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PERBĖGĘS KGB AGENTAS LESINSKIS PATARIA TEISMUI 
NETIKĖTI L. KAIRĮ KALTINANČIAIS DOKUMENTAIS

Latvis mų, aiškino Lesinskis. Laikraš- 
hnants Lesinskis, perbėgęs so- čio Dz. Balss korespondentai 
vietinio saugumo (kagėbistų)' būdavo siunčiami į Lavijos 
šnipas, trečadienį Amėriko’s teis- miestelius ir kaimus gauti tų 
mai liudijo, kad visi Sovietų nusikaltimų liudininkų parody- 
valdžios dokunientai prieš pa- mus. Jeigu pranešimai nepasi- 
bėgūsius, latvius, lietuvius ir tvirtindavo, tai tada korespon- 
kitų tautų tremtinius yra ktas- dentas paleisdavo plunksną sa
loti. Jįs pataria teismui išmesti vo fantazijai, išgalvodavo ne- 
juos visus ir nekreipti į juos- būtus tvirtinimus. Jeigu negali- 
joįcio dėmesio; nia buvo tremtiniui primesti ka- Į
’ Imans Lesinskis gimė Rygoje, ro melu nusikaltimo, tai trem-j 
5T metų.vyras. Sovietų karo jė-|tinj kaltindavo antisemitizmu, | 
gotris f užėmus Latviją, tapd

' KGB*‘nariu? 1968 metais Sovie
tų agentams buvo įsakyta dis
kredituoti užsienin ,išvažiavu
sius latvius. Dalis to diskreti- 
tuojam.o darbo buvo kaltinti 
užsienin išdykusius latvius, ypač 
veikiančius prieš Sovietų Są
jungų, buvusiais nacių kafer nu- 
šikaltėliaisįtreeiaeliaiį aiški
noLesinskis teisėjui James Mo-^ 
ran, svarstančiam LiūdQ.^Kai- 
rld bylų.' - , 
, — Juos vaizduoti karo nusi
kaltėliais arba esančiais karo 
nusikaltėlių vadovaujamų orga
nizacijų nariais buvo melas, — 
teismui įpareiškė Lėsinskis, pra
neša Chicago Tribune korespon
dentas : Robert ?Ens?ad. — Ant
rus melas buvo tvirtinimas, kad 
toms organizacijoms vadovauja 
Vakarų žvalgybas!

tikslas-buvo, — aiški
no ■ Lesinskis,.' diskredituoti už
sienyje Ų esančius latvius, taip 
pat idiskrėdituoti^juos Latvijoj 
likusių žmonių-akyse, o trečias 
tikslas — diskredituoti juos 
Vakarų pasaulyje.

Lesinskis, kaip slaptas kagė
bistas, T 960 metais buvo pasiųs
tas į Ameriką. Jam buvo įsakyta 
rašyti Amerikoje leidžiamame 
laikraštyje Dzimlenese Balss. 
Oficialiai šitą laikraštį leido 
Latviu laikraščiams ir žurna
lams leisti bendrovė, bet tik- 
ruoju to laikraščio leidėju buvo 
Latvijos KGB, — Lesinskis liu
dijo teismui.

KGB jam buvo įsakiusi rašyti 
šiam laikraščiui ir komentuoti 
apie latvių tremtinių gyvenimą 
ir veiklų.

I. Lesinskis pareiškė, kad ru
sai buvo labai susirūpinę lat
vių ir kitų Pabaltijo kraštų opo
zicija. Latvijos nacidnalistai 
dar yra gyvi ir Latvijos politi
niai, emigrantai užsienyje suda- 

■ ro "pavojų-okupacinei Latvijos 
valdžiai. KGB buvo pasišokusi 
suskaldyti latvius ir diskredi
tuoti jų vadus.

Kagėbistai dažnai kaltindavo 
tremtinius karo metu nusikalti
mais, nors nebuvo jokių įrtfdy-

naciui propaganda, prieš Ameri-j 
ką nukreipta propaganda,* o j 
kartais net prieš britus nukreip.-j 
ta .propaganda.

Sumažėjus darbui latviškame Į 
laikraštyje, L Lesinskis buvo 
perkeltas į New Yorką ir pa
darytas Jungtinių Tautų t Sovie
tų skyriaus vertėju, bet tikru
moje jis turėjo bųti KGB, slap
tos Sdvifctų policijos informa
torium. Nuo 1956 metų Jungti-

d°jo jį šnipinėjimo darbams 
prieš Jungtines Amerikos Vals
tybės? *

Galų gale 1978 metų spalio 
5 dienų Imants Lesinskis nu- 
traukė.;rryšius,su Sovietu KGB. 
J o. žnioną : zįįktė perėjo pas 
amerikiečius, 'Įkapasakojo' iki šio 
meto dirbtų darbą ir paprašė, 
kad- jam leistu visiems laikams 
apsigyventi Amerikoje. GIA su
tiki paimti jį savo globon.

Lesinskis pareiškė, kad asme
niškai jis Liūdo Kairio nepažįs
ta, bet .žino, kad KGB agentai 
gali išgalvoti įvairiausių kalti
nimų prieš Kairį. Lesinskis pa
darė platų pareiškimą Kairio 
advokatui David Springer. Tre
čiadienį Lesinskis buvo teisėjo 
MoYan rūmuose ir padarė platų 
pranešimų apie sovietinių kalti
nimų vertę.

— Kongreso atstovai pradėjo 
klausinėti prisiekusius teisėjus, 
pripažinusius Hinckley ligoniu.

— Delaware vandenyse neži
nomas tanklaivis parištas pra
stovėjo penkias savaites. Uosto 
vadovybė tanklaivį nuvilko.

— John Hinckley Jr. išvežtas 
vieneriems metams į psichiat
rinę ligoninę.

KALENDORIUS

Birželid 25: Vilhelmas, Mant- 
xninas, Arvilas, Daba, Banhitė.

Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:28.
t Oris liltvų Ua. _ ___

Prez. R. Reaganas žino, kad 
britai valdė Falkland salas 
150 metų, bet jis nori padėti 
Argentinos paskirtam pre
zidentui aptvarkyti krašto 
ūkį ii prieiti prie rinkimų.

Illinois Lietuvių Prekybos Rūmų metinio banketo Naujienų 
čiūnienė, Kristina Austin, Eu ph rosi ne Mikužiūtė, Emma Petraitienė, Al Mickevičius ir 
Nancy Mikužiūtė. Stovi: Martin Gudelis, Al Brazis. Josephine Milleriūtė, Walter Rask, 
Antanas Petraitis, Charles G. Austin ir Ra munė Kunkulevičienė.

. -a (Jono Janulaičio nuotrauka) .

stalas. Sėdi: Josephine Kr’š-

PULTI PRIE VIEŠKELIO
ARTILERIJA ŪŽĖ RYTINĖJE BEIRUTO PUSĖ,!E

BEIRUTAS, Libanas. — Tre
čiadienio vakarą Sirijos ir Iz
raelio karo jėgos aerodromo sri
tyje sutarė vienete kitų nebe
pulti, bet penktadienio rylą 
ūžė artilerija rytinėje Beiruto 
pusėje.

Vakar susišaudymas vyko prie 
didžiojo aerodromo. Sirijos ka
riai bandė prieiti prie aerodro
mo, bet buvo priversti trauktis. 
Penktadienį Sirijos kariams ne
patiko izraelitų bandymas pa
naudoti Vieškelį, artėjantį prie 
rytinės Beiruto pusės. Sirijos 
artilerijai paleidus keliolika šū
vių į Izraelio automobilius, tuo
jau atsirado Izraelio lėktuvai ir 
puolė'tą sritį.

Amerikos ambasadoje buvu
sieji JAV piliečiai pradėjo orga
nizuotai trauktis iš Beiruto. 
Dauguma priėjo įsitikinimo, 
kad Beirutas vargu pajėgs likti 
nesugriautas. Izraelitai nesi
trauks nuo rtriesto, kol bus tikri, 
kad ten sėdi apsuptas Arafalas.

Eina j padanges Jamhur, 
Alei, Bamdun...

Niekad Izraelio lakūnai taip 
smarkiai nepuolė Jamhur, Alei 
ir Bamdun miestelių, iš kurių 
buvo apšaudomi Izraelio auto
mobiliai, iš vakarų bandantieji 
pasiekti Beiruto vakarinę dalį/

Izraelitai patyrė, kad į Alei 
sritį Sirijos kariudmenės vado
vybė naktį permetė batalioną 
savo karių, ginkluotų artilerijos 
pabūklais. Izraelio lėktuvai po
rą valandų apšaudė Bamduną 
Sirijos karo jėgos nutilo ir pasi 
davė izraelitams. Dabar izrae
litai nelabai nori imti belaisvių. 
Sįriječius nuginkluoja ir nu
varo į kitą sritį. Belaisvių mai
tinimasis jiems brangiai kai
nuotų ir sukeltų naujas prob
lemas. '

STAMBIU KYŠIU SIEKĖ 
PASLAPČIŲ

SAN FRANCISCO, Cal— Po
licija suėmė du japonų biznie
rius, kurie stambaus kyšio pa
galba norėjo gauti svarbias 
elektroninio kompiuterio pa
slaptis.

Grupė japonų biznierių prieš 
porą dienų4)uvo atvykusi apžiū
rėti International Business Ma
chine Corporation. Hitachi 
bendrovės savininkas kartu su 
kitais Japonijos biznieriais buvo 
užėjęs į IBM dirbtuves ir pa
reiškė, kad jis yra atnešęs 40 
tūkst. ddlerių tam žmogui, ku
ris jam pasakytų arba praneštų 
kelias IBM kompiuterid paslap
tis. Netrukus prisistatė FBI 
agentai, dar kartą atsiklausė, 
kuriais sumetimais tas biznie
rius pasiūlęs tokią didelę sumą, 
o kai paaiškėjo japono tikslai, 
tai jį suėmė ir nuvedė J teismą. 
Buvo suimtas ir antrasis japo
nas biznierius, kuris teiravosi 
apie technines paslaptis. Jiedu 
nuvesti į San Francisco teismą.

PRANCŪZAS KILS 
SU DVIEM RUSAIS

MASKVA, Rusija. — Oficia
liai trečiadienį paskelbta, kad 
ketvirtadieni prancūzų aviaci
jos pulkininkas Jean-Loup Chre
tien pakils į erdvę kartu su 
dviem rusais kosmonautais. 
Prancūzai yra geri lakūnai, bei 
iki šio melo jie nepajėgė pasi
rodyti erdvėje. Matyti, kad 
prezidentas Miterandas susita
rė su rusais pakilti vienu erdvė
laiviu į erdvę.

Dabar aiškėja, kad pats 
Brežnevas pasiūlė prancūzų pre
zidentui Giscard suorganizuoti

I
^lUCilVU] UBUUU MIDI

bendrą rusų ir prancūzų pakili
mą. Rusai kelis metus buvo už-

— Ketvirtadienį aukso uncija kliuvę, neturėjo paruoštų erd- 
kainavo $302. vėlaivių, bet Šiais metais jau

LONDONAS, Anglija.— Falk
land salų gubernatorius Rex 
Hunt vakar jau grįžo į Falkland 
salas ir vėl pradėjo eiti guber
natoriaus pareigas.

. Argentinos karo jėgos, prie
varta užėmusios Falkland ir 
Pietų Georgia salas šių metų ba
landžio 2 dieną, suėmė britų pa
skirtą Falkland salų gubernato
rių Rex Hunt, išvežė lėktuvu į 
Montevideo ir patarė grįžti į 
Londoną.

Gubernatorius Rex Hunt nie
ko iš anksto nežinojo apie Ar
gentinos kariuomenės vadovy 
bes suruoštą tokią gausią Ar
gentinos karo laivų, lėktuvų ir

, kareivių ekspediciją į Falkland 
1 salas. Saloje britai turėjd tiktai 
86 pakraščių sargus. Jie pra
džioje pastojo kelią Argentinos 
kariams, vieną karininką ir ke-. retų susitikti su aviacijos ir lai-
turius kareivius nušovė, bet ve- vyno vadais, kad visos karo jė-

BUENOS AIRES, Argentina.
Paskirtas Argentinos prez\ 

Reynaldo Bignone trečiadienį 
pradėjo pasitarimus su aviacijos 
ir laivyno vadais, nenorinčiais 
bendradarbiauti su generolu C. 
Nicolaides.

