dūliau, tu išmintingas, tu visur esi buvęs, 
pasakyk: kur yra antrasis pragaras?

Dūlius staiga pakilo ant abiejų alkūnių, 
žvilgt, žvilgt, pasižiūrėjo į Baukę ir stangriai 
būmpsino savo uodegos galu į aslą. Jis tiek buvo 
susierzinęs, kad anajam pavadinti nesugavo ant 
grentųjų tokio pikto ir aštraus žodžio. Todėl atsi
liepė tik taip: s

— Ak tu, avinėli cukrinis, ir dar su gelsvu 
-kaspinėliu pakaklėj! Apie kokį čia dabar antrąjį

ko ALTal iri
.siems ■ .yra.--- Wpma,’. .
VLIKas dirbo savo :
bą,: kuriant- jbiibuyp/ įkiirtcją, 
kada L, - Bendruomenė.dfž- bu-- 
yo negimusi. T.ieri -Bendtuonię>. 
nė suorganizuotai:.^ilbūriąfeir 
veiklai. Ir niek&į
Kas nereikalavo^ kaip kad; 
teigia,, kad Lietė B-nė subordi- 
-nuetųsi. politinei ■ verkiai: y ' L.'1

- r .(Bus daugiau)' .3

— Generolas Leopoldo Galtiė- 
ri pareiškė, kad Argentinos, ką-, 
riai niekad netitraųkš-iš: Falk- 

ams . land salų" ir niekad nuo jų; ne- 
Į atsisakys" ; . ' < ',/• ' _• 7" U .v i' .

su anais

išvers pilvą, taip perkreips pečius, galvą, o akys, 
akys — tiesiog neapsakoma. Pradės žengti
jos nepataiko. Po kelių bandymų sugauna' koją 
— rankos tabalojasi, kaip žvirblių baidykles pa
galiai.

Baukė buvo vadinamas dar, pramintas, Ak. 
Jis pats nuolat atsidusdavo taip. Savotiškai glau
dus ir net tarytum į verksmingumą palinkęs. Kiti 
kalbėdami su juo arba apie jį, irgi dažnai pridė 
davo “ak!” Pavyzdžiui: “Ak! ką tas Baukė pa
darys? Ak, bene jis supras? Ak, vien tik bėda 
su juo!” Paskui jau tiesiog: “Kūr tas mūsų Ak?”

Kartą po vieno tokio muštro — gulk! kelk!

— TŽip.
— Ką gi jie ten, tie "žmonės, taip kankina?
— Vieni kitus.

. — Tai žmonės iškenčia?.. >
— Ir dar kaip! štai pats matai tą seną karei

vį. Jis vašką iškentėjo, tik blogai ,kad, tiek daug 
tų kartybių prisisunkęs, dabar nejučiomis nori 
Viską išlieti ant mūsų.

— Viri taip iškenčia?
— Ne! Kurie neiškenčia — miršta.

--j-i .r.-i- U:■ -..j;..
— Glušai ! Tu ne apie mirtį dabar-galvok, beri 

kaip atsikratyti to netemtd žmogaus:'/'.U- u: ■■
— Na, juk švilpa, Geveliukas ir. kiti- visviėn 

pasiliks. Anie taip pat kankins...
— Eė! Pašalihkim tik tą žmogų - 

bematant apsidirbsimi • . 7 - Č
Dūlius šiuo metu kaip tik buvo begaivojąs 

apie sukilimą. Seniai kažkas panašaus durtkšojo-. 
jo pasąmonėj. Daug .sukilimų buvo matęs žėmėjjL 
tik kad ne visi jie nusisekdavo.' Jib įsitikino^ Hd 
pradėti nėra jau taip sunku —- sunkiau išvestį iki 
galo. O tada, jei nepasiseka — dažniausiai tik 
mirtis, šitas antrasis sukilimo moniehtas ,dąū^; 
giausia baugino ir sulaikė-jį nuo viešo pobūdžių 
veiksmų. I)io tarpu tik pats vienas planavo,' 
svarstė. Jiš-finkusrir
būtų patikimesni, išlaikytų paėlAptį.

