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ADVOKATAS TVIRTINA, KAD LIŪDO 
KAIRIO NUOSPAUDOS KLASTOTOS

BRITŲ MARINŲ GENEROLAS MOORE 
SUSITIKO SU GEN. B. MENENDEZ

bijo iš- 
kontro- 
B'ei ruto

ir nuvežti j teismą už 
ardymą.

— Turkų vyriausybė paneigė 
armėnų skelbiamus gandus, kad 
turkų vyriausybė būtų žudžiusi 
armėnus. Tai buvo abiejų tautų 
pamisimas, bet ne vyriausybės;

— Visi trafiko ardytojai New 
Yorke buvo sukrauti j sunkve-

— Rytinėje Falkland salų pu
sėje britai turi daugiau šimto 
transporto laivų, atvežusių ka
rius, maistą ir ginklus.

Premjerei M. Thatcher pranešus, kad Argentinos kariai 
Stanley srityje iškėlė baltą vėliavą, Ldndone britai klau
sosi radijo pranešimų ąjiį Falkland saly išlaisvinimą.

gana ilgai. Re to, 
laika maitinti ar- 
Britai nėra pasi- 

maitinimui.

L. KAIRYS JAU ANTRĄ KARTĄ TURI AIŠKINTIS 
DĖL RUSŲ.SUKLASTOTŲ DOKUMENTŲ

POPIEŽIUS VAKAR BUVO 
ŠVEICARIJOJE

TRUDEAU IEŠKO BIZNIO 
JUGOSLAVIJOJE

■— Pirmadienj New Yorko 
policija suėmė 1,700 demonst
rantų, protestavusių ties Jung
tinėmis Tautomis prieš atomi
nius ginklus. Pierre Trudeau pirmadienį 

buvo nuvykęs į Makedoniją 
siekiant naujų prekybos 

ryšių.

• Birželio 16: Justina, .Turą, 
Kantgirdas, Rietė, Kėnis, Mūša, 
Viesulas, Km stati ė.

Saulė teka 5:14, leidžiasi 8:26.
Oras šiltas, lis.

BONA, Vak. Vokietija. — Ni
karagvos politinis vtfkė^as E. 
Pasterą pirmadienj kreipėsi j 
Socialistų Internacionalą, pra< 
šydamas pagalbos dabartinei. 
Nikaragvos vyriausybei.

Pastora tvirtina, kad dabarti
niai Nikaragvos politikai prieš 
dešimt mėnesių visai be jokio 
reikalo įjungė Nikaragvą į so
vietinės įtakos sferą. Nikaragva 
niekad nebuvę komunistinė ir

PRAŠO SOCIALISTŲ PAGAL 
BOS NIKARAGVAI

jv. Per 30 metų jis nepadarė jd- 
kio nusikaltimo.. Prokuroras 
tvirtina, kad jis turi klube spe
cialią įspaudą, bet tikrenybėje 
jis tos įspaudos neturi.

Rusai pristatė dešiniojo nykš
čio nuospaudą, tuo tarpu advo-

— Argentinos vyriausybė pri
pažįsta, ka4 Stanley srityje buvę 
argentiniečiai < negalėjo atsispir
ti britams, atvęžusiems patyru
sius karius su moderniais 
pinkais. . ‘

go negavo iš komunistų. T ’
Pastora kreipėsi į W. Brandt, 

buvusį Vak. Vokietijos kanclerį 
ir dabartinį- Socialistų Interna
cionalo pirmininką, kad padėtų 
dabartinei' Nikaragvos. vyriausy
bei . gauti ■: reikalingą paramą, 
kad ji galėtų atsikratyti be rei
kalo; jai primesto! blogo vardo. 
Jis mano, kad socialistai galėtų 
atstatyti gerą'Nikaragvos vardą.

Izraelio tankai pastojo visus 
kelius, vedančius iš Libano. Nie
kas negali iš miesto išvažiuoti, 
kol izraelitai neįsitikins, kad 
neišvažiuoja palestinietis, kovo
jęs prieš Izraelį ar kitokiu bū
du yra pa dėjęs palestiniečiam s.

Diplomatas Habib pirmadienį 
ir vėl pasiekė Jeruzalę, kur ves 
naujus pasitarimus, siekiant 
baigti kovas Libane.

ŽENEVA, Šveicarija.— Popie
žius Jonas Paulius II, truputį 
atsikvėpęs iš kelionės į Argenti
ną, antradienį atvyko 12-kai va
landų į Šveicariją. Jau pernai 
jis buvo’ prižadėjęs atvažiuoti j 
Šveicariją, bet jam neišėjo.

Popiežius, aišku, susitiks su 
vietos dvasiškiais, bet svarbiau
sias jo kelionės tikslas — pa
sakyti kalbą organizuo’Lų darbi
ninkų unijų atstovams. Popie
žius nori pasakyti suvažiavu
siems atstovams, kad bažnyčia 
visą laiką rūpinosi darbininkų 
reikalais.

— Andrei Frolovas jau gavo 
vizą išvažiuoti į Ameriką, bet 
dar neturi pinigų. Jis rengiasi 
skristi į Mdntrfcalį, o vėliau at
vyks į Chicagą.

Manoma, kad Argentine’s ka
riuomenės vadas Falkland salo
se, 52 metų gen. Mario B. Me
nendez, visa laika sakes labai 
karštas kalbas, pirmiausia bus 
išleistas.išskristi iš Stanley, kad 
galėtų informuoti Argentinos 
kariuomenės šlabą ir vyriausy
bę apie padėti Falkland salose. 
Argent in iečiai gynė savo pozi
cijas, bet jie buvo priversti 
trauktis.

Gen. Waters vedė pasitarimus 
su Argentinos karo vadais, kad 
pašalnotų visi Argentines ka
riai, buvusieji Falkland salele. 
Paaiškėjo, kad 7.00J Argentinos

karių buvo Stanley srityje, o 
kiti buvo vakarinėje salos daly
je. Jie saugojo salų pakrančius, 
bet dauguma buvo prie Falk
land kanalo, skiriančio abi sa
las. Daugelis stovėjo apkasuose, 
visai prie kanalo. Argentines 
štabas turėjo laiko visiems pra
nešti, kad nebešaudytų į britus.

Argentinos karo vadovybė 
norėjo, leisti Argentinos ka
riams grįžti namo su savo gink
lais, bet britai atsisakė. Jie rei
kalauja, kad' argentiniečiai, pa
siduodami britams, atiduotų vi
sus savo ginklus.

Britams tuojau iškilo nauja 
problema: kaip atsikratyti ne
laisvėn pasidavusių argentinie
čių. Daugelis palys metė savo 
ginklus. Jie apgailestavo, kad 
visai be reikalo buvo pasiųsti į 
Falkland salas.

Britai, planuoja argentinie
čių^ išvežti galimai greitesniu 
būdu. Jie norėtu susodinti Ar
gentinos karius į transporto lėk
tuvus ir išvežti į Comodoro Ri- 
vadavia kareivines. Laivais be
laisvių siųsti britai nenori, nes 
tai užtruktų 
reikėtų visa 
gentiniečius. 
rucšę ilgam

Britų valdžia planuoja Falk
land salų ateitį. Vieni siūlo pa
statyti Falkland salose didelę 
tvirtovę ir karo laivų bazę. Bet 
šį klausimą spręs vėliau, kai 
pasitars ir išsikalbės su prezi
dentu Reaganu. šiuo reikalu 
buvo bandyta jį kalbinti Londo
ne, bet prezidentas nieko' nepa
žadėjo. Jam rūpėjo tįktai vienas 
dalykas, kad Pietų Amerikoje 
neįsigalėtų komunistai.

BUENOS AIRES, Argęntina.
Korespondentė Mary Sedon 

pram še, kad Argentinos gyven
tojų nuolaikos labai liūdnos clėl 
įvykių Falkland salose. Visi ma
no, kad britai visai nes'tars su 
argenlniiečlais apie salų perlei
dimą Argentinai. Argentiniečiai 
padarė d deiius nuostolius bri
tams. Britai su karių vyriausy
be iš visd nesutars. Britai norėtu, 
kad Argentinoje būtų padėti 
pagrindai demokratinei san
tvarkai. Kariuomenės vadai taip 
pat yra įsitikinę, kad kraštas tu
rėtų sutvarkyti savo ūkio reika
lus ir kad kariai neturėtų kiš
tis į vidaus gyvenimą. Net ir ge
nerolas Galtieri prieš kelias die
nas pasisakė, kad reikia leisti 
krašto gyventojams tvarkyti vi
daus ir ūkio reikalus.

kad pradėtų preky ^ters, britų karo jėgų vado gen. 
J. Moore ^pavaduotojas. Jis ta
rėsi tiesiai su gen. Mario Benja
min Menendez. Pirmiausia jie 
nutarė nutraukti karo veiksmus. 
Britai pasižadėjo atsišaudyti lik
tai tuo atveju, jeigu argentinie
čiai nutartų pulti bet kurį britų 
dalinį. Britai nepuolė, bet jie 
visą laiką gerino savo pozicijas. 
Jie nusileido nuo paskutinių 
trijų kalvų ir priartėjo visiškai

Rio Grande yra artimiausias didesnis aeredromas Argentinoj belaisviams parvežti 
apie 450 mylių nuo Falkland salų. Argentiniečiai taiso Stanley aerodromą, kad galėtų 
/ j naudoti belaisviams išvežti. ’ ;

— Antradienį aukso uncija 
kainavo $326.

9.000 ARGENTINOS KARIŲ METĖ GINKLUS, LĖK 
TUVAIS GRĄŽINS į COMODORO RIVADAVIA

LONDONAS, Anglija. Pir
madienio vakarą, 9 vai. Falkland 
salų laiku, Argentinos karo jė
gos iškėlė baltą vėliavą ir sutiko 
pasiduoti britų kariams. Britų 
artilerija ir tankai nusileido 
nuo trijų paskutinių kalvų ir 
ruošėsi apšaudyti 600 Stanley 
medinių namų, kuriuose buvo 
apsistoję Argentinos kariai ir 
vietos gyventojai. Argentinie
čiai, nenorėdami, kad britai su
keltų gaisrus Stanley mieste ir 
kareivinėse, nutarė pasiduoti, 
— parlamentui pirmadienio 
naktį pranešė premjerė Marga
ret Thatcher.

Pirmą žinią apie pasitarimus 
kovoms baigti Falkland salose 
ji pranešė žmonėms, susirinku
siems prie premjerės rūmų. Vi
si pradėjo dainuoti. Ji pati pri
sidėjo prie dainuojančių britų.

OHRID, Makedonija. Ka- V«liau T'3*’ > P“?"“?* 
Trudeau *

namie nesėdi. Gavęs laisviausi. MI > prasi Jd. m
konstituciją Kanadai, jis dabar J110 r"
važinėja po visus galimus kraš- ( Pasitarimus kovoms baigti 

jtus ir stengiasi įtikinti vietos vedė generolas Charles J. Wa- 
j gyventojus
j bos rvšius su Kanada.

* ■ 

Pierre Trudeau nuvyko į Ma;
j kedoniją, į Ohrib miestą, fr is- 
Į aiškino vietos valdžios žino- 
j tiems, kokią jis iš britų išside
rėjo naują konstituciją, duodan
čią didesnę laisvę. Jis nuvyko 
į Makedoniją ir papasakojo, 

Į ką kanadiečiai galėtų makedo- 
j mečiams parduoti ir ką pirkti. 
Į Trudeau yra įsitikinęs, kad jis 
! bus pirmas Kanados pirklys P^e Stanley 
■ Makedonijdje

LIBANE APSUPTAS ARAFATAS 
NESIRENGIA PAS1DŲUTI

IZRAELIS NESIRENGIA IŠLEISTI NĖ VTF.NO PALES- 
TINIEČIO, KOVOJUSIO PRIEŠ IZRAELĮ 

deniui, kad' ministerial* 
eiti iš namų. Izraelitai 
liuoja visas svarbias 
gatves r

Izraelitai nieko neišleidžia 
iš Beiruto

- m

Library of Congress Gr.
Periodical Division
W«»hlngton. O. C. 20540

BEIRUTAS, Libanas. .— Iz
raelio karo jėgos yra apsupusios 
palestiniečių centrus Beirute ir 
nesirengia išleisti nė vieno pa
lestiniečio. Pirmadienį Izraelio 
karo jėgos apsupo palestiniečių 
centrą, buvusį Beiruto šiaurėje, 
visai prie Parlamentarų gat
vės, einančios prie Viduržemio 
jūros' Izraelitai išgriovė apati
nius didžiųjų aukštų namus ir 
pradėjo vesti j stovyklą visus 
ten gyvenusius palestiniečius.

Izraelio karo' jėgų staigus įsi
veržimas į Beiruto centrą gero
kai išgąsdino palestiniečius. Jie 
metėsi į Beiruto aerodromo sri
tį. Turėjo viltį pasinaudoti aero
dromu ir pasprukti, bet ir šį 
aerodromą visai netikėtai užėmė 
izraelitai.

Izraelitams pavyko nustatyti, 
kad Jasir Arafatas, nespėjęs 
pasprukti j Damaską, dar tebėra 
Beirute ir vadovauja kovoms 
prieš izraelitus. Izraelitai pir
madienį apsupo Sabra ir Sta
dium sritį.