Pokalbį jis pradėjo labai pa
prastai. Jis paprašė aviacijos ir 

1 a i vyno va d o vus, a t sisa k i usi lis 
bendradarbiauti su generolu Ni
colaides, grįžti i karių komitetą 
ir padėti krašto atstatymo dar
be. Bignone žino, kad nors ofi
cialiai jis krašto prezidento 
pareigas pradės eiti tik nuo lie
pos 1 d., jau dabar turi atlikti 
visus paruošiamuosius darbus. 
Iki prisaikdinimo dienos jis nd-

- . J liau pasienio ^aęg3pfts4)uvo įsa- gas bendradarbiautų.
■ ................ ■ ' •

KILS EIIDVĖN i -
CAPE CANAVERAL, Fla._  Argentina slaptai sutraukė gau- 1981 metų pradžios. Kariai su

sins jėgas ir įsiveržė į Stanley sriars su pelitinėmis partijomis, 
uostą ir miestą. Grupė britų pa- ’ praves demokratinius rinkimus 

išrinktiesiems perduos vy- 
išklausė 

galėtų pakilti sekmadienio rytą.1 Blogiausia, kad argentiniečiai gen. Bignone galvoseną ir pri- 
Apskaičiuojama, kad jis turės tuojau nuginklavo pasienio sar-l žadėjo klausimą apsvaistyti.- 
nusileisti liepos 4 dieną Kalifor-. £us, suguldė juos į balą, nufo-j 

tografavo, o vėliau visoje Ar- į 
genlinos spaudoje keliais atve- j 
jais rodė paklupdy’us britų ka-j 
rius, nuginkluotus Falkland j sienio komisionierius Alan '‘C. 
salose. j Nelson trečadienį pareiškė, kad

Vėliau argentiniečiai, atėmę j pavyko sučiupti pasipelnytojų 
ginklus, nuvežė britų karius į gaują, kuri paskutinius k.tve- 
Mcntevideo, įsakydami niekad rius melus nelegaliai įvežė į 

j daugiau nebegrįžti į Falkland JAV 24,009 užsieniečių, 
salas, tačiau dabar britai sugrįžo} 
į salas, o gubernatorius — į 
Stannley rūmus. Gubernatorius 
Rex Hunt specialiu lėktuvu tre
čiadienį atskrido į Ascension 
salą, o iš ten ketvirtadienį jau 
atskrido į Stanley.

WASHINGTON, D.C. Bri-’ 
tų premjerė Margaret Thatcher 
trečiadienį pasakė Jungtinėms 
Tautoms kalba, nurodvdama. 
ksd agresingos tautos, o ne 
ginklai kelia karus. Nesvarbu,

Į Niekam ne paslaptis, kad ka- 
Gubernatorius patyrė, kad riai valdo kraštą. Jie valdys- iki

Jau alvižta “Columbia” ir pa
statyta į pakilimo vielą, šiomis 
dienomis bus atlikti visi paruo-? sienio sargų butų nepajėgusi jų , ir
šiamieji darbai, kad erdvėlaivis snstahdytį.

nijos Edward aerodrome, kur 
yra pats ilgiausias įsibėgėjimo 
takas. * • .a

šį kartą į erdvę kils astronau
tas Thomas K. Matingly. Jis jau 
kartą buvo pakilęs į erdvę 1972 
metais. Dabar jis bus įpareigo
tas specialiems uždaviniams at
likti erdvėje.

Antruoju kils astronautas 
Henry W. Hartsfield Jr. Jis kils 
į erdvę pirmą kartą. Bet jis jau 
yra liek apmokytas, tiek visokių 
išgyvenimų prisiklausęs, kad 
turės jaustis kaip ir kiti astro
nautai. Jis yra geras laivyno la
kūnas, turi gerą nuovoką apie 
lėktuvų pakilimą ir nusiieidmą.

Atrodo, kad šį kartą turės iš
bandyti karo ginklus erdvėje. 
Kokie tie bandymai 'bus, tuo 
tarpu nieko nežinia, neš apie tai 
nieko neskelbiama. “Columbia 
kils ketvirtą kartą.

— Jordano karalius Hussein' 
šį trečiadienį atvyko į Maskvą, 
šis jo vizitas yra jau antrasis, 
kurio metu, kaip praneša Saudi 
Arabijos spauda, karalius mė
gins įsigyti rusiškų priešlėktu
viniu rakelu ir kartu su Maskva‘ I
aptars visą dabartinę Vidurio 
Rytuose susidariusią padėtį.

! riausybę. Karo vadai

SUČIUPO PASIPELNY- 
TOJŲ GAUJĄ

WASHINGTON, D.C. — Pa-

Daugumą sudarė meksikie
čiai, l>et buvo žmonių iš kitų 
7 Pietų Amerikc’s valstybių. Pa- 
sipeiny lojai lupdavo didelius 
pinigus už pervežimą per Mek
sikos si.na. Norintieji patekti 
Amerikon turėdavo atiduoti vi
sas savo santaupas, o kai čia at
važiuodavo, tai neturėdavo nė 
cento.

— Teisėjas Parker nuslel>o, 
kai prisiekusieji pripažino John 
Hinckley nekaltu dėl nesveiko 
proto. Teisėjas buvo suformu
lavus 13 didelių nusikaltimų.

iškėlė antrąjį. ?’•»
Miterandas sutiko leisti lakū

nui Chretien kilti su rusais tik
tai tu <7 atveju, jeigu rusai į ben
drą pakilimą neįbruks jokios 
politinės propagandos

Karalius Huscjinas, nega 
Įėjęs išsiderėti iš prez. Rea- 
gano reikalingų lėktuvų, 
trečiadienį išskrido Mask
von, tikėdamasis gauti pa

galbos iš Brežnevo.

kas kokius ginklus turi, bet svar
bu valstybių valdovai, kurie 
nori primesti saVd vaEą kaimy
nams, pareiškė ponia Thatcher.

Vėliau ji dar pridėjo, kad 
tarp jos ir prezidento Reagano 
nėra nuominių skirtumo kas lie
čia Falkland sa’ų suverenines 
teises. Britai būtų sutikę tartis 
ir padaryti argentiniečiams ke
lias koncesijas, bet britai jokiu 
būdu- nepripažins jokių teisių 
argentiniečiams, jeigu jie var
toja karo ginklus. Prez. Reaga
nas neklausia apie salų suvere
ninis teises, nes žino, kad bri- 

itai tų teisių prie\arta neduos.
Premjerė Thatcher pareiškė, 

kad britai bendradarbiaus su 
prezidentu Reaganu Argentines 
politikos reikalu. Britai nesiel
gė su argentiniečiais, kaip jie 
elgėsi su nelaisvėn paimtais bri
tais. Britai pamaitino išalkusius 
jaunus vyrus, davė savo laivus 
ir nuvežė j Madryn uostą. Britai 
ten nuveš ir likusius nelaisvėn 
patekusius argentiniečius.
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Dėsto šio skyriaus redaktoriai su išimtinu, kad laikas -nėra gro

POETAI IR TRO-LO-LE-TAI
Nuvažiavę švaisto grašius 
“Tarybinėj”, prie gubos — 
Žemelis ir pon’s -Rekašius 
iš “Akiračių” stubos.
Paflirtavę su engėjais — 
Meno, mokslų daktarai ; 
Liko Kremliui geradėjais, 
Grįžę skelbias atvirai.
Pritaria “Vienybės” damos, 
“Girnakalis” — kakšt-kakšt -kakšt.
Ir nuo “Draugo*’ panoramos 
Skrenda bučkiai — pakšt-jpakšt-pakšt.
Gieda operos solistai 
“Laisvės” ir “Vilnies” baruos, 
Šypsos raudoni turistai 
Okupuotos Lietuvos.
Žilos, deglos ir blondinės 
Turavoja be natų;
Rausvo “Aido” gaspadinės- —
Tarybinių sampratų. . . / ■■’/
Rašomanai ir poetai . :
ŠŠleivi, kreivi ar stori; ' ;
“Gimto Krašto” tro-lo-le-tai ’
Čiulba Kremliui potpuri. '

K. Vabalėlis

VAISTAI KITIEMS ,

Gydytojas:
— Mano patarimas jums, p*- 

nele, vengti sunkesnių darbų. 
Geriausiai būtų, jej jūs ištekėtu- ! 
mėt už solidaus, pasiturinčio vy-_ 
ro, tai galėtumėt ramiai ir leng-: 
vai gyventi.

Pacientė, koketiškai žvilgterė
jusi į gydytoją, paklausė:

tarė?
— Taįp, £su nevedęs, bet mes, 

gydytojai, vaistąs prirašome tik 
pacientams, bet patys jų nevar
iojame.

Tai įvyko Karakatie&je ir

pipirus ir šėko:
— Daržoves mėgstu gerai api-. 

pilti pipjj^s'. ‘t 
. Kaš tas išsiėmė tab 
barstė- vi^ iąbaką ant 

' ir tarė.-, <•;
. . : s? ■

is-

susidapaejo'1 
^gi»Ų,>k.ur?s. išgyveno $7 me-; 
ts' Įr ifeyo dar laba: sveika* irtįis‘ ir

| Jfao<adįrtie,TrOspect parke, be-: 
. VMftJttfiėjant ir besidairant } 
i mefikjK, prie manęs prieina pa-’ 

žjstamas ukraiBM&s- Meškos su
daro 1**^ aPie

! rusus. 1 *
j — žinai tą anekdotą, iš ko su-

4 aidėdavo Rusfjos imperijos pi
lietis carų laikais, >— paklausia 
mane ukrainidliš^

Sn^edp Antanas.
— Tai kodėl šneki, jei negy

vus? nustemba Juozas.

4«ėguje A® įkalbėtų ir

paklausia

atsakau. •
— Gerai! Bet iš ko susidedu 

dabar Sovietų pilietis? -r--Įyėl

— Kaip manai,: ar turėčiau 
paskolinti AntamiQ pinigų, ku
rių jis prašo? s "

— Suprantama! būtinai tą 
padaryk!

Kodėl?
— Nes kitaip jjs gali kreiptis -

-- JležimftK '-^papurtau gal-
Į vą. *

— Ogi iš drebančio kaSią, to-, 
f xao jilvo, txwnpos ktan«į^< 
] (bolševikų) partijos istorijos ir 
I nemokamo bilieto j koncentra- 
. -eijos stovyklas, — atsako 
į nietis.

Iki: — Gydytojas (uždraudė 
mano žmonai gsBŠofi valgius

Biki: — Kodėl, — ar tavo mo
teris serga?

VĖLĖS NĖRA NEBYLĖS

Nepriklausomybės karų metu 
krūmais į apkasus ėjo du geri

JAUNO KAREIVIO NORAS

Kokioje ginklų -rūšyje -norė
tum atlikti karinę prievolę? — 
užklausė natijokų ėmimo komi
sijos pirmininkas sėkmingai. . - . . - **'*i’m .... ii— i

• 7 l-‘-- - ; ---- • oi-------- 1 nių. Rusų-bolševikų sviendinys', sveikatos patikrinimą praėjusį
— Sveikinu, Maiki, Tavo lačiau žmogaus galvojimo ir 

baigimo apeigose nebu- pemnatymo ateities procesas ne-
krito visai netoliųjų, abu apvertė

Tik po keteros xo^ūčių grtsi-.

man, už ką t^ye apdovanojo 
tokiu garbingu popierium.

— Tu norėjai pasakyti: moks
lo baigįjpo palįudi j imu, Tėve?

j^venimo, galima jU § i W
nekruta, i .-. ,.y ■ ’ - T

— Antanai, jar .tu :dar gyvas? 
klausia Juozas. T .

foe gyventi. Priežastys gimdo] 
piublemas ir lę&afeuja sprendi 
dimo. Teariu būdu gyvenimas^ 
ikęicįasi nori ^r nenori, patinka- 
ar nepatinka, žiaojknąs yra toks' 
jįalyfcąs, .kad roes atskiriame kas:

VISADA ATSIRAS . .
Mažas berniukas labai vargo 

suukiai traukdamas įpfieš; kalną 
vežimėlį, pilnutėlį prikrauta į-. 
Valdų prekių: dėžučių,, maišų, 
ryšulių ... J . -
* Gailestingas praeivis afganie-* 

pastebėjęs tą atkaklią ber
niuko kovą sunkų vežimėlį prieš 
kalną tempiant, linguodamas 
galvą tylomis priėjo ir pavargu
siam berniukui padėjo vežimėlį 
užvežti.

Kai abu po labai įtempto dar
bo, didelėmis jėgų pastangomis, 
pagaliau pasiekė gatvės kalne
lio viršūnę, i>:-sišluoslydamas 
gausų prakaitą, praeivis,' atsi-' 
kvėpęs, berniukui tarė:

— Tu privalai savo darbdaviui 
pasakyti, kad nekrautų tau to- 
k/u sunkiu krūviu, nes tokie 
sunkumai ne tavo jėgoms ve-: 
žioti.

— Aišku, aš jam tai sakiau.
— O ką jis tau į tai atsakė? .
— Jis atsakė: “JJesrjaudink,, 

mieste visada atsiras koks kvai
lys, kuris padės tau?’

■ NE PAS TĄ KREIPĖSI -g? 

Gydytojo kabinetėf suskarrib?