Norint nuosekliai prieiti galutiniųčįfŽ 1
du, žinoma, čia tektų mums tiktai spėlioti 
ar nebūtų panašus sukilimas įvykęs pragare ?>$ 
to meto pragaro istorijos visai aišku, kact nebuvo.' 
Vienas toks stačiai netikėtas įvykis, iš paži&rdį* 
gana paprastas, daug lengviau viša. tai nulėf^'. 
arba išsprendė.

4 (Bus daugiau)’.-;-'•

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 

SKAITYTI DIENR

bėgtee! at-statyt! gulk! kelk! bėgtee! a t-statyt! — Tad ir mes mirsim?



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

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 & Halsted SL, Chicago, IL 60608

DK. PAUL V. DABG1S
•YDYTOUS IK CHIHUKOAS SUSIRINKIMŲ

PRANEŠIM JĮ

*

i

TH.: MZ-W arte 561-VS

*•/ TEL. 233-8553
Sarvic® 855-4506, Pase 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ; AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal Misi tarimą

— Lietuviu Moterų Apšvietos drau
gijos pusmetinis nariy susirinkimas 
įvyks šeštadienį, birželio 12 d., 1 vai. 
po pietų, 3808 So. Union Ave. Narės 
prašomos dalyvauti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Taipgi laikas 
užsimokėti nario duokles. Po šio su
sirinkimo, draugija turės vasaros 
atostogas. Aptarus klubo reikalus, 
bus vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

Panevėžyje artimieji atpažino bėgančių čekistų 
nužudytą gydytoją.

AR TAIP BUS

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

; ‘ 4600 W. 103rd Street

Valandos pagal susitarimą

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal
pos klubo pusmetinis nariy susirin
kimas įvyks sekmadienį, birželio 
13 d., 1 vaL popiet, Anelės Kojak 
salėje, 4500 So. Talman 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, klubas 
turės atostogų. Reikalui esant, kreip
kitės į finansų raštininkę B. žemga
lis, tel. 847-2879.

Rožė Didzgalvis, rast.

OPTOMETRIST AS

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

Tikriną akis. Pritaiko a kinins 

ir "contact lenses”.

— LKVS RAMOVĖS Chicagos sky- 
riaus nariu susirinkimas įvyks š. m. 
birželio men. 20 d.^12 vai. Jaunimo 
Centre. Valdybą

— Dabar nustatyta, kad visos 
toliausiai esančios keturios pla
netos turi žiedus.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PUSUS 

PROSTATOS CHIRURGU* 
265S WEST 63rd STREET

Valandos: ant rad. 1—4 i

— Teigiama, kad generolas 
Menendez gavo įsakymą paruoš
ti Argentinos karius išvežti iš 
Falkland salų.

Ofiso telefono; 776-2880,
Sašdaadioa 448-5545

■.MET THE CHALLENGE!

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 33718 

Tel. (8132 321-420®.'
■SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

*-“L
PERKRAUSTYAAAl

Leidimai — Pilna apdraeda 
ŽEMA KAINA

. priimam Master Charg*
ir VISA kortele*.'

R. ŠERĖNAS. TaL 925-8063

Apdraustu porkrauctyma* 
iš ivairiy atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
ToL 376-1882 arba 3765996

SOPHIE BABCUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmalieniaif 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stotie WOPA - 1490 AM 

transliuojamos iš musy atodijet 
Marquette Parka.

Vedėja — Aldona Daukur 
TaMu 778-1543

7159 So/MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 60629

PROGRAMA

Seninsią Lietuviu Ra&jo progra
ma Naujojoje Anglijoje, iš stoties 
VVLYN, 1380 banga AM, veikia aek- 
madleniais nuo 8 iki 8:30 vaL ryte, 
perdaodama vėluosiu pasaulinių 
tinią santrauką Be to, komenta
rai, nufiUL dainos, ir Maftetės 
Pasdfcą. Aą fnograma veda Stepo 
ern^ir Valentina Minkai. Btxaio I 
reiklMs kratpfs į Baltic florists — I 
gėlių bei dbvsmu kr antute. 5^1 E. I 
Broadway, So. Boston, Mess. 02127. I 
Telefonas 268-0489. Ten pat gau- 1 
aames ''Naujienos”, didelis peši-1 
rtnkfmas lietuvišku knygų Ir lie-1 

tuvišku dovanu.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

M

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

] galvose, tapo pavojinga, nes jie 
bet kuria kaina norėjo žmonijai 
gero.

