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Prezidentas R. Reaganas

Indijoj yra

Charles nuo jos nesitraukė

Mm

BRITAI ATVEŽĖ ARGENTINON 
DAR TŪKSTANTI BELAISVIU

CHOMEINT NEBAIGIA 
KARO SU IRAKU

Birželio 23: Zenonas, Vanda, 
Arvydas, Blinda, Gužutis, Undė.

Oras Šiltas, lis.
Siūlė teka 5:1b, leidžiasi 8:29.

sva- 
kad

Argentinos kariuomenės 
vadai nesusitaria

— Generilas Cristino Nicolai 
deš valdo visas Argentinos ka 
ro jėgas.

teisėjai nutarė 
infckley Jr. j sos- 
psichiatrine li-

kili pataria pavadinti Henriku 
nors Henriku britų karališkoje 
šeimoje jau liūtą.'5*

Princesė Diana buvo lanko
ma kaip Chicagos Seimininkė. 
Pilnas kambarys buvo ^polici
ninkų, parlamento atstovų, ka-

— Gvatemaloje įsibrovėliai 
nušovė 18 ūkininkų, jų tarpe 
du seniūnus. • .. •

ARTIMUOSE RYTUOSE SVARBESNIUS SPRENDIMUS 
SKELBIA PREZIDENTAS REAGANAS •

— Princesė Diana neleido tar
nams jas sušukuoti. Ji priėmė 
karališkos šeimas narius be jo
kių pasipuošimų.

— Indira Gandhi jau susitai 
kė su visa eile senų Indijos 
Kongreso narių, kad galėtų vie 
ningai planuoti rinkiminę kam 
paniją.

— Kambodijos tremtiniai, 
vadovaujami princo.. Sihąnuko, 
planuoja pasirašyti . susitarimą 
bendram visuomeniniam dar-

VALIJOS PRINCO ŽMONA 
PAGIMDĖ BERNIUKĄ

LONDONAS, Anglija. — Va 
lijos princo žmona Diana pir 
madienio vakare pagimdė 7 
rų berniuką. Tvirtinama, 
berniukas sveikas ir judrus

Kai žinia pasiekė karai šką 
šeimą, visiems BuVo aišku, kad 
gimė būsimas britų imperijos 
karalius. Dabartinei karalienei 
mirus, karaliaus sostą užims 
Valijos princas, o jeigu jam 
kas atsitiktų, tai pirmuoju kan
didatu į sostą būtų pirmadienio 
naktį gimęs berniukas.

Karalaitis gimė, bet antradie
nį tėvai ir artimieji dar nebuvo 
parinkę naujagimiui varde/. Vie- 

adų komisija turi susi-jni siūlo jį pavadinti James, o

LIGONINĖJE DAR KARTĄ TYRINĖS IR NUTARS. 
AR JIS NĖRA PAVOJINGAS LAISVĖJE

Antradienį aukso unc 
kainavo S3G1.

Valijos princas Charles la
bai džiaugiasi, kad jo žmo
na Diana pagimdė sveiką ir 

gyvą sūnų, britų karalių 
įpėdinį.

GENEROLAI KETURIAS DIENAS TARĖSI DĖL KRAŠTO 
PREZIDENTO, BET NEPAJĖGĖ SUSITARTI

BUENOS AIRES, Argentina, zd norėtų bendradarbiauti su 
Pirmadienio naktį antras bri- Sovietų Sąjunga ir reikalauti iš 

britų visų trijų salų grupių. Ge
nerolas Nicolaides visų pirma 
nori atstatyti krašto ūkį ir su
stiprinti Argentinos finansus, o 
vėliau tartis iš naujo su britais 
salų klausimais.

būtų neapsnūdę 
jei jie pirmieji 

šūvių į izraelitus.
esančios Izraelio 

karo jėgos turi įsakymą tuojau 
atsakyti, jeigu j juos paleidžia
mas pirmas šūvis.

Prez. Reagano atstovas Philip 
Habib jau dvi savaites važinėja 
po Libaną ir tariasi apie įvai
rius projektus Libano nepri
klausomybei apsaugoti ir atsi
kratyti Sirijos karo jėgų.

pranešamas 
n iečiai buvo 

82 sunkiai sužeisti, 
į artimiausią ligo- 

Vienas šovinys pataikė į 
kurią buvo vežami 
Gyvybės neteko Uu

WASHINGTON, D.C. — Pri
siekusiųjų teismas pirmadienio 
vakare nutarė, kad Jahn Hinck
ley Jr. yra proto ligonis. Prisie
kusieji 4 dienas svarstė turimus 
duomenis ir gydytojų pareiški
mus, ir priėjo įsitikinimo, kad 
prezidentą norėjęs nužudyti 
žmogus yra ‘ligonis, o ligonio 
negalima bausti, todėl pasikė
sinto j as prieš prezidento gyvy
bę pripažintas nekaltu.

Prisiekusieji I 
pasiųsti J. W. Hi 
tinės ; geriausią 
goninę, kur specialistai turės 
pasikėsįntoję ištirti ir nutartu 
ką su juo daryti. Jeigu jį pri
pažins pavojingu ligoniu, tai 
uždarys -visam amžiui ligoni
nėn, o jeigu jis nebus pavojin
gas žmonėms, tai dar gali pa
leisti jį laisvėn. Ę

Sprendimą Jąbąiplačiai
■ - i .komaduoja Ję.

; Teisėjas Parker, ( išaiškinęs 
kaip bi'.vo padarytas sprendi
mas, .jį paskelbė. Jį plačiai ko
mentuoja teisininkai ir gydyto
jai. Vieniems atrodo, kad spren
dimas blogai formuluotas. Visi 
žino, ;;kad jis palęidęs tris, kul
kas į prezfiden tą, tai reikėjo pri
pažinsi jį Įkaltu, o ‘vėliau paste
bėti, ^k'ad' 
Žmogių „v.- ..---į
dijo. kad jis negali būti pami- j teisės . mokslus, ture j 
šęs, kaį šaudo į žmones, o už 
kėlių minučių pamišimas jam 
praeira.. Kiti tvirtina, kad jis 
prezidentą bandęs žudyti dėl 
nclajiningos,- meįlės- ; (.

Sovietų spauda tvirtina, kad 
visa Amerikos teisinė sistema 
nevykusi. Visi žino, kad nusi
kaltėlis kėsinosi prieš preziden
to gyvybę, o teismas prieina iš
vados, kad jis nekaltas. Rusai J,v 
klausia, ką su tokiu žmogumi 
daryti, kuris sužeidžia prezi
dentą ir smarkiai sužeidžia dar 
kitus žmones? Jis esąs pavojin
gas. šią nuomonę išreiškė So
vietų spauda ir radijas.

NEW, 
galinga Kongreso partija, kuries 

j vadovė yra pati premjerė Indira 
. Gandhi, bet ji yra užimta vai*-

Cbicagds burmistre Jane Byroe šį sekmadienį Margų ritę 
Parke ruošia įdomią programą vaikalns ir'suaugusiems.

Pradžia bus 1 vai., o pasibaigs 7 vai. vakaro.

j TEHERANAS, Iranas.— Mula 
Chciūiini paskelbė, kad Irakas 

, gali atšaukti savo karo jėgas iš 
Irano teritorijos, bei tai dar nė
rė škįa, kad karas bus baigta;.

j Chbmeini tikintiesiems pra
nešė, kad jis irakiečiams pasta
tė kelias sąlygas. Išėjimas iš 
Irano teritorijos buvo pirmoji 
sąlyga. Jeigu irakiečiai pasi
traukė iš Irano teritorijos, tai 
buvo patenkinta tiktai pirmoji 
sąlyga. Kol lieka kitos sąlygos, 
lai Iranas karo nsbaigs.

į Chomeini norėjo, kad būtų 
pašalintas Irako prezid antes Sa- 
dam Husejinas, kaip to karo su
kėlėjas. Kol jis neims pašalin
tas, tai ■ karas nebus baigtas. 
Chome:ni nori, kadi Irako vado-j 
vybė nebūtų priešinga, neperse-: 

: kiolų šijitų, tuo tarpu dabarti
nis Irako prezldsntas nenori ir 

. klausyti apie šijitus. Be lo, Ira- 
j no valdžia nori, kajd Irakas ap- 
■ mokėtų už karo mitu padarytus 
' nuostolius,

tų laivas įplaukė į Madryn uos
tą, kad galėtų išlaipdinti tūks- 

| tantį atvežtų argentiniečių ’ bė
jo vairuojamas lėktų-, laisv’U- Argentinos kariuomenės 

vadovybė uostan pasiuntė ka
rius, kad niekas kitas, įskai
tant ir laikraštininkus, negalė
tų sutikti grįžtančių belaisvių. 
Tuo norėta išvengti galimų de
monstracijų.

Britų laivas nuplaukė į uosto 
gilumą, kur joks civilis < nega
lėjo užeiti. Visa uosto sritis bu
vo stropiai saugojama karių.

Jau atvežta į Madryn uostą 
5,209 Argentinos karių, išliku
sių gyvų ir paimtų nelaisvėn. 
Manoma, kad britų laivams dar 
du kartu teks vežti.

DAR NEATIDARO 
GIBRALTARO VARTŲ

I MADRIDAS. — Savo laiku 
Ispanijos diktatorius Frankd, 
norėdamas atgauti iš Anglijos 
Gibraltarą, uždarė vartus ir ne- 

, leido šalia Gibraltaro gyvenan
tiems ispanams į.jį įžengti. Jis 
i uždarė vartūfe ir paliko be darbo 
kelis Šimtus darbininkų.

Britams. • reikia darbininkų. 
Gibraltare gyvenantieji negali 
aptarnauti visų laivų ir sandė- 

! lįų. Britai norėtų,! kad ispanai 
atidarytų vartus ir leistų darbi
ninkams užsidirbti pinigų. Da
bartinė valdžia pradėjo .pasita
rimus su britais. Atrodo, kad 
beveik susitarta. Nutarta leisti 
Ispanijos darbininkams įžengti 
į Gibraltarą. Tuo reikalu Ispa
nijos užsienid reikalų-ministeris 
Belgijoje tarėsi su britų užsie
nio sekretorium Pvm.

Baltieji Rūmai, kuriuose prezidentas patarė Beginui baigti kovas 
Libane ir kartu su Sirijos kariais apleisti tą kraštą.

WASHINGTON, D.C. Pre
zidentas R. Reaganas pirmadie
nį Baltuose Rūmuose priėmė 
Izraelio premjerą Menachem 
Beginą, pusketvirtos valanids 
jam a*skmo naujai susidarius 
šią padėtį Libane ir*patarė ruoš
ti Izraelio karo jėgas* vykti 
namo.

Prezidentas pirma paprašė 
Izraelio premjerą išklausyti 
prezidento-; nurodomą 
suprasti,- kas vyksta ir sutikti 
atšaukti karo jėgas iš Libano. 
Prezidentas taip pat priminė 
Beginui,, kad pedera naudoti ga 

kaulingos karo jėgos civiliams ir 
beginkliams žudyti.

