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IZRAELIS PAKELĖJE APŠAUDĖ 
SIRIJOS IR IRANO DALINIUS
NUŠOVĖ DU SIRIJIEčIUS, NORĖJUSIUS PRASI
VERŽTI ARTYN PRIE BEIRUTO PRIEMIESČIŲ

SIRUA NEPATENKINTA 
MASKVOS PONAIS

LONDONAS, Anglija.— Prin- 
j cesė Diana; karalaičio Charles t 
į žmona, antradienio vakare išva-į 
žiavo iš St. Mary’s ligoninės. 
Daugelis stebėjosi, kaip prince
sė Diana, nepralaukusi nė 24 va- į 

I DAMASKAS. — Sirijos prezi- landų, su savo kūdikiu ir vyru 
dsntas Sadam Husejinas labai išvažiavo namo, 
nepatenkintas Sovietu valdžia i ,

ir duotais prižadais. Rusai par-,v. r; eor£e 'uns
davė Sirijai Mig lėktuvus, bet,2“^0 pnneėsę gimdymo

- tie.Migai yra žymiai lėtesni ne- > Pinske kad jai nėra 
gu Izraelio žvalgybos lėktuvai. ao ^ll igoni-eje. i 
Nespėjo Sirijos lėktuvas pakelti sve^a ir sliPr1.’ S’™*™* bllV0 ' 

Izraelio aviacija ir artilerija galvos, Izraelio lėktuvas iš vir- j ar *n«as» «a 1 a sVai 'a
labai gyvai apšaudė Bamdun šaus pro. jį prašvilpia ir numuša, j z*uotl namo-
Sritį, ęsančią. šalia vieškelio. Iz-| Sovietų valdžia paskelbė la-1 Karališkos šeimos nariai, vie- j 
raelitai bandys apsupti Bam-, bai griežtą įspėjimą Izraeliui, toj vykti į ligoninę naujagimio 
duną ir-.nugalėti iš Sirijos atvy- . kad jis nepradėtų artėti prie pamatyti, nuėjo į Valijos princo 
kusius karius. Izraelis Tiustatė, Beiruto, bet po to gąsdinimo kambarius ir pamalė naujagimi, 
kad .į Bamduną buvo permesti; Maskva, nutilo. Kada Izraelio Pirmiausia trečiadienio rytą ten 
Irano kariai, dalyvavę ko’vose su ginkluotos pajėgos, perėjusios užėjo karalienė Elzbieta, o ve>; 
Irako kariais i? privertę irakie- Libano" demarkacijos diniją," ijau užsuko r___ ______
čius trauktis iš Choramšaro. | niekieno nesustabdyto^, pasiekė Shan-Kyld, princesės Dianos mo- 

Gęrokai apgriovę Bamduno Beirutą;* Sovietų, valdžia nutarė(tina. Ji buvo labai patenkinta,' 
pozicijas, jie tikisi priversti niekuo neužsiminti apie pavojų josios duktė gerai jautėsi ir ■ 
iraniečius iškelti rankąs ir pasi- pietinei Sovietų Sąjungai. į kad naujagimis labai sveikai

BEIRUTAS, Libanas. — Iz
raelio aviacija, artilerija ir tan
kai antradienį apšaudė Sirijos 
pozicijas, esančias Beiruto - Da-1 
masko vieškelio pašalyje. Izrae- 
lio\ artilerija apšaudydavo kiek
vieną sirijiečių poziciją, iš ku
rios jie paleisdavo šūvius į vieš
keliu pravažiuojančius automo
bilius. . _

pri- 
me
rei- 
vra

iraniečius iškelti rankąs ir pasi- pietinei Sovietų Sąjungai, 
duoti Izraelio nelaisvėn,

i kad naujagimis 
Rusus stebina Izraelio gink- J atr°do. Prez. R. Rcaganas džiaugiasi, kad buvo išvengta didelio 

kfaujd praliejimo Falkland salose, bet dabar reikia žiū
rėtų kad komunistai neįkeltų kojos į Argentiną 

’ ‘ ir kitus kraites^. ,

luotų pajėgų judrumas Libane. 
Izraelitai paėmė visą eilę svar- 
Khi TwwiXvtw 30-

ŽVEJAI APŠAUDĖ 
JAV KARO LAIVUS 

^WASHINGTON, D.C.— ’

GENEROLAS CRISTINO NICOLAIDES 
PASKYRĖ ARGENTINOS PREZIDENTĄ

AVIACIJOS IR LAIVYNO VADAI SUTIKO 
ARGENTINOS KABO SIŪTYJE

BUENOS AIRES, Argentina. Pranešęs visus šiuos nutari- 
Generolas Cristino Nicolai- mus, generolas Nicolaides prašė 

dės, naujai paskirtas trečiuoju 1 sutikti su kariuomenės paskirtu 
į karių komiteto nariu Argenti- nauju prezidentu ir padėti Vai
nai valdyti, antradienio vakare (lyti kraštą, 
kitiems karių komiteto nariams

• pasakė, kad Argentinos karino- 
. menės vadovybė, apsvarsčiusi 
’ susidariusią padėlį, krašto pre
zidentu paskyrė generolą Bey-

Į naldo Benito Antonio Bignone.

Generolas Bignone 1976 me- 
t tais buvo paskirtas prezidentu-
* ros sskretoriumi, kai kariuome- 
į nes vadovybė atleido iš pareigų 
i Izabelę Martinez de Peron. Kai
generolas Peronas ją vedė, įi 
buvo kavinės šokikė. Po to jie

1 gyveno kelis metus Ispanijoje. 
Kada Peronas grįžo iš Ispanijos 
ir buvo vėl išrinktas prezidentu, 

. jis viceprezidento’ pareigoms 
. pasirinko savo žmoną Izabelę.
' O kai prez. Juan Peronas mirė, 
; lai Izabelė lapo Argentinos pre

zidente. s > j
Viskas būtu\xamtai ir^toliau (luotą jjjviJiąnis^^ _

Aviacijos vadas 
g n. Kami Dožo len pat pareiš

kė protestą piitš kariuomenės 
nutarimą vieniems paskirti 
krašto prezidentą, bet jis paste
bėjo, kad jis nesitrauks iš karių 
komiteto ir bendradarbiaus su 
generolu Nicolaides visuose Ar
gentinos kard reikaluose. Admi
rolas Isaac Anaya padarė pana
šų pareiškimą, ir nutarė pasi
likti kariuomenės vadų sudary- 
atme karių komitete.

Abu kariuomenės vadai ma
nė, kad generolas Nicolaides pa
siskelbs krašto prezidentu, bet 
jie apsiriko. Jis paskyrė genero
lą Bignone krašto prezidentu ir 
pasižadėjo su juo bendradar
biauti, reikalus taip tvarkant, 
kad 1981 metais butų pravesti 
rinkimai ir valdžia būtų per

r -i j • - Dių- siraregmiu pozicijų, ap- ,Smjos karo jėgos, dvr savai-1 lenkdatff mažesnius miestelius. ’WASHINGTON DC_ Trvsta prastovą® pjel.n.ame , k u kariuomenės1 4nH.rikos karo |ai’vai' „lauM'a.
..Bemutp aerodrpmo gale ir ta- ■ s as w . ;An«r.kos la,sa>, plaukila

galėjusios naftas stovino,a,s k ,
ektuvais, lreėiad,en,° ryt, pa-

leido jkehs ; artilerijos -šuvius į z.
Izraelio pozicijas. I

Kai izraelitai • nustatė,: iš' kar
‘“iia!- pakeisti, bet nepajėgia. > 8 ,.Turner Joy.,

i i? •ba v' <la"siau jokio
- J . L . 'Jie '••sjufinkiu/ bet kai reikia- dvi’e- tikėlė

VT°ie' ° ne^ėgia, PriSV ,
e’ t-81 eii ° F tarjąįtRrsĄ^^as teisiės' pasisakė! Pravažiuojantis

njieciams surinkti kovos lauke datįgelį astern? Joins atrodo, j Lynde McCormick paleido kul- 
< . >■ kad dabar moterys, i_______ .

Netrukus Izraelio artilerija mos karo'tarnybon, turi daugiau;
tąip gyykr apšaudė Sirijos pozi- • privilegijų, negu vyrai. Bet ERA j 
cijas, kad sirijieciai tuojau at- _ šalininkės nori patekti į kariuo- ^ai Vietnamo’ ir kitų valstybių 
šaukė savų karius ir užėmė tu- menės tarnybą ir eiti į frontą.

. retas pozicijas. Jie pajuto, kadi
Izraelio artileristai yra taiklūs]

VLIKO PIRMININKAS LANKO 
.• AUSTRALIJOS LIETUVIUS

VLIKo pirmininkas dr. K. Bo- knyga “Lietuva bolševikų 
belis, pakviestas Australijos Lie- pacijoje”.

dz-taaijbnmes" sumas, konsti- kulkosvaidžiu kulkas ir pramu. ko A Poci išvvko birže]i0 
k.. laivo luobą/,6 d.ena . Austral.ją 

pavojaus nė

lz* į mi iš Tailando į Filipinų vande-
Pa- jnis, apie 70 mylių atstumoj nuo

j Vietnamo’ krantų, dviejų žvejų1 
-.laivų buvo apšaudyti.

kelinti metai lei- Vienas žvejų laivas paleido

n a ikintuvas

kad dabar moterys, nešaukia- \ kolsvaidžių ugnį, kad-žvejai su? 
] stotų šaudę* Jie taip ir padarė. 

Tuo reikalu įteikti skun-

vyriausybėms, nurodant vielą ir 
laiką, kada įvyko apšaudymai.

Amerikos karo laivai būtų ga-____ _ __________________ ( Illinois valstijos Atstovų . .. 
ir gali pirmu šūviu sulyginti su. Rūmai atmetė ERA (Lygių tei-(Įėję nuskandinti žvejų laivus,
žeme lengvesnius mūrelius. Si- 
rijiečiai taip pat buvo priversti 
trauktis iš Hamanos, Mudeirejo 
ir Baidaro pozicijų.

— Kongreso atstovai pasipik
tinę prisiekusiųjų teismo spren- l'na nesistengs išimti jį iš li- 
dimu. Hinckley peršovė prezi
dentą ir 3 kitus asmenis, o da
bar teismas jį gali paleisti lais
vėn. Kongresas rengiasi keisti 
veikiantį įstatymą. -

šių;-pataisymas konstitucijoje).; bet to nepadarė. Jeigu jų šau- 
Buvo atmestas 103 balsais prieš dymas būtų sudaręs pavojų lai- 
72. Turėjo gauti 2/3 balsų, bet vams, tai būtų tinkamai atsi- 
negavo. i šaudę, bet dabar tiktai skundą!

-  __ pasiuntė.
— Hinckley Jr. tėvas ir mo--------------------

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $300. igoninės.

— Asesorius Thomas Hynes 
prašo priimti nuostatus, skirs
tančius Chicagą į pramonės, 
prekybos ir gyvenamas zonas.