. — Popas dąktere;^'r< ag$ęi£ 
klaidą nepalikau pas' įus.po" vi- 
karyščio vizito korsętąj/kųĮ'į- ije-* 
pėte man ^nusiimti egzaminaci- 
jos metu? /.
. ■ —. Ne,, gerbiamoji... Nieko spa-; 
našaus čia nepastebėjau. -

.— Ach, tai greičiausiai Į pas 
dentistą ' ' *•’ ; '

MELAGIŲ' VARŽYTINĖSE
. .. - • • * v- 1

-Melagių konvencijoje vienas* 
dalyvių pasakoja: ■ - ;

— Aš turiu dedelį autografų^ 
rinkinį. Neseniai , jį 'padidinau^ 
nupirkdamas du laišku, :kuriuos 
savo ,ranka .buvo paraše .Matu- 
žalis ir šv. Petras. ' ' '■ 1 '4

— Visa tai menkniekis,' — at
siliepė antras, r— Maso ’ rinkiny^ 
yra daug vertesnis:. Jame;ran** 
-d'asi paties Adomo rašytas -• laiš
kas su pašto antspaudu —; Ro-- 
jus. ■ ■ • ' v \

pašau-

naujoką.
— Generaliniam v. štabe! — 

trumpai atsakė naujokas,
L-. Ar tu esi kvailas? — pa

klausė tokid neįvykdomo pasi
rinkimo nustebintas naujokų 
ėmimo komisijos pirmininkas.

— Ar; tokių kvalifikacijų ten 
reikalaujama? — vėl paklausė 
rimtai nusiteikęs naujokas.

(Iš Kario)kok man, kokius mokslus iū Išė
jai.

Mokslu yia labai daug, aš . ,. ... .
(jfctai Mė egzaminus iš kū- ta®°' ~ ““ >r ““į

• - 'p. ■ gurno, žmogaus dyasieje glūdil 
dar įątas ^rkšmmgas veiksnys^] 
būlent: kai jis .pripranta prie^ 
kurių nors dalykų, arba prie ko-^ 
kios vietovės, -tada tuo nesidomi.? 
•Prigimtis verčia-jį siėkt-i to, kol 
-}is dar nebuvo pergyvenęs. Žmo-J 
gaus vaizduotė, tarytum elektros L 
turbina, gamina naują energiją^ 
•r stumia gyvenimą pirmyn. Net'4 • 
papročius pakeičia naujais pa-! 
■prociais, nauju supratimu, senas ' 
tradicijas, nežiūrint to, kaip jos! 
buvo svarb'os ir reikšmingos 
tada, dabar yra kitaip. 4

— Sustok, Maiki. Aš beveik]

nas ir mokslas.
— Klausau, Maiki.
— Sąmoningas dvasinės kul

tūros auklėjimas ybą kūrybinio 
darbo troškimų išsipildymo.

■ k.- • -i 'K- r- v- <•. -
r 3 KAS PASINAUDOJA

‘Medįin^ ; profesorius taria* Kv?forma~yra pažimimo ir pa- 
.studęnt-ahš^ _ • j .tyrimo pasėka, o žinojimas yra
- — peikia išskirti psichinius ■ žinojimo pasėkar J’orma yra ob- 

ligopilis’nuo sergančių haliuci-[ jektyvi visumoj'realybė. Be jos 
nacijomis, -irįnieji stato anĄ ne'Dūįų Įmanoma apibrėžti nė 
■,- **.: P -an^r^ej^ raanę>’' išvaizdos, nė nustatyti tam tik-

^V^na ' ros ^var^os ribų. Noras skatina
.< ; i į prie veiksmo, o ypatingo veiks-

7 PS3*c^’atra^; I mo būdas,, reiškia subjektyvią^
^..honorarą nuo vie- realybę ąrba aswiško žinoji-4

mo pasėkas. Tai reiškia, kad pa- užmigau beklausydamas tavoj 
ž;nimas regimojo1 pasaulio yra moksliškų pasakojimų. . Eikkned

4 dygopas: įsivaizduotas

nu ir^aiitru
' ; . -v - "Jk. * *

■ TbRĮr.pAGRINDO

į ■ Žmbnak
kyja 

jPkmiau mane va- - iš formos,,o suprastas — iš iros-; 
,dinai anįgelijuku, o dabar nenori kimų ir malonumo dirbant tam 
nupirkti man skrybėlaitės! J tikrą darbą.

. ^Vyra^t — Bėt atsimink, bran- — Nesuprantu, Maiki, ką tuf 
įgS®, -iįtgeląj tedėvi skrybė- kalbi. Pasakok aiškiau.
liu.

: namo. ' .
— Labanakt, Tėve.

— Nesuprantu, Maiki, ką tu-

** * ir-
.'V-*,;,

- Kž -tamsta vartoji, kai vi 
sa'da č&ųdal? .•

Aš manau, kad tamsta su-' * —. šešias; npšines Į dieną.

US h 
xttU\ '

] — Gerai, Tėve. Bus aiškiau? 
j jeigu panagrinėsime lavybes' 

. j procesą tarp permatymo ir įsli-' 
/vaizduotos realybės, žmogaus 

išsilavinimas ir prasideda iš for-’ 
mos organ i zuotoj insuomen ėj.

j Sakysime, forma iš pradžių ne-- 
I aiški ir miglota, todėl, kad su-* 

■f dėtingos priežastys dar nėra pil
nai suprastos. 'Bet kuri proble-, 

* ma iš pradžm neaiški ir migio-, 
j ta, nes sudėtingos smulkmenoj 

nežinomos. n
j Bet kuri forma # pradžioje; 

gali atrodyti kaip miškas, ku
rio horizontas užgožtas tirštais 
medz;ais. Kai prieini arčiau prie 

' miško, pamatai daug skirtingų 
medžių. Kai taip atsitinka, miš- 
kas tebėi'A tiktai forma, o iš for
mos ats:rąnda ir specifiška at
ranka, ką galjma įvardinti, pav. 
pušis, beržas ir t.C. iš to žinome,<

1 kad ir formos pačios atsiranda,

] loja mūsų sansouėję. Iš šito pa-, 
J Xtorldjiujp xt£S jsjįgyjąųi js.upip- 
1 lėną apie fwnią ir .s^gad^a^16'

NESUPRATO DRAUGO 
NEMIGOS <

— Bala žino, kokia nemiga' 
šiąnakt buvo mane užpuolusi.. 
Visą laiką varčiaus nuo vieno- 
šono; ant kito, — ėil. Skurga, 
skundėsi savo draugui. •

— Taip vartaliodamasis, žino
ma, ir aš neužmigčiau. Reikėjo i 
ramiai gulėti, — atsakė draugas.

* * ’ * ■..
NEJAUČIA ŽEMĖS

į galima daryti. Kai forma labiau’ 
J aiškėja ą-pie kokį nors ypatingą 
J dalyką. ta<ja j> labiau skatina' 
j prie ypatingo veikimo. J*a^.t 
’ meirniakas kūrėjas, įkvėptas 

kokio nors įspūdžio., skuba tą
Į mintį realizuoti.
J —.Maiki. sustok. Pasakyk, apie' 
j ką tų kalbi. Aš nieko ngsuprąii- 
. to. Ąš manau. kad tau perdaug 
| j galvą, privarę- 
į ~ Tų., Tėve, ga! daugiau žiąai 
J apie arklidė- o a$ rŪP^o apie juos, 
(.nežinau. Kfirybipis procesas vra1 
pirmas ir įtartu paskutinis, ries) 
įvykdytas veiksmas yra baigtas, fono numerį.

t

Eilinis Trimba:
Onute, kai su tavimi šoku, tail 

■visai nejaučiu žemės.
Onutė:
— Kurgi jausi, kad visą 

ką mindai mano kojas.
it * .»■ >

ATVIRAS PASIKALBĖJIMAS

— >Laųo dukrelė kasmet vis 
daugiau įr daugiau tampa pana
šesnė į piane.

— Ir poniutė nieko nedera! 
kad apsaugojus dukrelę nuo to1 
panašumo?

■ '*• ‘7 ' s
Sųzana: — Aš tekėsiu už.Įo;

£oir<sj^x&0. j
į 7 ' M’

Draugė: — Malonu girdfĮi. 
Koks jo vargias ?

Suzana: Aį iijerai jo var-
|do nežinau, bet aš turiu Jo tefe-

pat paklausia Antanas

■čia paukšteliai ir paukštytės 
Po .skrandutėm Įvairiom 
Susirinko pikninkąuti, 
Pasidžiaugti savom sp aivom...

, Mikrafone
v Naujas įojias,

- ■ / Prisistatė baritonas
• ir pakraipęs .uodegėlę

. ■ Tuoj padarė . /' 
Pastabėlę:

— Ei, Šnekuti,
Tu, pleputi, ,
Perdaug skriaudi mus’ susaitę. 
Maciau, kaip skriaudei po krūmų 
Tu zylutę, -

; Tą našlaitę.,. ; Ą
— O tu, pove, 

. » Tu valdovę, .

Ir^ukjūrtf tokią wftą, 
Kad suskaldė

U'# zjfatąs ?/// 
SpapeKs gūžei? teę

. Ą. Pievas žino..

į „ m y 4 .fc^Bųtyęrė jš jo Ievą. • VJ 
' ' RHkti • flolerifis kasdieną

Vį$tv?I>U£Jfc

3..Chicago, 8, Ill. Friday, June .25,’ 1982
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Kunigo dr. J. Sakevičiaus 50 metą 
kunigystes minėjimas

1982 m. birželio mėn. 20 d. 
10:30 vai. šv. M. Marijos Gimi
mo parapijos, bažnyčioje, Mar
quette Parke, buvo konceleb- 
raotos št. Mišios. Mišias atna
šavo solenizantas su kunigų 
asista: Jileb. Ą. Zakarauskas, 
kan.'V. Zakarauskas, kun. dr. V. 
Rimšelis, kun. D. Petrauskas, iš 
Romos. Mišiose dalyvavo' ir 
daugiau kunigų.

Pamokslą pasakė klebonas A. 
Zakarauskas. Trumpai paminėjo, 
solenizanto mokslą, pareigas irj 
kitas kunigiškas dorybes.

šv. Mišių auką. n?šė: sesuo 
dr. J. Danilevičienė ir brolis 
Juozas. Giedojo parapijos cho
ras, vadovaujamas muziko- Li
no, vargonais!grojo p-lė Eituty* 
te, solo giedojo J. Vazrtelis. 
Daug asmenų ėjo prie šv. Ko-

, munijo’s. Pabaigai choras sugie
dojo “Marija, Marija”, Bažny
čia buvo piįna žmonių.

' * * »
Antrą valandą rinkomės į 

Liet. Tautinius namus akademi
jai. Komiteto .narys. L. Jaras, 
pradėdamas minėjimą, pakvie
tė kleboną A. Zakarauską vado
vauti. Invokaciją sukalbėjo Ma? 
rijonų vienuolyno provincijolas 
kun. dr. V. Rimšelis. ’ ' ■

Pirmininkaująs kleboną' • A. 
Zakaruskas solenizanto garbei 
prašė pakelti šampanų taures 
ir sugiedoti “Ilgiausių, metų'”, 

j Prie garbės stalo sėdėjo: kun. 
dr. J. Sakevičius, kan. V. Zaka
rauskas, kun. dr. V. Rimšelis, 
kun. dr. 1. Urbonas, dr: J. Dani
levičienė, kun. Gelažius, kun. A. 
Mikolaitis, kun. K; Kuzminskas 
ir kum.J. Velutis. Vėliau atėjo 
ir kurt. dr. J. Prunskis.
? Klebonas A; Zakarauskas! pri
stato brolius: Juozą, Gediminą, 
Česlovą. Plojame solenizanto 
giminėms. . į-
* Pirmininkauj.ąs?klę&^^. Zą- 
karauska's ^r^auo-^veŽinta-- 
jus raštu,, ir .telegramomis: po
piežius Jonas Paulius II, vysku
pas V’. Brizgys, giminės iš Ar
gentinos, iš Maskvos kuri. Ma-‘ 
žeika (jo studijų draugas), iš 
Kanados M. V. Tamulaičaai, Le
kienė, kun. St Raila, BALFo 
vardu — M. Rudienė, P. ir A. 
Normantai, sesuo Alvira jis Ka
nados vienuolyno^ AL“ir A; Ru
džiai ir kiti prieteliai. ■

Kiek plačiau pakalbėjo kuni
gas dr. V. Rimšelis.

4 * *:•> k
Giminių vardu, dr. J. Starkus 

duoda smulkią gyvenimo, moks
lų, pareigų ėjimo apybraižą.

^Solenizantas gimė 1907 m. 
birželio 30 d. prie Gižų, ūkinin
ku šeimoje. Juozas ir sesuo Elz- < Laikas gydo žaizdas, o ap- 
bjeta mirę. Kunigo vienas bro-kalbds jas padidina.

lis bolševikų nužudytas. Kuni
gu įšventintas 1032 m. birželio 
22 dieną. 1945 m. Romoje gavo 
teologijos doktoratą. Vienu tar- ’ 
pu su kleb. A. Zakarausku ka- ( 
pelienavo šv. Kryžiaus ligoni
nėje. Marijonų vienuolyne ėjo 
įvairias pareigas. Paskutiniu lai-’ 
ku London? lietuvių parapijos 
klebonas. Klausantiems susida-' 
rė įspūdis, kad kun. dr. J. Sake- 
vičius pareigingas kunigas.