Prezidentas pastebėjo, kad iš 
Libano turės trauktis ir Sirijos 

paleisti na-j karo jėgos, kurios Libane tu- 
isti Pietų* rėjo saugoti ^aiką, bet tikru

moje jds padėdavo palestinie
čiams ne liktai organizuotis, bet 
ir pulti Izraelio karo centrus.

JAV krašto apaugos sekreto- 
Jis ' rius Caspar Weinberg r keliais 

sos- atvejais prašė prezidentą pada- 
de- ryti viešą Izraelio papeikimą už 

[įsiveržimą į Libaną ir už ne 
susitarti paprastai žiaurius palestinieč’ų 

i spręsti puolimus.
Į Sekretorius Haig nenorėjo 
smarkiai izraelitų pulH, nes ji:

— Meksikos žurnalistai reika- savo veiksniams turėję pagrin- 
lauja sumažinti cenzūrą. Palestiniečiai puolė izrach-

MARGARET THATCHER
- SKUBA | WASUlNCxTONĄ v

LONIKJNAS, Anglija.— Bri- } 
j tų^premjerė Mę Thatcher an(ra-_ 
I dienio vakare išskrido į Amen- ! 
[ ką susitikti su prezr Reaganu ir į 
Į kitais JAV atsakingais parei* . 
gūnais. :‘-r* ' " i

Falkland salos išlaisvintos ir.
Argentinos .belaisviai grąžinti, I 

• kaip to norėjo’ sekretorius Haig
Dar ne visi belaisviai grąžinti.’ 
bet argentįnieciai žino

‘jiems bus progos į grįžti namo 
Ji,e ramūs ir džiaugiasi, kad ka 
ras Falkland salose pasibaigė. 
Jie manė, kad bu 
mo, kaip buvo pale 
Georgia saloj nelaisvėn pasida- 
vusieji, bet Argentinoj nuolai
kos keičiasi. Generolas Nicolai
des iš Falkland salų grįžusiu 
belaisvių namo' neleidžia, 
neduos progos, kad krašto 
linėje kiltų bereikalingos 
monstracijos.

| Britų premjerė nori ! 
su prez. Reaganu, kaip 
Argentinos problemą.

neturi 7ūžteismai laiko įkongre- 
įbSpartijos reikalais rūpintis, f

;L įart i Jos darbą ji buvo įtrau- 
yra; nesveikas 1W^vyresriį savo sūmį Sunjay. 

Vtena psichiatrė' liu- j į'bayo g^as.-politikas,; baigęs 
‘jo nuovoką

apie: valstybes- reikalus iri moiį: Į 
nai-.buvo didelė parama. Bet 
prieš 3 melus jam atsitiko 
laimė
vas krito, sudužo -ir Sunjay ten 
žuvo.' Motinar lai buvo didžiau
sias-skausmas, ji neteko patiki
mo partijos pagalbininko. ‘

Dabar į tą patį darbą premj- 
jerė įtraukė jaunesnį sūnų Ba-

Jis stengiasi kiek galint 
padėti motinai tvarkyti visus 
Kongreso partijos reikalus^

tus ne tiktai pasienyje, bet už
puolė ir sunkiai sužeidė Izrae
lio ambasadorių Londone. Bri
tai sučiupo visus teroristus ir 
išaiškino, jog tai būta Libano 
palestiniečių. Bet Haig vis dėlto 
niekaip nesutiko su tokiu žiau
riu palestiniečių naikinimu Ty
re ir kitc'se srityse. Daugiausia 
žuvo palestiniečių nuo Izraelio 
laiv ųartilerijos, o vėliau nuo 
Izraelio tankų.

Po ilgų kalbų, prezidentas iš
lydėjo Beginą iš Baltųjų Rūmų. 
Ne tiktai prezidentas, bet ir Bo
ginąs padarė pareiškimus spau
dos atstovams. Abiejų pareiški
mai buvo labai panašūs.

Beginąs tvirtino, kad Izraelio 
karo jėgc’s nehesiverš į Beirutą. 
Beginąs taip pat sutiko atšaukti 
Izraelio ginkluotas pajėgas iš 
Libano.

BEIRUTAS, Libanas. — Pra
ėjus 48 valandų paliauboms, 
antrad'enio rytą Izraelio artilo- 
yjja. palek|o^gerok.ą'£ję;‘ekį šovi
nių į palestiniečių apgyventą 
pietų Beirutą. Apšaudymas bu
vo toks žiaurus, kad kilo dideli 
gaisrai ir nukentėjo namua'se 
buvę ir pastogės ieškoję pales- 

padėtį j tiniečiai.
Oficialus Libano 

sako, kad 3G paksti 
užmušti, c 
Jie išvežti 
ninę 
ligoninę, 
sužeistieji 
ligoniai.

Izraelitą 
lesliniečių 
būtų paleidę 
Prie Beiruto

Argentinos kariuomenės va
dai jau keturias dienas tarėsi 
krašto prezidentui išrinkti, bet 
nepajėgė susitarti. Trijų kariuo- 
m'nės 
tarti dėl prez:dento. Kol nesu
sitars, tai prezidento pareigas 
eina buvęs vidaus reikalų mi- 
nisteris gen. Saint Jean.

Generdlas Cristino Nicolaides 
pasipriešino aviacijos generolo 
Lami Dožo kandidatūrai prszi- 
denlo pareigoms, o dabar labai, rališkos šeimos narių, o princas 
griežtai aviacijos vadas prieši
nasi generolo Nicolaides kandi
datūrai. Nepajėgęs susitarti, 
generolas Dozd pasiūlė civilinį 
žmogų prezidento pareigoms. 
Išrinktajam žmogui turi pritar
ti visi generolai.

Labai sunku išrinkti naują 
prezidentą, ries gen. Nicolaides 
ir gen. Dožo yra skirtingos po
litikos šalininkai. Generolas Do-
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Chicagos Lietuvių Moterų Klubo ruošįąmas 2£-£»is 
Gintaro balius įvyks šeštadienį, birželio 26 d., Conrąd 
Hilton viešbučio didžiojoj salėj. Klubo narės, su užsitar- 
r?utu pasjdidžiavjrpu ir malonumu, pristatys visuomenei 
S jaunas gintarėles, kurių dalis yra jau trečios kartos 
Amerikos lietuvaitės, gi, dviejų debiutančių mamytės — 
Alma Giedraitytė Baer ir Beverly Brazytė Opelkienė — 
buvo pirmojo- Gintaro baliaus^debiutantės. ' .

Gintaro įpjaus pirmininkė..

-Z -" X - 
y-.': ■

DEBIUTANTE VIVIAN RENEE BAĘR, David ir 
Almos (Giedraitytės) Baęr dukra, Alsip, Ill., -šįmet bai
gia Alan B. Shepard aukštesniąją mokyklą, Palos-Heights. 
Priklauso mokyklos dramos klubui, koncertiniam choiui, 
Icalbėtojų grupei, Beverly teatro gildai ir Lietuvos Vyčių 
šokėjų grupei. Anksčiau priklausė Beverly Meno Centro 
Pitt scenos vaidintojų grupei. Yra gavusi Illinois univer
siteto stipendiją dramos studijoms. Užsitarnavusi spe
cialų atžymėjimą už 275 valandų savanorės, darbą St 
Francis ligoninėje, Blue Island. Taipgi dirbo 2 metus 
St. Terance parapijos šeštądįeninėje mokykloje. 1981 me
tais šoko Lietuvių Tautinių Šokių šventėje bei dalyvavo 
lietuvių kalėdinės programos išpildyųie Mokslo ir Pra
monės muziejuje per 4 metus. Kalba lietuviškai ir studi
juoja ispanu kalbą. Ruošiasi studijuoti galestingųjų sc- 
serų bei laisvųjų mokslų šakose.

ųardo ir Beverly Brazytė-Opelkienės dukra, ftąjąs
III., baigia Sandburg gimnaziją. Ji yra studentų trryfcą? 
narė, asistuoja mokyklos raštinėje ii- yi'ą Įtrauktą j gįu- 
bės studentų sąrašus. Gilinasi pianino studijoje 1 metų
ir klarneto — 5 metus, šoko su Kayes Vagaiicų 1 grų^ 
irau Lietuvos Vyčių jaunių tautinių šoklų 
pasirodė Lietuvių

teniso Joiėjų grwk &&Š i /

jJULIETĄ SUZZANE JAGIELLAITĖ, Prano Ed- 
vąiįdo.ir Marie Jagiękų dukra,-South Holland, LlL/šįlnet 
baigią. Thornwood augesniąją'^mokyklą, kuriojė'pri
klauso, teniso klubui, ispanų kalbos klubui, Jaunųjų Gy
venimo grupei, Dazzler šokėjų grupei bei garbės studen
tų Či’gąniząėijai. Mėgsta slidinėjimą ir gimnastiką. Toli- 
jh'^ies\studij.as tęs Illinois ųųiyerąitete, kur pąsįiąnko 
.koųipiuteyių mokslų -šaką. "



1

TOKIOS TOKELĖS
Mūsų Šviesaus valstybininko 

Stepono Kairio šūkis Veidu į 
Lietuvą reiškė užsienio lietuvių 
užsiangažavimą kovai dėl Lie
tuvos laisvės ir nepriklausomy
bės. Bendradarbiautojai su Lie
tuvos okupacine valdžia bando 
iškreipti šį kilnų šūkį j įvairia 
pušį okupuotos Lietuvos lanky
mą ir puoselėjimą. .

Ateitininkų veikėjas Kazys 
AmbrCzaitis savo organizacijos 
žurnale paskelbė, kad jokie Te- 
tuviai jaunuoliai ar jaunuolės, 
nuvykę apsilankymui okupuo- 
ton Lietuvon, neprarado tauti
nės sąmonės, šį jo kreivą atra
dimą Draugo vedamajame pa- 
skardeno Bronius Kviklys, nuo 
savęs pridėdamas, kad ’ prieš 
tautinės. sąmonės tokį sustipri
nimą pasisako tik Registruota 
Lietuvių Bendruomenė, anot jo 
— “reorgai”.