— John W. Hinckley Jr. nu
vežtas į Washingtono psichiat
rinę ligoninę, kur bus iš pagrin
dų ištirtas jo pamišimas.

KALENDORtLIS
Birželio 24: Jonas Krikšč., Ge

gė, Mintė, Arūnas, Tulė, Einoris.

Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:29.
Qrii Įilt*sx lis.

San Salvadore užvakar įvyko žemės drebėjimas, su
griovęs vandentiekį, elektrą ir telefono laidus. 

Žmonės laiku išbėgiojo j laukus.

Dr. Bobelio kelionės eiga rū
pinasi ALB pirmininkas A. Po
cius su Adelaidės, Sidnėjaus ir 
Melbourno ALB valdybomis, 
talkinant Tautos Fondo atsto
vybėms.

Kaip praneša “Tėviškės Ai
dai”, Australijos PaballiečiŲ 
Taryba birželio 20 dieną ruošė 
bendrą pabaltiečių masinių trė
mimų minėjimą, kuriame kal
bėjo Australijos vyriausybės ab 
stovai ir dr. K. Bobelis. Meninė
je dalyje pasirodė estų, latvių 
ir lietuvių chorai.

Knyga turi 291 psl. Joje gau
su liudijimų apie bolševikų te
rorą ir žiaurumus ,Lietuvoje. 
Dudodamas ilgas sąrašas Lie
tuvoje bolševikų nužudytų žmo
nių. Knygds aplanką sukūrė 
dail. J. Tričys. Išleido Jūros šau
lių kuopa Klaipėda. Kaina 8 dol.

(Elta)

— tvarkoma, jeigu Izabelė nebūtu- Gen. Dožo pas'liko karių k> 
'pradėjusi naudoti specialaus1 mitele, o aviacijos štabo vir- 
į fondo pinigus labai neaiškiems šininkas Jose Mirėt atsistatydi- 
: reikalams. Argentinos kariuo įno iš savo pareigų. Mąnc’ma, 
ymenės vadovybė suėmė Izabelę Į kad pasitraūks ir keli laivyno 

oku- ir išvežė į kariuomenės turimą j vadai.
atostogų--vietą. Kariai buvo pa-’ Generolas Nicolaidfs pasfebė- 
siruošę traukti teisman Izabelę jo, kad jis baus visu smarkumu 

kiekvieną karį, kuris drįs maiš
tauti prieš prezidentą Bignone 
arba priešinsis karių komiteto 
patvarkymams.

DĖL JAV VICEKONSULO 
LANKYMOSI LIETUVOJ

“Gimtajam kraštui“ paskel
bus, kad Lietuvoje lankėsi JAV 
vicakorisulas. Leningrade Ints 
Mintauts Silins, ALTo pirmi
ninkas dr. K. Šidlauskas parašė 
raštą Valstybės departamentui, 
kad toks lankymasis nesiderin
tų su Lietuvos inkorporavimo 
nepripažinimo politika, kurios 
laikosi JAV. y

Dr. K. Šidlauskas laišku pra
šė Pabaltijo skyriaus tarnauto 
ją Valstybės departamente Mil
dred A. Patterson, kad Valsty
bės departamentas, suprantant 
lietuvių susirūpinimą šiuo rei
kalu, minimą JAV vicekonsulo 
atsilankymo klausimą ištirtų.

BRITAI PERTVARKYS 
SAVO APSAUGĄ

LONDONAS, Anglija.— Bri
tų gynybos ministeris J. No’tt, 
informuodamas p a r 1 a mentą 
apie dabartinę britų apsaugą, 
pareiškė, kad britai turės per
tvarkyti visą gynybos sistemą. 1 
Falkland salų išlaisvinimas ga-1 
na brangiai kainavo ir tuo pa- ’ 
čiu laiku įrodė, kad Anglijos 
gynyba turės būti iš pagrindų 
pertvarkyta. - Į

Falkland salas britai išlaisvi- j 
no lengvai, bet reikia neužmirš- * 
ti, kad didžiausias britų prješas 
yra Sovietų Sąjunga ir 
bendradarbiai, — pareiškė 
nistsris Nott.

Britams teks atstatyti
karo laivus, kurie žuvo Falk
land salų kovos metu. Laivai 
britams reikalingi, tiktai teks 
juos gerokai sumoderninti. Jie 
privalo būti greitesni ir judres
ni. Lėktuvai buvo geri, tiktai jų 
skaičius turės būti žymiai di
desnis. Lėktuvnešį britai galės 
parduoti Australijai, nes ji jau 
seniai pageidavo jį įsigyti.

jos. 
mi-

tuos

ANGLŲ KALBA APIE TE
RORĄ LIETUVOJE

Išėjo iš spaudos naujas leidi
nys — kun. .1. Prunskio paruoš
ta knyga “Lithuania under So
viet Occupation. Eyewitness 
Accounts of Atrocities.” Tai N. 
Gražu lienės į anglų kalbą iš 
versti anksčiau pasirodžiusi

— Du prisiekusieji teisėjai 
buvo įsitikinę, kad John Hinck
ley buvo kaltas, bet jie nesusi
gaudo, kaip jį išteisino.

— Prisiekusieji teisėjai tvir-' 
tina, kad jie vadovavosi John 
Hinckley Jr. laiškais jo ligai 
nustatyti. . * *

Peronienę, bet kai įsitikino, kr d 
ji specialaus fondo pinigų ne
naudojo saviems tikslams, c tik 
partijos reikalams, tai nutarė 
jokio teismo jai neruošti.

Generolas Nicolaides praneš?
kitiems karių komiteto nariams, ’ šauti Frank Fitzsimmons, bet 
kad gen. Bignone savo pareigas 
pradės eiti nuo zšių melų liepos 
1 dienos. Iki to meto preziden
to pareigas laikinai eis genero
las Saint Jean, buvęs vidaus 
reikalų ministeris.

— Jimmy Hoffa ruošėsi nu-

pats buvo nušautas ir įmestas 
į Floridos, dumblą.

— Atlantos juodžiai yra įsiti
kinę, kad fotografas Wayne B. 
William nužudė 21 juodaodžius.
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KOREA JAPAN

Reconnaissance plane 
shot down 

April 15; 1969.
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CHONGJIN

Pueblo seized 
Jan. 28, 1968.
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PARALLEL -

Trim Amerikoš>knro laivams, plaukiantiems š Tai
lando j Filipinus, žvejai paleido kelias kitkas. Karb •• 
laivai būtų galėję žvejų laivus nuskanfibntį bet į juos 

nešaudė. Vietnamu) įteiktas skundas. ,



BEVERLY BRAZYTĖ -BLOCK-OPELKIENĖ

yra Gintaro baliaus Stipendijų komiteto pirmininke, o Gin
taro baliaus pirmininke yra PATRIGE YANAS TRAUB

žymėjimus už vokiečių kalbos studijas. Baigė lituanistinę 
mokyklą, yra lietuviškų dainų ir tautinių šokių mėgėja. 
Tolimesnėms studijoms pasirinko gailestingųjų seserų 
mokslų šaką Loyolos universitete.

1IP š

šoka lietuvio

GINTARELE LAURA SOFIA RAGAITĖ, dr. Leoni
do ir Praurimės Ragų dukra, Bloomington, Ill., šįmet bai
gia Lake Park gimnaziją. Yra garbės studentų organiza
cijos narė, klasės studentų tarybos narė, priklauso tarp
tautiniam klubui, slidinėjimo bei teniso komandoms. Pri
pažinta geriausia mokyklos teniso lošėja, distrikto teniso 
čempionė bei daugelio aukštesniųjų mokyklų teniso var
žybų lošėja. Mėgiamiausi užsiėmimai — tenisas, baletas 
ir modernus šokis. Yra pašventusi virš 300 laisvalaikio 
valandų, dirbdama St. Alexian Medicinos Centre. Kalba

pristatys visuomenei 
yra jau trečios kartos 
ebiutančiv mamytės — 
y Brazytė Opelkienė —

kO BALIAUS
BELAUKIANT

DEBIUTANTE CORRINA ELIZABETH VILKAI- 
TYTĖ. Raimondo ir Marijos Vilkaičių dukra, Orland 
Park, Ill., šįmet užbaigs Carl Sandburg aukštesniąją mo
kyklą. Priklauso Delta Epsilon Phi — vokiečių kalbos 
garbės studentų grupei, bei sveikatos profesijų grupei.- 
Mėgsta bendrauti ir dirbti'su publika. Yra pašventusi: 
apie 200 laisvalaikio valandų, dirbdama savanore Palos 
Community ligoninėje. Taipgi, domisi rankdarbiais, isto
rijos studijomis, literatūra. Kalba vokiškai. Planuoja stu
dijuoti mediciną.

O® : ' V

Chicagcs Lietuvių Moterų Klubo ruošiamas 22-asis 
Gintaro balius įvvks šeštadienį, birželio 26 d., Conrad 
Hilton viešbučio didžiojoj salėj. Klubo narės, su užsitar 
nautu pasididžiavimu ir malonum’ 
8 jaunas gintarėles, kurių dali 
Amerikos lietuvaitės, gi, dviejų 
Alma Giedraitytė Baer ir Bevei 
buvc pirmojo Gintaro baliaus debiutante

’U ' „• • '

■

PATRICE YANAS TRAUB

Gintaro baliaus pirmininkė.
Paveiksle matome ją — buvusią gintarėlę

fCT"T RAMONA LAURA STEPONĄ V-č Ū- 
TĖ TF?rr'T"NS. vėH-'ni.’s muziko Kazio ir Alės St«uc- 
nav‘ ’ ų dukra. Oak Lawn. Ill., baigė Mother McAuley 
auk e“iąią mokyklą. kurioje priklausė A Cappella cho
rui, įjažĖmginiam chorui, garbės studentų organiz-trijai 
bei? 'Trūkta j -nK^kvklos garbės studentų sąrašą. 1°81 me- 
tnie dniipė Kr. T)anelaičio niokyklą ir studijuoja Lietuvių 
Reflątfoe’iSianie Institute. Kalba lietuviškai ir prancr*i’- 
kai.' Laimėjusi pirmą vietą keliose poezijos ir strain ii ’ 
varžybose (lietuvių-kalba). Lanko pianino studijas 10 n. 
Mėgsta Teatrą, poeziją ir dailę. Šoko ir dainrvo M -n 
Kr. Donelaičio mokykloje. Veikli skautė. Rašo strarsn'u- 
lietuvių spaudoje. Planuoja studijuoti kalbas.
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•‘AUŠROS” GIMNAZIJŲ
SUVAŽIAVIMAS
metų
buvo
metais Chka-1 tiek metų buvo žymiai pasike:

vasarą vienas kitą beat pažino tik iš 
plačiai pavardžių, nes visų veidai per

Kauna Auš-

) ' r
Jau praėjusių 

mūsų spaudoje 
skelbta,Jog 1982 
goj e įs-y’ks buv.
rjs” £:mnazijų auklėtinių ir mo
kytojų suvažiavimas. K. Mik- 
liaus energingumo ir pas šven
timo dėka, visiems buvusiems 
“atišrokams” buvo i&iuntinėtcs 
anketps ir kvietiniai dalyvauti, 
o daugelis chicagiečių buvo 
kontaktuoti ir asmeniškai, te
lefonu.