. Libano palestiniečiai 
apstulbę

Iki šio meto palestiniečiai bu
vo gana kovingi. Jie išgalvoda
vo įvairiausias priemones izrae
litų gyvenimui ardyti. Ne tik 
l’el Avive, bet ir Jeruzalėje bei 
pajūryje mėtydavo bombas į iz
raelitų naudojamas stovyklas, 
iltus ir kelius. Izraelitų karo 

jėgų staigus įsiveržimas tiek su
krėtė palestiniečius, kad jie 
meta visas pasipriešinimo prie
mones, meta ginklus ir pasi
duoda nelaisvėn.

Praeitą ketvirtadienį Izraelio 
karo jėgos perkirto Beiruto-Da-' gentinniečiai 
masko plentą. Sekmadienį izrae
litai pasiekė Babdą, kur yra Li
bano prezidento rezidencija. 
Prezidentas Šarkis norėjo pir
madienį sušaukti ministerių pa
sitarimą, bet nieko iš to neišėjo. 
Ministerial bijojo vykti į Bab
dą, kad pakelyje nebūtų sužeis
ti arba užmušti. Libane prem
jeras C. Wazan pranešė prezi-

— Argentinos kariai papidvė 
tūkstančius Falkland ūkininkų 
avių. Britai reikalauja, kad ar- 

sumokėtų visus 
nuostolius.

jjį'V t_į a w

’ CHICAGO, Ill. — Liudas Kai
rys viriią kartą aiškinosi teisme 
dėl Wiesenthalio atvežtų klasto
tų Sovietų policijos dokumentų. 
Tada prokuratūrai buvo pakišti 
Sovietų valdžios agentų klastoti 
Kairio asmens dokumentai. Ta
da, skundą prieš. Kairį paleido katas tvirtina, kad ta nuospau 
du’laikraštininkai, pabuvę ke- da yra klastota, 
liąs-dienas Izraelyje, o vėliau 
išsikalbėję su AViesenlhaliu. Bet 
tada«Liudas Kairys įrodė teis- 
muų kad jam primetami doku
mentai Sovietų valdžios agentų 
buvo'klastoti. k,

L.■: Kairys, metų, amžiaus, 
paskutinius 30. metų gyvena 
Chicagoje, -kur- 'turi namą 4046 
So. Montgomery St. Visi kai
mynai ir žmonės, kurie su juo 
ilgus metus .kartu dirbo, jį pa> 
žino kaip gerą ir -tvarkingą žmo
gų, išauginusį dvi dukteris ir 
sudariusį bib-

Prokuratūra dabar , tvirtina, 
kad JLiudas Kairys^ imdamas 
'jĄV..-pilietybę^,tėismui nepasakė 
teisyhfe' apie save. Tvirtinama, 
kad •fis”-buvęs;- nĄėių priežiūroje 
yeikiąnčiy štųsyMį^ar^as.

‘ Kairio : ą^v<^tas : Fred Bart
lett ^areiske-.teismdi; ,kad Liudą’ 
Kailį žaifmfająi' Įpaišo su kitu 
žmogumi- 3^\'iikrina^ kad So- 
vietiĮ !kaįebįstąj (Valstybinio 
saugum’o^ agžšfeĮi)^ -skiria, labai 
dau^>;la.ikė<kad g.a'lėtų apkal- 
tintiįpabaltiekių '/kilmės'■ ameri- 
kiečras^ĄvjTiriaiš. fūebūtįisdaly-, 
kais. £.S-■.’ " -y- ;

—- ■ Kdfrys ^atvyko . į Ameriką 
1940 metais,'teisipui tvirti-' 
no advokatas,-jis visą laiką buvo 
geras pilietis ir’dalyvavo bažny
čios >ir- vaikų tėvų organizacijo-

Izraelitų kariuomenės vado 
vybė, pajutusi, kad Jasir Arafa 
tas dar tebėra Beirute, apsupo i 
visą Libano sostinę. Pats Izrae- j 
lio' gynybos ministeris pasirodė 
keliose Beirutd vietose, pasitarė 
su karo vadais ir pasikalbėjo su 
kareiviais, paragindamas neiš
leisti nei vieno palestiniečio, 

j Jis Libano prezidentui Šarkiui 
t pasttbėjo, kad palestiniečiai ne- 
I sudarys jokio pavojaus Libanui. 
Jeigu jie nori vykti j Damaską, 
atidarykite vartus, tegu važiuo
ja, bet Libane nebus nė vieno, 
kuris bandytų pulti Izraelį arba 
įsakinėtų libaniečiams, ką jie 
turi daryti. Ariel šaronas užtik
rino libaniečiams, kad Izraelio 
karo jėgos netrukus išvyks iš 
Libano, bet Libanas turės ryž
tis įvesti pavyzdingą tvarką vi
same krašte.
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Kartą gyveno maža vištelė,. liau, įskaitant ir tą mažą vište- 
kuri sykį besikapstydama priejlę, kuri šypsojosi ir buvo dėkin- 
daržinės atkasė keletą, kviečių ••--------•
grūdą. Susišaukusi savo kaimy
nus, ji sako:

— Jei mes pasėsime šiuos 
kviečius, turėsime duonytės, 
kas man padės pasėti?

— Ne aš, — atsakė karvė.
— Ne aš, — choru atsakė 

kiaulė, antis ir žąsis.

ga. Tačiau kaimynai stebėjosi, 
kad ji niekada daugiau nebe- 
kepė duonos.

(Iš Review of the News)

vištelė.
Ir ji pasėjo. Kviečiai užaugo 

dideli; jų varpos, pfidako į Auk
sinius grūdus.

Kas nian padės nuimti 
kviečių derlių? — paklausė vėl 
vištelė.

— Nė aš, — atsakė antis.
— Ne pagėl mano specialybę, 

— atsakė kiaulė.
— Aš galiu prarasti vyres

niškumą, — atsikalbinėjo karvė.
— Aš prarasi ū. nedarbo kom

pensaciją, — teisinosi žąsis.
— Tai aš. pad.Jiuįmsiu,'der

lių, — pasąĮB vištelė Ir., tai 
įvykdė. T*

Pagaliau atėjo laikas kepti 
dūb'ną.

vėl klausė vištelė.’
— Man tai. būtų viršlaikis, — 

atsakė karvė.
— Aš prarasčiau visas šaipos 

privilegijas, — atsakė antis.
— Aš nebaigiau mokyklos ii 

tokio darbo niekada nesimokiau, 
— teisinosi kiaulė. ’*

— Jei tik aš’viena turėsiu pa 
dėti, tai bus diskriminacija, — 
piktinosi žąsis.

— Tai kepsiu aš pati viena, — 
nusprendė-vištelė:

Ji iškepė penkis kepalus kvie
tinės duonos ir parodė savo kai
mynams. Šie ne tik norėjo gauti 
dalį duonos, bet tiesiog reika
lavo. Vištelė jiems atsakė:

— Aš galiu tuos penkis kepa 
lūs suvalgyti pati viena.

— Tai nežmoniškas pelnas! — 
subaubė karvė.

— Kapitalistinė siurbėle! — 
jaudinosi antis.

— Aš reikalauju vienodų tei
sių! — protestavo žąsis.

Ir kiaulė kriuksėjo protestuo
dama. Visi vištelės kaimynai 
pasigamino plakatus ir maršira
vo aplink, šaukdami įžeidžian
čius šūkius.

Atvykęs valdžios atstovas per 
spėjo, j dg turima reikalo su viš
telės gobšumu.

— Bet aš pati savo darbu už-, 
sidirbau ta duoną, — ji teisinosi.

■— Turime puikų laisvos irii-j 
eiatyvos pavyzdį, — pareiškė 
valdžios agentas, — kiekvienas 
gali užsidirbti, kiek nori. Ta
čiau, pagal mūsų modernias val
džios taisykles, produktyvus 
darbininkas savo darbo vaisiais 
turi dalintis su veltėdžiais.

LAIMES ŽENKLAS

— Ar tiki, Petrai, kad pasaga 
neša laimę?

— Ne, netikiu.
— Kodėl?
— Aš ir dabar tebenešioju pa

sagos žymę šlaunyje, kurią man 
įspaudė mansis žirgelis, man dar 
tebetarnaujant raitininkų pulke.* * *

GERIAU, KAD VERKTŲ

Jauna porelė gavo .mažą bu
delį viename iš naujai pastatytų 
namų Vilniuje ir neužiigd susi
laukė įpėdinio. Kūdikis dažnai 
/erkia nakties metu ir pažadi
na namo kaimynus. '<Vieną naktį 
kūdikis taip smarkiai rėkė, kad 

’jo niUamiQimui,\:nK>tifl.ar pradėjo 
dainuoti. Sekąntp rytą tęyas su
tinka ant laiptų nesmagų kiiipy- 

į aą, kuris sako:.’
— Žinai, tamsta, geriau leis

kite, kad vaikas verktų, o ne
J cad mokina dainuotų! i

j

K Vabalėlis

Jei duotum vizas 
Ir jas apmokėtum, 
Kaip ruskas devizas 
Mus’ tarpe žibėtum.

Jei tu atstovautum
•Tėviškės” draugiją
Ir apgaudinėtum
Visą išeiviją;

Garbintum Petronį 
“Tėviškės” draugijos 
Lenktųsi prieš tave 
Lepšiai išeivijos.

Subartum turistų 
Bičiulišką svitą 
Ir kosmopolitų 
Raustantį elitą;

Epitetą naują
Prie “blue jeans” pridėtų, 
Taip, kaip reikalauja 
Prikazai sovietų.

Iš po baliaus kartą ėjom
Tiktai penkis kvartalus 
Ir staiga mums paaiškėjo, 
Kad pasaulis apvalus.
Apvali alaus statinė

f* Ir apvalūs pinigai 
a Ir apvalios gaspadinės

itai garsusis Italijos dailinin
kas Tittanas nutapė seno Vokie
tija* karaliaus Charles V port
retą, (ai karalius pasakė:

— Aš galiu padaryti lordų 
kiek tik noriu, bet Titižiną tik 
Dievas galėjo' padaryti genijum. 

: Titianas buvo laikomas Vene
cijos piliečiu, bet buvo gimęs 
70 mylių į šiaurę nuo Venecijos 
miesto. Romoje Titianas nutapė 
popiežiaus Povilo III portretą, 
bet negavo atlyginimo, grįžo at
gal f Veneciją. Mirė sulaukęs 
99 metų amžiaus.

• Jeigu M. K. Čiurlionio me
ne nebūtų idėjos — nebūtų Čiur
lionio.

• Jeigu Vydūno filosofijoj 
nebūtų buvę idėjos — nebūtų 
Vydūno.

Dr. S- AHūnas

ŽEMĖJ VISKAS APVALU

1330 m. Milane, Italijoje, 
Viseooti mieste buvo įkurta 
pirmoji Architektūros Akade
miją. ...”

• Pirmoji plastikinio (vaiz
dinio) meao akademija buvo 
įsteigta Paryžiuje Liudviko XIV 
1648 metais.

• 1705 m. Vienoje (Austrijo
je) buvo įkurta dailės ir tapy
bos akademija.

• 1733 m. Švedijos didikas 
Tessinas įkūrė dailiojo meno 
akademiją Stockholme.

• 1768 m. karalius Jurgis III 
įkūrė Karališkąją dailės akade
miją.

— 1816 m. karalienė Elzbieta 
įkūrė rusų Karališkąją meno 
akademiją Petrograde.

M. š.
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Reikėjo palaidoti kapinėse, kaip 
žmenes-

— Tamsta vade, kapinėse lai
dojama tik žmonės, turį sielą, 
— pasiteisino kareiviai, — o po- 
litrukai sielos neturi.

— Kaip tai — nustemba va

dar

■ — Pagarbintas, Maiki! — Taip, buvo reikšminga die-
Į __ Sveikas, Tėve! Kur buvai na pagerbiant mirusiuosius mū- { Suka galvą neblogai.
per ilgas šventes? sų tautiečius. Žmonės ilgai dar Į Apskritais pilvukais eina

1 _  žinai, Maikuti, labai gr^* vaikštinėjo kapinėse, gėlėmis Gatvėj ponai bent keli

TIKRAS MALONUMAS

— Kai matau ar girdžiu, kad 
kurioje nors šeimoje vyksta bar
niau tai man lyg medum kas 
per širdį patepa. •

— Matomai, tamsta esi
nevedęs, todėl džaiugiesi, kad
^tirt** panašių išįiimėą buvo Lietuvių puošė savo mylimųjų kapus,
pa 1. .^' * . (Tautinėse kapinėse. Gražiausios, — Lik sveikas, Tėve.

— Priešingai. Aš esu vedęs | kokias aš esu matęs. Gaila, kad — Lik ir tu, Maiki.
ir turiu indų bei* stiklinių daik- fn neatvykai, šiais metais ir. iš- —-----------------

t tų krautuvę.

Lik ir tu, Maiki.

Valinga
SENMERGIŲ VILTIES 

HIMNAS

Pakombinuok ir- tujen ištekėsi, 
Tai kas, kad metų krūvą jau 

? turi,
Jeigu širdy pavasarį turėsi, 
Kokį nors, diedą tikrai surasi.