Esmė yra tame, kad tokie kaip 
Kazys Ambrozaitįs ir Bronius 
Kviklys kaip tik ir neturi tauti
nės sąmonės. Jiems pagaliau už
tenka, kad būtų toks geografinis 
plotas, kuris vadintųsi Lietuva 
ir kuriame žmonės dar kalbėtų 
lietuviškai. Ši idėjinė krizė yra 
ryški mūsų katalikiškame spar
ne. štai Draugo moderatorius 
(redaktorius) Pranas Garšva 
anądien rašė, kad Bažnyčiai 
tautiškumas tėra tik priemonė, 
o ne sau tikslas. Tenka stebėtis 
to kunigo -atšilikiinu net nuo 
Bažnytinio gyvenimo, kai po Va
tikano II suvažiavimo įautiškū- 
mas laimėjo prieš internaciona
lizmą. O katalikiško sparno pa-; 
žiba Vytautas Vardys, rašyda
mas . irgi- apie nemažą pažibą 
Juozą ; Ko j ėdį, pastebėjo, kad 
kai Kojelis nuėjo rezistenciniu 
keliu, tai jo. kaimynas kompo
zitorius pasuko prisitaikymo 
linkme ir pasiekė meno,viršū
nes Lietuvoje. Tad yra du keliai 
į tą .miglct-ą geografinę.' Lietuvą

režisierių Eisenštriną. Gi ką jau 
bekalbėti apie okupuotą Lietu
vą — tenai niekas net negali 
pagalvoti apie jokias meniškas 
viršūnes, čia Kojelis daugiau 
išsiskleidė, negu jo kaimynas 
kompozitorius Lietuvoje, čia 
Amerikoje daugiau išsiskleidė 
Algirdas Margeris, negu vėliau

garsino režisierius Jonas Jura
šas ir kažin ar Maskva jį bepri- 
kalbėtų sugrįžti ne vien tik Lie
tuvon, bet ir į pačią Maskvą.

Katalikiškas sparnas turi pa
galiau suprasti, jog Reorgani
zuota Lietuvių Bendruomenė 
nėra paskendusi pasakų miglo
se, bet stovi savo tautos intere
sų sargyboje. Taip pat nėra jo 
kio reikalo šaipytis iš Reorgani
zuotos Lietuvių Bendruomenės 
negausuino. Man pačiam teko minėjimą dar š a 
dalyvauti Reorganizuotos Lie
tuvių Bendruomenės penkmeti- 
niame paminėjime Chicagoje, 
kur buvo koks šimtas narių, 
šiais metais dalyvavau senosios 
Lietuvių Bendruomenės 30 me
tų šventėje Detroite, kur iškil
mingame minėjime tebuvo tik 
38 asmenys. Sakau asmenys, nes 
aš savęs nelaikau tos organiza
cijos nariu. Tai kas iš ko turėtų 
juoktis? Matomai, katalikiško 
sparno Bendruomenės burbulas,, 
neturėdamas tinkamos tautinės 
sąmonės, yra jau subliuškęs. 
Kas gi gali patikėti, kad lietu
viai tūkstančiais balsavo senos 
Bendruomenės rinkimuose,, kai 
ta pati Bendruomenę, išsiuntu
si 600 pakvietimų, į savo 30-tą 
gimtadienį nešutraukė net pu-» 
sės šimto žmonių? , . .

JADVYGA PAUKŠTIENĖ s Kauno senamiestis (Tapyba

srovės, taip vadinamų fronti
ninku, ideologą ir vadą. Iš l:k- 
rujų, jis buvo įdemi, bet lėkšta 
asmenybė. Jis neturėjo ir nesu
prato jokių britų partijų princi
pų, kur pozicija ir opozicija yra 
lygiai gerbiamos. Jis tik norėjo 
laimėti valdžią diktatūros keliu. 
Todėl su juo buvo sunku susi-

ALEKSAS AMBROSE

KULTŪRINĖS CHICAGOS LIET 
ORGANIZACIJOS

(Tęsinys)
ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLU- 

Į BAS įsteigtas 1938.11.2. P radžio-

gal: būt, turėtu subėgti į Koje
lio ir kompozitoriaus bendra
darbiavimą. . • ., . i
i Politinius nrokslus studijavu
siam Vardžiuj vieną dieną tu- 
rėtjĮ atsiverti akys. Po 1917 me
tų rusų revoliucijos,-. į Vakarus 
pabėgo talentingiaūsi -rusų tne- 
nininkaL.Galįšio šim tmečio svarr 
blausias': . kompozitorius Tgor 
Stravinsky kūrė ; ir gyveno Va
karuose. Tas pads buvo ir su 
Rachmaninu ir Btuninu. Komu- 
nistinėh"Rusijon 'grįžo 'koftipo-. 
zitorius Prokofievas ir ten buvo 
suvaržytas.’ Teatro rėžiaiėrius 
Mejerhoddas, nepasilikęs Vaka-

JAV Kongresas parinko bir
želinę datą paminėti Pabaltijo 
kraštų holokaustą. Tai yra ilga
laikių pastangų išdava, prade
dant nuo Kirsteno komiteto ap
klausinėjimą 11954. jnėtajsy, Bir- 
želi&'<rėini^ų?T®fBėj:mas-' per 
Ameriką metų metais puoselėjo 
Amerikos Lietuvių^ Taryba. Ka
talikiškas sparnas vis darėsi 
abejingesnis tiems minėjimams; 
Tėviškės Žiburių redaktorius 
Pranas Gaida Kanadoje net iš
drįso pavadinti Sibiro kankinio 
Jono Kreivėno, knygą propa
ganda. O lietuviai-.patriotai, su-; 
ši jungę su latviais ir estais, vis* 
dėlto iškilmingai ir prasmingai 
rengė liūdnų birželio įvykių mi
nėjimus. Dabar jų pastangos 
apvainikuotos Kongreso • rezo
liucija. Ir kas tuo laimėjimu no
ri pagarsėti ?>-Gi katalikiško 
sparno ad hoc komitetas, PabaĮ-

š a s ar kitais 
metais? Ar Pranas Gaida suras, 
kad Jonas Kreivėnas parašė tik
rą liudijimą, o ne vien tik pra
simanymus?

Šiais laikais mūsų katalikiš
kame sparne vyksta įvairios 
keistenybės. Minėjau, jog to 
sparno’ veikėjai nebeturi tauti
nės sąmonės. Kodėl taip įvyko?! kalbėti. Tą pačią dieną jis duos 
Atsakymas yra paprastas. Yra' tau ranką, o tos pačios dienos 
Įvairios teorijos apie valstybės! vakarė jis rašys, prasimanytą 
funkcijas, kurios įvairuoja nuo 
anarchijos iki komunizmo. Lie-. 
tuviai turėjo 4 svarbias sroves:, 
krikščionis demokratus; soclal-.Į 
demokratus, liaudininkus ir tau-j 
lininkus. Pas krikščionis demo-.- 
kratus įsigalėjo fašistinė min
tis, kai tokios atsisakė tauti-: 
ninkai. Fašistinė mintis remia
si oportunistine fifcsofija,■'kuri' 
gali naudotis idealizmu, nacio- j 
nalizmu, socializmu, sihdikaliz- ( 
mu. ir net respubli^fe 
Vadai nustato vaistys

straipsnį pReš tave. Ne tSm, kad 
pareikštų savo nuomonę, bst 
kad nuteiktų žmpnes prieš ta
ve. Demagogija jam buvo poli
tinė strategija.- Jis paliko savo 
palikuonis — brazaitininkus 
frohtininkus —senuosius bend-- 
ruomenininkus. O pastarųjų da
bartinė strategija, nors padik
tuota iš MaskvoŽ,- yra bendra
darbiauti su Lietuvos okupacine 
valdžia, nes jie mano būsią pir
mieji Lietuves sekančioje val
džioje. Diktatūrihinkas Al VoU 
demaras pats pirmas grįžo ĮUo-l 

tik klausyti vadų! įsakymų, peri tųvon užimti valgios, kai Lie'tu- 
kuriuos jie pasieks savo Bkimi- yą okupavo rusai. Tačiau rusai 
nius kultūrinius . ir moralinius uždarė Voldemarą Rusijos kalė-

,mu.
- ^...

pobūdį ir apimtį, ’žmonėš teturi.

įsisąmonins • į parlamentarinius ’ 
pr'.nci pus.

Juozas Nendriūnas

LEŠEK VALENSA RŪKO 
BE PERTRAUKOS

mus. Metinis mokestis buvo 50 
centų. 1944 nutarta klubą prar 
plėsti. Tų metė 4.29 buvo su
šauktas narių susirinkimas, kuris 
priėmė klubo pagerinimo pro
jektą.

I klubą priimami nariai nuo 
15 iki 58 metų amsiaus. Kiek
vienas narys moka $1.20 metuo
se. Už tai, ;jam mirus, jo turto 
paveldėtojai gauna $50 pomirti
nės, o mirusiam nariui duoda
mas vainikas prie jo karsto. Na
riai gali būti abiejų lyčių, ne
žiūrint tikybinių ar politinių įsi- 

į tikinimų. Klubas nepriklauso 
jokiai politinei krypčiai. Jei klu
bas nustotų gyvavęs, jo turtas 

! būtų paskirtas lietuvių kultūri- 
Į niams reikalams.
} Iki 1956 klubas yra išmokėjęs 
j $1.900 pomirtinių. Mirusių narių 

vainikams išmokėta $680, Ame
rikos Lietuvių Tarybai $370, Su
žeistiems Karo veteranams $245, 
Amerikos Raudonajam Kryžiui 
$218, Oak Forest seneliams $80, 
Žemalės laisvoms kapinėms $20, 
Vilniaus badaujantiems $20, dr. 
Šliūpo paminklui. $35, našlai
čiams Vokietijoje $25, Vanagai
čio paminklui $10. Klubas šiuo 
la^ku turi arti 300 narių ir virš 
$8,000 turto.

Žymesnieji veikėjai praeityje: 
B. Armoska, A. Rudokas, J. Pe- 
traitienė, P. Petraitis, J. Ragaus

- v - r f
Siekius. ; Toks jairiįna^diktatūros įgadinti šįrę|j ir kvapo apytaką,

Teko man pažinti Juozą Bra- keliąs. Reikia tBčėti, kad atei- bet jis gali tapti ir tikru ligoniu.
zaitį, tos katalikiškos, fašistinės nanti katalikų įtarta pagaliau Danuta prašo gen. Jaruzelski,

VABšUVA. Lenkija. — Da^ 
nuta Valensienė parašė genero-j 
lui Jaruzelskiui laišką, prašyda- 
dama perkelti josios vyrą Lešekj 
Valensą artyn prie Dancigo, kad! 
ji galėtų dažniau jį aplankyti.

Dabartiniu metu g e n. Jaru
zelskis iš Varšuvos kareivinių^ 
perkėlė Solidarumo unijų stei
gėją ir organizatorių L. Valen
są beveik į patį Sovietų Sąjun
gos pasienį.- Jei Sovietų karo jė
gos veržtųsi į Lenkiją, tai Va
lensa nebeturėtų kur pabėgti.