Suvažiavimas įvyko š.m. ge
gužės 28-30 dienomis Jaunimo 
Centro patalpose, Chicagoje. 
Tarp 260 suvažiavimo dalyvių, 
kurių dauguma buvo iš JAV ir 
Kanados, keletas buvo atvykę 
net iš P. Amerikos ir Europqs.

Dalyvių registracija prasidėjo 
penktadienio vakare. Visiems 
dalyviams buvo prisegti gražūs

tę. Tuda buvome tik beaugą ir 
bebręstą, pilni idėjų ir jaunys
tės polėkių jaunuoliai-jaunuolės, 
o dabar jau esame prie gyveni
mo saulėlydžio slenksif o besi
artiną ir “nunokę”' žmonės...

Šia proga, nors labai nenoro
mis, tenka padaryti mažą pa
stabą dėl besaikio1 stalų perkro
vimo stipriausiais gėrimais.

Sekaflčią dieną, sekmadienį, 
10:30 vai. ryte T. Jėzuitų kop
lyčioj? įvyko “aušrokų” pamal
dos. Kadangi šioje ir taip jau 
labai mažoje koplyčioje telpa 
tik labai ribotas skaičius žmo
nių, be to, šie metai yra pa
skelbti lietuviškų parapijų me
lais, tenka stebėtis, kodėl ren
gėjai nenumatė pamaldas su- 

d'idesnėje bažnyčioj a. 
tikusi

M. ŠILEIKIS Prof. Adomo Varno portretas

ženkleliai šu “Aušrck” berniukų rengti
ir mergaičių gimnazijų ęmble- Tam tikslui būtų labai 
mentis, ir su dalyvių pavardė- šy. M. Marijcįs Gimimo (Mar-g 
mis. Čiurlionio galerijos patai- [ quette Parke) bažnyčia. Juk* 
pase buvo atidaryta “aušrokų” j Martjuette Parkas yra laikomas 

m 1 . yjsos lietuvių išeivijos sostine,
jos centru. Pati bažnyčia yra 
nauja, didelė ir graži, lietuviš
ko stiliaus, statyta lietuviško J Kazys Bobelis. Sveikino ir ii- 
architekto. Be to, joje jau prieš J gesnę kalbą Marijampolės Ry- 
33 metus asistentu Dievui pra-jgiškių Jono gimnazijos vardu 
dėjo tarnauti ir iki šiol tebe-i pasakė kun. J. Vaišnys, S.J. 
tarnauja mūsų visų didžiai ger-1 Deja, jo jumoristinė ir kiek 
biamas kanauninkas Vaclovas1 lėkštoka kalba gal kiek netiko 
Zakarauskas, neseniai atšventęs 
auksinę kunigystės sukaktį.

Kan. Zakarauskas buvo vie
nu iš pirmųjų “Aušros” gimna-.

auklėtinių. Vėliau, baigęs ! direktorė A. Skrupskelienė. Di- 
kunigų seminariją ir teologijos 1 desne jos klabos dalį apėmė gim- 
irįokslus, j’is, buvo “Aušros” ber- |nazijos istorija iki Nepriklauso

mybės metų pradžios^ Kai kurie 
klausytojai pasigedota
vimi, kiek daug gim^zija da
vė Lietuvai žymių mokslo žmo-' 
nių — daktarų, advokatų, ku
nigų, inžinierių ir kitų. Nepa- 

w minėti žuvusieji Klaipėdos atva- 
;U|išios, papuoštojmuz. Ą. Lindi davime ir visuotinio tautos su

kilimo metu 1941 metais. Pasi
gesta pabrėžimo, kiek daug ‘ priklausomos Lietuvos gyveni-

meno paveikslų, keramikos ir: 
foto nuotraukų paroda. Suva
žiavusieji ypatingai domėjosi 
gražiai išdėstyta, gal nef kebų 
šimtų fo'to nuotraukų paroda. 
Joje, kaip kokiame kino filme, 
matėme įvairių laidų “auš rokų” 
klases su jų auklėtojais, ir mo
kytojais, svarbesnius gimnazijų 
įvykius ir minėjimus ir Lt, -Rei
kia tik stebėtis, kad sugebėta 
surinkti tiek daug nuotraukų, 
kurios šiandien, galima sakyti, 
jau yra tapę istorinėmis, : Dau
gelis vių nuotraukų, jas tinka
mai atrinkus, galėtų : sudaryti 
pagrindą “Aušros” gimnazijų 
albumui, jei toks kada ateityje 
būtų numatomas išleisti. O toki 
albumą išleisti vis dėlto- reikėtų. 
Lygiagrečiai su parodų atidary
mu vyko ir susipažinimo ka
tutėj v - . .•■/• •X'-; 7/ . > ;

• . ■~ -.s ■_ ■. • - >*-■ * -»’ ’ •■’-*’<5- čį>>- 

šeštadienio . vakare ' Jaunimo
Centro, didžiojoje saįeje . įvyko 
banketas-balius,; kurio pradžia 
dėl kažkurių priežasčių suvėla
vo. Baliuje dalyvavo apie 350 
‘laušrokų” ir jų svečių, taigi, 
salė buvo perpildyta iki maksi
mumo. Pradedant vaišes, pasi
gesta invdkacijos. Buvo šiokia 
tokia trumpa programėlė ir žy
mesnių svečių pristatymas,-' bet 
dėl labai blogos garsiakalbių 
sistemos, toliau sėdintieji daly
viai beveik nieko negirdėjo ar 
negalėjo suprasti žčdžių,

Iš toliau atvykusieji suvažia
vimo- dalyviai baliuje turėjo re
tą, gal gyvenime vienintelę, 
progą sutikti savo prieš ketu
riasdešimt ar daugiau metų 
paskutinį kartą matytus bend
raklasius ir draugus. Daugumas

akademijos drumui.
Pagrindinę paskaitą skaitė vo

kiečių okupacijos metais buvusi 
“Aušros” mergaičių gimnazijos

nraku ir mergaičių gimnazijų! 
kapelionu. Jo pagarsėję Kauno 
Arkikatedroje - Bazilikoje sako
mi pamokslai, beveik kiekvieną 
sekmadieni būdavo transliuoja
mi per Kauno- radiją. Marquette 
Parko bažnyčioje atnašautos

vadovaujamo labai aukšto me-' 
ninio lygio choro giesmėmis, 
būtų dalyviams palikę neišdil
domą įspūdį.

,l:30_val. p.p. Jaunimo- Centro, 
sodelyje buvo padėtas vainikas 
prie žuvusioms už Lietuvos 
laisvę paminklo?: Po vainiko pa
dėjimo, dalyviai vėl rinkosi į di
džiąją salę, kiir įvyko pati iš-; 
2 — “AUŠROS” GIM. . ............ Į
kilmingoji suvažiavimo dalis — 
akademija. Deja, ir akademija 
buvo pradėta be invpkacijos.

Akademijos metu trumpą at
sisveikinimo žodį tarė gen. kon
sule J. Daužvardienė. Trumpą, 
bet labai reikšmingą ir patrio
tinę kalbą pasakė buv. “Auš
ros” gimnazijos auklėtinis, da
bartinis VLIKo pirmininkas dr.

Amerikos teismų komedijos
Šio antradienio rytinio visu 

amerikietišku laikraščių laidose < 
rk t;ausioni:s ra dėmis atspaus- i 
dinta, kad J. Hinckley, kuris 
ginklu pasikėsino prieš Ameri- 
kos prezidentą R. Reagan, jį 
sužalodamas, ir Baltųjų Rūmų 
Spaudos sekretorių Brady pa- 

| daręs amžinu invalidu, teismo 
1 prisiekusiųjų išteisintas. Tas iš- 
I teisinimas remiamas tokiais 
Į metyvais: Hinckley, besiruošda
mas' prezidento nužudymui, 
buvo psichiniai susirgęs, lodė!

į jo’ bausti negalima.
i Iš tos visos teisminis kome- 
1 d.jos, man peršasi tokios .š- 
1 vadės:

1) Turtingas gali net ilgų 
! laika ruoštis žymių asmenų žu

dynėms, ir jas po kurio laiko 
! vykdyli, nes medicinos eksper- ( 

tai gali jame įžiūrėti to laiko 
pamišimo periodą, per kurį žu
dikas negali būti atsakingas už 
jo atliktus veiksmus, nežiūrint, 
kad jis nušautų net prezidentą, 
pop’ežių ar karalių.

4) Reikia tikėti, kad po šio
2) Toks teismo sprendimas Hinckley išteisinimo, žudynės 

davė galimybių visokio plauko dar Augiau praplis, nes žudi- 
suktiems advokatams, ginant 
žudikų “teises”, juos paversti 
psichiniai n?sveikais, bent tuo 
momentu, kai jie ką nors žudo, 
ir tuo išteisinti.

3) Visdkie chuliganai, gir-' personalo prisiekusiuosius reikia 
tuokliai ir teroristai, kurie tuoj pat pasiųsti į psichiatrinę 
įvykdys labai didelius nusikal- ligoninę.
timus, pagal padarytą šio teis-1 Deja, gal čia slypi ir tam tik
ino precedentą, bus galima iš-1 ras politinis kerštas. Jei tie visi 
teisinti,, pritaikant jiems sukvai- J prisiekusieji puvo tik demokra- 
liojimo ^eripdą nusikaltimus tai, tai bene, jie bus sumanę 
vykdant. Girti 'vairuotojai taip j atsikeršyti respublikonams už 
pat bus galima išteišinli, nes, 1972 m. Watergate įvykins.
pagal medicinos ekspertus, gir-Į Juozas Žemaitis
tavimas taip pat yra psichinė --------------------

kai vi Įsis būti žiopliais paversti 
ir išteisinti.

Galutina iš tos visos teismi
nės komedijos išvada tektų pa
daryti tokia: visus teismin’o

ALEKSAS AMBROSE

KULTŪRINĖS CHICAGOS LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJOS .

gimnazijos auklėtinių ir moks
lo personalo nukentėjo- bolševi
kų okupacijos metais, kiek jų 
buvo išžudyta, kiek žuvo Sibi
ro tremtyje.

Meninėje akademijos dalyje 
buvo skaitoma buv. “aušrokų” 
poezijos kūriniai. Po akademi
jas, visi dalyviai buvo pakviesti 
atsisveikinimo kavutei.

Suvažiavimo proga buvo iš
leistas 20 psl. iliustruotas leidi
nėlis su trumpa “Aušros” gim
nazijų istorija ir šio suvažiavi
mo dalyvių sąrašu.