Kolega kun. dr. I. Urbonas, 
sveikino ir paminėjo studijas.^ 
J, Jokubka sveikino Anglijos 
klubo vardū; -dr. K. Dabrila,I 
kaip Marijampolės gimnazijos ’ 
bendraklasis, prisiminė gimna
zijos laikus; Daina Dumbrienė 
skaitė poeto Mačernio eilėraštį 
ir linkėjo Dievo palaimos.

* » *
Klebonas pakvietė muziką M; 

Motekaitj paskambinti pianinu. 
Skambino Šopenęr baladę; Šim
kaus — U‘O kur tu nakvosi?”;] 
Kačanausko — “Sutemos”; Lis- 
to — Fugą. Muzikui plojome.

Klebonas primena kunigų se
minarijose giesmę “Vivat”, ku
rią kunigai sugieda. s

Solenizantas visiems nuošir-i 
džiai dėkoja, išvardindamas a$-J 
menrs, prisidėjusius prie akade
mijos sUrngimd, kolegoms ku
nigams, giminaičiams ir visiems 
dalyviams: 1 J J

: Kan. V. Zakarauskas pras-T 
minga malda baigia šią šaunią: 
akademiją. Dalyvavo pilna Lietj 
Tautinių namų salė.

Skirslėmės apie 6 vai. vakaro* 
Galima sąkyti, dalyvavo rinkti
nė publika. Didelė pagarba kle
bonui A. Zakarauskui už puikų 
pirmininkavimą su humoru.

r ų K. Paulius

Ūkininkas 'Jules Breton

IŠVYKA Į PASAULINĘ PARODA
Gegužės 22 dienos rytą iš Ra

mada Inn, puikus* Tri-States 
Tours limuzinas, paima penkis 
Rockfordo keliautojus, čia pra
dėjome kelionę į Knoxville In
ternational Energy Exposition - 
World’s Fair 1982. Theme “En
ergy Tunis the World”.

Paroda prasidėjo gegužės 1 d. 
Knoxville, Tennessee, ir baigsis 
Spalio 31 dieną. Davenport, Iowa 
Holiday Inn, pasiekėme 7 vai. 
Čia mūsų laukė Tri-State Tours 
autobusas su 25 keliautojais, at
vykęs iš Galena, UI. Autobuso 
palydovė prisegė mums korteles, 
o šoferis paėmė bagažą. Nuo šio 
momento mes būsime viena šei
ma, per šiašiais dienas.: Paaiški
no taisykles, prašė j^ laikytis, 
kad kelionė gerai-sekt5fci.^?.

Pasiekus Urban a-Champaign, 
prisidėjo dar du keliautojai, Čią 
nemokamus susipažinimo pietus 
davė kompaniją.- Keliautojai,

s.vGlen-h:Mich. j daugumoje pensininkai, vyras
’ j su žmona ir keturi viengungiaL

PRISIVEISĖ NE MAŽAI 
BRIEDŽIŲ

Michigane dar nėra tirštai ap
gyventos vietovės. Be to gausu 
miškų; ir kitokių medynų, kur 
gana patogios sąlygos veistis 
ijriėiižiams. - Rudens metu jie 
yra medžiojami, nors jų vis dar 
daug lieka. Anksti pavasarį jie 
apėda vaismedžių žemiau augan* 
čias šakutes, vėliau metasi į dar
žus ir tenai nuėda pamidorų, 
burokėHųr, ar -kitų, atmainų dar
žovių daigus. Nuostolių briedžiai 
ir. kitokie laukiniai gyvulėliai 
ūkininkams pridaro nemažai,

J. J -tis.

go, ir .5 vai. pasiekiame Cincin
nati, Ohio ir nakvojome.

Sekantį rytą, gavome vadovę, 
kuri parodė įdomesnes Cincin
nati miesto vietas. Išvažiavę, 
sekmadienio * pamaldas atlikome 
važiuodami. Mūsų palydovė pa
skaitė Evangeliją. Visi sukalbė
jome uTeve mūsų” ir pabaigai 
tris religines giesmes, užrekor- 
duotas, perdavė per autobuso 
stero įrengimus. Jautėmės, kaip 
bažnyčioje.

Važiuodami Kentucky keliais, 
matėme dideles ganyklas, ap
tvertas tvoromis. Jose ganėsi 
kumelės su komeliukais ir kiti 
lenktynių arkliai. Šioje valstijo
je jie auginami ir treniruojami. 
Laikui praleisti,' lošiame arklių 
lenktynes. Gana įdomus ža^dft1 
mas. Knoxville pasiekėme 5 -Vali 
ir čia 10 mylių nuo parodos 
Prim way Inn apsistojome. ■ "

Pirmadienį 10 vai. išvykome 
į parodą. PalyHo<vė davė iėjirho-

_ bilietu ir Reboarding pass. Lai- kas bėgo labai greitai. Buvo gra- 
Važiuojame toliau, lošdami Bin- kas - 10.30, Platforma-F,' 386. žiu tautiškų meninių pasirody-

mų. Vietų .skaičius buvo ribo- 
- - tas; nevisada galėdavai patekti.

Is dienos pasikeitė naktis. Su
žibo elektros iliuminacijos, ku- 
r.os dar gražiau papuošė paro
dą. Si paroda yra skirtinga nuo 
anksčiau matytų, nes čia-pa^au- 
lio energijos ištekliai ir jų nau
dojimas, parodomas statistikos 
daviniais, kino ekranuose ar pa
veiksluose.

Pabaigai - specialus tai dienai 
paradas. Ore sproginėjo fire
works raketos ir blykčiojo laser 
spinduliai. Su įspūdžiais ir nuo
vargiu 11 vai. grįžome į motelį.

Gegužės 25, Antradienis. Šian- 
dian turime du pasirinkimu: 
vykti į gamtą Great Smokey 
Mountain National Park, ar 
grįžti į parodą. Tik šeši norėjo
me vykti į gamta, todėl 11 vai. 
vėl buvome parodoje. Norėjau 
laivu paplaukioti Tennessee upe, 
bet bilietai šiai dienai buvo iš
parduoti. Išeinu apžiūrėti mies
to.

Knoxville skaitomas energijos 
| centru, nes netoli yra Oak Ridge 

Tai di-

kaimo, kumpi*.
Sugrįžęs j parodą apžirrjiLL 

elektra varomą automnbtl Ten' 
turėjau progos sutikti Jajxnujo** 
vaikščiojanti ir kalbant) įbutą.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ ’ į 

■< i Cosmos Parcels Express Corp. 7’T | 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE | 
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Pagnl sį pasą vakare rasime savo 
autobusą. ?

Eilės autobusų, minia žmonių j National Laboratory, 
plaukia prie šiaurės įėjimo var- Į džiausios pasaulyje tyrimų labo- 
tų. Patekę į parodą, isiskirstome. Į ratorKos. Sis miestas turi apie 
Atistoju eilėje gauti bilietą ir 
pamatyti parodą iš oro. Po gero 
pusvalandžio gavau bilietą, ir iš • 
170 pėdų aukščio gandolos ste
bėjau parodą. 72 aerų plote iš
dėstyti 30 valstybių ir 25 corpo- 
racirų pa vii i jonai.. Amerikos 
šešių aukštų pavilijonas, pritai
kintas naudoti saulės anergiją.
Netoli jo, 266 pėdų aukščio Sun- 
sphere bokštas, su restoranu ir 
stebėjimo platforma.

Čia pat miesto centras ir Ten
nessee upė. Pasiekęs žemę, įsi
jungiau į minią. Visur eilės, sau-j 
lė kepina. Patekęs į pavilijoną. pantas sustabdė lietuvių jauni- 
atsiyėsini, nes vėsinamas. 1 .

Kinijos restorane pavalgiau tuvą ir į Vilniaus universitetą, 
pietus. Iš čia, be eilės, patekau tad siūlau, kad “Draugas” —

200 tūkstančių gyventojų. Tiki
masi ten sulaukti .apie 11 mili
jonų parodos lankytojų. Užėjau 
į turgavietę. Daugybė gerybių 
privesta iš kaimų: uogų, vaisių,

menijomis kaip vakar
Trečiadcnį patekame miestą 

ir grjžtame link rūmų, apž ir ne
darni įdomesne* vieta* F viekę 
Elizabethtown, Kmtuckv pui
kiame Ramada Inn batevre nu
plovėme parodos dulkes. Vaka
re, 7 vai., išvykome į netoli 
esantį miestelį Bardslow.. The 
Old Stable restorane, Tr -State 
Tours kompanija nemokamai 
davė atsisveikinimo pietų- Pui
kus ir įvairus maisU*, bet reikia 
pačiam atsinešti. Už gaunamus 
gėrimus, prie baro reiki > mo
kėti. Keturių a-menų orkestras 
linksmino mu" ligi 11 vJ. Su 
jais jungėsi dainom L ir p-blika.

Rytojaus dieną, lošdami Bin
go. pasiekėme Davenport, Iowa. 
Jau laukė mūsų limuzinas kuria 
parvežė mus Į Rockford:;, prie 
savo namu.

Ši pensininkų šešių d«* nų iš
vyka pas ii ks ilgai atm ntyje, 
nes buvo gerai orgarųzi eta. ir 
draugiški keliautojai, rvrs jų 
tarpe buvau tik vienas Letuvis.

.. A. Kūpamu <as

APGAILESTAUJA, KAD UŽDARE 
KAPSUKO KURSUS

Kadangi “Draugas” ir jo re
daktoriai M.Dr. ir b.kv., susi
jaudinę, su - dideliu širdies gai
lesčiu, tiesiog klaupdami ant 
kelių, apgailestauja, kad o’ku-

mo vežimą veltui į okup. Lie-

1 j'l pavrlijoną*. Kinijos pavilijone 
yra daug ko pamatyti, todėl prie 
jo eilės labai ilgos.

Bevaikščiojant po paroda lai

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią

, Chicagos lietuvių istorijų
(1869 — 1959 metai).;
.664 psl., vardynas. ;

Minkšti viršeliai. Kaina $15.
Persiuntimas — $1.

’ 1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Inž. LICDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ 
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 kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 
, ' ir patarė mums toliau studijuoti.

į-7 ' • Ęeina $25. Kieti viršeli*!. Paštas $2.

R W*"’ NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, IL 50608

M.Dr. ir b.kv., atsidėkodami ir 
pagerbdami okupantą už tokius 
jo didelius nuopelnus Amerikos 
lietuvių jaunimu^ pastatytų 
Brežnevui paminklą prie ‘Drau
go” redakcijos. Ir tai reikia vyk? 
dyti labai skubiai, kol Brežne
vas dar gyvas, žinomą, gal dar 
atsiras kas nors ir iš frontinin
kų, kurie prisidės šimtinėmis 
ir tūkstantinėmis, nes čia yra 
jų visų bendras reikalas.

Štai kaip rašo' b.kv, “Drauge” 
birželio 17 d.: “Buvo dar viena 
Lietuvos (nerašo okupuotos) pa
žinimo priemonę — Lietuvių 
kalbos kursai Vilniuje. Juos'iš 
viso lankė gal apie 200 jaunuo
lių iš įvairių kraštų. Nors kai

kas iš mūsų “korė šunli" ant 
vykstančių j tuos kursun jiunuo- 
lių ar ant juos leidžiančiu tėvų, 
bet nė vienas jaunuolis L. tokių 
kursų negrįžo su*ižavėj»-s ko
munizmu. Taigi nenu įstabu, 
kad okupacinė valdžia tu *> kur
sus, kaip netarnaujanč us jo 
interesams, nutraukė." (’) kam 
jie tarnavo? — AM.)

Ar nedirba kariai* b kv. su 
KGB agentais? Iš kur js turi 
tokias tikslias žinias? Jis žino, 
kiek jaunuolių lankė kurs*. Ar 
nebuvo jis tas redaktori re, ku
ris darė 
mą — 
kas ne? 
skaičius
apie 200. Be to, žino, tad nė 
vienas jaunuolis nenuėję dirbti 
okupantui.