Lešek Valensos žmona Danu-!
ta, tvirtina, kad josios vyras vi-Į kas, A. Gercus, A.■ Masiulis, M. 
siškai atskirtas nuo žmonių, rū-j Masiulienė, B. Gurskienė, K. 
ko dieną ir naktį, degina vieną Kazlauskas, L. Mitchell, R. Lit- 
cigaretę po kitos. Jis buvo ra-] 
mus žmogus, bet dabar jis tapo, 
toks nervuotas, kad netoleruoja!
diskusijų'; netolimoje ateityje 
tabakas- nė tiktai gali jam su-

kad leistų jai ir vaikams daž- 
į niaū pamatyti tėvą ,gal tai ap

saugotų jį nuo reumatizmo ir 
sklerozės, kurią jam neša, atsky
rimas nuo savų draugų ir už

darymas.

kuose gastrolės metu, vėliau bu-tiečių laisvės lyga! Kas sėjo 
Vo čekistų nužudytas. Toks pats kas nori piauti? Ar ta lyga- 
likimas ištiko ir genialų filmų (greičiau liga) rengs birželinį*

t SIUNTINIAI Į LIETUVA
- KAISTAS H EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL >25-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių, 

MARDA NOREIKIENt

( Oi U1N LUNIAI | UUblUY^.

Cosmos Parcels Express Corp. ,
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

; |501 W. 69th SL, Chicago, IH. 60629 ♦ Tel 925-27SJ ą

jĮĮĮĮĮĮĮĮĮĮĮiĮĮM

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

BaEaudieaiili nuo I vii i

« BlfKSTLNGAl HFILDCnn RECEPTAI • FA5NH MAY RAi- 
DŪMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nn<5

„ ff«g*.»trnchu nWttiIntam

Aleksas Ambrose,
.i;'. c • ■ r ’ -žf > -i / ■ A.

.; CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
p ' ‘' 7 j .3 : ‘ -»

7 .( autorius, r i '
paruošė,; sutvarkė ir išspausdino geriausia

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

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

' ", Persiuntimas — $1.f
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

50 ipetų studijavęs, kaip
FT“*

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

ir patarė mums toliau studijuoti.

| £aina $25. Kieti viršeliai. Paštas 82.

p ' NAUJIENOS
[yV: 1739 S. Halsted St., Chicago, IL BO6O8

TRIAM5NIC SYRUP < 
OR 

TR1AMINIC42 "TABLETS 
FOR ALLERGY RELIEF 
THAT’S NOTHING TO 

SNEEZE AT

© 1982 Dorsey Laboratories, Division of 
Sandoz, Inc., Lincoln, Nebraska 68501

vin, A. Jonikas, A. 1 
Daujotienė, S. Nark 
čas, C. Budrick.

1960 klubo valdyb.
— p’rm., J. Baličas - 
A. Burba — nut sei 
gulis — fin. sekr., *j
— iždin., C. Budric] 
sckr.

CHICAGOS LIE! 
VALKIEČIŲ DRAU 
re 1938.9J21. Jos o 
sumanytoja ir steigi 
Švirmickienė. Firms 
sudarė. O. švirmicki 
St. Vabalas — sekr. 
kestis $1 į metus. N 
draugija nuperka vai 
Steigiamasis susirin 
Švirmickų bute. Dr; 
lai f lietuvių kultu r 
draugiškumo reikalą 
Švirmickienė, A. Z 
kitos suorganizavo r 
kurį pavadino Lieti 
kiečių Draugijos Cfc 
boro draugija, bet < 
kėši atskirai. Pirma 
mas įvyko A. Žabui 
Įstojo šios narės: A. 
O. švirmirkienė, S. 
E. Barnett, A. Gc 
Stankutė,. H. Punišk 
lūnienė, J. Milūnas 
•M. Karaliūnienė, J. 
kas ir A. Bublis. Re] 
davo kas savaitę. Pi 
vedėja buvo A. Zabi 
ras pirmą kartą vie 
draugijos metinėse 
Hollywood salėje, ir 
sytojus patenkino, 
klausė įvairių pažii 
kinimų žmonės, vyr; 
Turėjo apie 50 narit 
dėjais buvo: A. Za 
Zelhiūtė, J. Stanai 
rienė, O. .Metrikienė 
tė-Tomarienė, N. G 
SL, Kalvaitis, P. Sa: 
Burba. Daugiausiai 
pasidarbavo G. Zel 
Grigaliūnienė. Chor; 
si 1956. Suvalkieo 
surengė balių trem 
čiams Vokietijoje. 
$5.55, todėl našlaičių 
sudaryta ir pasiųsta 
fondas likviduotas 
pajamos 1947:; nario 
50, choras uždirbo 
įv. parengimų liko{$

(Bus daugi

PIRKITE JAV TAUP'

• •. LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nes 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matuse? 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuot 
M. K. Čiurlionio, M. šūeikio, V. Kašubos, A. Rakštelės 
kūrybos poveikriais. 365 pusi, knyga kainuoja tik

• DAINŲ SVeNTBS LAUKUOSE, poetės, rašyt 
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminima 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir r 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12,

• VIENIŠO ŽMOGAUS gyvenimas, Antano F 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Ta 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 pus

Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs 
lietuviui. Leidinys ūiustruotss nuotraukomis, pabaigt 
ritovardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių I 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žsmėlap

'• KĄ LAUMES LfMS, rašytojos Petronėlės Or
minimai ir mlntyi apie t* meni s ir vietas neprik. Liet 
maišiai? bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 23 
bet kainuoja tik S3.

• JULIUS JANONIS, poetą? Ir revoliucionierių 
Lm ir klaidingai Interpretuojama? gyvenime Ir politi 
Jurgio JaAinsko knygoje ?pie Juliaus Janonio gyven 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žm< 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 1

> BAT I RIN®S NOVELAS. M. Eosčenko kūryba
vertima*. 206 pri. knygoje yr® 40 sąmojingų noveHx

Knygom gaunamo* Naujlenote, 17W So. Halsted J
EC pfaakast Ml?*, JtffdAZJ Bo*sr|

8 — Naujienos, Chicago, 8, Hl. Wednesday, June 2
> i
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* — ■■ - ■ , -■ -. x==*Pagal Šaulių Sąjungos vadovybės nutarimą
Garbingas Lietuvos Šaulių Sąjungos Tremtyje narys 

Petras Malėta, atidžiai sekąs Šaulių Sąjungos dabartinės 
vadovybės įsakymus ir patvarkymus; dabartinių unifor
muotų šaulių drąsesnių žygdarbių fotografas, bandąs 
amžinybėn užfiksuoti kiekvieną svarbesnį žingsnį, gestą 
ir mostą, atsiuntė Naujienų redaktoriui tokį laišką:

“Dienraščio Naujienos
Redaktoriui p. M. Gudeliui
Chicago je
Remdamasis Lietuvių Šaulių Sąjungos vadovy-

• -į bės nutarimu ir. protestuodamas’prieš Tamstos reda
guojamų Naujienų pusląpįupse spausdintus straips
nius, nukreiptus^ prieš Lietuvos, šaulių Sąjungos 
Tremtyje vadovaujančius asmenis, ,

todėl, pasibaigus prenumeratai, (prašau) laik
raščio Naujienos (man) nebesiuntinėti.

Su pagarba,
Petras Malėta

1982 m. birželio 19 ČL, Chicaga?’ f- • -

Kiek kartų fotografas Malėta siuntė savo nuotrau
kas į Naujienas, kiek kartų jis net savo artimuosius 
siuntė, kad tos nuotraukos būtų įdėtos, būtų sunku su
skaičiuoti Jis, ko gero, mano, kad jis ir toliau tas nuo
traukas siuntinės, į savo darbo vaisių pasižiūrės, bet 
Naujienų nebeskaitys. Jis pasižiūrės kitų-egzemplioriuo
se savo kūrybą, bet pačių Naujienų neskaitys.

Esame dėkingi fotografui Malėtąi už atvirą ir nuo
širdų žodį.. Ką vyriausias Šaulių vadas įsakė, tą jis ir 
padarė. Perėjęs į kelių vienuolių redaguojamą laikraštį 
bendradarbiauti, jis įsakė negalvojautiems’šauliams Nau
jienų nebeskaityti. Oficialiai jis paskelbė, kad jis nuo 
Naujienų “atsirubežiuoja”, bet tas neaiškus “atsirubežia- 
vimas” pasireiškia konkrečiu nutarimu Naujienų nebe
skaityti.

Džiaugiamės, kad p. Malėta reikalo neišpūtė. Jis ne
parašė, kad Naujienos būtų ką nors rašiusios prieš Lie- 

i. - - . . —— .--- --

tuvos šaulių Sąjungą, arba prieš Lietuvos Šaulių Są
jungą Tremtyje. To savo laiške jis netvirtino, nes jis 
žino, kad prieš Lietuvos Šaulių Sąjungą niekad Naujie
nos nerašiusios ir šiandien nerašo.

Naujienos leido patiems šauliams 
vieną, labai jau nešaulišką, norą vack
vadovauti toks didelis, kad jis dažnai išeina iš pačių Šau
lių Sąjungos principų. Jis laužo šauliams reikalingą tole
ranciją. šauliai, kiek suprantame, svarbiausias savo jė
gas visą laiką kreipė Lietuvoje, o dabar ir tremtyje, prieš 
svarbiausią lietuvių tautos priešą — Lietuvos okupantą. 
Jį galėsime įveikti, jeigu visi vieningai prieš jį nukreip
sime savo jėgas.

Bet jeigu mums svarbesniu taps ne lietuvių vieny
bės noras, bet noras valdyti tremtyje, sudarytą šaulių 
grupę, tai tada valdyti norintiems teks nukreipti didesnį 
dėmesį ne prieš svarbiausią lietuvos tautos priešą, bet 
prieš tuos, kurie kliudo arba gali kliudyti šaulių Sąjun
gą valdyti.

Lietuvoj tokiems norams buvo sunkiau pasireikšti, 
bet tremtyje ne vieną kartą iškilo į paviršių. 1959 metais 
Chicagoje pasirodė net 8 psl. laikraštėlis Trimito Aidai, 
šaulių rinktinės tuometinis pirmininkas kun. šeštokas 
turėjo viešai paskelbti, kad rinktinė nieko bendro netu
rinti su tuo laikraščiu.

O Povilas Dirkis paskelbė, kad vadovauti ir įsakinėti 
norįs P. A. Valatkaitis, Lietuvoj besivadinęs Valatkavi- 
čium-, ėjo tiktai’ Telšių milicijos vado pareigas, buvo 
rastas netinkamu ir atleistas iš pareigų. Ministeris Ara- 
vičius buvo priverstas atleisti jį iš tarnybos už melagin
gų skundų rašymą. . e. _

Malėta sako, kad Naujienos neigiamai atsiliepia apie 
dabartinę šaulių vadovybę, bet nenurodo nė vieno fakto, 
ką jos neteisingai apie tą vadovybę paskelbė. Naujienos 
vienintelės įdėjo visą Karolio Milkovaičio veiklos prane
šimą Chicagoje vykusiame suvažiavime. Niekur tas jo 
pranešimas nespausdintas. Kas norės patirti, ką šauliai 
oraęitais metais padarę, turės skaityti Naujienas. 1 

'■ -Jeigu tame pranešime būtų buvęs bent vienas ne
tikslus žodis, ar sakinys, pirmininkas Milkovaitis būtų 
pataisęs, .’ bet" jis to nepadarė^’ nes žurnalistas Pleškys 
magnetofonu visą kalbą buvo užrekordavgs ir tiksliai nu
rašė. Milkovaitis nieko netaisė ir netikslino. O Milkd- 
vaitis vis dėlto paskelbė didelių netikslumų. Jis tvirtino, 
kad garbės teismo pirmininkas M. šnapštys kreipėsi į 
teismą, kad konferencija būtų uždaryta, šmeižtus prieš 

. pirm, šnapštį skelbęs Milkovaitis neleido Jam pasiteisinti. 
Pirm, šnapštys prašė teismą, kad garbės teismo pirmi
ninko Chieagos šauliai neišmestų iš salės, kaip jie buvo 
pasigyrę, bet jis nesikreipė į teismą, kad uždarytų su
važiavimą.