Tas ieškojimas žmoguje ir 
gamtoje tų trūkumų, kuriuos 
pats žmogus gali pakeisti, lai
mingai buvo naujos kultūros ir 
auklėjimo orientacijos pristab
dytas. Priešingai Marksui ir jo 
tezei apie Feuerbachą, naujoji 
kultūra rėmėsi principu, kad 
prieš perdirbant pasaulį, reikia 
jį suprasti. Auklėtojų pastangos 
tapo nukreitos į geresnį vieni 
k5tų supratimą, solidarumą ir 
atjautimą-

Be abejo, 
nuomonės tai 
Jei vertybių 
tai vien tik dėl to, jog žmonėms 
nusibodo eksperimentuoti nelai
mėmis, susietomis su visais pa
saulio pakeitimais, pagrįstais 
klaidinga, nepilna ir absoliutine 
idėja apie žmogų ir jo prigimtį.

(Iš Eur. Liet.)

prieštaraujančios 
kultūrai nedingo, 
sąvoka pasikeitė,

Apie dvidešimt pirmojo am-^ mas reikalauja, kad kiekviena 
valstybė pati organizuotų savo 
savižudybę, bet nepaliktų tai 
vykdyti kuriai nors kitai užsie
nio galybei.

Tokia mintis ir jos atgarsiai, 
aukštuosiuose sluoksniuose su
kėlė triukšmą, tačiau ta pašaipa 
mirties fabrikantams ir jiems at- 
sidavusiefns inžinieriams pakir
to sparnus.

Jėgos logika pasirodė neatlei
džiamo absurdo šviesoje. Rimtis, 
kuria.pasižymėjo nežabotos eko-j
nomijos ekspertai, kėlė dabar] m'yli”7r "n^Oo" myhų 
tik juoką.. Ir iš kitos pusės, to- nuo Neptūnd debesų
ta itaririė ideologija prarado tą yįfgjjuįų Antrasis žiedas yra

žiaus vidurį istorikai galbūt ra
šys šitaip:
. — Kai 1980 metais JAV-bės 
turėjo pakankamai priemonių 
32.000 kartų sunaikinti visus pa
saulio žmones, o Sovietų Sąjun
ga tai galėjo atlikti tik 29.000 
kartų, tai jau 2.000 metąis tie 
skaičiai tapo mažiausiai padvi- 
gubniti. Ir pagaliau socialistinė 
galybė pralenkė kapitalistinę 
pajėgą., savo priemonėmis nu
šluoti nuo- žemės paviršiaus ne 
tik visus išnaudotojus, bet ir iš
naudojamuosius.

Dėl to, JAV-bės, žmogaus tei- 
tių gynėjos, buvo priverstos ieš
koti -naujų savisaugos būdų ir 
išrado miniatūrinį aparatuką, 
galintį norimo ploto ribose su- 
paraližuoti visų žemės gyvūnų 
širdis. Tą apratą nesunku ne
šiotis kišenėje, o ją veikimas 
greitas ir neteršiantis atmosfe
ros. . > . . ■ . 4 -

Ir tada, 2014 metais, šimtui 
metų- praėjus po Pirmojo pa
saulinio karo, naująjį amžių at
žymėjo įvykis, po kurio visa 
žmonija atsiduso- Tai bjivo va
dinamasis Princetono pasijuoki
mas.

Įžymūs mokslininkai, naujo
sios Princetono universiteto gno
seologijos ekspertai, į kuriuos 
visas pasaulis buvo atkreipęs 
dėmesį, matydami televizorių^ 
ekranuose rodomas naujausias 
žmonėms žudyti priemones, pra- 
dėji juoktis. O kadangi tai reiš
kė kolektyvinį susinaikinimą, 
vienas tų mokslininkų pareiškė, 
jog tautinis orumas ir suverenu-

NEPTŪNAS TURI 
DU ŽIEDU

WASHINGTON, D.C. — Ast- 
rdnomai priėjo įsitikinimo, kad 
Neptūnas taip pat turi du žie
dus. Dr. Edward F. Guinan, 
Villanovos universiteto profeso
rius astronomas, naujais tele
skopais ištyręs Neptūną, tvirti- 

! na, kad vienas žiedas yra . 1,200

tik juoką.. Ir iš kitos pusės, to-
talitaririė ideologija prarado tą
savo energiją, kuri pavertė ją maždaug tokio paties pločio,

JEI JŪS NORITE SIŲSTISIUNTINĮ - DOVANA I LIETUVĄ IR USSR DALIS
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI

ŽINOMOS FIRMOSPACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, ING
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA:

į užkariaujančią ir autokratinę 
religiją.