Gal niekas neprieštaraus,ąj ei 
pasakysime, jog Kauno “Auš
ros” berniuku ir mergaičių gim
nazijų mokslo lygis, palyginus 
su kitomis Nepr.- Lietuvos gim
nazijomis, buvo vienas iš aukš
čiausių. Todėl ir jų įnašas į Ne-

mą buvo pats žymiausias. Būtų 
'sveikintina, jei atsirastu inicia- 
torių, kurie pradėtų rūpintis 
“Aušros” gimnazijų monografi
jos .ar bent albumo išleidimu.

“Aušros” gimnazijų auklėti
niai šiandien sudaro’ labai žy
mia dalį mūsų išeivijos kultū
rinio, mokslinio ir politinio gy
venimo vadovų. Kiek daug jie 
būtų davę visokeriopam Lietu
vos suklestėjimui, jei mūsų tė
vynę nebūtų ištikęs toks nelem
tas likimas!

> Suvažiavimo rengimo komi
tetas atliko' didelį ir sveikintiną 
darbą. Jam priklauso visų da
lyvių ir svečiu padėka. Panašus 
suvažiavimas prieš keletą metų 
įvyko Toronte, Kanadoje. Se
kantį suvažiavimą, jei dar bus 
išlikę pakankamai daug gyvų 
“aušrokų’V ir jei nepasikeis po
litinė padėtis* numatoma su
šaukti už dešimt metų Floridoj.

E. Jasiūnas

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS J

> autorius, , 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Ghicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

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

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

(Tęsinys)
Tada buvo atlyginama už darbą: 
pirm, metams $15, vicepirm. $6, 
fin. sekr. $30, nut. sekr. $12, ižd. 
$6, choro pirm. $15, choro sekr. 
$15 ir choro vedėjui - mokytojui 
$442 metams.

Lietuvoj Suvalkiečių Draugija 
pasižymėjo švenčiant dr. V. Ku
dirkos 100 metų gimimo jubi
liejų: nutarė, surinkti iš paren
gimų $1.0d0 ir prisidėt prie pa
statymo jam paminklo Lietuvių 
Tautinėse kapinėse. ;Valdyba ne
lietė iždo kasos, pažadą išpildė. 
Paminklas buvo pastatytas ir 

{atidengtas 1961. šiam kilniam 
darbui atlikti darbavosi visi na
riai, o ypatingai valdyba su 
pirm. A. Burbiene priekyje.

Suvalkiečių Draugija turi 
apie 100 narių ir pinigų kasoje 
$7,438.38. Per 25 m. ji turėjo, 8 
pirmininkus: O, Švirmickas - 
Aleksandravičiūtė, J. Romanas, 
S. Pileckas, A. Valukas, J. Pu- 
niška, W. Krikščiūnas, A. Jusas 
ir A. Burbienė. Dabartinę val
dybą sudaro: A. Burba pirm;, 
J. Sačauskas — vicepirm., E. 
McNamee — nut. sekr., L. Bal
tas — fin. sekr., K. Malonis 
ižd. ir O. Švirmickas — koresp.

LIETUVIŲ NAŠLIŲ IR NA- 
ŠLIUKIŲ DRAUGIŠKAS KLU
BAS įsteigtas 1939.4.19. Klubo 
organizatoriai: J. Judeika, Ai 
Dalkus, V. Petraitis, K. Pavilio
nis ir A. Stankus. Pirmoji val
dyba: Z. Gulbinienė — pirm., 
J. Judeika — nut. sekr., A. Dal
kus — ižd. ,

I klubą nariais priimami vyrai

ir moterys, be pažiūrų skirtu
mo: nevedę priimami ne jau
nesni kaip 25 metų amžiaus. Nar 
riui mirus, klubas duoda vainiką 
už $15: Valdyba 1960: Julė Cas- 
kas pirm., Anna Jacubs’ vice- 
pirm., J. Zaura prot. sekr., Hat
ty Haynes fin. sekr., M. Butvi
las ižd.

CICERO. LIETUVIŲ MOTE
RŲ PAŽANGOS KLUBAS įkur
tas 1940.2.29. Į pirmąjį susirin
kimą atėjo 8 narės, vadovavo A. 
Dočkienė. Ji pakvietė K. Abe- 
kienę paaškniti susirinkimo tik
sią ir nurodyti, kaip svarbu tu
rėti Ciceroje moterų klubą.’Val
dyba: A. Dočkienė pirm., S. 
Kvedarienė sekr.,4 S. Lalas f in. 
sekr. ir P. Kubelskienė ižd. 1940. 
12.19 suorganizuotas klubo cho
ras 'iš 18 narių. Mokytoja pak
viesta D. Judžentavįčienė.

LIETUVIŲ • EX-MAINIERIU 
DRAUGIŠKAS KLUBAS įsikū
rė 1940.6.12. Nario mokestis $1 
metuose. Nariui mirus, klubas 
nupęrka. vąin’ką už $15. Pirmu
tinė valdyba: J. Gelgaudas pirm., 
A. Matukaitis vicepirm^, B. Žo
lynas prot. rast., J. Žilkienė fin. 
rast, ir W. Pankauskas ižd. Klu
bas globoja Ex-Mainierių chorą. 
Jis nemaža yra aukojęs įvairiems 
kultūriniams reikalams ir yra 
Dailės ir Dramos klubo' narys. 
1959 turėjo arti 400 narių, turto 
apie $3;000.- • , į, j ;

(Bus daugiau)

> šypsosi,/ kaip jaunas mė 
nulis, i , . .

* !U Iž M f: a
Cosmos Parcels Express Corp.

I

50 metų studijavęs, kaip
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Atdara šiokiadieniais nxx?

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
- bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 

ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Ęaina J25. Kieti viršeliai. Paštas $2.

TeL 476-2206 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

S LITERATŪRA^ lietuvių literatūros, metio !r~'moksle 
, 1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vlnet 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot, 
T. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K Matusevičiaus ir V* 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis tf 
M. K Čiurlionio, M. Meikio, V. KaJubos, A. Rūkitelės ir JL Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pust knyga kainuoja tik B3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, ralytojos Ir to 
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!! 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

e VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apvaly
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga

• LIETUVBKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašsusks 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės S 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys fllustruotM nuotraukomis, pabaigoje duodama 
dtervardžių pavadinimai ir Jų vertiniai J vokiečių kalbą. Laba! 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių iemėlapia. Kaina M.

> KĄ LAUMES LIMt, rašytojos Petronėlės Orlntaffės abd- 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprfk. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 83.

9 JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierių*, nesupti*. 
*aa ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik M 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe« 
dję. Dabar būtų Jj galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 255 puslapių, kainuoja M.

> KATTRINtS NOVKTJtS. M. Josčenko kūryba, J. Vakifis 
vertimas. JO® pat knygoje yra 40 aąmojjngų novelių. Kaina ff,

Knygos gaunamos Naujienose, 17W So. Habted St, Qdeftgo,

3 — Naujienos, Chicago, F, TIT. Tbur*day, June 24, 1982
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Prasidėjo apklausinėjimai
Šių metų gegužės 21 dieną Naujienos buvo įžanginis, 

pavadintas “Nauju pamišimu”. Tame. įžanginiame pasi
sakėme prieš prokuratūros pradėtus apklausinėjimus po 
karo atvažiavusių žmonių. Vyriausybei buvo pasiskųsta, 
kad po karo atvykusieji jauni vyrai ir moterys netiksliai 
užpildė įvažiavimo lapus.

Praėjus 40-čiai metų nuo įžengimo į JAV, atsirado 
teisininkų, tylėjusių 40 metų, pasiryžusių tikrinti doku- 

. mentus, dėl kurių miegojo keturis dešimtmečius. Tai ly
giai tokia pati grupė, kuri susidarė apie ERA (Lygių 
teisių konstitucijos “papildymas”). Konstitucijoje para
šyta, kad- yisi Amerikos piliečiai turi lygias teises, bet 
dabar atsirado grtfpė moterų, kuri nori turėti lygesnes 
teises negu vyrai. ■■

Lenkai tiems lygiųjų teisių šalininkams atėmę privi
legijas ir priėmė į. unijas, kad visi galėtų gauti vienodą 
mėsos gabaliuką, kokį gauna visi darbininkai, o. kai tas 
teises sulygino, tai Brežnevas įpareigojo gen. Jaruzelski 
grąžinti komunistams atimtas privilegijas.

■ Illinois valstijoje ERA grupėjo norėjo gauti specia
lias privilegijas moterims, bet moterų dauguma pasisakė 
prieš šitokį privilegijuotą sulyginimą. • Jiems trūko ke
turių balsų. Dabar jie. ir toliau nori kelti triukšmą, nori 
keisti įstatymus, kad panaikintų taisykles ERA projek
tui pravesti; Negalį tų privilegijų gauti legaliu būdu, tai 
nori jas primesti brežnevinėmis priemonėmis.

Ilgametis Naujienų bendradarbis Jurgis Jašinskas, 
paskaitęs “Naują pamišimą”, sudėjo Į voką visas laik
raščių iškarpas ir patarė šį klausimą dar kartą paliesti, 
kad lietuviai žinotų, kur prasidėjo visų šių apklausinė
jimų šaknys. Šaknys, aišku, yra tos pačios, atneštos iš 
Rytų, brežnevinės. Bostoniškius labiausiai stebina, kad 
ir dokumentų dauguma atėjusi iš Rytų. Tiktai šį kartą 
atėjo ne tiesiai iš Maskvos, bet per Wiesenthalį, kuris jau 
seniai organizuoja tarptautinius nacių gaudymus klas
totais dokumentais. Jis žino, kad Maskvoje" ir Minske yra 
patys didžiausieji dokumentų klastotojai, bet jis ir toliau 
veža į teismus tuos pačius dokumentus ir reikalauja, 
kad tuos nacius atiduotų rusams. Tarytum jiems tų na

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
Henrikas Sinkevičius (1845-1916) rašė len
kiškai, bet dažnai aprašinėjo lietuviu praeitį. 
Jo “Tvanas”, “Ugnimi ir kalaviju” lietuvių 
buvo no'riai skaitomi. “Kryžiuočiai” gyvai 
parašyti ir įdomūs.

Tynece, Laukinio Buliaus smuklėje, kuri pri
klausė vienuolynui, sėdėjo keletas žmonių, klausy
damiesi seno kareivio, atvykusio iš tolimų kraš
tų. pasakojimų apie jo nutikimus kare ir kelionėje.

Jis buvo barzdotas, pagal metus, pajėgus, pe
tingas, beveik stambus, tik suliesėjęs; jo plaukai 
buvo pridengti karoliukais iš&iucinėtu tinkleliu; 
vilkėjo odine striuke, kurioje buvo matyti šarvų 
įspaustos žymės; juosėjo iš varinių plokštelių pa
darytu diržu, už kurio raginėje makštyje kyšojo 
peilis, o prie šono kabojo trumpąs kelionės kardąs.