Kaip garbės teismo pirmininkas gali jaustis, kai 
prieš jį buvo paskelbtos toks šmeižtas?

Bet didžiausią naujieną šaulys Malėta paskelbė apie 
Naujienas. Jis tvitrina, kad meta Naujienas skaityti pa
gal šaulių vadovybės nutarimą. Kas tokį nutarimą pri
ėmė. Kas jį pasiūlė ir kas pritarė? Kuris iš-vadų-Malėtai 
šį nutarimą pranešė? Jeigu Lietuvoj okupantas uždrau
džia nekomunistinę spaudą skaityti, tai visi žinome, ko 
jis bijo. Jam pavojinga teisybė. Bet ko Milkovaitis bijo? 
Ar jis nori, kad šauliai nežinotų, kas Šaulių Sąjungoje 
darosi?

Kaip gali LŠS'T vadovybė uždrausti savo nariams 
skaityti laikraščius? Kaip jie gali drausti skaityti Nau
jienas, kada šis dienraštis iškėlė viešumon visą eilę ne
tikslumų? Nejaugi jie nori, kad Malėta ir kiti šauliai

Chieagos moksleivių Taut. Ansamblio kanklin:nkės, dalyvavusios l oj LTS šventėj 1$>7 metais.

JUOZAS ŠVAISTASPETRAS ŠIRVOKAS
NUOTYKIŲ NUOTYKIAI ŽEMĖJE, 

PRAGARE IR DANGUJE

(Tęsinys)
Nepaprasta, negirdėta muzika ir giesmės. Dar 
akyliau apsižvalgė ir išvydo dangaus vartus — 
aukštai aukštai, šviesių šviesiausių spindulių 
pluoštas tiško priešais. Tų spindulių viduryje ta
rytum žvelgė maloni pilna paguodos ir palaimos 
akis.'

Petras pradėjo kilti į aukštą kalną. Kiek pa
lypėjęs pamatė dvi dideles upes abipus to kalno. 
Toliau buvo tiršta tamsuma ir nesuvokiama erd
vė. Jis kopė ir kopė, kol pasiekė dangaus vartus. 
Prie vartų lauko pusėj stovėjo du milžinai — 
Austrą ir Vėjas. Tas spindulių puoštas, pasirodo, 
tai buvo Auštros darbas. Jis švietė visiems, kurie 
keliavo į dangų. Antrasis milžinas buvo baisus — 
didele galva, storiausiom lūpom. Vienu pūstelėji
mus jis nublokšdavo tuos, kuriems nebuvo leista 
patekti į dangų.

Širvokas žiūrėjo į Vėją ir drebėjo visas, nes 
nežinojo dar, kaip čia su juo bus. Tuo tarpu Vė
jas visai nekreipė dėmesio į jį. Pamažu Širvokas 

ps;prato ir pažvelgė į šalis. Ant Uį-upjų pamatė 
ulonus .Rciukus, kaip voratinklio siūleliai. ;Gėrų- 
•ų. teisingųjų žmonių velės lengvai pereina per 
tilčiukus, o nelabųjų vėles nupučia Vėjas atgal į 
tv-’us. i tamsybių laukus, kur rykauja baisiausi

žvėrys, arba nuverčia į tą pačią upę, kur ver
danti smala teka.

Šventasis Petras nuolat atidarinėja dangaus 
vartus ir praleidžia išrinktuosius. Nedrąsiai, su 
baime priėjo širvokas. šventasis tuojau pažino ir 
gana rūsčiai paklausė:

— O ko gi tu čia dabar tabalpjies?
— Norėčiau į dangų patekti..
— Hm. .. dabar į dangų... A atsimeni, kat 

aš tau liepiau dar vieno daikto prašyti, būtent^ 
dangaus? Ką tu tuomet pasakei?

Širvokas tylėjo.
— Taigi, tau pasaulio linksmybių duok! Dan

gaus tada neprašei. Todėl dabar mes negalim ta
vęs priimti! Keliauk sau sveikas, iš kur atėjęs! 
Džiaukis dabar tomis savo žemiškomis linksybė-. 
mis!

Šventasis užtrenkė dangaus vartus ir užraki
no. Tas trinktelėjimas, kaip smūgis pagaliu į 
sprandą, skaudžiausiai sukrėtė Šįrvoką. Jis ap- 
kvaišoy susigraudino ir gailiai pravirko. Pasijuto 
visai bejėgis, parblpšktas, nes kelio atgal nebe
buvo. Persigandęs pažvelgė į Vėją, kai tasai ke
letą vėlių, kaip pienių pūkelius, nupūtė į (tamsy
bių laukus.

širvoko nelietė, tad jis aprimo ir nutarė pa
laukti čia pat Sukaupė visą savo kantrybę ir 
laukia Kai tik pasirodė šventasis Petras, vėl pri
ėjo prie jo. Visaip prašė, karštai maldavo, kaip tik 
mokėjo ir galėjo, kad įleistų į dangų, šventasis 
tvirtai laikėsi savo nusistatymo. Pagaliau kažkaip

tarėju, bet tuo pačių metu teikė žinias Sovietų šnipų tinklui.i Hissą, baigiantį universitetą, Įtikinusi stoti Sovietu tarnybon viena įtakinga Amerikos žurnalistė. Ji vaizduojanti fikne pokalbius su Alger Hissu. Pokalbiai nsatrodė įtikinantieji. His- ‘sas buvo perdaug gudrus Ir atsargus, kad mažai "pažįstamai moteriškei būtų prižadėjęs “vienam ponui tarnaut i ”, kaip buvo pasakyta.’ ' ' * ' /Hissas .buvo .sučiuptas, JŠaiš-

PraeRą šešiąd’enį Lietuvių šių komiteto viršininku buvo L Ekrane' Meno Ratilis Marquette Berija, bet Sovietų komunistų Parko parapijos salėje rodė įdb- partijos politinis biuras patį mų: filmą apie Sovietų šnipų • Beriją nužudė, nes bijdjo, kad įlindinią į Amerikos valstybinį, Berija nsišžudytų jų, kaip bū- visuomeninį ir mokslo gyvė-: v0 padafęs Stalinas, nimą. ? • Iki šio meto KGB viršininkuPrisirinko beveik pilna sale, buvo Jurijus Andropovas, bet Rengėjai nesitikėjo, kad šiltą dabartiniu metu saugumiečių vasaros vasarą prisirinks to’rs vajhj. paskirtas buvęs Ukrainos didelis lietuvių skaičius ir sutiks mokėti net po Iris dolerius už filmą.Trumpą įžangą padarė menininkas Jonas Tričys, o’ vėliau pečiau įkalbėjo ;drr Vytautas P. Dargrš, Lietuvių Bsn.di'uo- mėnės pirmininkas. Vienam. ir .antram buvo smagų tarti įžąn- ginį žodį, kada sale buvo pilna. .? Prie ^kė^5šėdėjo-3'ūr3tę:ja< šiūnienė ir Antaniiia Repšienė.- Visą: ėike žmonių dBA'kusjems .rodė vietas, kad’ galėto geriau pamatyti rodomą filmą?*Filmas buvo susuktas Kaną doję. Amerikoje jis buvo rodytas liktai vieną kartą. Lietuvių Ekrano Meno grupė buvo lai- tarnauti- Sovietų Šąjungai. Jis minga, kad antroji gavo filmą ‘BųVo į&infaš, kad komųnistj-. ir turėjo progos jį pirmiąusia.l’nės sahtv-arkos -siekiantį rusų . . . .. .komunistų partija žmonijai ža- ( metams kaiėpiHp:-.j^-' ir danfi didesnę, geresnę ir daų- ’^'įėjimo bandė gintįs, ąad giau laimės, negu demokratinė netarnauto, bėt3tcišmas'Amerikos santvarka. ' ' ‘ \ :Alger Hiss, baigęs geriausiais
parodyti Ghieagos lietuviams:

Pirmai daliai pasibaigus, buvo padaryta 15 minučių per-, trauka, kad susirinkusieji galėtų atsikvėpti, kojas paminklinti

dabartiniu metu saugumiečiųčekistų vadas. Kai filmas Kana doje buvo susuktas, čekistų va- ___ ___ _____du dar buvo Andropovas, todėl kintas ir teistas. Aiškiai buvo filme ir paminėtas jo vardas. Į matyti, kad; ’ jis buVo\ gudrus Dabar Andropovas yra komu-; Amerikos.' pri^aą. Mokėjo gin- nistų partijos centro komiteto j tis. Bet jam buvo' labai sūnku, kada prieš jį liudijo žmogus, ėmęs iš jo rankų slag.tųis prane- »Sad '■ gedėta perduoti rusams.-^Hissas iki. paskutiniųjų teišme gynėsi; del kžek^eno-ždr džfOj bfel kpmunįšiasthivėdė teisnib narius į ūkininko farmą Ir parode, kur^Hissas šlepė? dokuinentus-, tai A teismo • airiai patikėjo! buvusiAhr itotau- .nistiii, o nė. HisSųp. - ;'.ri:-:. ,r: . x Hissui- buvo jątimtds; teikės •. veisės advokato prakfcka;. a:Um- r tos. yišoš užtabriatitoš-, prJVįiėgĮ- jxjš jr nubaustašj - berędsrikę’lu-

pirmininkas ir prižiūri visus Sovietu valdžios vykdomus darbus. v* * -‘’Fihnas įdomus, jaudiriantlš'.’ Vietomis' negali tikėti, kad rusai, imdami tokias gėrybe? .is“ amerikiečių, būtų organizavę šnipinėjinią Aniarikojė. 1Pats bjauriausias buvo Alger Hiss, baigęs pačią geriausią aukštąją mokyklą, gavo' geriausius pažymius, o vik dėlto ryžosi

Aefemas sukčiui neparikėjb,'Įdomu' Iniyb ištektiir dūmą patraukti, kurie rūkė, pažymiais universitetą, fyžosil80^^®i’-• sūcįtiptb—i “KGB ry- pasiekti įtakingiausios vietas Sovįetlj; šnipo> rūsio, ktffJš-kėyš . Pavadinimas reiškia Vals- ’Valstybės departamente, kad '^^his apgaudinėjo’ rūstis, siųs- ~ - galėtų Stalinui slaptai perduoti dainas jiems klastotas' žinias.šiai Amerikoj. Rusiškai Komi-, JAV valstybines paslaptis. Jam tetas vadinasi Valstybinio sau- užtruko porą mėtų; kol-tapo įta-1 gurno komitetas. Prie Stalino kingiausių prez. Roesevelto pa-.
Filmas vadinosi šiai” tybinio’ Komiteto Saugumo jy-

proto nevartotų, bet vartotų tiktai šaulius valdyti norih- 
,čių vadų? ’ ’ ’

Nutarimą uždrausti šauliams skaityti Naujienas, dar 
bartinė vadovybė turi panaikinti visiems laikams. Tai 
didžiausia gėda, kurią dabartinė šaulių vadovybė padarė.