Tad neraudok nuo baibolo 
sugriuvus./

Jei mylimasis čiulba su kita; — 
Kietoj kovoj ne vienas juk

; \ pražūva. —
įlr tu ne vien laimėjimui skirta.

Kadais‘ keitei tu sukneles ir 
vyrus, —

Buvai graži, kaip rytmečio rasa; 
Vūd:en tau karčios ašarėlės byra 
Ir rieda skruostais, padengtais

_ pudra.
Pas Minskį šoka nuogos nimfos 

, tango,
Ta’p gyvulėliai gyveno ir to- O mūviuos žūsta kovbojų šimtai.

Tad šia; frikontrėj neliūdėk prie 
lango. 

Bet kombinuok, ir kombinuok 
rimtai!

Nebesvajok daugiau apie 
diplomus.

Ar kišenes storokas daktarų;
. Bet paieškoki tarp amerikonų 
Kokį nors plikį su puikiu karų
Tai kas pakaušis jei praaugęs 

plaukus,
,Tai kas kad nosis jo gal raudona, 
Jei tik jis ims — išeik už jo 

nelaukus
Ir būk jam švelni ir gera žmona. 
Pakbmbihuok it tikrai '’siekėsi— 
Tai kas, kad metų krūvą jau turi, 
Bėt kol viltis širdy rusena šviesi 
Tu kokį diedą tikrai surasi. ..

(Iš Pelėda)

kilmės buvo neįprastinės. Taigi 
dvigubos ii’ apeigos: naujo pa
minklo kapinių steigėjams 
dengimas.

— Labai gražu, Tėve.
— Paklausyk, tau papasako- 

Į siu. Gegužės 30 d. buvo graži ir 
j šiltoka. Prie paminklų visose 
} kapinėse žydėjo bijūnai, o žmo- 
] nių minios susirinko prie, kop- ■ 

lyčios, kur is anksto buvo pa- ■ 
rūpinta kėdžių.publikai. Pasigir
do duslus būgno dundėjimas, — 

{legionieriai Su vėliavomis mar- 
j savo prie tribūnos. Garsiakalbis 
Į pranešė programos turinį, susi- 
i renka šauliai ir šaulės, vyksta 

vėliavų pagerbimas, Amerikos 
himnas ir, štai, trys salvės nu
aidi per kapines, šauliai juodose 
uniformose, mergaitės pasipuo
šusios tautiniais drabužiais. Net 
mano širdis apsalo nuo’ didingų 
iškilmių. Išsitraukiau, iš makš
ties savo turkiško stiliaus kar
dą, uet šalia sėdinti moteriškė 

’’{išsigando. Gal pamanė, kad aš 
j pradėsiu galvas kapoti...

— Tėve, tu be reikalo žmones
Į gąsdini.'

— Klausyk, ką tau sakau. Ku
nigas (pavardės neatsimenu)? 
sukalbėjo invokaciją, sekė kal
bos. Dr. J. Valaitis pasakė išsa
mią kalbą, nušviesdamas Tau
tinių kapinių istoriją nuo 1912 
metų, kai kapinės buvo įkurtos. 
Dr. Valaitis suminėjo jau miru
sius mūsų žymiuosius senosios 
kartos asmenis: dr. K. Grinių, 
Dėdę Šerną-Adomaitį, dr. P. Gri
gaitį, dr. J. Šliūpą, Kl. Jurgelio- 
aį, Mackų ir k t. Pasibaigus pir
majai programos daliai, buvo 
persikelta prie kapinių steigė^ 
jams pagerbti pastatyto pamink 
lo, netoli koplyčios antroje pu
sėje kelio? netoli vartų. Su vė 
liavomis išsirikiavo šauliai, šau
lės, berniukai ir mergaitės tau
tiniai drabužiais pasipuošę. Prie 
pemhiklo stovėjo sargyba, — 
tautos viltis sergėti lietuvybę ir 
ibs tradicijas. Dovanok, Maiki, 
kad aš nesugeba išreikšti tą 
spūdžių, kuriuos tą dieną per
gyvenau. .

— Nesisteh-u, Tėve. Tu esi 
.geras lietuvis patrfotas.

— Paminklo atidengimo iš
kilmėms vadovavo Grožvykdės 
I>azau5k3s. Psmiūklą atiden
giant. kalbėjo' Lietuvos konsulė 
p. Juzė Darižvardienė. Ji pasakė 
gražią kalbą. Taip pat pasveiki
no kapiniu vadovybę Šv. Kazi
miero Lietuvių kapinių vadovy
bės pirmininkas p. (pavardės 
rteatsirtTenu). Apeigas 
giant, buvo sugiedotas Lietuvos 
himnas. Ai. Braziui it vienai po
niai giedant,

— Gerai. Tėve, kad tu man 
papasakojai savo įspūdžius.

ati
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Eina ponia apvalaina
> Ir panelė apvali.
j Sukas ratai ševroleto
I Ir vairuoji su ratu.

Sukas greičiu negirdėtu 
Suka galvų geros ponios

i Suka galvą ir vaikai
• Sukas...senas.patefonas
' Ir kirpykloje plaukai.

Suka galvą kūmas kūmai, 
Suka žemę pinigai

i Suka teismo augšti rūmai 
Suka ponai ir sargai. 
Sukas valsai ir fokstrotai 
Sukas žemė apvali.
Žemės rutulį banknotais 
Sukt kaip dyseliu gali.

Daiktas yra “kietas” daik- 
o dalykas — kaip muile

$ 
tas, 
burbulas...

Į rieda plikas ir plaukuotash 
! Apvaliam laisvi keliai.

Tam kas nori būt kampuotas 
Nuraus plaukus apvaliai. 
>ukas nuo alaus makaulės 
Nuo makaulės ir alus.

- Jau nebėr tokio pasauly
’ Kurs nebūtų apvalus.
! (Iš Pelėdos)

>■ Tiesa ir teisybė yra vienos 
giminės-, bet turi skirtingas są 
vo'kas.

e Frontininkų rašeivos Nau
jienas vadina visų lietuvių dien
raščiu. Jie taip tvirtindami ne
meluoja. “Naujienas” visi lietu
viai gali skaityti.

e Uošvė į namus, ramybės 
nebus.

> Girtam ir dangus griūva.
* * *

— Ar jūsų vyras padeda in
dus suplauti?

— O ne! Mes nutarėme, kat 
daug pigiau išeina laikyti tar
naitę. Vyras daug indų sudaužo.

* * ♦
— Onyte, aš myliu tave be 

galo...
— Kuo gali tai įrodyti?
— Galiu pasikarti dėl tavo 

meilės, Onyte.
— Tai čia pat man įrodyk!

POLITRUKAI SIELOS
NETURI

.1941 m. birželio mėn. sukilimo 
dienomis prieš bolševikus, lie
tuviai kareiviai kaikuriuos dali
niuose likvidavo poiitrukus. Tie 
daugiausia buvo įkyrėję.

Vienose Vilniaus miesto karei
vinėse nukautus poiitrukus su- 

: vertė j kareivinių kieme vokie
čių bombos išraustą duobe. Ir 
užvertė juos šiukšlėmis.

Vadas užtiko negarbingai pa
laidotus poiitrukus ir pradėjo 
barti savo kareivius:

— Girdit, vyrai, tai negražu!

— Visai paprastai! — atsako 
kareivia. — Jie visą laiką mus 
mokė, kad žmogus sielos neturi. 
Matyt, jie ir neturėjo jos.* * *

VARNA VAGĮ PAŽINO

(Sekant Liaudies Jumorą)
šiandien į Lietuvą prigabenta 

įvairiausių atėjūnų, kurių tarpe 
daugybė kriminalinio gaivalo. 
Šiandien vagystės Lietuvoje nė- 
benaujiena.

Vienaš'ffcšaš'per mišką vedasi 
pasivogęs lietuvio karvę. Buvo 
pats gražaus pavasario^^^s.

Kukuoja gegutėj* šėt ” pagal 
Stalino liritją rusiškai: \ \

— Ku-pil, kupil! (pirko,, pir
ko). -

Tai išgirdęs, nudžiunga rusas:
— Tai geras sovietinės Lietu

vos ’ paukštelis. Jis. žino,, kad aš 
pirkau.

Karvę vedinas, rusas įeina į 
miestą. Varna, atsistojusi ant 
stogo ir žiūrėdama į vagį, pra
dėjo kvarkti. Irgi pagal Stalino 
liniją — rusiškai:

-Uk-ral, uk-ral! (pavogė, 
■pavogė).

Užpykęs' rusas ir riebiai nusi
keikęs suriko:

— O kas tau išplepėjo, fu bur
žuazinės Lietuvos ragana, .kad 
aš pavogiau.

ss

Gy dytojas: — Kek vaikučių 
dabar turite, ponia?

Ponia Ygrekienė: — 8 vaiku 
čiuš: 4 berniukai ir 4 mergaitės. 
Vyriausias 11 metų, jauniausias 
3 metų.

Gydytojas: 
sakėte, kad 
prieš keturis

Ponia Y.: — Taip, bet aš dar. 
gyvenu, ar ne?

— Bet jūs man 
jūsų vyras mirė 
metus?

ličftait Užtime serenef

« Moteris mėgsta fa ką gir 
di, o vyras tą, ką mate.

— Tu man davei blogo gėri
mo, kai aš prašiau gero!

— Geriausio aš ir daviau.

keičiasi laikai
ž*nona klausia vyro:
— Įdomu butų patirti, kę 

'vos madas nesirodys ateiĄan

— Jaunavėdis yra filosofas, 
— tarė jauna ponia.

— Apsivedęs virsta moksH- 
ninku, ypač geru žinovu finan
siniuose dalykuose, atsiliepė 
antroji ponia. ’

— Tai atspėjai. Mano vyras 
per metus nuperka man lik vit- 

'ftą suknelę.

— Gabu tau dabar psa-škiritr 
Bus dvejbpbs rūšies suknelės: 
tokios, kurios tau nepatiks, ir 
tokios, kurių aš tikrai negalė
siu nupirkti.



ANTROJI ANTANO MARMOS BYLA nant Išganytojo kančias. Het šia! •» 
jau antri metai, kai ši gruŽ tra- ••

Lėti jaunimo atstovą.
Blogiausia, kad Chicagos Jau

nimo Centro pavyzdžiu pradeda ■ dicija Jaunimo Centre yra pa- -- 
sekti ir kitos lietuviškos kolo- niekinama. “
nijos. Dar kitur jaunimas jau j Š. m. balandž:o I d., Verbij^ 
pradėjo ruošti net “Monte Car- sekmadienį, Jaunimo Centre 
los” renginius. Jaunimo polėkių buvo suruošti vad. "velykiniai 
negalima perdaug tramdyti, nes pusryčiai”, į kuriuos atsilankė 
gali iššaukti priešingas reakci-| apie 370 asmenų, tarpe jų ir ga
jas. Tačiau mūsų organizacijų ( na daug mūsų žymesnių visuo- 
vadų pareiga būtų žiūrėti, kad menės veikėjų. Vaišes palaimi- 
veržlūs jaunimo polėkiai turėtų no pats kun. J. Vaišnys, SJ. Po 
šiokias tokias gaires, kurios pa- vaišių, jaunimas ritinėjo mar- 
dėtų jiems užaugti sąmoningais gučius, o geriausi ritinėtdjai bu- 
ir gerais lietuviais. Esmėje mū- | vo premijuojami. Susirinku- 
sų jaunimas yra pakankamai siems dalyviams buvo klaidin- 
idealistiškas, tik reikia jį nu-lgai aiškinama, jog tokie puiry- « 
kreipti tinkama linkme. j čiai esanti lietuviška tradicija.

Mūsų suaugusieji savo išra-į Tkrumojer tai buvo tik labai 
dingumu pramogų ieškojime neapgalvotas lietuviškų tradiųi- 
sumanė pralenkti net patį jau-j jų pažeidimas. Jei toks rengi- 
nimą. Pagal krikščioniškas tra
dicijas, Verbų sekmadienis tiek lykio sekmadienį — viskas būtų 
Lietuvoje, tiek ir čia Amerikoje, 
yra ypatingai pagarbiai ir susi
kaupusiai švenčiamas, prisime--'

Keturi EvangelistaiA. Marčiulionis

neduoda, tik “randa”, kad š. 
| K. Marma pažeidė St. 23 str.