Čia pat greta jo už stalo sėdėjo ilgų plaukų ir 
malonaus akių žvilgsnio jaunuolis, matyti, jo 
draugas, o gal ginklanešys, nes vilkėjo kelionės 
rūbais ir panašia striuke su įspaustomis šarvų 
žymėmis. Likusieji klausytojai buvo du Kroku
vos apylinkių žemininkai ir trys miesčionys, rau
donomis, sudedamomis kepurėmis, kurių smailė- 
•ančios viršūnės buvo nusvirusios į vieną, pu^ę ♦T 1 I • • ?S<L’ *net rJimnių.

Smuklinirkas. vokietis, geltonu galvos gaub- 
"jvu ir dantyta apikakle, pilstė jiems iš ąsočio 

rili*.-^ -tauifes stiprų alų ir įdėmiai klausėsi

cių neužtenka. Be nacių jių Rytų Vokiętfjaą
valdyti Nacius pastatė Rytią Vakktijv* policijos prieš
akiu ir išdėstė pagal gėdos sieną, kad saugotų ne nacius, 
bet vokiečius, norinčius perbėgti į Vakarus, Vėliau na
cius pastatė ir Rytų Vokietiją kariuomenės priešakiu, o 
dabar tomis jėgomis nori malšinti vokiečius. Dabar Rytų 
Vokietijos valdytojai tvirtiną, kad naciai klastojo doku
mentus. Naciais jie niekad nėra buvę. Naciai klastojo 
jų dokumentus ir buvo padarę naciais.

Kad žmonės žinotų apie ką eina visas triukšmas, 
verta grįžti prie viso šio triųkainę, keliamo kelių radijo 
stočių pranešimuose ir keliuose Įąikraščiuosę.

Triukšmas keliamas apie vadinamus, dypųkus, įvažia
vusius į Ameriką pokariniais, metais. Vadinamas “Dis- 
placed Persons” įstatymas buvę pravestas 194$ metais- 
Dr. Pijus Grigaitis,' baigęs dų teisės fakultetus, labai 
daug prisidėjo prie šio įstatymo, Jis Šveicąrijoje baigė 
teisę ir žinojo lotynišką teisių žargonų, dabar vadinamą, 
teisine terminologija. Jis taip pat baigė ir Chicago^ uni
versiteto teisių skyrių, turėjęs progos pažinti Ąmeiikoą 
teisinius pagrindus ir Amerikoj vartojamas teisines są
vokas. Jis mokėjo trumpai ię ąjšfcįąb teisininkižkai W 
sakyti reikalingus įstatymų projektus.

Svarbu buvo suredaguoti tokį įstatymą, kad Ameri-
Vawuą WJm Sandviėio salos žaliuoja, bei žiemą jąs dengia sniegas 

ir pučia saitas Antarktikos vėjas.

kon galėtų įvažiuoti žmonės bę kvotų. Jeigu būtų reikėję 
tas kvotas taikyti, tai lietuviai būtų galėję gauti tiktą! 
400 dypukų, bet dabar į Ameriką įvažiavo didesnis jų 
skaičius. Jie pradėjo, važiuoti 1948 metais ir įstatymo ga
lia pasibaigė 1952 metais. Iš viso įvažiavo 400,000 dy
pukų,- išvietintųjų. Didelė tremtinių dauguma visus savo 
dokumentus buvo sutvarkę. Dauguma išvažiavo be jokių 
dokumentų, bet tuos dokumentus, kokius reikėjo sutvar
kyti, tai sutvarkė.

Bostone leidžiamas The Boston Globe š.m. gegužės 
20 d. numeryje įdėjo redakcijos narės Judy Foreman 
straipsnį, kuriame ji tvirtina, kad į Ameriką įvažiavo 
visas tūkstantis nacių arba; jų glaudžių bendradarbių. 
Tokio skaičiaus:ji iš. piršto,neišlaūžė, bet pasirėmė gero 
speciąlisto Charles C. Allen duomenimis. Jis, esą, pa
ruošęs keįias. knygas, kuriose? sudėjo visus savo apskai
čiavimus. Jis tvirtina, kad Amerikon po karo atvyko- 
visas tūkstantis pavojingų nacių. Jie pavojingi tuo, kad 
yra priešingi JAV konstitucijai ir buvo prisidėję prie 
Hitlerio ir Rosenbergo vedamos kovos Europai per
tvarkyti:

Jack Nąsau Porter, Brookline leidžiamo žydiško laik
raščio. specialistas, pradžioje tvirtina, kad Amerikon per 
tuos ketverius metus įvažiavo 3,000 nacių. Bet visą rei
kalą patikrinęs jis sutiko nusileisti ir pridėjo, kad kita 
proga, kai Amerikon buvo įleisti 1,558 Vokietijos ir Aųst- 
rijos-jmokslininkai, tai jų tarpe galėjo būti nacių.

Pats Boston Globe, patyrinėjęs Porterio suniuktus 
duomenis, priėjo išvados, kad tikslesni gali būti Alleno 
surinkti duomenys, būtent — Amerikon įvažiavo apie 
1,000 nacių. Kada Amerikos teisininkai pradėjo čiupinėti 
Charles Alleną, tai jis sutiko, kad tikrų nacių galėjo būti 
tik 288. O kai prokuratūra peržiūrėjo atvežtus kaltini
mus, tai nutarė apklausinėti 149. šie asmenys turės vykti 
į Imigracijos įstaigas ir aiškintis, kodėl jie netiksliai 
užpildė Amerikon įvažiavimo dokumentus. Iš 400,000 
tremtinių, įtariamų naciais, galėtų būti ne vienas nuo-1 primiršę naciškas idėjas, o dauguma būtų išmirusi, 
šimtis nacių, bet viena nuošimčio dešimtoji dalis.

Jeigu toks nacių skaičius Amerikon ir būtų įvažia
vęs, tai juos būtų galima palikti sėklai. Jeigu jie buvo 
tikri naciai ir žinojo, ko jie norėjo, tai galėtum patik
rinti, ar naciai tikrai to norėjo, kas jiems primetama.

GLENN, MICHIGAN jo matėsj būriai alkanų “Robins”
’ (raudongūžių) paukšteliu. Bet

šiemet vakarimame Miclūga- ir tenai, nerasdami maisto, žino- 
ftę sędai ųužydėjo, ląbai palan- mą, nėi§tvęrė gy venti. Tų, paukš-

__ _ sąlygose ir visai nepa- čių yra išlikę fr išvedę savo vai- 
liesti vėlyvesnių šąlnų. To pa-1 kus,' bet jų y^a žymiąi ir įabaų

žymiai mažiau, negu kitais me
tais būdavo,

MAŽESNĖS PARMOS

MŪSŲ LIGONIAI. 
, G. Kromelienė, seniau gyve
nusi Chicago]e, Naujienų kaimy
nystėje, neseniai pergyvęno sun
kią širdies operaciją, kuri jai 
buvo padaryta Grand Rapids H-

’ joninėje. Dukra Erika atskrido 
:š Alaskbs slaugyti su kitais Kro
snelių vaikais motinos. Ligonės 
sveikatą pamažu taisosi. Krome- 
lienės vyras Jonas mirė prieš 
keletą- metų ir yra palaidotas 
TęnnvilĮę kapinėse.

V: Zyzo sveikatą negaluoja 
jau kelintį metai. Kartkartėmis 
ligoninėje ^pabūna? ir, \grįžjS' įl 
namus, įvairiais.vaistais ligą.slo
pina, bet pasveiktj kol kas ne- 
oa vyksta,. Jo žmoną Virgin i ą se- 
niąu yra pergabenusį sunkią šir
dies operaciją, bet dabar jau 
susveikusi ir rūpinasi vyro svei
kata. • "' .

O, Jonąantiene jau senokai yra 
vispkio arthričio kaupuojama ir 
šios ligos, kaip visi žinome, at
sikratyti nepavyksta. Paprastai, 
žmoguj įžepgųą į pensininko gy
venimo dienas, jau visokios li
gos ir kitokios negerovės užpuo
la, kurių atsikratyti, bemaž, vi
sai neįmanoma.

* * *

SODAI NUŽYDĖJO, ŠALNŲ Balandžio 6 d. sniegą plūgai pra;
NEPALIESTI "

tuose oro sąlygose ir visai nepa- čių yra išlikę fr išvedę sayo vai-

sekmeje laukiamas geras vaisių 
gąnę uogų derlius yra braškės 
ganė ugų derlius yra braškėj 
(strawberries), kurių kvorta, 
pačiam, prisiskinant, kainuoja 
nuo 45- iki ^5 centų. Uogų prino
kimas vyksta labai pamažu, nes 
paprastai būna, šaltos naktys ir 
saulėtų šUtų.’ dienų neperdau- 
gįaųsįa.’ Lietaus yra daugiau neį-. 
gu' pakankamai. Pasodinti ’ 
žai vietomis geriau atrodo, /kitur, 
žemesnėse vietose, kol kassilp.-' 
naj vegetuoja; gal vėliau išsitai
sys. . " - ' '

-

būdavo.

LIKVIĮJŲOJA^i

Ekonominių atžvilgių dąbar 
yrą sunkūs laikai. Ęęamęnęs ga
minių kainos iškilusios aukščiau 
'debesų* o fąnaų gaminamų pro- 
duklų kątac^ palygintai, gana

~ * i- į* - ■ " v > v

rpą kitą yivėntpęių, pąęd§vinė:a 
iš* vaxzytyiyu. Šiojebūkįėfe Xrą 
ąteiradę ^ųg. farmelįų v namu 
pardavimui. Žmonės, kurįę dar 
gyvena kriminalo apsėstuose 
didmiesčitiose: ię jąįj nębiyi jo- 
lęįa ryšio, su tenykščiais darbais 
kaip pensininkai, ą.Uįkęk 
į Michiganą ir čia kąimucįse ar 
mažesniuose roiesteliųoše apsi
gyventi. Oras yra švarus, o lpi- 
matas tolygus kaip ‘Lietuvoje 
būdavo.

Įt J - tis.