Pdminiėta viša’eilč'knyga, Puidose buvo aprašomi Sdliėlų šnipai, perbėgusieji’ pas- amerikiečius ir nurodant-ieji^. kur ' it kaip’ veikia Suvirtų.' šnipai’ ir kaip jų tarnybon; stojo visa ‘eilė amerikiečių, Buvo išleista speciali “Who’s Who” knyga,, kurioje buvo iškelti “dideli: darbai” parsidavėlių, kad. jiems(Nugelta į penktą puslapį/
nejučiomis, dėl didelio susijaudinimo Širvokui 
išspruko:

— Kas-ne-kas, bet tty šventasis, turėtum su
prasti silpną žemės žmogų. Daug silpnybių mus 
veda iš doro kelio į prapultį, alė aš visada tvirtai 
laikiausi, nepasiduodamas joms. Aš garbingai iš
nešiojau taYe vardą! Nieko negalėtum man dėl to 
prikišti. Ar yra kas nors pasakęs, kad Petras 
Širvokas šioks ir toks? Niekas. Savo linksmybė- 
mis, jei anų mažumą turėjau, niekam skriaudos 
nepadariau. Kai man buvo geriau, tada ir kitiems 
daugiau gera dariau. Tik gera visiems tenorė
jau. ;. Antrą vertus, iš mūšio lauko, nors kažin 
kaip karšta ir baisu būdavo, aš niekad nepabėgau 
ir savo vadų, kad ir ne visada prie širdies pritap- 
davo, niekad neapleidau ir neišsigyniau. Jei pri
siektą, tai šventa! O tu...? Atsimeni aną naktį 
Getsemafiės darže, kai atėjo Kristaus suimti^ IŠ 
visų apaštalų tik vi.enas teišdrįso ginti. Nubėgo 

‘kiti,pabėgai Ir tu. Paskui, A'ipošiaus kieme, atsi- 
'meni, kai prie ugniakuro užkalbino tave jo tar
naitė...

— Gana! — griežtai nutraukė šventasis. — 
Kartą pasakiau, kad riė, tai ir ne! Aš tavęs ne
galiu įleisti, kadangi tu dangaus nenorėjai.

Dar daugiau nusiminė širvokas, bet niekur, 
nesitraukė’ Ciž pat*jis šlaistėsi ir lūkinėjo. •

. Vieną dieną kažkodėl danguje buvo didelė 
linksmybė: garsiau grojo muzika ir giedojo an
gelų chorai, šventasis Petras daug linksmesnis 
pasirodė prie vartų, šįkart ir jo draugai, dau

giausia žvejai, buvo atėję kartu, čia šnekėjosi 
Jokūbas ir Jonas— Žebediejaus sūnūs, Andriejus^ 
Petro brolis, Pilypas, Baltramiejus ir kiti apaš
talai. širvokas ėmė prašyti, kad pravertų kiek 
daugiau dangaus vartus ir leistų jam nbrš viena 
akimi pažvelgti į vidų.-šventasis sutiko ir lyg 
tyčia nuo galo ligi galo atvėrė, vartus,, sakydamas:

— Na, žiūrėk dabar! Pažiūrėti ąš tau-duosiu.
Iš pradžių Širvokas apstulbo. Toks gražumas^ 

toks žėrėjimas, kad pametė jis akis ir nusimany- 
mą. Visas pasaulio puikumas ir grožybės, sudėtos 
kartu, tik lyg žiburys saulėje tebūtų.' Iš tolo ska
niausiai kvepėjb stebuklingi vaisai, kurie augo 

'ant nuostabių deimantiniais lapais medžių. Tarp 
i jų be pastogės lekiojo, plazdeno angelėliai, kaip 
didžiosios, margaspalvės plaštakės. Jie skina vai
sius, patys ragauja w kitiems dalina.

Po kefių valandėlių širvokas atsipeikėjo. Pa
mažėle, po žingsnelį taryturp stengdamasis tai. 
čia, tai. ten dar ką fleiš įdontesnio pamatyti, vis 
daugiau artėjo jis prie vartų, Pagaliau visai pri
artėjo. Tada greit išsitraukė savo patiesalą ir 
bubt, vienu šuoliu peršokęs, atsisėdo aftoj f?usėj. 
Ale taip vikriai susitvarkė, kad kaip tik patari 
atsisėsti ant savo patiesalo.

(Bus daugiau) .

'PATS
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R. VILIAUS

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

tokiu adresu: ' •
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, 1L 60606

IMI» ... ......................................................gilinu 1729 S. Halsted St

OK PAUL V. DARGUS
•TDTTOJAJ ift CHIRUJWA4 SUSIRIK KIMŲ (312) 226-1344 24 Hour Service

BALANDOS: Į ' 8 darbo £

)au> M-I/& u*. MX-W

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

Chieagos Lietuviu Suvalkiečiu drau
gijos piknikas įvyks sekmadienį, b.r-r 
žeiio 27 d., 1 vai. popiet, Vyčių salėj 
ir sodelyje. Gros gera muzika. Bus 
skanių valgių ir gėrimų.

Kviečia Komisija ir Valdyba

Panevėžin įmestas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Str»et 

Valandos pagal susitarimą.

Chieagos Lietuviu Suvalkiečiu drau
gijos pusmetinis narių susirinkimas 
įvyks penktadienį, birželio mėn. 25 d., 
6 vai. vak., Vyčių salėje, 2455 West; 
47th St Nariai kviečiami atsilankyti, ! 
nes yra daug svarbių reikalų aptar
ti. Bus vaišės.

Eugenija Strungys

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI
Dr. Jonas F. Mažeika

DD.S. — DANTŲ GYDYTOJAS 
.4600 W. 103rd Street

SOVIETŲ ŠNIPAI 
AMERIKOJE

Valandos pagal susitarimą

OPTOMET RISTAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

(Atkelta iš 4 psl.) būtų pakelta tarnyba ir jie galėtų prieiti prie svarbesnių valstybės paslapčių.Pertraukos metu labai gyvai buvo komentuojami rusams parsidavusieji atsakingi britų žvalgybos pareigūnai. Jie buvo permesti į Washingtona, kad galėtų prieiti prie Amerikos valstybės paslapčių, nes sprendžiamos jėgos svoris persimetė Vladas Pūtvis

gražiai svajoti apie moteris ir Jas gerbti... O paskui jaunas dvarininkas, smarkus ūkininkas,
kų parašų.Emilija Pūtviene pasakojo, kad sunkiausias jų gyvenimo metas buvo tuomet, kai Vladas ir jinai jau buvo palaidoję pra-teisingas-jaunas ponas. Mano žu-Į eitį, apsisprendę, kad vaikai jau vusios atkaklios pastangos laimėti jo dūšią šventam lietuvybės lopšyje negirdės lenkų kalbos, pasisamdę žemaitę auklę, įsigi-reikalui. Tie begaliniai ginčai ir ję lietuviškų knygų ir pradėję

Dr. LEONAS SK1BUT1S
, INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2S56 WEST 63rd STREET

.Valandos; intrad. 1—6 po(nc£>

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rradnciim teteU 448-5545

tuvai, karo laivai ir tankai buvo sprendžiamieji karo laimėjimo faktoriai. Rusai naudojosi Amerikos gaminiais, bet tuo pačiu metu papirkinėjo Sobolevičius, kad išduotų jiems atomo paslaptis. Reporteris

diskusijos per kiauras. naktis.Juok?J, koks aš tuokart buvau i nebuvo įsijungę i lietuvišką drąsu-; ir tikįs. Vienas drįsau į ve klą. Emilijos liudijimu, Vla- stoti tovon su visa tetų, dėdžių, das, sudeginęs tiltus su praetim, pažįstamų, kaimynų, draugų, su visa draugija, kurioje jis sukosi. .. )r buvo vaĮajida, kada jau, jau beveik jis buvo pasiruošęsbūti mūsų.. . Beį pagaliau len- kęs pro langą, bėgdavo į mišką, kų si aubūnas vistiek nugalėjo. į tarp medžių ramybės ieškoda- Tebeskamba lo lūpose aštrūs mas. Tačiau sėkmingai įsijungus šmeižto, melo, paniekos žodžiai. į lietuviškąjį veikimąr tosios nukrypti prieš tai. kas man ]šventa, kuo aš gyvenu, kvėpuo- ko. Vladas visas pasinėrė lietųjų, ;oęr ką yięp .meldžiuosi.viskam darbe ir socialinių bei rn , t * . • * **a X* t * • • • •» •• z* it

mokytis lietuvių kalbos, bet dar ■įsijungę i lietuvišką
ypatingai troško akcijos, kuriai galėtų atiduoti visas savo jėgas. Tad jis pergyveno didelį melancholijos priepuolį. Nekartą išso-
melancholijos nė pėdsakų neli-

n U K IDA
Prostatos, inkstų , ir šlapume 

takų chirurgij&. 
5025 CENTRAL AVĖ. 

St Petersburg, Fla. 33718 
" Tel. (813) 321-4206.

-*1 PERKRAUSTYMAI

L»idūn«i — Pilių apdraus 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
'■ ir VISA xortelea.

R. iERKNAS. T»L .925-80a

DĖMESIO NORINTIEMS 
j KLAUSĄ PATIKRINTIMedical Center, vykdydamas Mount Sinai ligoninės Community Health programą, šių metų liepos mėn. 1 d. nuo 9 vai. rytą ligi 12 vai. vidurdienį, ir to pat mėnesio 2 d. nuo 12 vai. 30 min. ligi 4 vai. 30 min. popiet, 6240 West 55th Street, atliks veltui klausos patikrinimo testus.Norintieji platesnių šiuo reikalu tinfo’rmacijų, gali kreiptis į Jennifer Smith, tel. 542-6314 (Mount Sinai Hospital).Neprigirdintieji pasinaudokite šia proga. ~ J. ž.