Nuo to laiko, žmonės ėmė gal
voti, kad reikia mokytis geriau 
gyventi, bet nė ieškoti būdų sa
vo gyvenimą sunaikinti ir in- 
doktrinuoti. Jei dvidešimt pir
mojo amžiaus Princetono moks-] atstumoje nuo Žemės. Iki šio 
lininkai'atliko svarbų vaidmenį, meto'nebuvo priemonių pasiekti 
išlaisvindami ‘ psichinę energiją, Neptūną teleskopais. Bet elekt- 
būtiną žmonijos išsilaikymui, tai Toniniai teleskopai mokslinin- 
tolimesnė kultūros ir auklėjimo, kam s padeda. Jie ne tik žiedus 
revoliucija padėjo tą išsilaikymą! pamato, bet turi galimybės ir 
sutvirtinti.

Marksas ,smerkė-'filosofus, no
rėjusius suprasti pasaulį, ir skel
bė savo idėjas pasauliui per
dirbti. Jo, Markso, pasaulio per
dirbimas tapo svarbiausia politi
nės veiklos mintimi. Lygiagre
čiai Vakarų mokslas, tiek pra
plėtė genetinių, psichinių ir mo
ralinių pakeitimų lauką, kad 
idėja perdirbti žmonų, permo- 
deliuoti jį pagal tobulą planą, 
gimusį ieškotojų ir sociologų organizmo apsaugojimui.

Šį reiškinį turėtų gerai įsidi- : 
mėti automobilių vairuotojai.

i Keliaudami gražią dieną, jie 
greičiau susigriebia ką daryti 
gresiančios nelaimės akivaizdoj, 
negu audros metu. j

Bendrai imant, oro pasikeiti
mai žmogų paveikia gana stip
riai. Didesnis oro spaudimas,' 
kuris atsiranda prieš lietų, ar ki
tokią staigią permainą, atsilie
pia į mūsų kraują ir visą orga
nizmą. Netgi, pvz., angliakasys, 
kuris dirba giliai požemyje, pa
junta savyje oro permainas že- - 
mės paviršiuje. 1

kaip ir pirmasis, bet jis yra 
4,200 mylių. atstumo j e nuo de
besų viršūnių.

Reikia turėti galvoje, kad 
Neptūnas, tolimiausioji Saulės 
planeta, yra 2.7 bilijono mylių

išmatuoti jų plotį.

KAIP ORO PERMAINOS 
PAVEIKIA ŽMOGŲ 

f 
Yra pastebėta, jog neramioje 

dienoje, audrų metu, žmogus 
lėčiau orientuojasi ir “susigau
do”, negu saulėtoj dienoj. Toks 
reiškinys paaiškinamas tuo, kad 
mūsų nervai blogame ore yra 
labiau įtempti ir sukoncentruoti

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2b33 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

1776 Broadway, New York, N.Y. 10019 — Tel/ 581-6590, 581-7729
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu lai

ku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis. kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

. Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir sek
madieniais — nuo 9 valandos ryto iki 4 valandds popiet.

MOŠŲ SKYRIAI:

Miami Beach, FU. 33139 — 1201 17 SL_____ ____
Allentown, Pa. <— 126 THghman Street ------------ -— —
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street
Brooklyn, N.Y. 11218 — 48$ McDonald Avenue ----- 
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ------------ -------
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue------ - -
Chicago, III. 60629 — 2608 West 49 Sn»et---------------------
Chicago, HI. 60822 — 2222 Chie«go Av«..................—
Cleveland, Ohio 44134 — 5689 SUt, Rd.------- -----------------
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue —-------
Herkimer, N.Y. — Me Kennan Rd.----- ---—-——
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue ...— 
Chester, Pa. 19013 — 2819 W. 3 St.__ ________ _ ___
Los Angeles 4, Calif. ~ 159 So. Vermont Avenue -—« 
New York 3, N.Y. — 78 Second Avenue ......—
New York 3, N.Y. — 324 E. 9th St. .....  ?.... —- -
PhiiadeUhia, Pa. T9123 —— 1013 KL Marshall ^. .--^4 
Phoenix, Arfr. 85027 — 22047 N.rBlock* Cehyon Hwy. 
Rahway, NJ. — 47 East Milton Avenue .........1___ —
Silver Springs. Md. — 1002 Kennebec Ave.’_ L.--------
South River. NJ. — 41 Whitehead Avenue-------- ——
Syracuse. NY. 13204 — 515 Marceltot Street __ ______