O aš galiu tą jd teigimą pa
neigti ir nurodyti, kad Vasario 
16-os gimnazijos auginti: is, ne
seniai baigęs gimnaziją Romas 
Šileris jau tapo komu tretinės 

(Nukelta j penktą p elapį)

mokinių apklausinėji- 
kas . tinka važiavimui, 

Už tai jis line, koks 
buvo nuvažiav* s, net

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• i LITERATŪRA, lietuvių literatures, meno tr '.noksiu 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vlne<~ 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. S ankot, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičimi ir Ve 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nootrauk: tnl* b 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rflkftdės ir A. VarM 
kūrybos poveikiais. 365 puri. knyga kainuoja tik 83,

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* ‘!r taš
kinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai ip'< dainą 
Iventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedalauojan- 
dems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duara Mdmia 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusk, kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke tpraly. 
‘as Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai n» Masas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio bul^n lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapi; knygs 
parduodama tik už 82.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Toroo-Ttn-alauaka 
tdomiai paradyta studija apie Rytprūsius, remiantis Paka nėa fr 
Labguvos apskričių duomenimis. ApraiymaJ Jdomtit kiekvienam 
HetuviuL Leidinys fllnstruotas nuotraukom^ pabaigoje wiame 
ritovardžių pavadinimai Ir jų vertiniai J vokiečių kalba. Labai 
gandingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių lemėlaplg. Kaina M,

'• KĄ EAUMfS L1MK, ralytojoa Petronėlės Ortsta'tti ati
minimai ir mintya apie asmenis ir vietas neprfk. Uetuvo;e Ir ptr» 
maišiai* bolševikų okupacijos metai*. Knyga tari 234 p *'apiua, 
bet kainuoja tik 83. •

• JULIUS JANONIS, poetas ir revollodonlerlua, nacipra*- 
ta* Ir klaidingai interpretuojama* gyvenime Ir politikoje; ik m 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą t* poe- 
riją. Dabar būtų jį galim* pavadinti kovotoju už žmogau Meet. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

> 8ATTRINCS NOVKLfS, M. Eoečenko Hryba, I. Ti JdAe 
rertfmaa. 206 p«L knygoje yra 40 sąmojingų norelių. Katre

Knygos gaunamo* Naujienose, 17W So. HabM Si, Ohletg^ 
DC V068K JBteakut RŽtK* priStO Bohq BMtaaK

3 -—Naujienos, Chicago, 8, HI. Friday, J tree 25. 1982
• r



W -■........ ■ • ■■■ ____ _ '¥• irimwias sydytojas, — dėstoHMODERNI MOZAIKA IR MAGARYQOS dytojas pacientui.

Dėsto šio skyriaus redaktoriai su išimtimi, kad laikas nėra gro- 
jįp spec:ali$ta$.

POETAI IR TRO-IALETAI
Nuvažiavę švaisto grašius 
“Tarybinėj”, prie gubos — 
žemelis ir pon’s -Rekašius 
Iš “Akiračių” stubos.
Paflirtavę su engėjais — 
Meno, mokslų daktarai ;
Liko Kremliui geradėjais, 
Grjžę skelbias atvirai.
Pritaria “Vienybės” damos, 
“Girnakalis” — kakšt-kakšt-kakšt.
Ii’ nuo -“Draugo*’ panoramos
Skrenda bučkiai •— pakšt-pakšt-pakšt.
Gięda operos solistai 
“Laisvės” ir “Vilnies” baruos, 
Šypsos raudoni turistai 
Okupuotos Lietuvos.
Žilos, deglos ir blondinės
Turąvoja be natų;
Rausvo “Aido” gaspadinės — 
Tarybinių sampratų. • ' .
Rašomanai ir poetai ■r’;'-;
ŠŠIeivi, kreivi ar stori; ' '
“Gimto Krašto” trorlo-le-tai / /'A 
Čiulba Kremliui potpuri.

K. Vabalėlio

VAkiTAI KITIEMS

Gydytojas:
— Mano patarimas jumsi, pa

nele, vengti sunkesnių darbų. 
Geriausiai būtų, jei jūs ištekėtu- 1 
mėt už solidaus, pasiturinčio vy
ro, tai galėtumėt ramiai ir leng-j 
vai gyventi. . .

Pacientė, koketiškai žvilgterė
jusi į .gydytoją, paklausė:

tarė?
— Taip, e,su nevedęs, bet mes, 

gydytojai, vaistus prirašome tik 
pacientams, bet patys jų nevaj^ 
toj ame.

kietisj ant' daržovių išpylė visus 
pipiras it sąfcp:

'pįlti pipits’. ‘y ’
j tabokinę,
barstė* daržosiųj
ir tarė:

tabaku.

' ’ V’įęųąs,' gydytojas suridemėįo’ 
žnk>gyrę,7ku^jg ,išgyveno $7 me
tus ir .otiyo dar labai sveikas ir 
stiprūs;;jjį-dyt&jąs jį paklausė:. 

kokiu būdu toi

tųs. ir

VISADA ATSIRAS .
Mažas berniukas labai vąrgo 

sunkiai traukdamas >prieš£ kalną'’ 
vežimėlį, pilnutėlį prikrautą į- 
Vąjrių prekių: dėžučių, maišų, 
ryšulių ... . ' 7
• Gailestinga^ praeivis afganie-’ 
tisj pastabėjęs tą atkaklią ber
niuko kovą sunkų vežimėlį prieš 
kalną tempiant, linguodamas 
galvą tylomis priėjo ir pavargu
siam berniukui padėjo vežimėlį 
užvežti.

4 * 1

Kai abu po labai įtempto dar
bo, didelėmis jėgų pastangomis; 
pagaliau pasiekė gatvės kalne
lio viršūnę, b^išluoslydamas 
gausų prakaitą, praeivis,' atsi
kvėpęs, berniukui tarė: '

— Tu privalai savo darbdaviui, 
pasakyti, kad nekrautų tau to
ki u sunkiu krūviu, nes tokie 
sunkumai ne tavo jėgoms ve
žioti.

— Aiškumas jam tai sakiau.
— O ką jis tau į tai atsakė? .
— Jis atsakė: ;°Jfesijaudinkv 

mieste visada atsiras koks kvai
lys, kuris padės tau.’’

NE PAS TĄ KREIPĖSI^;^;

Gydytoj o ‘ kabinėti’, šuskdni^^ ? 
tėlefonasŽ" ■';

— Ponias daktare,7sarl 
klaidą nepalikau 'pas- įus po' ;
karyščio vizito korsetą, kurį- 
pete man tnusiimti. egzamipaci- 
jos mėtų?. : ; ' . f . -r

— Ne, gerbiamoji.’. Nieko spą?j 
našaus čia nepastebėjau. ' z'

.— Ach, tai greičiausiai -pas- 
dentista ..... ’ ; '

?0UCE

| Broddyue.'Prosįpect parke, be-; 
, *i&W»ėjant ir besidairant į 
| bmSMs, prie manęs prieina pa-1 

žįstamas ukrainietes- Meškos su
daro <nuioi»j|W3ą |efną apie

! rusus. ’
j — žinai tą anekdotą, iš ko su-

4 aidėdavo Rusijos imperijos pi
lietis carų laikai b, >•— paklausia 
mane ukraiBiėliįf.-*;

— Iš kūne,-sielos tr paso, — 
atsakau. . ' •

■ — Gerai! Bet iš ko susideda- 
I dabar Sovietų pilietis? -r- jįvėl 

klausia ukraSįM^įs.^
— Jfežiniftr. ^/papurtau

-va. '.į-''1

lietis carų, laitais, *— paklausia

aoo pilvo,
(-bolševikų)
nemokamo bilieto j koncentra- 

,-eijos stovyklas, — atsako ukrai- 
i nietis.

* #
VĖLĖS NĖRA -NEBYLĖS

Nepriklausomybės karų, metu 
krūmais į apkasus ėjo du geri

; gės Ar Antanas nuo Skieano-: 
nių. Rusų-bolševikų sviendinys 
krito visai mątblLjų, abu apvertė’— Maiki, 3>mo lačiau žmogaus galvojimo ir

>kslo baigtum apeigose nehu- pemaatyjaio ateities procesas ne-
susU?>, kadangi prigimtis ver
čia žmogų taikyte prie bendrojo’ 
gyvenimo, kad būtų galima ja~;
me gyventi. Priežastys gimdo 1 ne 111 ‘ / •; r « ?A- «■
problemas ir reikalauja sprendi "7 .
dimo. Tckm būdu gyvenimas^ ' šia...'Udžas, . x -
keičiasi nori nenori, patinka^ 
ar nepatinka, žinojknas yra toks

k4w’o diplomą. Papasakok 
man, už ką -tave apdovanojo 
tokiu garbingu popierium.

— Tu norėjai pasakyti: moks
lo baigupo pakudą imu, Tėve?

kok man, kokius mokslus tu išė-

- MoMu y>a taM «M« f“ ir įassup^
Ijfctai išlakiau egzawnus iš M- “»»• - »“> Ir *■"'
fybinio uuklėjitnc srities — W-

t

Juozas. >
* Q aš, Juozeli jau ne,.—- pra-- 

šnfhždp Antanas.
— Tai kodėl šneki, jei negy

vas? nustemba Juozas.

— Kaip manai, ląr turėčiau 
paskolinti Antanui? pinigų, ku
rių jis prašo?

— Suprantama! būtinai tą 
padaryk!

—Kodėl?
— Nes kitaip jis gali kreiptis 

ji mane tuo pačiu reikalu.

Iki: — Gydytojas uždraudė 
mano žmonai valgius
per šešios <neae$Ęt^.

Bilu: — Kodėl, — ar tavo mo-

JAUNO KAREIVIO NORAS

Kokioje ginklų rūšyje -norė- 
■tttHi atlikti karinę prievolę? — 
užklausė naūjokų ėmimo komi
sijos pirmininkas sėkmingai 
sveikatos patikrinimą praėjusį 
naujoką.

— Generaliniam štabe! —
Tik po keįetos minučių atsi-, trumpai atsakė naujokas, 
vp. Pimaiausįa pakįlo -Juozas.- ". — Air tu esi kvailas? — pa- 
ūri jis į Antaną, kuris ^uli ir. klausė tokid neįvykdomo pasi

rinkimo nustebintas naujokų 
ėmimo komisijos pirmininkas.

— Ar. tokių kvalifikacijų ten 
reikalaujama? — vėl paklausė 
rimtai, nusiteikęs naujokas.

(Is Kario)
pat paklausia Antanas.

Aš dar

na s ir mokslas.
— Klauąąų, Maaki.
— Sąmoningas dvasinės kul

tūros auklėjimas visa kūrybinio 
s ... -.darbo troškimu išsipildymo.

- .Med^no^ . profesorius taria' Pav.; forma yra' pažymimo ir pa- 
.studęntaihs: _ j .tyrimo pasėka, o žinojimas yra

! 'žinojimo pasėką -Forma yra ob- 

nąęijomis.^ ^Sj-rnieji stato ailŲ nebūtų įmanoma apibrėžti nė 
: smėlio 1 -antrieji mano,! išvaizdos^ nė nustatyti tam tik-
kad jĮfe3Q?§į''gXvęna. •

.SiųdėĮikis-. :
— p.-ką>gii<dard psichiatrai? j 

'■—■ jie ima..honorarą nuo vie-;
— Aš turiu dedelj autografui^-’r a^'ri^'

įlyje

— -'xr ’ W 41A1VJ llkiv j a. — —

ligojus. -hw> sėi^ieių-hanuci-j jektyvi visumos'realybė. Be jos

MELAGIŲ' VARŽYTINĖSE f

Melagių konvencijoje vienas 
dalyvių pasakoja: ■ • . . ; -

rinkinį. Neseniai . ji ’padidinau^ 
nupirkdamas du laiškp/kuriuos 
6avo ranka .buvo parašę JMatū- 
žalis ir šv. Petras. '/ ' 1 '.5

— Visa tai menkniekis,' ,— at
siliepė antras, r- Maso ’ rinkinys- 
yra daug vertesnis:. Jame/ran*; 
dasi paties Adomo rašytas- lais-; 
kas su pašto antspaudu —^ Bo-. 
jus. • * <

— Aš manau, kad ta

būlent: kai Jis pripranta prie| 
kurių nors dalykų, arba prie ko^ 
ties vietovės, tada tuo nesidomi. S 
Prigimtis verčia -jį siekti to, kci

dar nebuvo pergyvenęs. Žmo-3 
gaus vaizduotė, tarytum elektros v 
turbina, gamina naują energiją'! 
•r stumia gyvenimą .pirmyn. Net^ - 
papročius pakeičia naujais pa-* 
-pročiais, nauju supratimu, senas ' 
tradicijas, nežiūrint to, kaip jos! 
buvo svarbios ir reikšmingos 
tada, dabar yra kitaip.

— Sustok, Marki. As beveik ]

! ros tvarkos ribų. Noras skatina 
; prie veiksmo, o ypatingo veiks

mo būdąs, reiškia subjektyvią? 
realybę arba asmeniško žinoji- ' 
mo pasėkas. Tai reiškia, kad pa- užmigau beklausydamas -tavo j 
ž;nimas regimojo ■ pasaulio yra moksliškų -pasakojimų. Eikknej 
dvejopas: įsivaizduotas — kyla 
iš formos, o suprastas — iš troš
kimų ir malonumo dirbant tam 
tikrą darbą.

— Nesuprantu, Maiki, ką tu1

. namo.
— Labanakt, Tėve.