PIRKITE JA; TAUPYMO BONU

__ M Q V I N G
- Apdraustu p«rkr»u«tymu

£ jvairiy aMvmy,
ANTANAS VILIMAS

- Tat 376-1882 arba 3764996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekznalieniair 
nuo 8:30 iki 930 rak ryto. 
.Stotie* WOPA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūšy studijom
Marquette Parka

Vedėja — Aldona Daukut 
Teltfu 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVt 
CHICAGO, IL 60629

—I I ■■■■■P.R IW I I <

RADI JO PROGRAMA

Seniausia Lietuviu Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje, iš stoties 
W1A2N, 1360 banga AM, veikią ąek- 

nuo g iki 8:30 vaL ryte, 
perjodama vėliausiu pasauhmy 
Umg santrauka- Be to. komenta- 
rak fUtaoa, ir Maudotės
Paaąką. &a programą ve^a faepo 
oa> ir Valentina Minkai- Biznio 
rengtais kreipta į Baltic Florists — 
gebu tab dovanai krautuvę, 58X E. 
Breadwey, - Iprtal 10027. 
Telefonas 268-0489. Ten pat gau
namos “Naujienos*5, didelis pasi
rinkimas lietuvišku knygų ir 1^-

* tuvišku dovanu.

Tegkl tie šmeižto žodžiai ne jo. Tegul jis tik grarriafpnas, kuris kanoja lenkų gramafonų milžiniško fabriko šmeižtus ir žaltišku mą, bet vis vibn biauru. Skaudu’ ir nepakenčiama, pikta girdėti girgždant kiekvieną naujai atsiųstą plokštelę iš lenkų fabriko. Pagieža! Kartais norisi per- . U- •• _ . __ . - • " - •

(Tęsinys)Kiek Vladui teko kovoti ir išgyventi dėl jo pasirinkto naujojo kelio, taip pat maftosi iš jo sa- •yr’ško rašinio “Gaisras”, rašyto 1925 m. Graužikuose. Tenai Pūtvis kalba apie savo jaunystės dienų, draugą dvarininką Olėšį kąsti ,tą girgždančią gerklę. .\ Z2‘ 1 -Eėe... ką’&a. .f Dabar jis po-nas Keturakavičftls, “pan Ketu- rakovič”,. ^šio krašto pilietis”, “kultūrininkas, nesiimąs politikos”, lenkų gramafonų plastin- ką, su kuriuo matausi tik retkarčiais, kiek verčia neišvengiami artimųjų kaimynų ūkio reikalai. .. Kalbantis tebevadinu dar

(ji pašaipiai vadindamas ponu Mėšlinskiu ir ponu Keturakavi- ė’um) , apie 'savo pastangas laimėti įį lietuvybei, ir apie savo kovą su giminėmis.Pūtvis rašo:“Tur būt, dar laikos šilti jausmai kur nors mano širdies tamsiam užkampyje tam .Olesiui, jaunųjų dienų draugui. Štai jis, kaip gyvas gc~as vaikezukas, be jokių pasikėsinimų .būti ir atrodyti išraintūigas, gyvas kaip kibirkštis. karštakošis, tartum amžinai su karšta bulbe burnoj, pašauktas medžiotojas ir šiaip spor- tininkis, geras draugas, mpkąs
^jnericanK^chen

1 ^%rthony Dias Blue
į -fir W1 * *L M

PINEAPPLE SPAR ER IBS
ą Pork and fruit go well together, and the combination of 
spareribs with the sweet and sour taste of pineapple is a natural.

Before being cooked over a charcoal outdoor grill, spare- 
ribs should be precooked by being boiled until tender. This 
process of partial cooking is called parboiling.

If you are unable to devote the time or the refrigerator 
space to the marination procedure in this recipe, just omit the 
step. The ribs will taste a little less of pineapple, but they’ll 
still be quite delicious.

This rather robust dish is ideal for a barbecue party. For 
larger groups, allow 1 pound of spareribs for each person and 
increase the amount of basting sauce accordingly. Accompany 
the ribs with cold potato or macaroni salad, sliced tomatoes, 
toasted French bread, and the pineapple sauce fpr dipping.

Serve beer, iced tea, Sangria, chilled rose wine, or the white 
wine you used to make the sauce — a cold Chablis or Soava.

- Grilled Pineapple Spareribs
Servings: Six
Cott: Moderate

ąkąmhą tas jąmUiams Olesis.” 
(ii, 25o-35i).Vladas Pūtvis bajorų dvarininkų -į)Ųvp ne tik apšauktas kvailiu <‘duren Wladek’), bet ir sociaŲstu, moraįįjįkąi rąupsuotu, darančiu £ėd|- Jo e^‘
.gesys jįįaCarpis bajorųsuvažiavime. Nuo 9pre?)dimo suvažiavime buvo.susilaikyta, nes Pūįvį užtarė .dyarininkas Karpis. pareikšdamas, kad bajoras turi teisę koįcia nori |qilba kalbėti ir )eek uori darbininkams 
mą&ętj. Vįs «|ėl to, vešliau gu- 
bei?iątę|i’;iii ^uvo nusiųstas skun
das prieš Pūtyį &u -3(K) dvarinin-

Degree of difficulty: Easy

marinating' 
Ingredients:

6 pounds s]
trimmed of excess fat

M

2
1

2

EUDEIKI

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOMEekonominių reformų vykdyme.Apie Vlado Pūtvio gyvenimo draugę Emiliją vėliau bus dar kalbama atskirai. Dabar tik tebūna paminėta, jog Vlado ir Emilijos vedybinis gyvenimas buvo ypatingai laimingas. Nepaisant visų sunkumų ir patirtųjų- likimo smūgių, iki pat Vlado mirties j o santykius su žmo- no lydėjo gili meilė, nuoširdi, abipusė pagarba, romantika,1 švelnumas ir grožis. Tai buvo jaučiama ir vaikų, ir kitų šeimos narių, ir visų, kuriems teko Vladą su Emilija arčiau pąžinti.Vladas ir Emilija turėjo šešis, o užaugino penkis vaikus: Stasį (g. 1898-VIII-25); Oną (g. 1899- X-9), Sofiją (g. 1900-X-23), Vytautą (g. 1901) ir Emiliją (g. 1910-IV-5). 1904-ųjų m. rudenį gimusi dukra Julytė mirė dar’ mažytė būdama ir buvo palaidota Šilo-Pavėžupio kapinėlėse.Vlado ir Emilijos duktė So-} fija taip rašo savo prisiminimuose apie Pūtvių šeimos gyvenimą prieš Pūtvio pirmąjį areštą ir pirmąją tremtį:(Bus daugiau)

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS pastatyti į

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai;

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN!

AM0ULANSO 
PATARNAVIMAI

Kiekviena turtingai moteris dažniausiai- 9dantivyrą, kuris atrodo labai gyvenęs.
atrU- turi nusi-.

M«Cavię .
lAidotsvių
Direktorių
AjkkūcIHk

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSI.STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

(LAQUWlCSi
y»T4Sl' bttfc SlREET KEfubtic 7-1211

UU28 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe Hilu, JUL 174-U14

•OME CHICAGO MOTOR CLUB T1P3

IF VOU PFYVT AT
SPSS

DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES— < '

THERE'S A SUOOgJM STOP WHtUil

UH Bo. HALSTED STREET TbL YArdi 7-1S11
doves garlic, nrinced 
tablespoons soy sauce 
tablespoon molasses or 

brown sugar 
tablespoons vegetable 
ofl

teaspoon pepper

’ 2 can {BM os.) crashed
pineapple, oodrained

1 cup dry white wine
w Parboil the spareribs in simmering water for 30 minutes.
• Place the ribs in a roasting pan and pour the pineapple 

Juice over them. If the juice doesn’t quite cover the ribs, top 
off with water. Refrigerate for 24 hours.

e Meanwhile, prepare the basting sauce. Combine the 
crushed pineapple and its liquid, the wine, lemop juice, garlic, 
soy sauce, molasses or sugar, oil and pepper, in a saucepan. 
Bring to a beri and simmer for 10 minutes. o,

e When ready to griB, place the ribs 6 to 8 inches above a 
medium hot fire, and cook, turning frequently, for 30 minutes.

e TJuring the last 15 minutes of cooking, baste often with 
the pineapple sauce, saving some of it to serve with the ribs.

» Remove ribs to a warm platter, cut into individual riba* 
and serve.

A Consumer Service from the CYANAMID Agricultural

%
HU'l'KUS - YASAIDS

048 So. CALIFORNIA AVE.

TH.: OLympic 2-1X2

Tel: LAfayetU 1-347)

15 -r- Naujienos, .Chicago, 8. HL Wednesday, June 23, 1382



Leidinio redakcija

READER & ADVISER

CARD READING

Advice on all problems of life,

Astrological-JAU ATSPAUSDINTA

LIUCIJA

Tarška, kaip malūno ratai.

F2.00

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

NE j VIEN TIK ŽMONĖS 
KRAUNASI TURTUS

Interest Compounded 
Oaiyend F>*d Quarterly

P. NEDAS, 4059 Archer Avenoc, 

Chicago, I1U 60632. Tel. YA 7-5*81
PASSBOOK 
SAVINGS...

KOO 
13.00

PERSONAL
Asmeny Ieško

Interest Ratu
on Strings

žiemos mitą Flo- 
grįžo į Beverly 
Juozas čėsna su 
Mildažis, ir Juzė

1NERGY
WISE >

Change the oi! and ’ 
filters every 3,000 to 
8,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Doni be a Bom Loser!

i oar 
kokia 
Mane 
sulai-

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

duoti
myliu
pasibaigtų karas.

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Ava.

Tel. 523-3685 (

Buvo pa 
vežiojime 
atvažiavo 
asmenys

Laikrodžiai Ir brtBgeaybfc 
Pardavimas fr Taisymas 
2646 West 89H» Strwf 
T.L REpvblIc 7-1941

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKšOS

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS

Tarot Card Readings

— Ura leidę 
-Idoje, dabar 
Shores, Ind., 
žmona, Jenas 
Kriščiūnicnė.

laudaiis bendradarbis
(UbmL 2*m4 — Pardavimo* 
UAL ĮSTATE FOR SALE

— Kalifornijoj, Livermore 
miestelyje, policija suėmė 1,300 

i protestavusių prieš, atominius 
ginklus; ir prieš galimą alomi-

— Iranas atsiėmė Choramša 
ro uostą, o Irakas rengiasi ati
duoti Kasni-šifin miestą.

TESTAMENT AI
Tuo reikalu jums gali dauf 

padėti teisininko Prano SUL( 
paruoštą, —teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomi 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujiena administracijoje

she will advise you on. all life’s 
affairs — love, marriage, health 
and happiness. Will also tell you 

how to succeed in life.