673-8220 
.435-1654 
342-4240 
643-0090 
895-0700 
486-2818 
925-2787 
227-4850 
845-6078
365- 6780
366- 3939 
365-6740 
478-2871 
385-6550 
£74-1540 
475-7430

(215) WA 5-8878 
_ (602)

(305)

(3T2)
.... (216)

(31S)

(3»)

(301)

942-8770 
381-8800 '
589-4464
257-6320
475-9746

— Berlyne yra keli tūkstan
čiai palestiniečių. Jie maršavo 
su “taikos” demdnslrantais’ 
giedojo “Mirties Reaganui!”

ir

» Sūnaus garbė tėvo švar
ku dėvi.

KNOW YOUR HEART

IKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

VANCE FUNERAL HOME 
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Teh: 652-5245

Aikštės automobiliams pastatyti

lS5ea<c®

Lt&ttsvhl

STEPONAS C, LACK IR SŪNŪS

&». HALSTED STREET TeL YArdr J-UU

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSI.

(LACJLAWICi)
2^24 WEST 6VU STREET HSU
UQ28 SOUTHWEST HIGHWAY, rajoa Hilu, pi- Į74-5UII

AJMULAl^SO
< PATARNAYUAAS

BUTKUS - VASATTIS
T«L: OLympic Z-1H2

PETRAS BIELIŪNAS
048 So. CALIFORNIA AYR TeL: LAfaytiU l-MTJ
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TURIU PAAIŠKINTI

Liudininkas

JAU ATSPAUSDINTA

Dažo namus; iš laukoBRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

READER & ADVISER
CARD READING

MISS JENA

—

82.00
KAINA

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

14.00 
tt.OO

PHYLLIS. KUMSKIENĖ 
SVEIKA IR STIPRI

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS

PERSONAL
Asrtwnp l*4ko

Ilgametis patyrimas 
let ruošiatės keliauti

JOHN GIBAITIS
Advokatę įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė, 

(312) 776-8700

Laikrodžiai ir bnageayW 
į Pardavtmsg ir Taisyiaas 
. 2M4 W**f IVth Strm* 

T»L REpublte 7-1941

TUCKPOINTING
GLASS BLOCK WINDOWS
CAULKING-WATERPROOFING

Call BRENNAN 
448-0092 or 424-6904

if iš vidaus.
Darbas garantuotas.

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

Siuntiniai | Lietuvą 
ir kitus kraštus <

F, NEDAS, • 4059 Archer Avtero*,
CMeaįo, I1L

F. Zm*Ua Aeeirf 
»MW W. 95* **•

Pert, tU, 
.40642, - 4244454

Naujienos, 1739 S. Halsfed St 
Chicago, IL 60608

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. t •

Naujienų” 1982.6.9 d. lai- 
paskutinianie puslapyje,

— Argentinos kariai Falk
land salose ginasi nuo britų, bet 
jie nesirengia pulti.

IteMt lemt — Fsntovhrai 
RIAL 1STATI FOB SALI

2 po keturis, medinis, Brighton Parke. 
$39,500. Savininkas dueda 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 tęh 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

DĖMES IO .
42-30 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automaMUa.

Liability apdraudimas pt r rin te- j 
kam*. Kreiptis:,

A. LAURAITI!
4645 So. ASHLAND AVI. i

Tel 523-8775 !

antrojo pasaulinio 
O jeigu sovietus

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
ileista knyga su legaliikomit 
ormomis

Knyga 8 u formomis ga u Da
na Naujienų administracijoje.