*
; TČIRj.'RAGRINDtO

... -žmork^ — .-Pirmiau mane va-' 
. dinai an^elijiku, o dabar nenori 
nupirkti man skrybėlaitės! -j 
. .Vyrąs: — Bet atsimink, bran-
feipji, jog angelai: nedėvi skrybė- kalbi. Pasakok aiškiau.
Uų. -■‘t .’. ’ ; 1 — Gerai, Tėve. Bus aiškiau,

<, v- Į jeigu panagrinėsime lavybos
< — Ež >tamžta -vartoji, kai vi- ■ procesą tarp permatymo ir Įsfi- 

I’ sa'da čiaudai? . ; / vaizduotos realybės.
su-- —. šešias' nnįiripę i diena j išsilavinimas ir prasideda iš for-

Žmogaus
i dieną.

NESUPRATO DRAUGO i 
NEMIGOS <

— Bala žino, kokia nemiga- 
šiąnakt buvo mane užpuolusi.. 
Visą laiką varčiaus nuo vieno- 
šono: ant kito, — ėil. Skurga. 
Skundėsi savo draugui.

— Taip vartaliodamasis, žino
ma, ir aš neužmigčiau. Reikėjo 
ramiai gulėti, — atsakė draugas.

N-tJAUčIA ŽEMĖS

mos organizuotoj visuomenėj.' 
Sakysime, forma iš pradžių ne--

. aiški ir miglota, todėl, kad su-- 
J dėtin-gos priežastys dar nėra pil- 

’ n ai suprastos. 'Bet kuri problę-, 
ma iš pradžm neaiški ir migio-.

į ta, nes sudėtingos smulkmenos
■ nežinomos.
j Bet kuri f<wma # pradžioje 
gali atrodyti kaip miškas, ku-

’ rio horizontas užgožtas tirštais 
medz;ais. Kai prieini arčiau prie 

■miško, pamatai daug skirtingų 
medžių. Kai taip atsitinka, mįš-

1 kas tebėra tiktai <oima, o iš for
mos ats’randa ir specifiška at
ranka, ką galima įvardinti, pav. 
pušis, beržas ir t.<t. iš to žinome,’

L kad k formos pačios atsiranda, 
kaip iv jų išvaizda, -ir pąsikąr-’ 
toja UHuų sąmoaėję. Iš šito pa-! 
Sik^rtdjūno xp$s ĮsĮgyjaua .s.upija-

4 rimą apie formą jj iwpreu.djuadie

! ATVIRAS pasikalbėjimasįj ^aųma dalyti. Kai forma ubiwj, 
J «iękėp .apię Rojų ^o,rs ypatingą 
* dąlyką. ta<)a j) labiau skątina 
] prie ypatingo veiksmo, pag., 

merrninkas kūrėjas, įkvėpiąs 
kokio nors įspūdžio, skuba tą

| rnintj realizuoti.
—Muki, sustok. Pasįakyk, apie 

ką tų kalbi- Ai pleko nęsuprv* 
to. manau, kad lau pęrdaųg 
ųx>k^lp į privarę?

— Tų. Tlėve, g.-J daugiau žiną’ 
apie arklius- o aš Aiėko apie juos.

Eilinis Trimba:
Onute, kai su tavimi šoku, tai 

visai nejaučiu žemės.
Onutė:
— Kurgi jausi, kad visą 

ką ramdai mano kojas.
•*-•-** Įt > d*' *

— >Laųo dukrelė kasmet vis 
daugiau įr daugiau tampa pana-* 
šesnė 1 mane.

— Ir poniutė nieko nedera* 
kad apsaugojus dukrelę nuo to 
panašumo?

* \ j
Aš tekėsiu už. |O'

t
[.nežinau, K&ryhifcis procesas vj-a 

pirmas ir kartu "paskutinis, dės 
įvykdytas veiksmas yra baigtas.

Suzana: 
policinirtjco.

Draugė: — Malonu girdai. 
Koks jo vardas?

Suzana: — Aš tiarai jo var
do nežinau, bet aš turiu Jo tele
fono numerf.

PAUKŠČIŲ PIKNINKĖLIS
.Čia paukšteliai ir paukštytės . ■ 

Po ^skrandutėm įvairiom 
Susirinko pikninkauti, 
Pasidžiaugti savom spalvom. ;.

Mikraf one» .:
\ -Nmi^s įoęas, 

Prisistatė baritonas
■ ir pakraipęsuodegėlę 

Tuoj padarė 
Pastabėlę: ■ *

. Ei, Šnekuti, ’ . r
Tu. pleputi.
Perdaug skriaudi mūs’ susaitę.
Mačiau, kaip škriaudei po krūmų 
Tu zylutę,

- Tą našlaitę.,.
peye,

ir gailėjo:

Vjštvaitagis
.. ........................- ~ —1 ~i ............ ........ Į »

Naujienos, .Chicago, 8, Hl. Friday, June.25, 1982
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" Kunigo dn J. Sakevičiaus 50 metą 
kunigystes minėjimas

1982 m. Irrželio mėn. 20 d.
10:30 vai šv. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje, Mar
quette Parke, buvo konceleb- 
raotos št. Mišios. Mišias atna
šavo solenžzantas su kunigų 
asista: Jcleb. A. Zakarauskas, 
kan.' V. Zakarauskas,- kun. dr. V. 
Rimšelis, kun. D. Petrauskas, iš 
Romos. Mišiose dalyvavo' ir 
daugiau kunigų.

: Pamokslų pasakė klebonas A. 
Zakarauskas. Trumpai paminėjo 
solenizanto mokslą, pareigas iri 
kitas kunigiškas dorybes.

* Šv./Mišių auką nešė: .sesuo 
dr, J. Danilevičienė ir brolis 
Juozas. Giedojo parapijo's cho
ras, vadovaujamas muziko- Li
no, vargonais įgrojo p-lė Kifu-y- 
tė, < solo giedojo J. Vazrielis. 
Daug asmenų ėjo prie šv. Ko
munijos. Pabaigai choras sugie
dojo “Marija, Marija'*, Bažny
čia buvo .pilna .žmonių.

* * »
Antrą valandą rinkomės į 

Liet. Tautinius namus akademi
jai. Komiteto .narys. L. Jaras, 
pradėdamas minėjimą, pakvie
tė kleboną A. Zakarauską vado
vauti. Invokaciją sukalbėjo Mar 
rijonų vienuolyno provincijolas 
kun. dr. V. Rimšelis.

. Pirmininkaująs kleboną- A. 
Zakaruskas solenizanto garbei 
prašė pakelti šampano' taures 
ir .sugiedoti “Ilgjausiu, me)tų 
y Prie garbės stalo sėdėjo: kun. 

dr. J. Sakevičius, kan. V, Zaka
rauskas, kun. dr. V. Rimšelis, 
kun. dr. I. Urbonas, dn J. Dani
levičienė, kun. Gelažius, kun. A. 
Mikolaitis, kun. K?; Kuzminskas 
ir kun.. J. Velutis. Vėliau atėjo 
ir kurt. dr. J. Prunskis.
j Klebonas A- Zakarauskas/prr- 
stato brolius: Juozą, Gediminą, 
Česlovą. Plojame solenizanto 
giminėms. V
j Pi r mininkauįąs y klebi 
karauska's perskaitosvė^irito- 
jus ..raštu, ir ..telegramomis: po
piežius Jonas Paulius II, vysku
pas V. Brizgys, giminės iš Ar
gentinos, iš Maskvos kuri. Ma-Z 
žeika (jo studiją draugas), iš 
Kanados M. V. Tamulaiciai, Le
kienė, kun. St Raila, BALFo 
vardu — M. Rudienė, P. ir A, 
Normantai, sesuo Alvira iš Ka-

4 • t jL t • j

nados vienuolyno^ M'rir A. Ru
džiai ir kiti prieteliai.

Kiek plačiau pakalbėjo kuni
gas dr. V. Rimšelis.

* *. Jį' V ;. •

Giminių vardu, dr. J. Starkus 
duoda smulkią gyvenimo, moks
lo, pareigų ėjimo apybraižą.

lis bolševikų nužudytas. Kuni
gu įšventintas 1932 m. birželio 
22 dtfeną. 1945 m. Romoje gavo 
teologijos doktoratą. Vienu tar-’ 
pu su kleb. A. Zakarausku ka-J 
pelicnąvo Šv. Kryžiaus ligoni
nėje. Marijonų vienuolyne ėjo 
įvairias pareigas. Paskutiniu lai- ’ 
ku London? lietuviu parapijos 
klebonas. Klausantiems susida- j 
rė įspūdis, kad kun. dr. J. Sake- 
vičius pareigingas kunigas.

♦ ♦ ♦

Kolega kun. dr. I. Urbonas, 
sveikino ir paminėjo studijas, j 
J. Jokubka sveikino Anglijos 
klubo vardu; -dr. K. Dabrila,1 
kaip Marijampolės gimnazijos J 
bendraklasis, prisiminė gimna
zijos la’kus; Daina Dumbrienė 
skaitė poeto Mačernio eilėraštį 
ir linkėjo Dievo palaimos.

* ♦ *

Klebonas pakvietė muziką M; 
Motekaitį paskambinti pianinu. 
Skambino Šopenų baladę; Šim
kaus — “0 kur tu nakvosi?”;’ 
Kačanausko — “Sutemos”; Lis- 
to — Fugą. Muzikui plojome.

Klebonas primena kunigų se
minarijose giesmę “Vivat”, ku
rią kunigai sugieda. ,

Solenizantas visiems nuošir-i 
džiai dėkoja, išvardindamas as-j 
menis, prisidėjusius prie akade
mijos sUrnginid, kolegoms ku
nigams, giminaičiams ir visiems 
dalyviams. 1 f.

Kan. V. Zakarauskas pras-i 
minga malda baigia šią šaunią 
akademiją. Dalyvavo pilna Liet' 
Tautinių namų salė.

Skirslėmės apie 6 vai. vakaro; 
Galima sakyti, dalyvavo rinkti
nė publika. Didelė pagarba kle
bonui A. Zakarauskui už puikų 
pirmininkavimą su humoru.

K. Paulius

Mich. į
PRISIVEISĖ NE MAŽAI ' ' 

BRIEDŽIŲ

Michigane dar nėra tirštai ap
gyventos vietovės. Be to gausu 
miškų; ir kitokių medynų, kur 
gana patogios sąlygos veistis 
briedžiams. . Rudens metu jie 
yra medžiojami, nors jų vis dar 
daug lieką Anksti pavasarį jie 
apėda vaismedžių žemiau augan
čias šakutes, vėliau metasi į dar
žus ir tenai nuėda pamidorų, 
burokėlių,, ar kitų atmainų dar
žovių daigus. Nuostolių briedžiai

-Solenizantas gimė 1907 m. 
birželio 30 d. prie Gižų, ūkinin
ku šeimoje. Juozas ir sesuo Elz-

ir. kitokie laukiniai gyvulėliai 
ūkininkams pridaro nemažai,

J. J - tis.

t Laikas gydo žaizdas, o ap
lieta mirę. Kunigo vienas bro-kalbo’s jas padidina.

\ y SIUNTINIAI I LIETUVA
■ ' - , KAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

/ MARU A N0REIKIEN1

SIUNTINIAI I LIETUVA - |

r ’ Cosmos Parcels Express Corp. |
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

>501 W. 69th St, Chicago, W. 60629 ♦ TeL 925-271J į 
'ifę- ir?'*.<. :-■*<A Z‘ i'' ''''' ! '• '* : , ■ ■ . >' ' t"‘lj
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JAY DRUGS VAISTINE

& IXPTLDGIC WCKPTM • FANNIK KAT &AK.
DUMYNAI • KOSMETIKOS BffiKMKNYS

Atdara Šiokiadieniais nw.

IŠVYKA I PASAULINE PARODA
Gegužės 22 dienos rytą iš Ra

mada Inn, puikus Tri-States 
Tours limuzinas, paima penkis 
Rockfordo keliautojus. Čia pra
dėjome kelionę į Knoxville In
ternational Energy Exposition -
World’s Fair 1982. Theme "En
ergy Tunis the World”.

Paroda prasidėjo gegužės 1 d. 
Knoxville, Tennessee, ir baigsis 
Spalio 31 dieną. Davenport, Iowa 
Holiday Inn, pasiekėme 7 vai. 
Čia mūsų laukė Tri-State Tours 
autobusas su 25 keliautojais, at
vykęs iš Galena, Ill. Autobuso 
palydovė prisegė mums korteles, 
o šoferis paėmė bagažą. Nuo šio 
momento mes būsime viena šei
ma, per šiašiais dienas.: Paaiški
no taisykles, prašė 
kad kelionė gerai- sekfjfei.^'.

Pasiekus Urbana-Champaign, 
prisidėjo dar du keliautojai. Čia 
nemokamus susipažinimo pietus 
davė kompaniją. t, j. Keliautojai, 
daugumoje pensininkai, vyras 
su žmona ir keturi viengungiai.

go, ir .5 vai. pasiekiame Cincin
nati, Ohio ir nakvojome.

Sekantį rytą, gavome vadovę, 
kuri parodė įdomesnes Cincin
nati miesto vietas. Išvažiavę, 
sekmadienio'pamaldas atlikome
važiuodami. Mūsų palydovė pa
skaitė Evangeliją. Visi sukalbė
jome “Teve mūsų” ir pabaigai 
tris religines giesmes, užrekor- 
duotas, perdavė per autobuso 
stero įrenginius. Jautėmės, kaip 
bažnyčioje.