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktii $120 pusmečiui automebllic 
Liability apdraudimas pensinio.

kims. Kreiptis:
A. LA U R A I T 11 

S645 So. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775.,

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t ;

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidento

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

F. žemeli*. Asent - 
820*4 W- 95t* Et. 
Rver®. Perk,’ ffi. 
60642, . 424-8654 k2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO, ILL 60608

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747
< MXllSi Mon.Tua.rr1.9-4 Thur.9-» Set. 9-1 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

L BACEVIČIUS BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miestu 
Dirbu ir užmiesčiuose, grslf, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI 

4514 S. Talman Ar®* 
TaL 927-3559

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 tel. 436-7878

MISS JENA

2746 W. 47th St, Chicago 
254-5969

KAINA — S17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

AdVOfcZtM j

GINTARAS P. ČERtNAl
Darbo valandoj: nuo 9

Iki 6 vai vaJt šeštadieni nn< 
9 vaL ryto Iki 12 vaL d. 

Ir pagal ruMtarima.
ra 776-5162 arba 776-51M
' We«t 63H StrM

Chteaga,PI. fWZ»

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psl. Kaina $5.
j Gaunama “Naujienose” ir pas 

antenų: 6729 So. Campbell
Ave.. Chicago. 1L 60629.

see us for
f5n*ncinfl

AT GUI LOW IATB

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai {domius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo aUiminimus.

Dr. A. Gusaen — MINTYS IR DARBAI, 259 pal, liečia 1905 
111 etų {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimu______ _ .__________________

Dr. A. J. Gussen •— DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais __________ ______

Minkštais viršeliais, tik ______________

Dr. A. J. Gutsen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą {spūdžiai. Tik____

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekj arba 
money order Į, prie nurodytos kainos pri

dedant |1 persiuntimo išlaidoms.

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

Ont. MCS 4R5> Canada.
Medžiaga bus panaudota &AL 

FAS3 leid niui “Išeivijos spyf 
te isCor.ja 19H-8(r.

I nematyti paukšteliai. Tikrai įdev 
nu pamatyti ir pasigėrėti.

Pastatydinti didžiuliai pasta 
ai, prūdai, ištisos daubos. Prie 

fronto puikūs klombai, gėlynai, 
iolė nupjauta. Aikštelės prie gė- 
yno išpiltas rausvos spalvos ak
menėliais. Apie medžius žemė 
apkasinėta. Visur švara pavyz
dinga. Žvėreliams gardai ir 
jaukšelains pasta tuose puikiau
sios vie’ų užtvaros. Personalo 
— maitinančio ir švarą palai
kančio — labai daug. Neįkaino
jamos vertės muziejus ir verta 
/Įsiems pamatyti.

Penktadienis^ bet masės žmo
nių,. mokyklinio amžiaus vaikų 
ir šeimų.

Įėjimo ir įvažiavimo mokes 
lis imamas. Restoranai, kavinu
kės, kitos paslaugos, ir dekora
cinių parduotuvių pastatų pilna. 
Važinėja po visą rajoną ir 
traukinukai. Vienas žygis — $1. 
Ten daromos ir nemažos paja
mos. '

Oras pasilaikė gražus. Parva
žiuojant lijo.

Dėkingi valdybai ir vadovams, 
už malonia išvyką.

K. Paulius

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
■ LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

JONINĖS VIENA 
BŪDINGIAUSIŲ IR 

SMAGIAUSIŲ VASAROS
ŠVENČIŲ LIETUVOJE

; Netoli mūsų Kauno, augo mi
škelis, kur žmonės vadino ‘Šven- 

. tuoju: gojumi’.
Vidury jo buvo kalnas, o anti 

r o gulėjb didelis akmuo, buvęs 
kadaise aukuru.

Laumės gyvenusios tame kai-j 
ne. Suteikdavo pagalbos į var-j 
gą patekusiems' žmonėms.

Prie šio kalno, Joninių Išvaka
rėse, įvykdavo Joninių iškilmės.

Joninių iškilmės buvo rengia
mos ir visoje Lietuvoje ypatin
gose vietose. . ■ ■ J
: Ypač laužų degimas, paparčio 
žiedo ieškojimas ir kiti būdingi 
papročiai, buvo užsilikę iki pas-

Chicagos lietuviai pensininkai iškylauja
1982. m. birželio 18 d. rink 

męs prie Western ir 55 tos gs 
vės važiuoti j Zoologijos muzi 
jų — Brookfield Zoo 

mokinių 
47 vietų, c 
Vykome L*
valdybos nariai: Si 

ir J. Blažys. Kaina į abi 
- $3. Kelionė į ten truk

Istorinės medžiagos reikalu
dar laukiame sporto klubų veik
los aprašymų ir specialių straips
nių, kuriuos autoriai pažadėjo 
jau prieš keletą metų. Nė vienas 
iš jų nėra užmrištas. Didelė dalis 
sportinės veiklos Kanadoje ir 
JAV jau tvarkoma, tačiau, ypač 
stokojame medžiagos iš Rytų 
sporto apygardoje buvusių ar 
esamu klubu. Su mažomis išim
tinus, itin skurdi padėtis ir su 
buvusia Vokietijoje veikla.

Medžiagą prašome siųsti kaip 
galima skubiau šiais adresais: 
Pranas Mickevičius, 4831 Sc.

Milwaukee, WI 53211, 
USA; arba: Sigitas Krasauskas,

samdytos 
autobusas 
44 vietų. 
Vadovavo 
Dagy 
galu 
30 minučių, o atgal, kadangi ta
da buvo didelis trafikas, 1 vai 
ir 30 inin. Iš ten išvykome po 
1-tos valandos.

Ten jau esame buvę, berods, 
prieš du metus. Smalsumo ve 
dlni, skubėjome nuo vieno pa 
stato’ prie kilo, nuo vieno gardo 
prie kito ir nuo vieno prūdo 
prie kito. Drambliai, kupranu
gariai, liūtai, panteros, beždžio
nės įvairiausių rūšių, gulbės, an 
tys ir nematyti Afrikos paukš- 
jteliai. Vieni gražūs, ki 
gražesni, įdomesni. Ach, 
įdomi Dievo tvarinija! 
patį smalsumas ilgiausiai 
kė prie kalnų ožių. Jie, 
ant didžiulio, akmenų išvaizdos 
-kalno, virš 100 metrų, šokinėjo 
nuo vieno gūbrio prie kito.

?• Žvėrelių įvairiausių rūsiu: 
zebrai, bisonai, strausai ir kili

(Extra-Terrestral, arba ne šios 
žemės) jau susilaukė nepapras-| 
to pasisekimo, per pirmąsias . 
tris dienas kino teatruose su
rinkęs virš 12 milijonų dolerių.

Praeitais metais ’M. Smilgis 
tame pačiame Time žurnale bu
vo paskelbusi interviu su tuo 
pačiu Spielberg, pagaminu^ fil
mą “Raiders of the Lost Ark”. į

Minėtame šim. gegužės 31 d.; 
Time numeryje yra patalpintas Į 
gana platus M. Smilgis interviu j 
su Si Spielberg, pavadintas 
“Steve’s Summer Magic”.

Ir išleidimo Likas, ir knygos 
kokybė priklausys tik nuo mūsų 
visų 
mo.

i Notary PvbHc t 
INCOME TĄK SERVICE

4259 S. Maplewood, Tet. 254-7450 

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra • 

symai ir kitokie blankai.

a Pakartotinai, jau trečią kartą, 
kreipiamės į Vakaru Europoje, 
Kanadoje, JAV ir Pietų Ameri
koje gyvenančius sportininkus, 
sporto veteranus, darbuotojus 
bei mėgėjus ir nuoširdžiai p ra-, 
some siųsti medžiagą, kuri apim
tų 1944-1980 m. sportinę veiklą 
ir organizaciją.

,. Pageidautina tiksli sporto vie
netų metrika (įsteigimas, val
dybų ar komitetų sudžtis, san
tykiai .su visuomene, organizaci
jomis, svetimtaučiais ir t.t). Pra
šome siųsti nuotraukas (jos bus 
grąžintos), kur matomi asmenys 23rd St 
būtų išvardyti

Šia proga pabrėžiame, kad vis 32 Pasadena Gardens, Toronto,

— JAV generolas John W. i 
Vessey Jr. paskirtas ,bendrųjų 
karo jėgų štabo viršininku. Ge
nerolas David J, Jones išeina j 
atsargo’n

Martha Smilgis - filmų korespondentė
Time yra vienas iš plačiau

siai skaitomų žurnalų JAV-s?, 
turįs kliu milijonų tiražą, šio 
žurnalo korespondentė Martha 
Smilgis, sprendžiant iš nuotrau
kos ir pagardės, yra lietuvaitė.

Š. m. gegužės 31 d. Time nu- 
žurnalo leidėjas 

savo skyriuje pažymėjo, jog
sri

čiai M. Smilgis turėjo’ labai sek

iau žinome, kad žmogus turi 
1 palinkimą susikaupti medžiagi-

Irakas yra pasiruošęs ati- S^^hių daugiau, negu jam 
Iranui 700 kvadratinių ^oikalinga. Jei kas sukrau- 
ginčytinos žemės, kĄd na milijoną, kurio užtektų jam 

ir jo šeitnai patogiai gyventi, 
tai bando padvigubinti savo tur
tą, o, atsiekęs to, su dideliu už
sidegimu -ieško trečio.

Pasirodo, kad toks palinkimas 1 kutinių Nepriklausomybės laikų, 
pasireiškia ne vien pas žmones. — —-—- — -------------

Daugelisgyvūnų ir netgi auga- gas kelis sykius didesnes, negu 
lų bando sukaupti maisto atsar-jiems reikalingas.

Perry Plaza Motel, Hot Springs, korespondentė Los Angele 
Ark. — $10, Jonas Atkočaiti
iš Detroit, Mich. — $10, Felix mingą interviu su pagarsėjusiu 
Kairis, iš North Chicago, Ill. — filmų gamintoju 5 Steve Spiel- 
$10, Liudas Kriaučiūnas, iš Ci-f^g. šiemet S. Spielberg pa- 
cero, UI. —.$10, Julia Sačaus-' gaminęs du filmus: “E.T.” r 
kienė - Ramanauskienė, iš Mar- i “Poltergeist”.’ Filmas “E.T.” 
quette Parko — $10, Aldona' 
Panka, iš Marquette Parko — j 
$6; po $5 — Antanas Šakalys, 
iš Marquette Parko, C. Tumi-{ 
nas, iš Los Angeles, Califl, Stan- ’ 
ley Žakas, iš Washington, PA.,!
Br. Pranskus, iš Toro’nto, On t., 
ir J. Morkūnienė, iš San Diego, 
Calif. — $2. Dėkojame visiems.

— Sekantieji Naujienų skai
tytojai pratęsė prenumeratą ir 
pridėjo Naujienoms paremti: 
George Rorchert, Hc’t Springs, 
Ark. — $20, Vitaldas Paliulis, 
iš Gansevoort, N.Y. — $20, Juo
zas Šalkauskas, iš Waukegan, 
Ill. — $10 ir $5 už kalendorių, 
Mykolas Veliuona, iš Baltimore, ceryje 
Md. — $10 ir $5 už kalendorių

HOMEOWNERS POLICYMutual Federal 
Savings and Loan

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717
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