. Ponas Kumskis, pristatyda
mas savo dukras ir kitus šęL 
mos narius, priminė, kad žmona 
buvo sunegalavusi ir negalėjo 
ateiti. '■''

Bet ponia Kumskienė neturi 
jokio reumatižnio'’ ir visai ne
buvo vežimėlyje. Ji yra stipri -ir 
sveika, nikstelėjimas praėjo, 
o dabar ji važinėja nauju auto
mobiliu, eina j darbą ir buvo at
vykusi i Naujienas pasakyti, 
kad joks vežimėlis jai nebuvo 
reikalingas.

REPAIRS — IN GENERAL 
{vairūs Taisymai .

2746 W. 47th St, Chicago 
' s 254-5969

4612 S. Paulina St. 
(Town of Laka)

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS I&SIMOKEJTM A18.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Ji - ’

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

X BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

sąžiningas darbas 
kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau
' >727 S. Western Ave, Chicago, UI 60643

Telef. 312 238-W87
» N«nofcatt» patrmavlmM užsakant lėktuvu.' traukiniu, laivu keli 

rijj (cruise*), riešbučh) ir automobilių nuomavimo rezervui 1* g; Pardnod 
ce kelionių draudimo*; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus tišttr 
Sudarome iškvietimu* giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame Info- 
nacijų visai* kelionių reikalai*

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvai*, tik sėliu rejerrooa. rieti 
i anksto — prieš 45-80 dienų.

ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą Įspūdžiai. Tik____

Gailina taip pat užaakyti paštu, atsiuntus čekį nrh* 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant SI persiuntimo išbridom*.

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

Skambinti angliškai po 6 vai. vak.
Tel. 767-4592

AIŠKUS ĮRODYMAS

Vienose didelio miesto kapi
nėse buvo pastatytas paminklas, 
kuriame buvo iškelti sekantiej 
žodžiai: “Geroji žmonele, paga
liau Įsitikinai, jog iš tikro bu
vau susirgęs”.

DR. ANTANO J. GUSENO KAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo' atriminirnu*,

Dr, A. Gus^n — MINTYS IR DARBAI, 259 paL, liečia 1905 
metą Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
rusirūpinimą----- __________________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, įvelka ta ir 
grožis. Kietais viršeliais _____

Minkštais viršeliais, tik__

Dr. A. J. Goasen — AUKŠTA KULTŪRA

kad 
doje.
pasirodė žinutė, kad menininkas 
Janas Triėys piešiąs kažkokius 
garsinimus Lietuvos vaizdu 
filmui.

žinutė neatitinka tiesos: nie
ko apie minimą filmą nesu gir
dėjęs ir jokių piešinių .tam ne
darau. . ‘

Skelbimus esu suprojektavęs 
“Ekrano Meno Rateliui”, kuris 
birželio 19 d., 7 vai. yak., Mar
quette Parko Švč. M. Marijos 
Gimiriio parapijos salėje de-

Ponia Phyllis Kumskienė prieš 
kelias dienas buvo užgavusi 
koją ir negalėjo laisvai vaikš
čioti, todėl nenorėjo' eiti . į ban
ketą, kuriame buvo pagerbtas 
j.osios vyras Aleksandras Kums-

Iš BALFo Chicagos apskrities veiklos
BALFow Chicagos Apskrities i Taip pat nereikės kęsti troš- 

valdybos 
pirmininkų bei jų atstovų bend
ras susirinkimas — pasitarimas 
įvyko 1982 W. Lithuanian Pla
za Ct., Chicagoje.

Susirinkime buvo svarstomi 
BALFo gegužinės reikalai. Kaip 
jau iš spaudos žinome, BALFo 
gegužinė šiais metais įvyks lie
pos mėn. 18 d. Jaunimo Cent
ro patalpose. Tai dienai visos 
Jaunimo Centro patalpos nau
dojamos tik gegužinei. Jeigu 
oras pasitaikytų karštas, tai pa
talpos .bus vėsinamos.

Gegužinės pradžia 12 vai. 
dieną, kavinė veiks nuo 10 va
landos ryto. Kaip visose geguži
nėse, taip ir šioje, nutarta imti 
1 (vieną) dol. už įėrimą. Su
mokėjęs 1 doi-, gaus bilietėlį, 
kuris bus Įgaliotas dalyvauti 
(door prize) laimėjime. Vai
kams iki 12 .metų įėjimo tvar
kymas pavestas Juozui Blažiui 
su talkininkais."