* # * . -

DAUG PAUKŠTELIŲ ĮšGĄĮšĘ

Kovo' mėn. pabaigoje ir. ba
landžio pradžioje daug musų 
mielų paukštelių sugrįžta, žie- 
mą praleidę šilčiau svętųr. Ma- 

‘tėsr ją atskridę ganą gausūs bū
riai, tačiau balandžio. £5 dieno
mis siautusius sniego pūgos, su- 

:vertusios 6-8 colių sniego, "dangą, 
paspaudžiant šalčiams, mūsų 

’atskridę sparnuočiai, nesurasda- 
’ mi maisto, daugybė jų išgaišo.

v y. ] -T''-" —V

vaiįus;pravąžiąvimus į.kelia,'ant • Mondale pareiškė, kad jis dar

Jeigu prieš 40 metų Amerikon būtų įvažiavusi %% dalis, 
tai per 40 metų jie jau būtų nųnacėję, sudemokratėję,

Daiva Kezienė rašė, kad JAV valdžią yrą pasirašiusi 
kažkokią sutartį. Kol ji neparodys tos sutarties nuorašo, 
nepasirašinėti frontininkų platinamo pareiškimo ir rię-

—« Buvęs viceprezr V^aHer 

galutinai nenutarė, ar 1084 me- . 
tais kandidatuos prezidento pa
reigoms. Priklausys nuo žmo
nių pritarimo. - -

— Prezidentas Reaganas ant
radienį susitiko su naujai iš
rinktu • Kosta Rikės prezidentu, 

austi Kesienės pasiųstu adre® nė cento, nes visas šitas °SuE
biznis išgalvotas tiktai pasipinigauti. besiverčiančiai valstybei.

karinių nutikimų.
Tačiau dar įdėmiau klausėsi miesčionys. Tuo 

metu neapykanta, ypač išaugusi tarp miesčionių, 
ir riterinių žemininkų Vokietijos laikais, buvo žy-' 
miai prigesusi, ir miesčionys vąikšffiųjo ąugščiau, 
kaip ankstyvesniais laikais, iškeltomis galvomią, 
Buvo vertinamas jų pasiręngimąą ųad concession 
nem pecuniarum” (t. y. mokėti pinigus) ir dėl tą 
nekartą galima buvo smuklęąę.. matyti draugiškai 
begirkšnojančius pirklius ąu bajorais. Bajorai 
mielai sutikdavo miesčionis kaip žmones, kurie 
turėdavo laisvesnio pinigo ir kurie paprastai mo
kėdavo už kilmingųjų išgertuves.

Tokiu būdu jie sėdėjo dabar ir kalbėjo, ret>- 
karčiąis pamerkdami smuklininkui, kad pripildy
tų taures.

— Vadinasi, kilnusis riteri, pamatėte dauę 
pasaulio? — paklausė vienas pirklių.

— Nedaugelis tų, kurie dabar atvyksta iš 
įvairių šalių į Krokuvą, tiek matė, — atsakė at
vykėlis riteris.

— Ir nemaža jų susirinks, — kalbėjo toliau 
miesčionis. — Didelė šventė ir daug laimės kara
lijai! Pasakojama. — ir tai yra tikra, — kad ka
ralius įsakė karalienei lovos užtiesalą išsiuvinėti 
perlais ir viršuj lovos įrengti tokį pat lovastogj. 
Bus žaidimų ir riterių kautynių, kurių pasaulis 
iki šipl dar nematė

— Bičiuli Gamrothe, nepertraukite riterio, — 
tarė antrasis pirklys.

— Aš nepertraukiu, bičiuli Eyertreteri, tik

manau, kad ir jam bus įdomu sužinoti, kas pa
sakojama, nes ir jis, tikriausia, vyksta į Krokuvą. 
Ir taip jau šiandien negrįšim į miestą, nes miesto 

'vąrtąi bus uždąryti prięš mums parvykstant, o 
naktį vąbzdžiąi, beaiveisią plyšiuose, neleidžia 
mįęgotij todėl turime laiko viskam.

— O jū$ į vieną žodį atsakote dvidešimčia. 
Senstatę, bjęiuįi Gąinrothe!

— Bet gabalą drėgnos gelumbės vis dar pa
našu vienoj parankėj.

■ (Buk daugiau)

JUOZAS ŠVAISTAS

i PETRAS ŠIRVOKAS
NUOTYKIŲ NUOTYKIAI ŽEMĖJE, 

PRAGARE IR DANGUJE

(Tęsinys)
Šventasis Petras ir visi jo draugai ląbai su

nyko. Griebėsi išmesti, bet nevaliojo. Ėmė bartis, 
vąryti, tas sėdėjp sau ir kentė. Dangaus vartinin
kas nuskubėjo pas Dievą pasiskųsti. Dievas visai 
ramiai pasakė:

— Petrai, tu turėjai valią neįleisti jo į dangų, 
bet jeigu pralindo, tai tegul sau sėdi sveikas.

Šventasis Petras dėl tokios apgavystės ilgo
kai širdo. Vėliau apsiprato ir užmiršo. Dabar vi
sai nuoširdžiai pasikalba su artimiausiu dangaus 
pavartės gyventoju. O tos kalbos daug — niekad 
nepasibaigia. Abudu pasenę, daug patyrę, išgy
venę. Abiejų kaktos bibliškomis raukšlėmis išaižy-

;os, o veidai sidabriniais želmenimis gausiai už
želdinti. ’

Kartais pačiu jautriausių, pakiliuoju momen
tu vienam ir antram bepasakojant, ištrūksta to
kie pasigailėjimo žodžiai: širvokui: “Gaila, kad 
tu nebuvai kareivis, netarnavai kariuomenėj...” 
šv. Petrui: “Gailą, kad tu Žvejys ię nemątei 
Genezareto ežero ar Gali bejos jūros.. u Vadina
si, ne visada kaip reikiant rienas antrą supras
davo ar įsijąųądavo į patį pasakojimą. Trūkdavo 
pilnutinio vidąųą ąą$ąmįį$ Bęt ąįąip labai grąl 
žiai sugyveno. Šventasis, at|ausdamas širvoko 
būklę ir tą nejaukumą, gana dažnai prasitardavo:

— Tu, Petrai, labai kantrus — kantriausias 
iš kantriausių. Tąd nenusimink: susilauksi tos 
valandos, kada būsi lygus su visais danguje. Aš 
tikiuosi, kad Dievas pasigailės tavęs. Prie progos 
ir ąš pats maldausiu Viešpatį. Bet žiūrėk, leatf ir 
tada neužmirštum manęs: dažiau ateik pasikal
bėti. Pats mąUi» kad nuobodoka ir ilgu vie
nam, nuolat budint prie yartų.

— Žinoma, gyvai atsiliepdavo širvokas, ■
Tuo tarpu jis tebesėdi ten, pasikalba su §v. 

Petru, klausosi, kaip angelai gieda, ir valgo- mė
giamiausią savo košę. O toji košė riebi, spirgų 
daug. Nereikia valgant skubėti, kaip pas Jurgėną 
būdavo, ir užsispringstant ryti, kad kiti visų spir
gų neišgaudytų. ri < Jp

(Pabaiga) . ’ y'* - 1
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PAŠVENTINTI GLOBOS NAMAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

, SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

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

Chicagos Lietuviu Suvalkiety drau 
gijos piknikas įvyks sekmadienį, b.r- 
želio 27 d., 1 vaL popiet, Vyč^ų saiej 
ir sodelyje. Gros gera muzika, jaus 
skanių valgių ir gėrimų.

Kviečia Komisija ir Valdyba

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu drau- 
gijos pusmetinis nariu susirinkimas 
įvyks penktadienį, birželio men. 25 d., 
6 vai. vak., Vyčių salėje, 2455 West 
47th St Nariai kviečiami atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikalų aptar
ti. Bus vaišės. s

Eugenija Strungys

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

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIM Al

Dr. Jonas F. Mažeika 
DJDA — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Valandos pagal susitarimą
- \

OPTOMETRISTAS

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

Tikrina akis- Pritaiko s kiniui 

ir “contact lenses”.

MARQUETTE PARKO 
TVENKINYJE

Marquette Parko tvenkinyje 
kasmet perisi vis daugiau lau
kinių paukščių. Apie dešimt lau
kinių ančių šeimų jau plaukioja’ 
su mažais ančiukais. Prieauglio! 
susilaukė ir K. Butkaus šį pava- ;

Šiuo metu daug kalbama ir 
’ rašoma, kad 'būtinai reikia na

mų, kur lietuviai galėtų garbin-, 
gai ir jaukiai praieitti senatvės 
dienas. Tą reikalą anksti supra
to ir darbo barą pradėjo Ona 
Pranckevičiūtė. Užpirkusi rezi
denciją 3222 W. Marquette Rd.

pradžioj Onutė užpirko didesnę 
— penkių butų rpalalpą 3316 W. 
55th St. Ir ta vieta baigiama už
pildyti! Prie pirmos režidencijos 
yra prikalta ’lentelė: “Globos 
Namai. -Gerojo Ganytojo Gar
bei.” Spaudoj minimi Gerojo 
Ganytojo Globos Namai yra tie 

ją praplėtė ir pritaikė globos ’ patys. Jų pašventinimas ir apro-
sarį į tvenkinį paleistos antyS; naroams Su p’rmais gyventojais dymas įvyko šio mėnesio 13-tą
Viena kanadiškų žąsų pora turi 
šešis žąsiukus, kurie jau yra 
apie keturių savajčių amžiaus,; 
ir vietoj plunksnų dar tebeturi 
pūkelius. — ej Į

pasklido žinia, kad tenai priežiū
ra, maistas, švara ir globa yra

• visų geriausia. Neilgai trukus 
pritrūko vietų! Todėl šių metų

dieną. * ” d
šv. Mišių pamoksle Tėvų Jė

zuitų koplyčioje tėvas Anicetas 
Tamošaitis paminėjo a.a. Antaną

Šimų, didesne auka perėmusį 
namų įsteigimą- Dalyviai buvo 
paprašyti pasimelsti už mirusio- 

I jo sielą jo vardadienio proga. 
I Taip pat buvo priminta, kiek 
į teko nugalėti įvairiausių kliūčių, 
trukdymų ir intrygų, siekiant 
užs'brėžto tikslo. Po pamaldų 
apie septynios dešimtys gerada
rių. draugų ir rėmėju susirinko 
į pirmuosius namus. Šių žodžių

I autorius iškilmes pradėjo B. 
| Brazdžion’o eilėraščiu “Malda 
I girioj”. Ten paliegęs, palinkęs 
’ senelis, bijodamas eiti per tamsų 
I mišką, suklupo po kryžiumi . . . 
j Žiūrėdamas į Viešpatį, pasken- 
į do gil oj maldor ... Ir štai, jo 

pečius palietė gailestinga ranka: 
ne riterio, ne karalaičio, bet mū
sų Onutės! Šventinimo apeigų 
žodžiais tėvas A. Tamošaitis pra
šė Dievo palaimos namų šeimi
ninkams ir gyventojams. Kartu 
pašventino žvakes — šviesos ir 
artimo meilės simbolius.

Po panašių apeigų antruose j 
namuose, svečių laukė puošni ir | 
gardžiais valgiais gausi puota. | 
Kun. P. Dauginčiui sukalbėjus g 
maldą, visi vaišinosi, gaivinosi, I 
kalbėjosi, dainavo . . . Galiausiai I 
šeimininkei sugiedojo “Ilgiau- | 
šių Metų”. Nenorom skirstyda
miesi svečiai Onutei linkėjo svei
katos ir ištvermės taip seneliams 
naudingame globos darbe. Taip 
pat stebėjosi, kaip vienas žmo
gus gali tiek daug padaryti! Bet 
teko nugirsti, kad čia tėra tik 
Onutės darbo pradžia, tik kerti
nis akmuo! Nėra abejonės: kas 
su tokiu atsidavimu ir meile dir
ba, tam ir Dievas padeda.