1S81. 2. 2 d. nutarimu, tik to (?). Juk ž'nome, kad A. Mar- 
Teismo trečiame posėdyje ateLr ma uz tą patį , dalyką 1981. 2. 
rado š. Vaudos Urbonienės 2 d. buvo nubaustas tik nevie- 
1931, 6. 7d. skundas prieš A. šu papeikimu, kaip už nusižen- 
Marmą, kad jis savo straipsniu ' girną, numatytą St. 63 str. lp. 
“Naujierosė? ją įžeidė. Ji nu-1 J(uk tas pa s R-nės G. Te siras 
rodo: ‘ Pride ęs nuo savęš me-J tą bausmę patvirtino (pirmoje 
io drįso mane apjuodinti. Mė- dėl to paties reikalo byloje), 
gino mane inkrimituoti, kad aš Tad kuo pagrįstas toks nelogiš- 
Lietuvoje neturiu giminių ir. kas “kai inimo” ir taipogi “grą- 

ko-Į somos bausmės" pakėlimas 
je — antroje dėl to paties 
kalo byl'l e. Jokių motyvų 
reikalu R-nės G. Teismas 
duoda ir net ąiepąąiškina. -■

R-nės G. Teismas savo 1981. 
18. 13 d. sprendime įpareigoja 
I A. Marmą, kad j's dviejų sa

ri vaičių nuo jų sprendimo gavi
mo dienos atšauktų “Naujieno
se” savo 1981. 1. 28 ;cl kore
spondenciją ten pat tilpusią. 
Tačiau to paties sprendimo pa
skutinėje pastraipoje RTnės G. 
Teismas dar papddomai nu
sprendė, kad, tuo atveju, jej š. 
A. Marma neįvykdytų minėto 
įpareign'imo, tai rekomenduo-

kad 
per,

š>o-Į 
rei-1 
tuo 
ne-

LAST Garbės teismas šaulį 
Antaną Mariną išteisina' 
Teismo eiga ir sprendimas 
buvo paskelbti Naujienose. 
Bet tuojau šauliui Mannai 
buvo Sudaryta antroji byla. 
Tačiau šaUlys Marma ir ant
roje byloje buvo išteisintas.

Kad šauliai ir Amerikos 
l etuviai žinotų,' kodėl LŠST
Garbės teismas ir’anfrą kar-i važiavau kąipo kamunistų 
tą šaulį Marmą išteisino ir ( laborantė”.
dalimi, kodėl p. Milkdvaitisl Š. V. Urbonienė prašė, 
nori panaikinti LŠST Garbės ! A. Marma ją, viešai 
Teismo sprendimus ir k?d! spaudą atsiprašytų.

, šauliai Naujienų neskaitytų,! V. T). Rinktinės G. Teismas 
spausdiname antros šaulio] jau l pręsdamas bylą dėlei to

, Marmąs bylos sprendimą. Į. paties reikalo nęžinia kokiais 
Juo daugiau šauliai žinos, f motyvais, vos gavęs š. V. Ur- 
tuo jie bus naudingesni šau- j benienės 1981. 6. 7 d. skundą 
lių Sąjungai ir lietuviams. ! pradėjo naują, t. y. šią atskirą

* ♦ * bylą. Jokio nutarimo tos nau-Į
LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA jos bylos “sukūrimu

G. Teismas nepadarė.
LšST Statutas 68-me str. ne-

,no, , , , j dviprasmiškai nurodo, kad už!
vieną nusižengimą gali būti | 
skiriama tiktai viena bauda.

ąjungos Garbės Teismas są- Taigi, logiškai tegali būti tokiu jama R.nės va]dybai perž’urė- 
state: G. š. Dipl. Teis. MARI- atveju taipgi tik viena byla.
JONAS ŠNAPŠTYS ir teisėjai": 
ANTANAS NORUS ir JONAS 
ŠOSTAKAS. svarstė š. .Antano 
Marmos 1981 m. rugpjūčio 
mėn. \ 
prieš Vyt. Didž. Rinktinės Gar
bės Teismo 1981 m,, rugpiūčio. 
mėn. 13 d. Sprendimą. Jis . be 
kitko skundžiasi, kad

1-.: Riiiktinęs G. Teismas; ne
silaikė Statuto bylos . proceso 
eigoje, .-e v:

2. nesivadovavo Sąjungos G.
Teismo Statuto Interpretacijom} nėūžbrotokolavoi nei vieno jų 
bei direktyvom,

: 3. nebuvoį objektyvus, bet ša-j byloje -net nėra š. V. Ųrbonie- 
lĮškas ir ■ nės skundo, kuris, atseit, buvo

4. nei vienu faktu, nei vie- • pagrindu iškelti dėl to paties 
nu sakiniu nei citata ar ištrau-j reikalo šią antrą, t. y., dubli- 
ka iš jo korespondencijos/'Nau j kacinę bylą. R-nės G. Teismas 
jienose” neįrodė jo —: A- Mar- 
mos bent kokį prasimanymą, 
rhėlą;-ar šmeižta; r v f

Todėl jis — A. Marma prašo:
a)vį>anaikįhti r R-nės /Gk -Teis-: 

mo sprendimą ir' jo neteisingą 
Apkaltinimą, į A r
? b) nubausti skundėją Š. Van

dą Urbonienę už nešauliską el-: 
j • > P.?'gesį,

c) atskiru motyvavimu pa-! 
smerkti tokį mūšų Sąjungos na-1 
rių — Rauliu ąr eventualiai 
panašų pasielgimą vykstant į 
okup. Lietuvą, .

d) tokį sprendimą, kuris yra

R-nės

nys būtų buvęs suruoštas Atve-

buvę pagirtina. Bet..’. Verbų 
sekmadienį?! , • ‘

TREMTYJE^ ‘

Sąjungos Garbės Teismas

21 d., Detroit, MI. /
Q

ti š. A. Marmos organizacinį 
Statuto 195 str. įsakmiai nu- statlvsą rinktinėje. Aišku, kad 

rodo, kad byla privalo būti iš
nagrinėjama ir išsprendžiama 
viename posėdyje, tačiau R-nės

25 d. Apeliacinį Skundą G, Teismas to nepaisė ir ture- J 
įo dar tris pasėdžius, t. > y. 
1981. 7. 2d., 1981. 7. 16 d. ir 
1981. 3. 13 d. Tik pastarajame 
pagaliau buvo paskelbtas spren
dimas. Tačiau tai padaryta ša- 

_. lims nedalyvaujant, nors to St 
197 str.; fsakmiafc reikalauja.

Be to, R-nės G. Teismas net

apklausto asmens parodymo. Ir

tą rekomendaciją “sekė” grąso- 
moji St. 23 str. bausmė — pa
šalinimas iš šaulių tarpo.

j Tokios “rekomendacijos” “R-
1 ries G. Teismas “duoti” jokių 

teisių neturi. Juk tąi faktiškai 
yra bausmė .už korespondenci
jos atšaukimo nevykdymą. At
rodo, kad R-nės G. Teismas' 
“drevėjosi” tokią- “išpustą'’ 
bausmę pats skirti, tai pavedė 
tą “juodą darbą” atlikti R-nės 
Valdybai. r

(Bus daugiau)

■taipgi nesivadovavo SL 187 str. 
kad vienu kartu būtų Teisman
išk‘vieštos;• Xabi>^aiys -bei lindi-, šiama 
nmkai. Taipogi neprisilaikyta 
pei-St: 185 str., nes^nebuvo rern 
kami bei aiškinami bylos duo
menys ir -todėl nebuvo suteik
tos kaltinamajam galimybės su
sipažinti su bylos medžiaga, o 
po to galimybė gintis, prista
tant savo liudininkus bei įro
domąją medžiagą.

R-nės G. Teismas klausinėjo 
teisiamuose posėdžiuose šalis; 
vis “po vieną”. Tuo būdu byli-: 
ntnkai neturėjo galimybės gir

— Ispanai non, kad TsSS me
lais pasaulinė paroda būtį Ispa
nijoje, Seviljos mieste, phica- 
cagos miestas savo tarpų-.norė
tų, kad paroda būtų įčia ruo-

J - ? : ■

S Sava našta hesunki.:

E. Frd

VILNIAUS KATEDRA

‘ PRAMOGAUJANTI IŠEIVIJA
.Ištaigingcf ir gėrybėmis per-|šiami Užgavėnių renginiai, 

dinami “Mardi Gras”. Jie

Kanadoje leidžiamo “Tėviš
kės žiburiai' savaitraščio Nr. 21, 
skaitytojų pasisakymų skyriuje 
yra atspausdinta labai taikli 
skaitytojo “i.p.” pastaba V. Ka
mantai. Pagyręs V. Kamantą 
dėl jo laikysenos lietuviškų pa
maldų Seinų bazilikoje reikalu, 
skaitytojas ragina atkreipti dė
mesį ir dėl lietuvių tautos šven- 

1 tovės r— Vilniaus Katedros pa-
tekusio gyvenimo sąlygų pa
veikta, lietu viškoji išeivija 
Amerikoje pradėjo užmiršti ne 
tik pavergtos tautos kančias ir 
nedalią, bet ir tautines bei reli
gines tradicijas. Speak L’p mėn
raščio. leidėjas G. Urbonas, ste
bėdamas pokarinės lietuviškos 
išeivijos gyvenimą, perspėjo, 
jog mūsų išeivija pradeda iššų- 
gimti į vien tik linksmybių; iž» 
pramogų ■ beieškančius eilinius 
emigrantus, šis jo perspėjimas 
ypa vertas visų mūsų rimteū dė
mesio ir susimąštymo. ėjus, j

Jau kelinti metai iš eilės Chi- šventės minėjimai, 
cagos. Jaunimo Centre yra ruo-1 labai retai kur begalėjai paste-

.Aleksas Ambrose,

svarbus žinoti visiems mūsų Są-rdėti yienąs- kito pareiškimų^ir 
jungos nariams paskelbti yie-1 reikiamai • į ./juoš “atsikirsti”/; - 
šai,; kad tokie reiškiniai kaipo 
vengtini ateityje ’ nepasikartotų. 
"/Sąjungos G. Teismas randa, 
kad R-nės G. Teismui spren
džiant bylą, dėl š. A. Marmos 
riubaudimo R-nės Valdybos

Taigi R-nės G. Teismas vyk- , 
dė neabejotinai inkvizicinį pro
cesą. (kaip senybinėj Ispani
joj)- . . ,

Žiūrint iš esmės, R-nės G.’ 
Teismas jokių įrodomųjų faktui

lietuvių kapitalu, lietuvių dar
bininkų darbo jėgą, iš lietuviš
kos medžiagos, todėl ir turėtų 
tarnauti lietuviu tautos intere
sams.

Tačiau iš skaitytojo pasisaky- U 
mo nėra aišku, .ar toks V. Ka- 
mantui patarimas yra daromas 
rimtai, ar su geroka doze iro
nijos. Visi gerai pamename, kai 
prieš,trejetą metų V. Kamąpto' 
dukra “Rodinos” draugijos lėšo
mis svečiavosi pas gen. Petronį. 
Tokiomis privilegijomis pasinau

dojus, PLB pirmininkui, juk 
išeiti

va- toves Vilniaus Katedros pa- 
_____ ____  ___ _ yra] vertimo paveikslų galerija. Skai- 
ruošiami gal dvylikos ar dau- tytojas, ragindamas visus lietu- 
giau įvairių lietuviškų organiza- vius dėl šios šventovės išnieki

nimo protestuoti, pataria PLB 
pirm. V. Kamantui imtis inicia- nebebus patogu viešai

renginiai ne-;tyvos dėl Vilniaus Katedros at- prieš okupanto užmačias ir ko- 
turi nieko lietuviška, ir pasižy-Į gavimo. Vilniaus Katedra buvo voti prieš mūsų tautos švento- 

, vės išniekinimą

čijų ir sutraukia tūkstančius 
jaunosios kartos žmonių. Deja, 
tie “Mardi Gras” i

mi tik girtuoklystėmis bei pra-' pastatyta lietuvio architekto, 
mogavimu. Į. šią jau tradicija I 
betampančią blogybę buvo' at-1 
kreiptas visuomenės dėmesys ne' 
tik “Naujienose”, bet ir kitoje 
spaudoje, šiemet, savaitei po 
“Mardi Gras”-

BE LEIDIMO NEGALIMA 
NEŠIOTIS GINKLŲ

LOS ANGELES, Calif. -
1 ___ -linksmybių pra- Praeitą penktadienį. Los Ange-
įvyko - Nėpriklausdrrtybėš’ les miesTe žydų.Apsaugos Orga-

• • ■’j « T •• j • —• i • •kuriuose

‘ — ej

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

. ■ autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

•Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai)..
’ 664 psl., vardynas.

Minkšti viršeliai. Kaina $15.
. '' / ' Į ' ( - u • * - ' ' ' ■' . ‘ - r-

- Persiuntimas — $1.
•v

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

nizacijos nariai, atsiskyrėliai 
mio Žydų Apsigynimo Lygos ir 
daug griežčiau nusistatę, turėjo 
spaudos konferenciją, kurios 
metu, tarp kitko, parodė daly
viams savo ginklus ’ ir aiškių o 

* priežastis, dėl kurių jie privalo 
būti ginkluoti.

Matyt, kad tie žydai neturėjo 
teisės eiti į spaudos konferen
ciją su ginklais, nes tik susirin
kimas baigėsi, salėn įsiveržė 
policija, visus ginkluotus narius 
išsivedė į kiemą, suguldė ant 

\ žemės ir konfiskavo jų turimus

ginklus. Lauke policija jutfs iš
krėtė, revolverius ir kitus gink- 
lūs 'atėmė ir nuvedė į‘kalėjimą, 
iki teisėjas nuspręs ką su jais 
daryti. Jie galėjo turėti tiems 
ginklams, leidimus, bet jie netu
rėjo teisės juos neštis j susirin
kimą. Amerikoje tik policija ' 
eina su ginklais.

g Didžiausio lietaus lašo 
skersmuo buvo apie ketvirtis 
colio. Patys mažiausieji lietaus 
lašai, jų skermenį .išmatavus, 
tebuvo' viena dvyliktoji dalis 
colio.-- . ' ; ■ / ■ ■ : ■

• Iš miego šiupinio neišgirsi

® Stovi, kaip kelmas..