Kavinės ęeifetlai -pavesti V. 
BaleiŠytei’ ir Vincui Pavilavi- 
čiui: Maištas: — Virtuvės "reika
lai pavesti tvarkyti visiems ži
nomam parengimų vadovui K. 
Rožanskiui ir E. Pajedienei. 
Maistas bus - gaminamas pačioje 
Virtuvėje. Atsilankiusieji galės 
ne tik užkąsti, bet ir sočiai pa
valgyti.

Skyrių valdybų _ kulio, nes veiks 3 barai.su įvaiy 
( riais gėrimais. K. Rožanskas su 

; savo padėjėjais mielai ir grei
tai visus aptamaus-

D’džioji loterija pavesta 
darbščiam baltininkui, Mar
quette Park’o skyriaus pirmi- 

' ninku! Juozui Mackevičiui, ku-: 
ris buvo Truputį sunegalavęs,; 
bet' jau grįžo į darbą ir atro- 
do labai gerai. Jeigu kas turė
tų daiktų, tinkamų laimės šu
liniui arba didžiajai loterijai,: 
prašome pristatyti į BALFo' 
Centrą aukščiau duotu adresu.: 
BALF’o vadovybė bus labai dė-i 

< kinga.
Kasos reikalai ir piniginis at

siskaitymas pavesti iždininkui; 
; Broniui Andriukaičiui.

Norintiems truputį pamiklin
ti kojas, yra pasamdytas orkest
ras “Gintaras” Reklamai bus ir 
jau yra kviečiamos radijo pro
gramos, spauda ir net pagamin
ti plakatai. Visi, atrodo, mielai: 
talkininkaus.

Darysime viską, kad nesikar- 
totų -senos klaidos. Juk kas ne-' 
dirba, tas neklysta. Tad liepos: 
18 d. visi keliai veda į Jauni-' 
mo Centrą ■— BALF’O GEGU-. 
ŽINg! Susirinkimą pravedė vai 

Į dybos p-kas Stasys Vanagūnas.
Po susirinkimo visi buvo pa

vaišinti kavute ir pyragaičiais. 
Už kavutę esame dėkingi Juo-; 
zui -Mackevičiui ir Grožvydai 
Giedraitytei.

- ELA 134 tes Moterų ku.rpcs 
susirinkimas įvyks šeštadienį, 
birželio 12 d., 12 vai., Chicago 
Savings bendrovės paltapose, 
621)1 S. Western Ave. Visos na
rės kviečiamos da.yvauti.

Valdyba

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

REAL ESTATE — OUT OF. TOWN 
Namai, žeme — Už miesto riby

ELEKTROS ĮRENGIMAI • 
PATAISYMAI .

Turiu Chicagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, graltj

* garantuotai ir
* KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avo» 
Tol. 927-355$

Filmas, kuris išaiškina KGB veiklą
Paskutiniu laiku Amerikoje 

yra išleista nemažas skaičius 
knygų apie Sovietų Sąjungą, 
jos slaptąją policiją ir vargingą 

filmų 
Hitle- 
karo 

paro- 
ir neužgaunan-

monstruoja video filmą 
KGB Connect

turi J. Triiys

GINTARAS R ČKP1NAŠ
Dubs ntendoc mg • nl ryte 
m e Tik -rak. feMadtenl nne 

•f r»L ryto iki 12 raL 4. .. 
Ir pagal raritarim*.

TA 77S-5162 art® TTMltf 
Ū4» Wart «Ard Strėel'

— Bailiojo Birželio Trėmimu 
minėjimą birželio 13 dieną ruo
šia ALTos Chicagos skyrius. 
R. LB Marquetie P^rko aĮiylin- 
kės nariai prašomi dalyvauti tą 
dieną 10 vai. ryto’ vėliavų pa
kėlime, pamaldose, ir akademi
joj parapijos salėje. Valdyba

—J. Andriaus sudarytą Lietu- 
.vos žemėlapį ir išleistą Deveniu 

landas, dabar galima Kultūrinio Fondo, galima įsigyti 
siunčiant užsakymus šiuo adre
su: Devenių Kultūrinis Fondas, 
P. O. Bdx 10782, St. Petersburg, 
FL 33733. Kaina $6 -F 65c per
siuntimo išlaidoms padengti.