Važiuodami Kentucky keliais, 
matėme dideles ganyklas, ap
tvertas tvoromis. Jose ganėsi 
kumelės su komeliukais ir kiti 
lenktynių arkliai. Šioje valstijo
je jie auginami ir treniruojami. 
Laikui praleisti,' lošiame arklių' 
lenktynes. Gana Įdomus žaĮdi( 
mas. Knoxville pasiekėme 5 -Vai) 
ir čia 10 mylių nuo parodos 
Primway Inn apsistojome. • ”

Pirmadienį 10 vai. išvykome 
į parodą. Palydovė davė iėjlmo.1 
bilietĄ ir Ręboarding pass. Lai

Važiuojame toliau, lošdami Bin- kas - 10.30, Platforma-F, 386.

Aleksas Ambrose,

mų. Vietų - skaičius buvo ribo
tas; nevi^ada galėdavai patekti.

Is dienos pasikeitė naktis. Su
žibo elektros iliuminacijos, ku- 
r os dar gražiau papuošė paro
dą. Si paroda yra skirtinga nuo 
anksčiau matytų, nes čia-pa.sau-
lio energijos ištekliai ir jų nau
dojimas, parodomas statistikos 
daviniais, kino ekranuose ar pa
veiksluose.

Pabaigai - specialus tai dienai 
paradas. Ore sproginėjo fire
works raketos ir blykčiojo laser 
spinduliai. Su įspūdžiais ir nuo
vargiu 11 vai. grįžome į motelį.

Gegužės 25, Antradienis. Šian- 
dian turime du pasirinkimu: 
vykti į gamtą Great Smokey 
Mountain National Park, ar 
grįžti į parodą. Tik šeši norėjo
me vykti į gamta, todėl 11 vai. 
vėl buvome parodoje. Norėjau 
laivu paplaukioti Tennessee upe, 

i bet bilietai šiai dienai buvo iš- 
j parduoti. Išeinu apžiūrėti mies-

Pagal si pasą vakare rasime savo Knoxville skaitomas energijos 
autobusą. { centru, nes netoli yra Oak Ridge
Eilės autobusų, minia žmonių Į National Laboratory. Tai di- 

' plaukia prie šiaurės įėjimo var-| džiausios pasaulyje tyrimų labo- 
tų. Patekę į parodą, isiskirstome. Į ratorr'os. Sis miestas turi apie 
Atistoju eileje gauti bilietą ir j 200 tūkstančių gyventojų. Tiki- 
pamatyti parodą iš oro. Po gėrei masi ten sulaukti.apie 11 mili- 
pusvalandžio gavau bilietą, ir iš jonų parodos lankytojų. Užėjau
170 pėdų aukščio gandolos ste
bėjau parodą. 72 aerų plote iš
dėstyti 30 valstybių ir 25 corpp- 
racivų pa vii i jonai.. Amerikos 
šešių aukštų pavilijonas, pritai
kintas naudoti saulės anergiją. ; 
Netoli jo, 266 pėdų aukščio Sun- 
sphere bokštas, su restoranu ir 
stebėjimo platforma.

Čia pat miesto centras ir Ten
nessee upė. Pasiekęs žemę, įsi
jungiau į minią. Visur eilės, sau-j 
lė kepina. Patekęs į pavilijoną į pantas sustabdė lietuvių jauni- 
atsiyėsini, nes vėsinamas. T* _ . .

Kinijos restorane pavalgiau tuvą ir į Vilniaus universitetą, 
pietus. Iš čia, be eilės, patekau siūlau, kad “Draugas” —

į turgavietę. Daugybė gerybių 
privesta iš kaimų: uogų, vaisių,

į jų pavrlijoną: Kinijos pavilijone 
yra daug ko-pamatyti, todėl prie 
jo eilės labai ilgos.

’ Bevaikščiojant po paroda lai
kas bėgo labai greitai. Buvo gra
žių tautiškų meninių pasirody-

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, 'sutvarkė ir išspausdino geriausią

. Chieagos lietuviu istoriją 
(1869 — 1959 metai)., 
\664 psl., vardynas.

Minkšti viršeliai. Kaina S15.
Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

| ; 3 , ’ Inž. UODAS MIKŠYS,
" 50 metų studijavęs, kaip

r s Iš PRAEITIES ŪKANŲ
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 kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

į-T Ęaina $25. Kieti viršeliai. Paštas $2.

NAUJIENOS
QT 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 50608

sūrių ir kitų. Apetitą kėlė gra*-- 
žiai išrūkytas, kaip Lietuvos* - 
kaimo, kumpis. -C

Sugrįžęs į parodą apžiurėjauZZ 
elektra varomą automobilį. Ten ’ 
turėjau progos sutikti Japonijos’ 
vaikščiojantį ir kalbantį rabotą.
Diena baigėsi panašiomis cere
monijomis kaip vakar.

Trečiadenį paliekame miestą 
ir grįžtame Ijnk namų, apžiūrinė
dami įdomesnes vietas. Pasiekę 
Elizabethtown, Kentucky, pui
kiame Ramada Inn baseine nu
plovėme parodos dulkes. Vaka
re, 7 vai., išvykome į netoli 
esantį miestelį Bardstown. The 
Old Stable restorane, Tri-State 
Tours kompanija nemokamai 
davė atsisveikinimo pietus. Pui
kus ir įvairus maistas, bet reikia 
pačiam atsinešti. Už gaunamus 
gėrimus, prie baro reikia mo
kėti. Keturių asmenų orkestras 
linksmino mus ligi 11 vai. Su 
jais jungėsi dainomis ir publika.

Rytojaus dieną, lošdami Bin-
go, pasiekėme Davenport, Iowa. 
Jau laukė mūsų limuzinas, kuris 
parvežė mus į Rockfordą, prie 
savo namu.

ši pensininkų šešių dienų iš
vyka pasilks ilgai atmintyje, 
nes buvo gerai orgaųizuota. ir 
draugiški keliautojai, < nors 'jų
tarpe buvau tik vienas lietuvis.

A. Kapačinskas

APGAILESTAUJA, KAD UŽDARĖ
KAPSUKO KURSUS

Kadangi “Draugas” ir jo re
daktoriai M.Dr. ir b.kv., susi
jaudinę, su ■ dideliu širdies gai
lesčiu, tiesiog klaupdami ant 
kelių, apgailestauja, kad o'ku-

mo vežimą veltui į okup. Lie-

M.Dr. ir b.kv., atsidėkodami ir 
pagerbdami okupantą už tokius 
jo didelius nuopelnus Amerikos 
lietuvių jaunimui^ pastatytų 
Brežnevui paminklą prie ‘Drau
go” redakcijos. Ir tai reikia vyk? 
dyti labai skubiai, kol Brežne^ 
vas dar gyvas, žinomą, gal dar 
atsiras kas nors ir iš frontinin
kų, kurie prisidės šimtinėmis 
ir tūkstantinėmis, nes čia yra 
jų visų bendras reikalas.

•Štai kaip rašo' b.kv. “Drauge” 
birželio 17 d.: “Buvo dar viena 
Lietuvos (nerašo okupuotos) pa
žinimo priemonę — Lietuvių 
kalbos kursai Vilniuje. Juos 'iš 
viso lankė gal apie 200 jaunuo
lių iš įvairių kraštų. Nors kai

kas iš mūsų “kūrė šunis” ant 
vykstančių Į tuos kursus jaunuo
lių ar ant juos leidžiančių tėvų, 
bet nė vienas jaunuolis iš tokių 
kursų negrįžo susižavėjęs ko
munizmu. Taigi, nenuostabu, 
kad okupacinė valdžia tuos, kur
sus, kaip netarnaujančius jo 
interesams, nutraukė.” (O kam 
jie tarnavo? — AM.)

Ar nedirba kartais b.kv. su 
KGB agentais? Iš kur jis turi 
tokias .tikslias žiniąs? Jis žino, 
kiek jaunuolių laukė kursus. Ar 
nebuvo jis tas redaktorius, ku
ris darė mokinių ' apklausinėji
mą — kas tinka važiavimui, 
kas ne ? Už tai jis žino, koKs 
skaičius buvo nuvažiavęs, net 
apie 200. Be to, žino, kad nė 
vienas jaunuolis nenuėjo dirbti 
okupantui.

O aš galiu tą jd teigimą pa-' 
neigti ii* nurodyti, kad Vasario 
16-os gimnazijos augintinis, ne
seniai baigęs gimnaziją. Romas'1 
Šileris jau tapo komunistinės 

(Nukelta j penktą puslapį)

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS 
.LITERATŪRA, lietuvių literatūros, Tnencr lr mcdūslc 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vlne<~ 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankų 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis b 
M, K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkitelės ir A. Varno
kūrybos poveikslais. 365 pusi knyga kainuoja tik 83.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir kra
tinių lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės a Primint m ai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS G V V ENTMAS, Antano Rūke apraly.
‘ag Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne gausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite- 
•atūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 82. (

• LIETUVIŠKASIS PAMARTS, Henriko Tomo-Tamašsuskg 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė* Jj 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvtemirn 
lietuviui Leidinys ūlustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
ritovardžių pavadinimai Ir Jų vertintai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių Žemėlapis. Kaina M.

• KĄ UAUMtS LlMlt, rašytojos Petronėlės Orintaitės attfr
alinimai ir mintyj apie asmenis ir vietas neprfk. Lietuvoje Ir plr. 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 pualapius, 
*>et kainuoja tik S3. >

p JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras* 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe* 
riją. Dabar būtų j| galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teūea. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja M.

'• SATYRINIS NOVELfS, M. Eoečenko kūryba, T. Valaifle 
rertfmaa. 506 pat knygoje yra '40 sąmojingų novelių. Kaina (X

Knygos gaunamos Naujienose, 17W So. Halstad St, Chicago, 
IE V0ŪM. ŲšaakaM paltį, prfd*3 BHMomc

- —. , ■ — - . ........ ■■■ ■ ■■ .. —
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus Bekm-arttentes,

Kremliui reikalinga lietuviška duona
Rusija du šimtmečiu buvo geriausias Europos aruo

das. Rusų ūkininkas pagamindavo pakankamai duonos 
ne tiktai visiems rusams, bet jis pajėgdavo pagaminti 
maisto rusų kariuomenei, valdžios pareigūnams ir vi
siems rusų pavergtiems kraštams Azijoje, Kaukaze, Bal
kanuose, ir daug išveždavo į Vokietiją bei Angliją. Vež
davo užsienin ne tiktai javus, bet ir mėsą, sviestą, me
džius, degutą, gintarą, medų bei kitus gaminius.

Sovietų planuotojai patys buvo Įsitikinę, kad jie pa
jėgs ne tiktai' sau pasigaminti reikalingo maišto, bet 
kad dar galės didoką jo kiekį ir užsienin išvežti. Popie
riniai Lenino planai buvo aiškūs ir tikri, kaip jis rašė. 
Bet tikrovė būva visai kitokia. Sovietų planai ir jų vykdy
tojai pagamindavo Hųpnos ir mėsos tiktai kariuomenei 
ir policijai, nes šios dvi jėgos buvo stipriausias valstybi
nis ramstis. Be kariuomenės ir be policijos Sovietų val
džia nebūtų pajėgusi išsilaikyti vienerius metus.

Bet Leninas nepasitikėjo nei sovietine kariuomene, 
nei policija. Leninas pasitikėjo iš monarchistų pas bolše
vikus perbėgusiu Tuchačevskiu, svarbiausiu sovietinės 
armijos organizatorium, bet jis nepasitikėjo kitais riio- 
narchistais, įstojusiais į “raudonąją armiją”. Jis Suorga
nizavo specialią komisiją (črezvyeaihaja komisija) vien 
tiktai Sovietų valdžiai ginti. Trumpai, ši komisija vadi
nosi Čeką. Ta komisija valdo Sovietų Sąjungą ir šiandien. 
Čeką įsteigė Vilniuje gimęs Dzeržinskis, jam padėjo 1st-’ 
vis Lacis, o ją padidino ir sumodernino Jurijus Andro
povas.

Andrcpovas yra komunistų partijos centro komiteto 
specialios komisijos pirmininkas. Iki šio meto to devynių 
narių komiteto pirmininku buvo Brežnevas, bet nuo Brež
nevo širdies smūgio, to komiteto pirmininku buvo išrink
tas Andropovas. Nuo to komunistų partijos 9 asmenų 
komiteto priklauso ir čekos, dabar vadinamos KGB — 
valstybinio saugumo komitetas.

Andropovas, premjerui leidus, gali suimti bet kurį 
maršalą, generolą, pulkininką ar kurį kitą karį, jį tar
dyti, “teisti” ir sušaudyti. Tą patį gali padaryti su bet

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

— Taip, bet tokios, per kurią šviesa trykšta 
kaip per rėtį.