Cosmos Parcels Express Corp- < 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

Chicago, IH. 60625 ♦ Tel B25-271J

I 11 a n t i n i i ,r " ’■* i

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
. MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

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

g Didelis pąsirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MARIJA NOREIKIENf

-I ‘ į Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
1 - ! 50 metų studijavęs, kaip

r - ■ Iš PRAEITIES ŪKANŲ

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

■ tlflSIINGAI HP1LDGXI RSCSFTAI • FANNIE MAT SAJU 
DUMYNAI • XOaCETTKOe BEKMKNY8

Atdara Hokiadienlai® one
| vaL ryto fid 10 vai vakar*.

MmdleBkHl nuo 1 vai ryio val yil.

''' - ATEINA LIETUVA,
parašė 700 puslapių knygų, 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, padarėm 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

. . (r patarė mums toliau studijuoti.

Kaina $25. Kieti virieli*L Paštas $2.

p . ■■ NAUJIENOS ■
H*" 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
9 ■ LITiskATORA,: lietuviu iHeriffircs, meno* Ir' inofaio 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vincą 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. StankoS, 
J. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir Vi 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis tt , 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkitelės ir K. Varno 
kūrybos poveikiais. 365 pusi, knyga kainuoja tik 83.

t DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau*' 
tintų šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
Šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 92.

• VleNIšO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 82.

'• LIKTU V1 AKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašauriča 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės h 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai {domūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys fllurtruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai Ir Jų vertiniai j vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių šamėlapis. Kaina M,

> K4 LAUMES Lf ME. rašytojos Petronėlės Orintaitės attf*
minimai ir mintys apie asmenis Ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3. "4

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas Ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik n* 
Jurgio lašinuko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir po*> 
riją. Dabar būtų JJ galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja |6.

> SATYRINIS NOVELES, M. toečenko kūryba, 7. Valaičio 
vertimas. >06 pat knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina EX

Knygos gaunamo* Naujienose, 17W So. HaMed SL, Chleaga, 
IE VO0M. pfaakaat ptdMl BqI*zį FsMEa&nc BkMmnK

8 —- Naujiena*, Chicago, 8, Hl. Wednesday, June 16, IMS
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Pabaltiecių Laisves Diena
Užvakar, birželio 14 dieną, JAV Kongresas paskelbė 

Pabaltiecių Laisvės Diena. Ne Lietuvos Laisvės Dieną, 
kaip kai kurie rezoliucijų planuotojai buvo paskelbę, bet 
Pabaltiecių Laisvės Dieną.

Nieko negalėjome šiuo reikalu plačiau pasisakyti, 
nes tiktai užvakar, birželio 14 d., senatorius Charles H. 
Percy, Senato užsienio reiklaų komiteto pirmininkas, pra
nešė Naujienoms apie birželio 9 dieną Senato ir Atstovų 
Rūmų nutarimą paskelbti Pabalitečių Laisvės Dieną. Re
zoliucijoje aiškiai pasakyta, kad Pabaltiecių Laisvės Die
na reiškia lietuvių, latvių ir estų laisvės dieną.

Nesuspėjome senatoriaus' Percy- atsiųstos rezoliuci
jos tiksliai išversti’,; neš ‘laikas buvo labai trumpas ir 
praspruko vienas kitas netikslumas. Bet patys svarbiausi 
esminiai klausimai vakar buvo paskelbti Naujienų pir
mame puslapyje. Skaitytojai turės progos pamatyti Kon
greso priimtos rezoliucijos pagrindinius dėsnius, o vėliau, 
kai laikas leis, tai papildysime ir Kongreso rezoliucijos 
pagrindinius dėsnius.

Sovietų Sąjunga jau nuo 1939 metų pabaigos pra
dėjo prievartauti Lietuvą. Sovietai reikalavo įsileisti į 
Lietuvą 20,000 Sovietų karių. Pradžioje Molotovas reika
lavo įsileisti net 60,000, bet Stalinas pasitenkino žymiai 
mažesniu skaičiumi. Stalinas atmetė užsienio reikalų mi- 
nisterio Urbšio atvežtus pasiūlymus ir parnešė, kad jam 
svarbu Sovietų kariuomenės dalinių įsileidimas į Lietuvą. 
Įvedus Sovietų karius, tuojau prasidėjo provokacijos. So
vietų kariai, pastebėję laisvesnį ir turtingesnį lietuvių 
gyvenimą, nenorėjo grįžti į kareivines. Tuo tarpu Sovietų 
kariai, pabėgę iš kareivinių, manė, kad Lietuvoj rusai ne
turės teisės jų suimti, nes Lietuva buvo nepriklausoma ir 
turėjo suverenines teises.

Kongresas turėjo pakankamai duomenų, kad Sovietų 
karo jėgos buvo paruoštos įsiveržti į Lietuvą, Latviją ir 
Estiją. Sovietų kariams peržengus sieną, prezidentas 
Smetona iškirto rusams išdaigą. Jis pranešė premjerui 
Merkiui, kad jis priverstas išvykti Į užsienį ir įpareigojo 
premjerą eiti prezidento pareigas.

JUOZAS ŠVAISTAS

PETRAS ŠIRV0KAS
NUOTYKIU NUOTYKIAI ŽEMĖJE, 

PRAGARE IR DANGUJE

(Tęsinys)
Visi buvo patenkinti. Vienas tiktai Petras 

kritmosi nusiminęs. Jis tuojau suprato, kad ap
gautas, pirmąsyk gyvenime tokiu būdu suviliotas. 
Be to, labai aišku tapo jam, kad niekad daugiau 
nebepateks į pragarą ir neišvaduos tos panos 
anksčiau, negu jai skirta užkeiktai būti. Pritrenk
tas, be jausmų, be valios sėdėjo jis ant akmens. 
Tikriau sakant, perdaug jausmų ir kančios buvo 
susitelkę jo krūtinėj. Jis net garsiai prašneko, 
norėdamas kuo greičiausiai nuo viso to atsipa
laiduoti :

“Ko aš čia dabar kremtuosi dėl to pragaro? 
Jis visada suktas ir klastingas. Tik va, gi, koks ne
dėkingumas: taip stengiausi, tiek vargau... Kai 
jau sutartis ėjo prie galo, regi ką padarė! Manoji 
kaltė likosi neišpirkta: velniai ją kankina ir kan
kins. Bet aš norėjau! Mano sąžinė ir Dievas mato, 
kaip aš norėjau..

NERAMIEJI MILŽINŲ KAULAI
Ilgai sėdėjo Petras, kol aprimo. Sunkios rųin-.. 

tys. Flip jūroje bangos po audros, vijosi ir plakė 
ienos kitas. “Kas man belieka dabar daryti? Kur 

eiti? Vėl žemė .. Argi tik žemė? Juk yra dar 
dangus’” 1

Kartu su Sovietų karo jėgomis į Kauną atskrido So
vietų užsienio reikalų viceministeris Dekanozovas, ištiki
mas čekistas, Berijos bendradarbis. Jis įsakė prisilaikyti 
veikiančių įstatymų. Jeigu prezidentas įpareigojo prem
jerą eiti prezidento pareigas, tai premjerus Merkys, eida
mas prezidento pareigas, turi teisę paskirti naują vy
riausybę.

Savo vieton Merkys paskyrė premjero pareigoms J us- 
tą Paleckį, o Paleckio pavaduotoju ir užsienio reikalų mi- 
nisteriu paskyrė Vincą Krėvę-Mickevičių. Teisingumo mi
nisters paskyrė Povilą Pakarklį, o žemės ūkio ministeriu 
paskyrė Matą Mickį. Finansų ministeriu Merkys paskyrė 
Ernestą Galvanauską, o krašto apsaugos ministeriu pa
skyrė gen. V. Vitkauską. Galvanauskas išvažiavo į Klai
pėdą prekybos mokyklos mokiniams kalbos sakyti ir din
go, paspruko per sieną, o Krėvė-Mickevičius, išsiaiškinęs 
su Molotovu Sovietų valdžios tikslus, atsistatydino ir pir
ma pasitaikiusia proga išvažiavo į Vakarus. A. Merkys, 
pasirašęs naujų ministeriu paskyrimus, taip pat dingo. 
Jis neturėjo teisės ministeriu skirti. Tokią teisę turėjo 
tiktai viceprezidentas, bet ne premjeras. Jis nepajėgė lėk
tuvu pasiekti Rygą, iš kur tikėjosi pasiekti Švediją, bet 
Rygoje buvo sulaikytas. Kaip premjeras Merkys buvo pa
skirtas prezidento pareigoms eiti, taip ir premjeras Pa
leckis buvo paskirtas, Merkiui iš Kauno dingus, prezi
dento pareigoms. - ‘

Vidaus reikalų ministeriu jau buvo paskirtas Mečius 
Gedvilą, jau perbėgęs į komunistų partiją. Jis glaudžiai 
bendradarbiavo su Antanu Sniečkum, įsitaisiusiu vidaus 
reikalų ministerijoje.

Dekanozovas reikalavo, kad būtų sudaryta Sovie
tams priimtina Lietuvos valdžia. Tai buvo padaryta pir
moms Sovietų karo jėgoms įsiveržus į nepriklausomą Lie
tuvą. Dekanozovas reikalavo, kad būtų suimti Skučas ir 
Povilaitis, ir atiduoti Sovietų teismams teisti.

Vėliau buvo paskelbtas “liaudies seimas”. Sudaryta 
speciali komisija' “liaudies seimo” rinkimams pravesti. 
Šiai' komisijai, oficialiai pirmininkavo advokatas Andrius 
Bulota, bet visus komisijos reikalus vedė komunistas 
Niunka. Rinkiniai buvo: taip sutvarkyti," kad kandidatus 
į “liaudies seimą” galėjo pastatyti tiktai su vidaus rei
kalų ministerijos ir Niunkos .žinia. Kandidatais buvo pa
rinkti tiktai komunistai arba su jais bendradarbiaujan
tieji lietuviai.

Dr. Antanas Garmus taip pat per neapsižiūrėjimą 
pateko į “liaudies seimą”. Bet kai pradėjo svarstyti Lie
tuvos įjungimą į Sovietų Sąjungą, tai jis pareiškė pro
testą. šitas klausimas turėjo būti keliamas prieš “liau
dies seimo” rinkimus. Dr. Garmui pavyko pabėgti iš rusų 
pavergtos Lietuvos ir aprašyti “liaudies seimo” “rinki-: 
mus” ir nutarimą prijungti Lietuvą prie Sov. Sąjungos.

Tą pačią dieną Sovietų karo jėgos įžengė į Latviją 
ir Estiją. Visi paruošiamieji darbai įsiveržti į Lietuvą, 
Latviją ir Estiją buvo atlikti tuo pačiu metu ir pradėti? 
vykdyti žymiai anksčiau.

Sovietų karo jėgų įsiveržimas į Lietuvą, Latviją ir 
Estiją sukėlė didžiausią pasipiktinimą. Lietuviai, latviai, 
ir estai priešinosi įsiveržėliams. Jie žinojo, kad mažai: 
tautai bus labai sunku vesti kovą prieš galingą Sovietų 
kariuomenę, aviaciją ir tankus, bet jie rankų nenuleido. 
Kai pasirodė pirmieji vokiečių lėktuvai Kaune, lietuviai 
puolė tiek daug žalos padariusį okupantą. <

JAV Kongresas paskyrė birželio 14 dieną Pabaltijo 
Laisvės Diena, nes lietuviai tol ves kovą prieš okupantą, 
kol Lietuva bus laisva.

Toronto. Didysis Penktadie
nis. Vieninga politinių Toronto 
grupių kontra-demonstracija iš
ėjo prieš tūkstantinę Bloor gat
vės Suvienytos Bažnyčios de
monstrantų minią. Šie Suv. 
Bažnyčios suorganizuoti de
monstrantai demonstravo prieš 
Litton kompaniją, gaminančią 
navigacinius prietaisus Cruise 
Missile raketoms.

K o n t r a d e monstrantų gru
pėje idalyvavo Toronto Krikš
čionių Pasauliečių. Susivieniji
mo (TACL), Kanados Anti-So- 
vietinės i Akcijos Komiteto (GA- 
SAC) ir Laisvo Vietnamo Komi
teto" atstovai. 5- - w -- % . - • r.

— Bažnyčios uždavinys yra 
mums vadovauti dvasinėje sri
tyje, bet ne politikoje! — pa
reiškė TACL kalbėtojas G. Ro
binson. — Jau ketvirti m0ai_ 
iš eilės, kai bažnyčios radika
lieji pavertė mūsų Išganytojo 
mirties dieną į politinį cirką. 
Kaip krikščionys pasauliečiai, 
mes esame pasipiktinę, matyda
mi mūsų bažnyčias naudojamas 
Sovietų režimo globalinės stra
tegijos parėmimui. Per 65 ti
ronijos metus Sovietų režimas 
kalinę, kankino ir nužudė mi
lijonus mūsų brolių krikščk> 
nių!