Viktoras Šimaitis

I ■
s. I

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

|■

I

’’į

got s

© Savo’ neužleisk, svetimo ne- į V. PŪTVI0 GYVENIMO BRUOŽAI
geisk!

Ofiso telefax 776-288^
Zeastocijat 44^-5545

Prostatos, inkstų ir šlapume 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 3371® 

TeL (8132 321-4206

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

■ į PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST 63rd STREET 

Valandom; antrai 1—4 popiet.

PERKRAUSTYMAI

z

ONA KOŽICAITĖSOPHIE BAKCUS
Gyv. Chicagoje, Marquette Parko apylinkėje.RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Telefonas 268-O4Ė9. Ten pat gau-

Vedėja — Aldona Dawlcur 
T»Mu 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
CHICAGO, IL 60629

šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.
Stotie* WOPA - 1490 AM _ 

transliuojamos iš mūšy rtudijoa
Marquotta Parka.

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje, iš stoties 
WLYN, 1360 banga AX veikia sek- 
nadiarūais nuo 8 iki 8:30 vaL ryte 
^rūnodama valiausiu pasauliniu 
nftjg Be ta. kornenta*
fdi, r»iiaiiru 4ir Magdutės 
Pasalai. Štg programą veda Stepo
nas ir Vrientrtft Minkai. Biznio 
Kais kreipts i Baltic Florists — 

bei dovanų krauto^, 50C. E.

Acieiouas a į g-ĮĮ
narnos “Naujienos”, didelis pasi- IĮ Jgi 
rinkimas lietuvišku knygų ir lie- Į g 

i tu višku dovanų.

_ <

Leidimai — Pilna apdray^ 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chargi 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tat 925-SO^

Apdrausta, parkrauatym&s 
iŠ įvairių atatumų.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 arba 37L5994

Vladas Pūtvis

(.Tęsinys)

Mirė 1982 m. birželio 22 d., 7:30 vai. vak. Gimusi Lie
tuvoje, Vilkaviškio aps., Žaliosios vlsč., Andriškių kaime: 

Amerikoje išgyveno 32 metus.
Paliko nuliūdę: brolis Viktoras, sąjuo Joana Mikalaus

kienė, mirusio brolio dr. Vincd Kožicos žmona Birutė ir jos 
—vaikai — Aidis ir Rimas su žmona Dona, pusbrolis inž. 
5 Vincas Žemaitis ir jo sūnūs kun. Kęstutis ir Algis "su šeima, 
Bgyv. Italijoj; "Lietuvoje liko sesuo Marija Slapfkienė, jos 
■vyras Jonas ir jų vaikai — Arvydas ir Jonas su šeitndrHis^ 
■bei mirusios sesers’ Konstancįos G. ^Grinevičienės vaikai [
■ Aldona ir Algirdas su šeimomis; kiti giminės, draugai ti< 
■pažįsta mi Amerikoje ir Lietuvoje.

Kūnas bus >f»fiarvotas ketvirtadienį 2 vai. popiet Pet 
3 kaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71 st Street.

šeštadienį, birželio 26 d., 9 vai. ryto, bus lydima Iš kop- 
H tyčios į Sv. M. Marijos Gimimo parapijas bažnyčią, o po
■ gedulingų pamaldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių 
H kapinėse. 
E VrSi a.< 
Į|l| įuoširdžrai
■ >askut»ni i

Onos Kožicailės giminės, dratrj^fi Yr pažįstami 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse suteikti jai 
jtamovimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Brolis, seserys^ giminės.

v.u direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

DEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

fą

i 
i i g

negirdėjome?” Teta Viktė bėga 
durų atidaryti. Bet ir vėl sugrįž
ta. Sako: '‘Tur būt, medžio šaka 
stuktelėjo, nieko nėra.” Bet su-.

i
“Tai buvo tur būt 1904 ar 1905 j 

metais . . . Šilo-Pavėžupio valgo
masis. Ilgas kambarys baltai nes vis nerimsta, o į langą ir vėl 
baltintomis sienomis. Viduryje 
per visą kambarį valgomasis sta
las. Viename "kambario gale 
stalelis su milžinišku šamo varu w 
ir didžiulė indauja — bufetas. 
'Kitame kambario gade komoda 
ir kanapa, šalia kūrenasi, braška 
ir ‘linksmai spiaudosi kibirštimis 
pečius, o “kokliuke” čirška ke
pami obuoliai. Jaukią malonią

4 šilumą skleidžia viduryje kam-' 
bario pakabinta didžiulė lempa 
su baltu stikliniu “abažūru”. 
Langai langinėmis uždarinėti ir 
užuolaidomis užleisti. Ant sienų 
senoviškos praviūros.

Aplink stalą gyvenimas. Vie
name gale viešpataujame mes.

| Viepas piešiame, kitas paveiks
lėlius lipdome, trečias bandome 
iš raidžių, kurias mums Tatukas 
padarė, žodžius dėlioti. Mamatė

I ką tai mezga ir kaip visuomet 
viską mato ir viską žino. Tai nu
eina ir ką tai patvarko, tai Nen- 
kiukui (mūsų auklei) ką tai pa
sako. kuri su Julytės buteliuku 
apie samovarą sukinėjasi, tai 
persimeta žodžiu ar žvilgsniu su* 
Tatuku, Lai blyksteli savo mėly
nomis akimis į mus ir švelnia 
š;luma apgaubia mūsų mažas 
širdeles.

! Kitame stalo gale — mokykla. 
Tenai mokosi būrys vyrų ir mo
terų. Vieni, kurios nors tetos

i prižiūrimi, sugrubusia ir virpan
čia nuo darbo ranka-sušilę va
džioja lazdutes, kiti iš elemento
riaus “šlebizavaje”, o kitam

į kampe pats TattfliUkas ką tai 
• aiškina Konstantinui ir Ignacui. 
I Š^e du vyrai jau daug moka ir 

*bfle kas jų neapmaus.
Staiga į į>riešsalionio langą 

■ kažkas b^fkštdii. Suneš pasiunta 
jloti. Mnmcrtė icniąftėli, bet susi- 
! vsfldžiusi -remtai S&ko: ’Tur būt. 
j svečių atvaŽ*avo kaip &a mes

kas tai: barkšt, barkšst .
Matyt, Tatukui ir Mamatei 

jau aišku, kame reikalas, nes 
mes vaikai, nežiūrint mūsų pro
testų, kad dar neišmušė aštun
toji valanda, iškrapštomi į mūsų 
‘kambarį gultis. Šeimyna irgi pa
leidžiama namo. O ryte prie vai- * 
gomojo sūdo staiga surandame ’5 
naujai atvykusį “dėdę”. Nors J 
mes jį pirmą kartą savo gyve- S 
nime matome, visi esame juo la- 
bai patenkinti. O dėdė mūsų ne- f 

šalina. Tuoj ima ant kelių ir į 
moko visokių gražių dainelių ir | 
pasakų. į:g

Tokių nežinomų “dėdžių” pas J 
mus atvykdavo labai dažnai. Kai | 
‘kurie nepastebimai atsirasdavo į 
ir taip pat nepastebimai po po- J 
ros dienų išvykdavo. Kai kurie 
įgyvendavo ištisais mėnesiais. 
Mes tik užaugę tesužinojome 
kas jų būta. Tai buvo daugiau
sia lietuviai veikėjai, patekę į J 
caro bernų nemalonę. Vieni jų 
slapstėsi Lietuvoje, kiti būdavo j 
pergabenami slaptai per sieną į į 
Prūsus . . . Buvo ir kitų tau- 1 
tybių žmonių. Vieni buvo beg- | 
liai iš caro kalėjimų, net iš Si- > 
biro ... t!

(Bus daugiau)

ban-
savo

— Vienas Pensilvanijos 
ko tarnautojas nupirko 
žmonai $1 loterijos bilietą, ku
riuo vėliau ji laimėjo 5.5 mili
jono dolerių.

— Sirijos prezidentas bandė 
įtikinti mulą Chomcini, -kad ne
siųstų Irano karių į Įtiko 1eri- 
tcfriją. Jeigu taip padarytų, tai 
būtų didelė klaida.

• Dažnai rudine apsivilkusi 
vaiklto ir tikra išmintis.

i

SyPEg.-CONCENTRATEŪ 
DEODORIZER 

srf is so effective 
that

2 DROPS DEODORIZE 
A SKUNK!

Just tNnk of th* odor 
orobfems it coUd solve 
i. pets, cooking, mildew 

*^er $3^0
for you

supgfi
CD

irILL uJL
U ||Į

One % 07

e otear er mfcney order to SCMUiD PRODUCTS CO . Ow of
kCKMlD LASOftATORJfcS. INC . Box a. Route 46 West. Little P»«3. MJ 07424

t

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
■

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

TKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

s
" TURIMI

KOPLYČIAI
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Ltetevię
Laidota vią

EHrektorię

AJMULAHSO 
PATARNAVIMAS

STEPONAS C. LACK LR SŪNŪS
^CKAVICi)

WEST STKEKT ;.121a
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hilu, Hi >74-4411

M54 So. HAJLSTED STREET TeL YArdi J-lin

T<: OLympic

H

4*48 So. CALIFORNIA AVE, TeL: LAfaycOa 1-8171

□g
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V.D. Šaulių rinktines Joninių vakaras
Įėjus į salę, pajunti malonią adovybes vardu, sveikinu visus Į 

nuotaiką: stalai padengti, pa čia esančius, Jonus, Janinas , ir 
puvkti gyvomis gėlėmis, salias 
maistas su daržovėm s pidėlas: 
prie scenos valstybinė ir tautinė 
vėliavos; ant scenos virš KO bu
telių stiprių gėrimų, lot:rijus ir 
kiti fantai.

: Janes, o taip pat švenčiančius 
j savo gimtadienius, kaip pavyz
džiui, mūsų mieios talkininkės 
i' su s Tolis ir kitų, kurių neži
nau, linkėdamas geriausios svei
katos, ištvermės ir kuo geriau 
šių pasis kimų Jūsų gyvenimo 
re’ksluose.

Pagerbdami Jonus, Janinas ii
1S82 m. birželio 19 d. (i vul.

pradėjo loteriją. Sudaryta komi
sija. Prie bi’ietų didžiausia eilė. Janes, o taip pat gimtadieninin

, kus, sugiedokime jiems Ilgiau
sių metų. Dėkui!”

* * *
Prade daine vaišintis šaltais 

valgiais, po to šeimininkių tal
kininkės, jaunos panelės, neša 

j karštus valgius su priedais ir 
kavute su pončkomis.

Prie mūsų stalo Jono’ garbei 
buvo ir puikus tortas dovanotas. 
Klegėdami vaišinomės ir, su
prantama, aplankėme barą.