: GERA’ PROGA viengungiui 
pensininkui apsigyventi švarioj, 
gamtoj prie Michi gano ežero, 

|New Buffalo miestely. Senyvo 
amžiaus savininkė duoda nemo
kamai antrame aukšte 3 kam
barių butą, su baldais, už pri
žiūrėjimą namef ir loto (sklypo). 
Dėl smulkesnių ihformacijų* tei
rautis tel. 596-8260 po 7 vai. vak..

mu, o žmones vis mažiau 
progos pažinti savo priešą 

uThe KGB Connections”
kam vadovėlis sovietų subver- 
sfos metodų. Jis atidengia ko
munistų veiklą JAV-bėse, Ka
nadoje, Meksikoje, Pietų Ame
rikoje ir Karibų salose. Filme 
kalba sovietų kaliniai, pabėliai 
ir atsivežę KGB pareigūnai. 
Yra įdomių scenų, filmuotų so
vietu ambasadoje, Washington, 

ė ’ D. C. Filmas yra natūraliai 
dramatiškas, nes atidengia tik
rus faktus. Svarbiausia, jis iš
samiai nagrnėja temą, kuri yra 
aktuali vis:ems laisvojo pasau
lio gyventojams- Ji ypatingai 
naudinga mums lietuviams. Ne
seniai praradę savo tėvynę, da
bar tiesiame kelią glaudesniams 
ryšiams su okupantu, gal var
giai suprasdami jo veiklą.

Čikagos Propaganda Research 
instituto dėka, filmą, kuris tę
siasi dvi va 
iš/nuomuoti JAV-bėse. Lietu
vių naufai susibūręs Ekrano 
Meno Ratelis yra filmą užsa
kęs ir jį rodys sėst., š. m. bir
želio 19 d.. Švenč. Mergelės Ma
rijos G;mimo parapijos salėje, 
7 vai. vak. Visi kviečiami ne
praleisti progos pamatyti šio 
filmo. Įėjimas — auka išlai
doms padenkti. z
doms padengti.

I 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.
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Taip pat daromi vertiniai, gimimų 
iškvietimai, pildomLpilietybės pra

■ šymai ir kitokie blankai-

žmonių gyvenimą. Bet 
pasaulis dar tebeužsiima 
riu ir 
laikais 
do, tai 
Čiai.

Žymus sindikuotas žumalis 
tas William F. Buckley, J r. 
straipsnyje 1981 metais pateiki 
sekančias žinias.

Du kanadiškiai, pamatę šį fil 
mų neturtą, tokia aktualia te 
ma pradėjo rinkti dokumnetinę 
medžiagą ir prieš porą metų 
pastatė nepaprastai informaty
vią ir intrrguo'ančią filmą, už
vardintą “The KGB Connec
tions: An Investigation Into So
viet "Operations in North Ame
rica”. (“KGB ryšiai: investiga- 
cija sovietų operacijų Šiaurės 
Amerikoje”.) Filmas bematant 
Išgarsėjo Kanadoje. Detroite ki
lo susidomėjimas, kai Detro;t 
"News laikraštis, pagavęs iš* Ka7 
nados signalus, su entuziazmu 
■pavadino filmą “įspūdinga” ir 
parodančia “tikrąją sovietų 
espionažo pasaulį mūsų konti
nente”. Netrukus filmas kaip 
ugnis pasklido po visą Europą 
ir buvo Švedijoje rodomas net 
du kartus.

Pasirodo, kad American Bro
adcasting Company (ABC) pa- 
dCgė vieną trečdalį pastaty
mo išlaidų už teisę rodyti bent 
dali filmo Amerikoje, tačiau 
filmo nerodė- CBS pareigūnas 
parodė susidomėjimą, bet kon
krečiai nieko nepadarė, o NBC 
visai nekreipė dėmesio.

• Gal nesistebėtina, kad televi
zija vengia stipriai pasisakyti 
prieš KGB, matant “taikos” ad
vokatų didėjančią įtaką Ameri
kos visuomenėje. Jie yra įvarę 
nuolatinę baimę nepagilinti 
konflikto tarp dviejų didžiųjų 
pasaulio jėgų. Deja, šios tai
kos advokatų vedama politika 
savo esmėje virsta pa taika vi-

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