120 kontra-demonstrantų prie 
kyje žygiavo trys įvairiais kos
tiumais persirengę vadai? Vie
nas iš jų buvo Speak Up lei
dėjo padėjėjas K. Long, persi
rengęs kunigiškais drabužiais, 
persijuosęs amunicijos diržu ir 
užsidėjęs klounę kaukę, tuomi 
norėdamas parodyti, jog radi
kalieji dvasiškiai bažnyčią no
ri paversti cirku. Antrasis va-

0S KANADOJE
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das buvo persirengęs į Sovie
tų mešką, ir ant krūtinės tu
rėjo pasikab’nęs didelį baltą 
kryžių, tuomi pajuokdamas 
tuos vakariečius dvasiškius, ku
rie savo efektyvia propaganda 
patarnauja Sovietams. Trečia
sis buvo persirengęs į nelabą
jį (velnią).

CASAC pirmininkas G. Mat- 
rai stebėjosi, kodėl bažnytiniai 
anti—atominiai demonstrantai 
niekada nepasirodo prieš So- 
vietų ambasadą. , ‘ . —
— Kodėl taika -turi FeikšVr-ĖViėH 
lak vakariečių nusiginklavimą?
— klausė jis. — 'Cruise Missi
le Auri gyvybinę reikšmę Va-' 
karų gamybai; įdomiu, sįttapi- 
raų, paskutiniosios 'komunistų 
partijos Kanadoje leidžiamo lai
kraščio Canadian Tribune lai
dos ka;p tik ir yra skirtos 
prieš Cruise Missile bandymus 
Kanadoje. Ar dar neaišku, kas 
duoda tas idėjas bažnyčioms ir 
kas ragina, kad Vakarai nusi
ginkluotų?

Daugelis kontra-demOnštran- 
ių mojavo Kanados vėliavomis. 
Buvo ir keletas vietnamiečių su 
laisvojo Vietnamo vėliavomis, 
atvykusių net iš Rochester, 
N. 4. < i-

TACL kalbėtojai kaltino baž-. 
nyčias dėl kurstymo neklausy
ti įstatymų. Jie tvirtino, jog 
P- Amerikos kunigai,' sekdami 
liberalų teologiją, remia komu
nistų apginkluojamus teroris
tus. Kanadoje, jau trecią , kar
tą šiemet, bažnyčios remiami 
protestuotojai išėjo prieš Litton 
kompaniją ir buvo apkaltinti 
privačios nuosavybės teisių pa
žeidimu.

— Mes reikalaujame, kad baž
nyčios paliktų politiką politikie
riams, o dvasininkai rūpintųsi 
daugiau dvasiškais. reikalais. 
Męs reikalaujame, kad ’Kana
dos IRS patyrinėtų bažnyčių po
litinę yėįklą. —; Rašė. TACL 
tarp demonstrantų paskleistuo
se atsišaukimuose. ?

' (Iš Speak '•
. . 1982 nį;^Ei:4-5) 
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AULAI STEVENSON AS 
TURI $5 MILIJONUS'

, .CHICAGO, m. —. Adląi. Ste- 
‘ vėpfeėnas, i panorėjęs tąpti lUi- 
nęaš'. giibertiatorntipj, .. praeitą 

. penktadieny ' ■ 1 a ikraštinnika'ms 
♦pasnaJ§ėįikąfL jas su .žmoną turi 
$5,01 9,q30. Jlšįpatš td'iturlo ne-^ 
uždirbu b^t dąugiąužią paye‘1-' 
dėjo.is .savo' tėvo.\c, '

» " r ' Z“ - . » * A ‘ ‘ ' - - > I •, ' _ . -

Laikraštininkai užklausė, kaip 
jo turtas taip padidėjo; Jo tėvas 
tiek turto neturėjo. Stėvensonas 
ir šitą reikalą paaiškino. Tėvas 
jam paliko laikiaštį. kurj; įtei
gė senelio. Senelis- nr Adlai JSle- 
venšono rtėyas tą .. laikiasrtį r reda
gavo,. bet šis Stevensonasi jau 
buvo tik dalinas Pantągraph 
laikraščio savininkas, todėl.‘jis 
nutarė savo dalį parduotijr jam 
pavyko gerai parduoti. Prie ttu 
pinigų reikia dar pridėti ir tde- 
vensono ūkio vertę ir žmonos 
turtą. • ' ■ ' ’ ■.' . . ' ' ■

Laikraštininkai dar paklausė, 
kaip Adlai Stevensonas tikisi 
laimėti gubernatoriaus -rinki
mus be spaudos? Stevenšonas 
atsakė; kad tuo reikalu rūpinasi 
išrinktas kotmitetas ir kad žmo
nės vis tiek netikėtu pasigyri
mais nuosavame laikraštyje.

GIRKITE Ja TAUPYMO aOMUS

Pats nustebo dėl tokios staigios ir naujos 
minties. Džiugūs, svajingi, kupini ilgesio žvilgs
niai iš lėto, ramindami kilo aukštyn ir ten apsi
stojo.

“Taip, dangus... Apie jį man motina kalbė
jo. . . Kadaise šventas Petras buvo priminęs... 
Gana žemės! Eisiu į dangų... Savo mirtį už
niurkiau, teks gyvam keliauti. Na, tad judinkis, i 
senasai kareivi! Eime!” ’ !

Apsidžiaugė, susižavėjo Petras tuo naujw su-; 
manymu. Taip lengva, salėta jam paeidarė, lyg - 
kad sparnai būtų užaugę. Tokie dideli, galingi 
sparnai, kaip ano gripo, kuris kartą į tėviškę nešė, i 
Belieka, rodos, tik suplasnoti ir pakilti.

Tuo pat metu aiškus raudonumas užgavo akį. 
“Kas gi čia dabar?” — nusistebėjo jis. Atidžiau 1 
pažvelgė ir pamatė žiedą. Per tą laiką buvo apsi- 

| pratęs šu juo ir visai pamiršęs, tolygiai kaip na
gus ar suvėlęs ant savo pirštų. Dabar atsitiktinai 
buvo pasukęs tą žiedą tokiu kampu, kad saulės 
spindulys, lūžęs žiede akutėj, nusidažė raudonai 
ir įsiskverbė į akį. Norom-nenorom atslūgo jo šie- j 
los pakilimas ir jis tarė sau; “Matai, kad nebaigta 
dar šioje žemėje. Kaip ten bebūtų, o turiu nunešti 
šį žiedą ir aticuoti kunigaikštytei! Ji taip tada 
verkė, taip sielojosi laive...”

Po daugelio dienų kelionės ir vargo pasiekė 
jis didžiulį miestą. Gražūs, aukšti namai, plačios 
akmenimis grįstos gatvės. Daug pasipuošusių 
žmonių vaikščioja tomis gatvėmis. Daug kareivių 
ir jų viršininkų sutinka Petras. Jam tuojau krin

ta į akis, kad tie visi žmonės nuliūdę ir kažkodėl 
neramūs. Knieti išsiaiškinti. Jis sustabdo vieną 
vyresniųjų ir paklausia:

— Kodd to miesto gyventojai tokie nuliūdę?
— St, — atsakė šis, — kaip mes nebūsime 

r.ufifidę, kad ten už miesto, kur stūkso buvęs mil- 
žankapis, kasnakt neramu. Nei praeiti, nei pra- 
važiuoti niekas negali. Pastatom kareivius sargy- 
bon —- tie dingsta Kgi ryto. Visus apėmė baimė 
ir nerimas...

— Jei taip, tai aš sutinku šiąnakt išbandyti! 
— drąsiai, ryžtingai pasakė Petras.

Apsidaaugė, apkabino Petrą tasai vyresny
sis ir nusivedė pas karaliaus rūmų generolą. Čia 
jį taip pat džiugiai sutiko, pavaišino ir davė pasil
sėti Sutemus apginklavo ir išleido sargybom

Budi senas kareivis. Akylai jis žvalgosi k 
pasiklauso. Apie pūsiaunaktį kažkas subildėjo. 
“Kas čia?” — paklausė Petras. Jokio atsakymo, 
tik vėl bėMesys. Petras vėl klausia, ir vėl niekas 
neatsako. Trečią kartą subildėjus. Petras jaa pik
tai sušuko: ‘“Kas čia? Atvėpk!”

Ketvirtą kartą taip oubildėjo, lyg kad perkū
nas būtų trenkęs. Namai, kurie menkesni, net su
griuvo. Is kalvos pasigirdo graudus balsas: “čia 
guli trys milžinai, kurie niekinami ir jokips p^ar-‘ 
bos nesusilaukia. Žmonės aria, akėja mūsų kapą, 
šunys, kiaulės knaisioja, nešioja mūsų kaulus. Jei 
nebus tinkamai sutvarkyta, nesudės mūsų kaulų 
ir repastatys mums brangaus paminklo, tai mes 
keršysim ne tik kareiviams, žmonėms, bet ir pa-
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čiam karaliui U " . C '
Kitą rytą Petras viską papasakojo karaliui. 

Tasai apsidžiaugė, bet drauge ir nusiminė: “Kur 
aš gausiu tiek daug aukso, kad galėčiau brangų 
paminklą pastatydinti?” Petras tuojau atsiliepė: 
“Aš pirmasis atiduodu visą savo auksą! Daugiau 
susirinksim iš pirklių, kunigaikščių, ponų.”

Petro pasiūlymas patiko karatui. Surinko 
pakankamai aukso, sutvarkė, aptvėrė milžinkapį, 
surankiojo, pagarbiai sudėjo milžinų kaulus ir , 
pastatė didelį puikų paminklą.

Karalius nutarė, kad pirmąsias tris naktis 
turi saugoti tą paminklą jo kariuomenės vyres
nieji. Bet tie nepanoro ir nusamdė Petrą, šis mie
lai sutiko. Saugo, budi. Apie dvyliktą valandą atsi- 
liepė iš paminkk) balsas; “Ar čia Senas kareivis 
sargyboje?” — “Tas patai* atsakė Pątras.

“’‘Na, tai eik šen! AŠ duosiu tau tokį švilpuką/Su
švilpsi tris kartus ir stosis puikus žirgas, pabal
notas. Prie balno rasi kardą. Sušvilpsi vieną kar
tą, žirgas dings, kai tau nebereikės.”

Antrą naktį vėl prabilo iš pamiškio : “Ar čia 
senas kareivis saugoja mus?" — ‘^Taip, ašį” — 
“Eik šen, aš duosiu tau kapšiuką. Kada tan rei, 
kės, pakratysi jį ir byres auksiniai, nes tą visą 
savo turtą atidavei,’ idant iries būtumėm tinka
mai pagerbti.”

(Bus daugiau) .. '' '■
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

DR, PAUL V. DARGia
SYDYTOUU lt CHIKUMAS SUSIRINKIMŲ

MmIcMm Arakradm

Teu M2-XZ17 area M2-2719
— LKVS RAMOVĖS Chicagos sky

riaus narių susirinkimai įvyas š. m. • 
birželio mėn. 20 d 12 vai. J aitrumo 
Centre. Valdyba |

Service 855-4506, Page 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS

. ' 3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą.
!

Dr. Jonas F. Mažeika
D J> J. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

TRAGIŠKO GENOCIDO MINĖJIMAS
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Cicero skyrius Maskvos komu-

Valandas pagal susitarimą

OPTOMETRIST AS

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

Tikrina a kis. Pritaiko a kinins 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
; INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

^PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Į Ofiso telefonas: 776-2880,

'* ’ ' - ‘ “ - * * ’ * -- ’-S • — - — -

Prostatos, inkstų ir šlapumo r 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 3371$ 

TeL (8132 321-4206

PERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna apdraufe 

ŽEMA KAINA 
priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. iERtNAS. TeL 925-8063

Nosinių balsių rašymas 
žodžių galūnėse

Nosinės balsės ą, ę, į, ų rašo
mos visų linksniuojamų žo'džių 
vienaskaitos galininke ir daugi
skaitos kilmininke, pvz., jis ati
davė visų gražiausią rožę ir nu-' nistų vykdomą genocidą paverg- 
ramino verkiančią mergaitę. • toje Lietuvoje paminėjo 1982 m. 
Žaliuojančių medžių lapai rude-, birželio mėn. 13 d. Minėjimas 
nį pagelsta. ! pradėtas 10:30 vai. ryto pamal-

Taip pat nosinės balsės rašo-! domis Šv. Antano parapijos baž- 
mos veikiamosios rūšies vyriš-; nyčioje, Cicero, šv. Mišias au
kos giminės dalyvių vienaskai-' kbjo ir minėjimui pritaikytą pa- 
tos ir daugiskaitos vardininkūo- į mokslą pasakė kun. B. Rutkaus- 
se, pvz.: einąs, ėjęs, eidavęs, j kas. Per mišias solo giedojo Al- 
eisiąs, daugiskaitoj — einą, ėję, dona Pankienė. Jos giesmes var- 
eidavę, eisią.