Už vieną dolerį — trys bilietai. 
Žiūrėk, grįžta su kel-aLs fant.Js. 
Kai ši pasibaigė, tai buvo pla
tinami bilietai kiek vėliau stam- 
b sniems fantams: Baltic ke
pyklos savininkai aukojo* raguo
lį, kiti - rašomą inušliialę, vie
na menininkė — paveiksią, 
ir pan.

* * *
narys J. Mackonis 

kalba
Valdybos 

pradeda gražia įvadine 
Joninių vakaronę. Pabaigsi jis 
sveikina Janes, Jonus ir pakvie
čia prie scenos, čia prisega po 
raudoną gėlę ir sugiedame "il
giausių metų 
gys fo’iografuoja, o 'mes celeb
rantus pasitikome katutėmis.

Seka Mackonio kalba:
“S. sės ir broliai šauliai, mie

les viešnios ir svečiai!
Mūsų laisvoje Tėvynėje buvo 

plačiai išbujojusi graži tradici
ja paminėti šv\ Jono išvakares. 
Kur tik buvo susiorganizavęs 
šaulių dalinys, ant kiekvieno’ pi 

. liakalnio, miškeliuose Jr lankose 
skambėjo dainos, muzika, lieps
nojo laužai ir aukštai ant iškel
tų karčių degė ratų stebulėse 
degutas. O kiek r klegesio, 
džiaugsmo ir entuziazmo buvo 
stebuklingo paparčio žiedo be
ieškant!

. Todėl mes, šauliai, c atsidūrę 
šiame laisvės krašte, negalime 
pamiršti taip širdžiai mielų šių 
tradicijų — paminėti Šv. Jono 
išvakares. Gaila, bet tenka atsi
sakyti nuo paparčio žiedo ieško
jimo, nes šiuose šaulių namuo
se paparčiai neauga.
h Vyt. Didž.

y

gi

g

. Fotografas Da-J dv'ta.
šauliai J, Šiugždinis 

Aukštuolis protarpiais susigru
pavę su armonika traukė liau-. 
dies dainas.

Vaišės, šokiai, dainos, loterija 
sudarė malonią nuotaiką.

* =5f *

Po loterijos publika pradėjo 
retėti. Mes, gerai nusiteikę, iš
vykome 11 vai. vakaro. Be abe
jo, mėgėjai šoko ligi vėlumos.

Bilieto kaina — $10. Buvo 
pilna salė.

JAU ATSPAUSDINTA
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:

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

ITS? St, HALSTED ST, CHICAGO, IL 5MIS

40642, . 424-M54 V

L Slate He a'ifl Cawaty Co1SOME CHICAGO MOTOR CLUB TTPS CAI

f.. AgeM -
JžMft w. St 1

• r

L
KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1)

saKSBB

Naujienos, Chicago, 8, UI. Thuridly, Junt 24, 1982
• * » T *

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠ0S 

619 puslapių, kietų viršelių knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS-

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

YOU PWVE AT THE 
-SPEED STYW

THE RfGtfT LAME.

Prasidėjo šokiai, 
trijų asmenų orkestras 
šokių aikštelė beveik

Rinktinės 
grojo, 

perpil-

ir St.

K. Paulius

t

Pavergtoj Lietuvoj
KOMUNISTAS — 
ARKLIAVAGIS

Valstiečių Laikraštis (VI.3) 
praneša, kad komunistų partijos 
narys A. ševelis, kuris dirbo 
Žaiginio tarybinio ūkio vyriau
siu zootechniku, pavogė veislinį 
žirgą. Už tai jis buvo atleistas

šaulių rinktinės | iš darbo, pašalintas iš partijos

i
B

c

e

£

m : v. iii

BUTŲ NUOMAVIMAS 
.♦ NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Frank ZapcJo vadovaujami Vyčių šokėjai. Daugelis šokančių gintarėlių 
dalyvauja Gintaro baliuje. ~

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: . V

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

Zwn4 — P«rdavinwi Namai, tanU — Fardaviasai
UAL 1STATK FOR SALS | RRAL KSTATI FOR SALS

ir teismo nuteistas vieneriems 
metams laisvės atėmimu.

“Naujojo kelio” kolūkio, Ra-Į 
šeinių rajone, vyr. veterinarijos] 
gydytojas P. Gargasas pavogė 
paršelį. Už tai jis buvo teismo 
nuteistas vieneriems metams 
pat? 'sos darbų, atskaitant darbo
vietėje 15 proc. atlyginimo. j

R. Maukus, dirbęs Kalnujų ko-} 
lokio sandėlyje, už vagystę nu-i 
baustas dvejiems metams ir še
šiems mėnesiams laisvės ateini 
mu.

Po tų vagysčių Kalnujų kolū
kyje prie gamybinių pastatų 
paskirti naktiniai sargai, sandė
lyje įdėjo naujas duris ir paka
bino didelę spyną . . .* * *
KAI NĖRA ŪKININKŲ . . .

Dabar Lietuvoje pašarą ruošia 
viršininkai, pirmininkai ir sekre
toriai.

Valstiečių Laikraštis pradėjo 
skelbti “garbės lentą”, kurioje 
įrašyti geriausi pašaro ruošėjai, 
štai keletas pasižymėjusių: Lie; 
tuvos KP RK pirmasis sekreto
rius J. Ulba, Šilutės rajono vyk- 

’ domojo' komiteto pirmininkas V. ' 
Ramanauskas, Šilutės ra j. žemės 
ūkio valdybos viršininkas A. Či-Į 
žauskas.

Panašūs viršininkai “’ruošė” 
pašarą Kauno, Vilkaviškio^ Kap
suko, Prienų irT< kituose rajo
nuose. ' ' C*; *

Laikraštis praneša apie pasi
tarimą komunistų partijos cen
tro komitete, kur buvo nutarta, 
kad f dabar didelę reikšmę turi j 
pašarų ruošimas gyvulininkys-! 
tei, spartus. mėsos ir pieno'ga
mybos padidinimas.* * *
-PASLAPTINGA .-UŽDUOTIS

TIESA-paskelbė, kad “vykdy
damas tarnybinę užduotį’ tragiš
kai žuvo Petras Brundza, kuris 
buvo SDAALR (civilinės apsau
gos) c.k. pirmininko pavaduoto
jas, komunistas. Kartu žuvo la
kūnas - technikas Aleksandras 
Kūlikas. Kitų informacijų ne-H 

skclb'ama. *
APSIRŪPINIMO MAISTO

PRODUKTAIS PROGRAMA 

TIESA (VI.3) pranešė, kad š. 
m. birželio mėnesį “visur vyks 
visuotinės politinės dienos”, per 
kurias bus aiškinama aprūpini
mo maisto produktais programa. 
Agitatoriai kalbės tokiomis te
momis:

Sąžiningu darbu stiprink Tė
vynės galią! -

Išsaugokime ir stiprinkime 
taiką!

Laikas reikalauja mažinti tarp
tautinį įtempimą, nusiginkluoti!

Tobulinti organizacinį ir idė
jinį auklėjamąjį darbą.

Asmeninį pagalbinį ūkį — 
kiekvienai šaimai kaime..

Žemė — svarbiausias gamtos 
turtas.

Daugiau išauginti vaisių, dar-? 
žovių, bulvių.

Didinkime pieno primilžius ir 
gyvulių - priesvorius.

Pačiu darbymečiu kaime to
kiomis ir panašiomis temomis 
kalbės tūkstančiai agitatorių, o 
jų turės klausyti šimtai tūkstan 
čių kolchozininkų. Tokia yra 
maisto ■ produktais aprūpinimo • Ylos maiše nepaslėpsi

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gus^en — MINTYS DR DARBAI, 259 psL liečia; 1905 
metų įvykius,’Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą---------;;■.

Dr, A. J. iįušsen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir * 
grožis. Kietais viršeliais _____________ __$4.00

Minkštais viršeliais, tik___ l__ 1______ Ę3.00
Dr. A. J. Gassen — AUKŠTA KULTŪRA - žf AUROS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai Tik _
Galima taip pat užsakyti paštu, atstontu* čekj ^rba 

money orderį, prie nurodytas kainos pri- 
. dedaxt SI persiuntimo išlaidoms.

badaujančioje Sovietijoje 
grama.

* * *
MILIJONINIS'

RANKŠLUOSTIS
Lietuvoje šiais metais trūksta 

netik mėsos ir pieno praduktų, 
bet ir tokių dalykų, kaip paklo
dės, ar rankšluosčiai. Visiems 
šiems gaminiams yra įvestos nor
mos.

Bet TIESA (VI.5) rašo,, kad 
Utenos laboratorinių elektros 
krosnųi gamyklos kolektyvas J 
pagamin’o milijonąjį elektrinį] 
rankšluostį. J7s išsiųstas [ bro
liškąją Baltarusiją! (m.p.)

Laikraščio korespondentas A? 
Prokapas sako, kad elektrinių 
rankšluošlių gavė’ai — o jų dau-| 
giau kaip 3 tūkstančiai mūsų 
šalyje ir užsienyje — gerai ver
tina gamyklos produkciją.

(Iš Europos Lietuvio) Į

— -Paskirtas' Argentįpos prez. 
gen. Bignonė .prižadėjo tuojau 
pradėti pasitarimus sų„14 poli
tinių partijų: vadais/ąpie val
džios perdavimą 1984 metais.

■

p ro-

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

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

Skambinti tei. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

PERSONAL 
Asmenų ieško

READER & ADVISER
CARD READING

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

how to succeed in life.

MISS JENA
2746 W. 47th St., Ch/cago 

254-5969

i n r

JOHN GIBAITIS
Advokatu įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

S2.0O

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis:

Knyga su formomis gauna
ma Naujieną administracijoje.

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymu knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave.. Chicago. IL 60629. -'

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

ELEKTROS ĮRENGIMAI
< PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai, 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

45)4 S. Talman Avs, 
TeL 92Z-3559

j5
DĖMESIO ■ 

62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas. paminto^ 

kams. Kreiptis: 
"A. LAURA! T II 
*M5 So. ASHLAND AVĖ. 

TeL 523-8775
iJ

Dengiame ir taiseme visu rū
siu stogus. L’ž darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

r ARVYDAS KIELA
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-1717

i

Ptrdavinuu Jr Taisymas 
2644 West f*th Strati 
TtL R Epu bile 7-1441

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. MEDAS, 4059 Archer Avainat, 

Chicago, IIL 50632. Tel. YA 7-59M

k.- -

— ~ -s ■* * ,

i - - . - • : .

M. š I M K. U S ;
' • ičs Notary Public. <7

INCOME TAX .SERVICE
4259 Š. Maplewood, Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pta • 

. šymai ir kitokie blankai. .

HOMEOWNERS POLICY

Advokatas ;
GINTARAS P. CEPtNAl 

valodoc: nuo 9 vtl- ryt® 
Od 6 vaL vak. Šeštadieni nnę 

t vai ryto iki 12 vaL d. 
ir p*g>l fusitarimą.

TO. 77S-5162 arta 77W1M
W4> Weal S3rf StrM

CMeaca, ID- f 0S2f