Na, ir nosinės-balsės rašomos i v. , . ... -
(paskutiniuose dviejuose žodžio | Bažnyčioje ir saleje su velia- 

| skiemenyse)‘įvardžiuotinę būd-p1”5 dal-'‘vayo Amenkos karo 
vardžiu, skaitvardžių, įvardžių PpP P°sias Nr. 9110, jų 
ir dalyviiįmdteriškos ir‘ vyriš ! ™netas ,r Ci-
kos giminės vienaskaitos gali- į . ,...i ——■ ....

: ninko ir daugiskaitos kilminin-! nosinės balsės: manęs, tavęs, 
ko' linksniuose. Pvz.: Mačiau!savęs. ~
lekiantįjį gražųjį paukštį. Paukš Atsimintina: kiekinių skaita- 
čiai čiulbą aukštųjų "medžių vir- vsrdžių nuo vienuolikos iki de- 
šūnėse.’ Pirmąją keliotiės dieną vyniolikos galininko linksnyje

' nuvykau aplankyti savųjų gimi- nerašomos nosinės balsės. Pvz.: 
nių. I Prieš penkiolika metų jis dar

O taip pat nosinės balsės ra- vaikas buvo. Taip pat ir žodį 
t somos moteriškos giminės vie- keliolika rašome be nosinės, 
| naskaitos įnagininko ir daugi1 pvz.: prieš keliolika metų, jis 

skaitos galininko priešpaskuti- j atvyko į Ameriką.
niame žodžio skiemenyje: Jis! Taip-pat nosinės balsės nera- 
ėjo su mažąja gražiąja mergai- j somos būdvardžių, įvardžių ir 
te per žaliąsias pievas. j skaitvardžių bevardės gaminės

Taipogi nosinės balsės rašo-! linksnių galūnėse, pvz.: Jis visa 
mos tariamosios nuosakos tre-1 gera pamiršęs, tik bloga prisi- 
čiame asmenyje ir siekiniuose, mena.
pvz.: kad'galėtų, paukščiu skrai- j Asmeninių įvardžių vienaskai- 
dytų. Jis išėjo uogautų. tos galininke nerašomos ndsinės

Be to, asmeninių įvardžių vie- balsės: mane, tave, save.
naskaitos kilmininke rašomos A. Tamulynas

ii—--—— » 1 L — ~ L-

genais palydėjo muzikas A, Skri-

Kool-Aid’...On A Stick
BRAND SOFT DRINK MIX

moving .
Apdraustu p*rk.r»urfynitj 

ii įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
TaL 376-1882 arba 3764996

Frozen Suckers
1 envelope KOOL-AID® 

Unsweetened Soft Drink Mix, 
any flavor

2/3 cup sugar
.1 quart water

Dissolve soft drink mix and 
sugar in water. Pouf mtb 
plastic ice-Cube trays or 
small paper cups Freeze 
untH almost firm. Insert 
wooden stick or spoon into 
each. Freezeninti firm.- 
Makes about 20.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmaiierriai* 
nuo 8:30 iki 9^0 vaL ryto. 
Stotie WOPA - 1490 AM 

trsnsliuoįamoi iš mūsę studijot
MarcĮvotto Parka.

Vedefa — Aldona Daukua 
Talefu 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVfi. 
CHICAGO, IL 60629

j

SOME CHICAGO MOTOR CLUB "flPS OH

WRESSHM MMMr

RADIJO PROGRAMA

SeniMteda Lietuviu Badijo progra
ma naujojoje Anglijoje, iš stages 
WLTK 1360 banga AM, veikia «ak- 
Ti'irWaiiinia įmo 8 iki 8^30 vai ryte 
perdiršfiaum pasaulMiu 
anif santrauką » t», komenta
rai, munka, dainoj ir MhfMės 
Pasiju Azt 
nas, ir Valeakaa Minkai. BUnaio į 
reiknfeia į Be»e Horists — 
g^Iil bd deaertii Ki autuvu, E- 
Broadway, Sa Bb^on, WW.
Telefonas 268-0489. Ten pat gau j
aaznos “Naujienos", didelis pasi »
rinkima« lietuvišku knygų ir He 1 

tuviškų dovanų. |

mavo Bronė Valiutoj ienė Ir 
Motušis parodė genocido aukų 
Sibire kančių skaidres. Uždary
dama minėjimą, dr. Motušienė 
padėkojo solistei, minėjimo da
lyviams, akompaniatoriui, var
gonais per šv. Mišias grojusiam 
A. Skriduliui, Amerikos karo 
veteranams, Cicero jūros šaulių 
“Klaipėdos" kuopos pirmininkui 
Milukiui, vadovui Ašokliui, vi
siems vyrams ir tautiniais rū
bais pasipuošusioms moterims 
bei visiems gausiai susirinku
siems dalyviams.

Dalyvavo apie 250 žmonių. 
Daina “Lietuva Brangi” buvo 
baigias minėjimas. Visi svečiai 
buvo pavaišinti užkandžiais ir 
kavute.

Minėjimo pirmininkė dr. Mo
tušienė išskirtinai nuoširdžiai 
padėkojo inž. A. Rudžiui ir jo 
žmonai Marijai Rudienei. Tiesa, 
solistė A. .Pankienė, deklamato- 
rė B. Variakojienė ir muzikas 
Motekaitis buvo apdovanoti gė
lėmis. K. T-kus

ŽMONĖS MĖGO RIŠTI SAVO 
LIKIMĄ SU ŽVAIGŽDĖMIS
Dar mūsų atmintyje Lietuvos 

kaimas prijungdavo visokių bū
tų-nebūtų dalykų prie žvaigždžių 
ir taip vadinamų kometų. Ypa
tingo dėmesio buvo kreipiama 
prie taip vadinamų “uodeguotų 
žvaigždžių”, kurios pasirodan
čios prieš dideles nelaimes, daž
niausiai prieš karą, badą ir kitas 
“pavietres”. Plačiai buvo išsi
platinęs tikėjimas, kad kiekvie
nas žmogus turi danguje savo' 
žvaigždę, kuri tenai atsirandan
ti, žmogui gimus. Kai žvaigždė 
krinta, tai tada mirštąs žmogus, 
kuriam ji buvo skirta. Užtat ne
galima danguj skaičiuoti žvaigž
džių, nes. jeigu suskaičiuosi sa
vąją žvaigždę, tai ji tuojau nu
kris ir pats mirsi.

cero jūrų šaulių “Klaipėdos” 
kuopa. Po pamaldų, parapijos 
salėje įvyko oficialioji ir meni
nė minėjimo dalis.

Minėjimą trumpu žodžiu ati
darė skyriaus pirmininkė dr. 
Bronė Motušienė. Įnešus vėlia
vas, Amerikos ir Lietuvos him
nus sugiedojo A. Pankienė. In- 
vokaciją sukalbėjo kun. B. Rut
kauskas. Pagerbus genocido — 
rusiškojo komunizmo teroro 
aukas, pagrindinį' žodį pasakyti 
buvo pakviestas žinomasis seno
sios lietuvių išeivijos kartos at
stovas, nepailstantis kovotojas 
už Lietuvos laisvę, žinomas Chi- 
cagai ir Amerikai plačios ir ša
kotos. asmenybės politikas inž. 
Antaftas Rū<fis. Žo' kalba kultū
ringa, paremta faktais, nusakan
ti praeitį, liečianti dabartį, pa
baranti, kai kam padaranti gė- ( Kaip nevienodi yra žemėje 
j_ r. ... . .. įmonės, taip nevienodos yra ir

žvaigždės danguje. Kuris žmo
gus laimingas, tai ir jo. žvaigždė 
šviesi, o kuris nelaimingas — 
tai tamsi.

Visoje Lietuvoje liaudis tada 
tikėdavo', kad raudona 
pašvaistė reiškia didelį 
praliejimą.

dą. Paruošus literatūriškai, ji 
bus atspausdinta spaudoj. Smul
kiau jos ir nekomen luošiu.

Tiesa, minėjime kartu daly
vavo ir inž. Antanei Rudžio žmo
na, BALFo pirmininkė, kuri 
susirinkimo buvo pagerbta ir jai 
su vyru buvo prisegta gėlė.

Minėjimo meninei daliai va
dovavo Sofija Palionienė. Solis
tė A. Pankienė padainavo “Pas
kutinis birželis”, muzika B. 
Budriūno, žodžiai B. Pukelevi- 
čiūtės; “Sielvartas”, muzika 
Eačanaus&o; “Patekėk, aušrine” 
(Kačanausko) ir ‘Gimtinė’ (Mi
lerio) . Dainoms akompanavo 
muzikas M. Motekaitis. Padekla-

PIRKITE JAV TAUPYMc

šiaurės 
kraujo

FIGH-r HEAP! DISEASF

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

EUDEIKIS
GAI DAS - Da IMI D

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODEKNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650BONU.

JEAN VANCE ir GEORGE SOPJNI

TKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

6 tn seif
• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE*,•• EXCEPT WP/£N WS 
OWING. NEVER, TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. '/^- 
SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE, 
UNEXPECTED/

MARIAI;

HUearw
Lieti vi^ 

Laid ♦turiu 

Direktorių 
Aaodecijee

AMSULANSO
PATARNAVIMAS

TURIMI 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSI.

THAT ARE ALLOWING- SAFE

XXXU. RUM. IMTO

THE OPOS ARS 
įiR AGAINST TMS 
-y I RATE'DRIVER 

WHO TRIES TO 
GET EVEN ON THE HWHWA4

•HOW DO SEAT BELTS 
HEL> TO PROTECT -YOU 
IN AN AUTO ACCIDENT* 

•ACCORDING TO THE 
INSTITUTE FOR SAFER

LMNE, AMERICAN MUTUAL 
LIABILITY INSURANCE COMPANY, THEY , 
TEND TO RESTRAIN THE BODY 1
FROM BLOWS AGAINST 
PARTS OF THE CAR, LESSEN 
THE DANGER OF BEING 
THROWN OUT OF THE CAR, 
AND INCREASE SURVIVAL

j STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

i
 .CLACK4.W]Cl} ■'

Z4L4 VfLijT mha S'JLAUm KfcįubBc 7*1213
11028 SUUTMVVEbT HIGHWAY, Palo* Hilu, III, J74-441I

P. L RIDIKAS
KM go. HAJLSTED STREET TeL T Arda 7-1111

BUTKUS - VASAITIS
14« &K MKh Ava, Cfctro, ffl. T*L: OLympic UHl

PETRAS BIELIŪNAS
- X I

U4S So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayHU 1-3171
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Jonas K. Valiūnas baigė 
darbo kuopos vadovybę

Toks geležinis JAV-bių ar- tonus. Vokiečiai užtruko ilgiau, 
mijos dėsnis, kad žmogus, su- Po 50 minučių per 400 m til- 
laukęs 65 metu, nepaisant jo tą pradėjo Važiuoti sunkveži- 
fizinės ir dvasinės sveikatos, tu- miai. 
ri pas:traukti iš tarnybos. Inž. 
J. K. Valiūnui 65 metai suka
ko š. m. kovo 24. Kadangi jis 
nuo 1955 vadovavo 8591 LS lie
tuvių kuopai Schwetzingen?,, • 
tai atsisveikinimas buvo labai 
iškilmingas, vykęs kelia’s tarps- 
niais.

Pirmasis tikrai kariškas atsi- 
i sveik;nimas suruoštas kovo 21. 
Maj. Valiūnas pakvietė į jį ir 
Vasario 16 gimnazijos mokinius 
su mokytojais. 8591 LSCo yra 
tiltų statymo dalinys. Tuo me
tu jis vykdė pratimus Leeheime 
prie Reino. Atsisveikinimo iš- 

fkilmių proga kuopa užsimo
jo pastatyti pontoįr’ni tiltą per 
■Reiną rekordiniu laiku.

j Aikštelėj? prie upės buvo‘pa-i 
statytos dvi palapinės: viena su 

įgausia:s užkandžiais ir karšta 
kava, antra su suolais žiūro-1 

įvams tam atvejui, jei lytų. At
vykusius į iškilmes pasitiko ma- 

3oni lietuviška aplinka: tarp 
Vokietijos ir JAV-bių vėliavų 

ilinksmai plevėsavo ir Letuvos 
trispalvė, iš garsmtuvų trenkė 

;Br. Jonušo maršai, kuopos vy
rai kalbėjo lietuviškai, o kuo- 

■pos vadas maj. Valiūnas važi- ' 
nėjo karišku džypu su raudo-

Jia vėliava, kurios vienoj pusėj 
švietė vytis, o kitoj — Gedi- 

‘mino stulpai.
Tilto statyba pradėta 11 vai. 

įją vykdė dvi kuopos: iš vie
nos pusės Reino lietuviu 8591 
LSCo, o iš kitos — vokiečių 
€594 LSCo. Vadovavo maj. J. 
K. Valiūnas Jam .davus įsaky-> 
mą, abiejose Reino pusėse ke
liasdešimt sunkvežimių su pon
tonais skubėjo į upę ir metė 
savo krovinį į nustatytą vietą 
ir jungė į tilta. Savo tilto dali 
iki vidurio Reino Valiūno kuo-

Don KLfcnovich, dirbąs 
Chisaro Magazine, buvo pakel
tas į Spec?! Projects reporte
rius. Jo Mamytė — J. Klimavi
čienė — yra ilgame.ė Naujienų 
skaitytoja. Linkime jam daug 
sėkmės.

— Mary Yureeh, iš Marquette 
Parko, CJiicagoj, lankėsi Nau-

12 valandą vidury Reino 
ant tilto susirinko JAV-bių ar
mijos štabo bei dalinių virši
ninkai, vokiečių Bundeswehro 

I atstovai ir apie pusantro šimto 
kar u bei svečių. Atsisveikini-

1 mo kalbas pasakė 130-tos inži-J t .
K - j j n r> hienose, pratęsė prenumeratą ir t nemes brigados vadas pulk. P. P ‘; _ . .. . įteikė $•).) Naujienoms paremti.J. Offnnga is Hanau, 549 inzi-p v J . . . .

neri.cs bataliono vadas pul^ 1 Dėkc'Janie už ,r nutUl‘- 
‘ įeit. M. D. Sparague ir k^i |n- paramą- .

aukšti amerikiečių karininkai j _ Jonas Jokubonis, iš Mar- 
bei vokiečių Bundeswehro da- quelte Parko, Chicagoje, užmo- 
li į’ų vadai. Amerikiečiai kai- kėdamas ' ” •
bėdojai pabrėžė, kad jei 8591 
LSCo yra pirmaujanti kuopa, 
tai maj. Valiūno nuopelnas, 
sis dalinys Leeheime per Rei
ną yra pastatęs šimtą riltų. 
Aukštieji vokiečių karininkai 
gymė Valiūno kvalifikacijas ir 
bendradarbiavimo dvasią. Įteik
ta krūva brangių dovanų, pa
gyrimo lapų, o Ingė Valiūnie- 
nė ir Laima Valiūnaitė, šieme
tinė Vasario 16 gimnazijos abi
tu riantė, apdovanotos gėlėmis. 
Pakelti stiklai Ratzeputz, palin
kėta laimės ir sėkmės, pasi
traukus į poilsi.

Maj. J. K. Valiūnas, dėko
damas už pagerbimą, sakė, kad 
jam liūdna palikti tokį šaunų 
dalinį, kuriuo jis didžiuojasi. Si 
diena jam padės prisiminti ame- 
rikiečrų kuopose ištarnautus 
34 metus.

Keletą valandų buvo sustab
dytas visas susisiekimas Reinu, 
Pradėjus ardyti tiltą, visi bu
vo pakviesti į palapinę pietų. 
Mūsų gimnazijos mokiniai ir 
kiti svečiai turėjo progos pa- 
siv^až/nėti Reinu greitaisiais 
amerikiečių laiveliais.

— Jonas Jokubonis, iš Mar-

sąskaitą, pridėjo $77 
Naujienoms paremti. Širdingai 
dėkojama už nuolatinę paramą.

i

— V. Tamošaiti®, iš Hct 
Springs, Ark., atsiuntė £10 Nau
jienų paramai. Ačiū.

— Alex Žakas, iš Chicago, Ill., 
pratęsė prenumeratą.vįenęriems 
melams ir pridėjo $25 Naujie
noms paremti. Nuoširdžiai dė
kojame.

— Antanas Buškus, praleidęs

I

- M. ŠILEIKIS Iliustracija

_ Namai, tam i — Paritai i amrt 
fclAL B5TAT1 FOB SALI

Namai. l«m4 — Pirtie v lnwi 
REAL EST ATI FOR J ALI

BUTŲ NUOMAVIMAS
F NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIM O SĖJIMAIS. 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: < - !

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidente,

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

2 po keturis, medinis, Brighton Parke. 
$39,500. Savininkas duoda paskolą.
2 po 4-ris, medinis, Įrengtas skiepas. 
72-ros ir Campbell. $39,000..

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE.. ..

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
w a f

— - 1 1 ---------------------

žiemos metą Floridoje, grįžo į bažnyčią. Šv. Mišias Dievo Kū-
Chicagą ir įteikė $5 už Naujie
nų kalendorių; Dėkui.

no šventėje atnašavo .kun’. Ge
lažius ir pasakė pamokslą apie

A ' W. , , .* . ,v. ‘ 6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga-
Ąnykscių statybinių medžiagų ražas. $17,600 pajamų. Arti 64-tos

— Nelaisvėn paimti argenti- 
niečiai paskubomis taiso Stan
ley aerodromą, kad galėtu pra- 

pa pastatė rekordiniu laiku, per i dėti vežti į Rio Grande be- 
20 minučių sujungdama 58 pen-1 laisvins.

JAU ATSPAUSDINTA
I

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CftICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.......

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
| arba rašant tokiu adresu:
0

&

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

. — K. Beniušis, iš Winnipeg, šventės reikšmę ir prasmę. \ /į 
Manitoba, atsiuntė $20 (U.S. va-1 ?v. Mišių pakartotas pri,e-
liutą) Naujienų spausdinamos saikūs tekstas. Iškilmėms pasi- 
mašinos ratui sutaisyti, širdin- baigtis, rinkomės į parapijos sa
gai dėkojame už Naujienų pa-J?- Susirinkimą pradėjo W. Kal- 
rėmima. i’vaitis. Pasveikino dalyvius. Kle-

Įbonas kun. A.. Zakarauskas su-
— Juozas ir Zuzana Ufartai, kan,ej0 maldą. Pirmininkas pa-

iš Town of Lake, Chicagoj, lan- Į<vietė (kavutei. Pranešė apie 
kėši Naujienose, pratęsė prenu- • sergančius narius. Pasveikino 
merafą ir pridėjo ^ĮO Naujie- (j.un. Anįaną Markų ir kitus An- 
nomsparemti. . Dėkojame už vi- vardinių progą. Sugiedo- 
zitą ir paramą. jornė“Ilgiausių metu.”. Kun. A.

— Sekantieji skaitytojai pra-; Markus dėkojo. Be to, W. Kal
tėse Naujienas ir pridėjo laik- Haitis, pranešė, kad bus atostogų 
raščiui paramą: dr. V. Dubins- laikas ir susirinkimas■ bus tik 
kas, iš Chicago, Ill. — $20, Ro-' rugsėjo mėnesį. Kuopa bankuose 
salia Gregeris, iš Annandale, Vir-' §1,700. šios dienos vaišės
ginia — $20, Leonas Kazlaus- j.į’uvo iš kuopos iždo.
kas, iš Brighton Parko, Chica- ' t G. Januta pranėšė apie birže- 
goje — $20, J. Grismanauskas, lig- 13 d>- trėniimu'š' iš .-/tėvynes į 
iš Cicero, III. — $15, Olga Ma- Sibirą. Prašė prisiminti hukan- 
žeika, iš St. Joseph, Mich. —: ■
$15, C- ir L. Repšiai, iš Mont
real, Que. — $15, Jonas šiaU- * 
čiūnas, iš Cicero, III. — $15, V. 
Žiobrys, iš Berwyn, Ill..— $15; 1
po $10.— Liūdas ir Irena Ari-; LIETUVIŠKAS “MARMURAS” 
ceriai, iš Porter, Ind., P. Bliu-1
džius, iš Detroit, Mich., A. čęs^; .
na, iš Oak Lawn, Ilk, A. Deve-~ ' T"
nis, iš Santa Monica, Calif., Ade- į
la Loucius, ąš Oak Lawn, .Ill.,' s I
Vladas Peleckas,. iš Brighton. I
Parko, Chicago'], ir Polyna Pes- """T"*p
kin, iš Gulfport, Fla. Visiems rffc./W rfV A A rfV rfV rf 
širdingai dėkojame.. bl

j ome “Ilgiausiu metu.”. Kun. A. 
Markus "dėkojo. Be to, W. Kal-

kintus ir kenčiančius tėvynai
nius. Kun. A. Markus malda už
baigė susirinkimą. Dalyvavo 
apie 40 asmenų. . K. P.

kombinate iš cemento ir.kvarci
nio smėlio pradėta gaminti nau
ja produkcija — marmuras. ,

Kaip; rašo VALSTIEČIŲ LAI
KRAŠTIS, dirbtinis marmuras 
iš' išvaizdos niekuo nesiskiria 
nuo natūralaus, bet kaštuoja žy
miai pigiau-. Jis bus naudojamas 
visuomeninių pastatų sienoms 
paįvairinti. . .

POEZIJOS PAVASARIO 
. 'ŠVENTĖ

^Gegužės 28 d. vakre tūkstam 
čiai kauniečių ir miesto svečių į 
susirinko Lakštingalų krantinė
je, Palemone, kur buvo uždeg
tas. tradicinis šventės aukuras. 
Iškilmės vyko prie Salomėjos 
Nėries namo,’ kur .yra įrengtas 
jos muziejus.
' /Čia buvo deklamuojami eilė- 
raščai . ir . dainuojamos dainos, 
šventės vainiku apvainikuotas 
poetas Sigitas Geda už poezijos 
knygą “Žydihti slyva Snaigync 
ežere”.

, • _ (Iš Europos Lietuvio)

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

Skambinti tel. 436-7878

.ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

li/2 aukšto, 2 miegamieji, mū
rinis bungalow, šaldytuvas 

krosnis. Garažas.
Marquette Parko apy

linkėje. Teirautis: 
233-5317

PERSONAL 
As men v Ieško

ir

READER & ADVISER
CARD READING

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

how to succeed in life.
you

S Atiduos, kai kuolai žaliuos.

MISS JENA
2746 W. 47th St, Chicago 

254-5969

■ ■■■■■ 
LITHUAIMIAN

ASTROLOGIJA IR KORTŲ . 
SKAITYMAS

Tarot Card Readings
$10

ELEONORA JAKŠTAS
4104 S. Archer Avė. '

Tel. 523-3685 (Pr.)

- Astrological-’

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicegos- miesto leldteą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 
t garantuotai ir sąžiningaL

* v' KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Taiman Ar*.

Tai. 927-3559

, D Ė M E S f O
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio.
Liability apdraudimas paminki 

kams; Kreiptis:
A. LAURAITI!

6645 So. ASHLAND AVI.
; TeL 523-8775 . i

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Laikrodžiai tr teangenytea;
Pardavimu ir Taisymu . 
2M Wwt S9Hi Sfraot 
Te!. Republic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą į 
ir kitus kraštus ■ į

F. MEDAS, 4059 Arches Av»m*, 
Chicago, IIL 60432. T»l. YA 7-59M

ŠV. VARDO DRAUGIJOS 
PAMALDOS

1982 m- birželio 13 d. 8 vai. 
šv. M. Marijos Gimimo parapi

ni j°.b Marquette Parke/ vyrai, 
y4šv. Vardo draugijos ir tautine 
►^vėliavomis nešini, atžygiavo į

-'--rBiržeIId T9“-d.-1982, ’šėštad., 7-tą v.v.
< w •'- ■ Marquette Park‘o
■r Svč.Merg.Marijos Gim. Parap. salėje 

6820 S. Washtenaw, Chicago, Ill,
< DS KONSTRUOJĄ

labai sensacingą ir naują filmą

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršelių knyga jr.

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

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

į p'" Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608 - -

------------------------------------------ ■ - -r -r

"The KGB CONNECTIONS”
' stipriausiai užsiangažuojantis do

kumentinis filmas apie Sovietų pogrin
džio veiklą, kokio iki šiol dar nėra bu
vę paruošta’ , ■ :

j V William F.Buckley,Jr.
, Filmą pamatyti galimybę sutelkia ' 
PBOPAGANDA RESEARCH INSTITUTAS - '

M. Š I M K U S
• ' • Notary Publie r ; '

T ' INCOME TAX SERVICE;

4259 S. Maplewood, Te L 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomą- pilietybės pra ■ 

šymai ir kitokie blankai.

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimua,

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

susirūpinimą----- --------------------- ' |8.00
Dr. A. J. Gusaefi — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 

grožis. Kietais viršeliais  S4.00
Minkštais viršeliais, tik J3.00

Dr. JL J. Guasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___  S2.00
Galima taip pat užaakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant |1 persiantimo išlaidoms.

' NAUJIENOS,
inf S. HALSTED ST. CHICAGO, 1L «M«1

- teisėjo Alphonst

KAIP SUDAROMI 
' TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

žadėti teisininko Prano ŠULO 
aaruoštą,
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
šleista knyga su legališkomir 
formomis ’■ ;

Knyga su formomis gauna, 
na Naujienų administracijoje

HOMEOWNERS POLICY
F. ZaaoUa *••«*

W. 95th U 
lv«rt. Fark. QL 
40641, - 4244454

SUtt I«it. t'i čžsuaH, C-t c ■

“LIUCIJA
1 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 psk Kaina $5.

Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

GINTARAS P. CEPtNAI
Darbo valandoa: nuo R vaL ryte 

iki 6 vaL vai. Šeštadieni an« 
t vaL ryto flri 12 vaL d. ' 

Ir pagal radtarima.
Tel. 77M162 arte 77M1»

XS4I W«rt I3rd Strtel
Chicago, IB. $0*29

• Maži vaikai kuprą laužia, 
o dideli — širdį graužia.

6 — Naujienos, Chicago, §, Ill. Wfrįnę$day, Jun| 16, 19§£

fc1*