Tačiau tolimesnį jų ginčą nutraukė pakelei
vingasis kovotojas, tardamas:

— Tikriausia, Krokuvoj sustosiu, nes girdė
jau apie turnyrus ir su džiaugsmu išbandysiu sa
vo jėgas; o ir šis mano brolėnas, nors ir jaunas ir 
beūsis, nevienus šarvus matė ant žemės.

Svečiai žvilgterėjo į jaunuolį, kuris linksmai 
nusijuokė ir, užvertęs rankomis ilgus plaukus už 
ausų, pakėlė indą su alumi prie lūpų.

Vyresnysis riteris pridūrė:
— Pagaliau, kad ir norėtume grįžti, netu

rim kur. ' '
— Kaip tatai? — paklausė vienas bajorų.

— Iš kur esate ir kaip jus vadina?
— Aš vadinuos Macka iš Bogdanieco, o šis 

paauglis, mano brolio sūnus, vadinasi Zbyška. 
Mūsų herbas yra Neaštri Pasaga, o šūkis — 
sveikas!

— Kur yra tas jūsų Bogdaniecas?
— O, geriau klauskite, ponai broliai, kur 

buvo. nes jo jau nebėra. Dar Grimalitų ir Naten- 
-Jų k?, metu sudegino mūsų Bogdaniecą iki pa
matų taip, k; d tik senas namas beliko, o, kas bu- 
vo, išgrėbstė; t rnai išbėgiojo. Liko plika žemė. 
,es ir kumečiai, gyvenę kaimynystėje, patraukė

kuriuo policijos tarnautoju, diplomatu, mokytoju, lūži- 
nerium, daktaru ar kitu valstybės pareigūnu.

Čekistai ar kagėbistai pajėgia valdyti Sovietų karo 
jėgas, sovietinę policiją ir rusiškąją komunistų partiją, 
bet kagėbistai per 60 metų nepajėgė pagadinti duobos 
visiems Sovietų karo jėgų pavergtiems gyventojams. 
Duonos turi kariai, policija ir komunistų partijos nariai. 
Lenkai drįso atimti šias privilegijas komunistų partijos 
nariams, užtat Lenkijoje kilo didžiausia suirutė, o pa
čiame Kremliuje didžiausia baimė.

Lenkai neatėmė privilegijų iš karo vadų, neatėmė jų 
iš policijos, užtat lenkų karo vadai ir policija stengiasi 
grąžinti lenkų komunistų partijos nariams atimtas pri
vilegijas. Kremlius bijo, kad ir rusų darbininkams be
ateitų mintis atimti tas privilegijas iš Rusijos koihuhistų 
partijos narių. Nei Brežnevas, nei Jaruzelskis nebūtų 
tokie nutukę, jeigu jie turėtų maitintis iš to davinio, iš 
kurio maitinasi Lenkijos darbininkas, jaruzelškis suėmė 
2,000 Lenkijos darbininkų Solidarumo vadų, bet jis dar 
nedrįsta grąžinti iš komunistų partijos narių atimtas 
privilegijas.

Brežnevas nedrįso skristi į New Yorką ir susitikti 
Jungtinėse Tautose su prezidentu Reaganu, bet jis per
skaitė specialistų paruoštą kalbą sušauktam aukščiau
siam komunistų partijos plenumui, kuria jis ragino visus 
Sovietų Sąjungos gyventojus pagaiiiihti daugiai! įvairaus 
maisto produktų. Šitas reikalas visai Sovietų Sąjungai 
yra toks svarbus, kad visi privalo mesti kitus darbus ir 
gaminti daugiau maisto.

“Kartu su Aprūpinimo maisto produktais programa, 
— komunistų partijos centro komitetų nariams aiškino 
Brežnevas, — ... mes turime apsvarstyti ir priimti sis
tema priemonių — agropramoninio komplekso Valdymui 
gerinti, ekonominiam mechanizmui tobulinti...”

Pagrindinės Brežnevo kalbos mintys buvo išverstos 
lietuviškai ir atspausdintos Vilniuje leidžiamos Tiesos 
pirmame puslapyje. O birželio 5 dienos Tiesoje jau at
spaustoj. svarbesnės aukščiausios sovietinės Lietuvos ta
rybas narių'kalbos. Kalbos trūnipos, bet jos aiškiai pa
sakė, kad lietuviai turi pagaminti riisaniš daugiau duo
nos, mėsos ir riebalų. Kad bėrėįfedlirigai nereikėtų raši
nėti, okupantas Į aukščiausią Lietuvos;, tarybą privarė 
rusų; drįstančių lietuviams pasakyti, ką jie turi tuojad 
pradėti daryti. Kas mokės skaityti, tai tose kalbose pa
stebės, ko dar nėra sovietintoje Lietuvoje.

Štai vienos aukščiausios Lietuvos tarybbš narės pa
sakyta kalba:

“Deputatės A. ROMASLOVSKAJOS kalba
Rūpinimasis žmogaus gerove — tai ir rūpinima

sis jo sveikata. Neatsitiktinai kaimo gyventojų medi
cininio aptarnavimo gerinihlo problemcfe buvo švais
tomos Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos .Prezi
diumo posėdyje, jos visada yra vietinių Liūtldibs de
putatų tarybų darbotvarkėje. Tai padėjo išplėsti res
publikoje, taip pat ir Trakų rajone, medicinos ĮšUf

Tačiau dar yra neišspręstų klausimų. Antai rei
kia skubiai suremontuoti Elektrėnų ligoninę ir pa
statyti prie jos priestatą, čia reikalinga Lietuvos 
TSR sveikatos apsaugos ministerijos ir Vyriausiosios 
energetikos ir elektrifikacijos valdybos pagalba. Bū
tina atidaryti ambulatorijas daugelyje didelių gyven
viečių. Tam reikia pagerinti statybininkų darbą. Visų 
pirma tai pasakytina apie Elektrėnų kilnojamąją me
chanizuotą koloną, Trakų tarpkolūkinę statybos or
ganizaciją, kurios metų motais heįvykdo planinių

toliau į miškus. Atsistatėme su broliu, tėvu šito 
štai paauglio, bet kitais metais potvynis mums 
viską nunešė. Paskui brolis mirė, ir aš likau su 
našlaičiu. Galvojau tada: nenusėdėšitt! O tuo me
tu kalbėjo apie karą ir apie tai, kad Jaska iŠ 
Olesnicų, kuri karalius Vladislovas isšiūntė į Vil
nių pakeisti Mikalojų iš Moškožovo, tftpešttogūi 
ieško visoje Lenkijoje riterių. Pažindamas gar
bingą vienuolyno viršininką ir mūsų giminaitį 
Ją is leos, įkelčiau jahi žeriię, b už pi h i giri

paprastai į karo žygį apsirengiama; bernioką, ku
riam jau buvo dvylika metų, užsodinau ant ponid 
ir — pirmyn pas Jaską iš Olesnicų.

— Su paaugliu?
— Tuo metu nebuvo jis net it paauglis, tik 

tvirtokas pagal savo amžių. Būdavo, dvyliktai
siais metais atrems kilpinį į žemę, prispaus pilvų 
ir taip įtemps lanką, kad joks anglas, kuriuos 
mes prie Vilniaus matėme, gėriau heįtempdato.

— Toks jis štiprtls būto?
— Mano šalmą hešdavo, 6, būdamas trylikos 

žiemų, net ir skydą.
— Kovų, turbūt, jums nestokodavo?
-j- Del Vytauto. Sėdėjo kunigaikštis pas kry

žiuočius,, kurie kasmet rengdavo žygius į Lietu
vą, prie-Vilniaus. Su jais vykdavo įvairių tautų 
žmones: vokiečiai, prancūzai ,prie kilpinių grei- 
čiausieji anglai, čekai, šveicarai ir burgundai. Jie 
kirto miškus ir pakeliui štate pilis ir pagaliau vi
są Lietuvą ugnimi ir kalaviju naikino taip, kad

V. twit) GYVENIMO BRUOŽAI
sodą atviros. Iš to sprendžiu, 
£ąd buvo vasarą. Per kambarį 

Iš dar tolimesnės praeities, iš. begina į visas puses namiškiai 
spaudos draudime laikų lyg per ir '’ęed^’ su tetomis. Mes labai 
miglas užsiliko B)ano atmintyje outigaųdę. gauaeme didžiuosius 
toks Vaizdas. (Tuomet buvau už skvernų ir klausinėjame, kaš 
visai mažytė, tur būt, nedaugiau nutiko. Bet niekas mums neat- 
3 iffeto amžiaus; tUdttfėt pas mus seko. Nei Tatiiko nei Mamatės 
gyveno JuUja žemaitė - Žyman-' nematyti. Neniukas irgi kur tai 
lene.) šllt^ vakaras. Jau tam- ?*>n;?9s . . . Pagaliau ar ne p. Žy- 

sdka. V sos vaigeritojo durys į naantienė sako: ‘Vilkai užpuolė’.

užduočių. Trakų rajono darbo žmbnes, kaip ir visa 
tarybinė listodis, skirs savo jėgas, kūrybinę energiją 
vienuoliktojo penkmečio uždubtims sėkmingai įvyk
dyti, Aprūpinimo maisto produktais programai, ku
rią parėmė Komunistų partija, įgyvendinti.’’

(Tiesa, 1982 m. birželio 5 d., 2 psl.)
Vladas Put vis

Atštdvas A. Bernotas aiškina sukviestiems Aukščiau
sios tarybos nariams, kaip pritvirtinti žeiriėš ūkyje jau-1 ^uvfn^e. 
niifią, kuris, žinodamas, kad dirba Maskvos ponams ir 
Sovietų maršalams, bėga iš kaimų. Jis pasakė:

“Ukmergės rajono partinė Organizacija, vietinės 
Tarybos, jų depiitątai stengiasi taip spręsti kaimo 
socialinius, kultūrinius ir buitinius klausimus^ kad 
tai padėtų toliau intensyvinti žemės ūkio gamybą ir 
didinti jos efektyvumą. Realizuojant kaimo ėkdno- 
minib ir šociaiihio vystymo programą, praėjusį pėnk- 
ffiętį būto panaudota apie 44'milijonus rublių kapi
talinių įdėjimų. '

. Dūr didesni uždaviniai Įskyla Vykdant TSKP CK 
1982 m. gegužės plenumo nutarimus. Iki 1985 metų 
numatoma pastatyti nemaža ikimokyklinių vaikų 
įstaigų; pirčių, įrengti valgyklas visuose jų neturin- 
čiupše ūkiuose. Žymiai daugiau , lėšų skiriama gatvių 
ir gamybinių centrų aplinkai tvarkyti. Žemdirbiai 

' stengiasi pavyzdingai tvarkyti laukus,. tfermas,'poil
sio. zonas, tlėšti k'ėitoš/Nūp šių uždavinių sėkmiiigd: 

. įyy^dyĮpo^aug^priklaūsy^tblėsniš žemės ūkio gamy
bos pletpjimas: Sodininkystės ūkiai turėtų daugiau 
auginti dekoratyvinių medžių gyvenvietėms bei gą- 
mybiniamš centrams apželdinti. Daugiau pagalbūs 
reikia suteikti kąiįho gyventojams vystant pagalbi
nį ūkį. ' . ; : -

20-tyje rajono ūkių atlikti soeiologiniąi -tyrimai. 
Gyventojų anketinė apklausa parodė, kad vykdomų 
socialinių ekonominių priemonių kompleksas padėjo ' 
stabilizuoti darbo jėgą kaime. Būtina ib toliau siste
mingai dirbti gerinant kaimo darbo žmonių kultūrinį 
ii* btiitifiį aptarnavimą. Tai padės įtvirtinti žemės 
ūkyje jaunimą.” '(Ten pat)

Atstovė B. Paliulienė atstovams pasakė, kad lietu
viškame kaime nėra duonos, mėsos/ riebalų; nes krautu
vėms patalpos, nuomojamos, ten nėra vietos didesnėms 
atsargoms.

Deputatė G. Pintverienė pasigyrė, kad jos vadovais 
jamas ūkis pastatė 2 bekonų, 6 penimių ir 7 paršavedžių 
fermas, 8 karvides ir 8 g&lvįfų jrtTėaUgiib tVariųs. Viškaš 
mechanizuota, o Vingininkų įmonė ^ali pagaminti 12,000 
bekonų per metus... Bet visi žinome; kad pernai Liėtu- 
vbje mėsos nebuvo, o Rusijoj jos ir kvapo nesuuodė, neš 
visus bekonus išveža Afganistanarf, karo yadattts, poli
cijai-ir komunistams. Panašiai tvarkomas visas Sovie
tų ūkis.

visi toje žemėje gyvenę žmonės iiorėjo ją pamesti 
ir ieškoti kitos, nors ir pasaulio pakraštyje, nors 
ii4 tarp Rėlialo vaikų, kad tik toliau nuo vokiečių.

— Girdima buvo lt čia, kad visi lietuviai su 
vaikais ir žmohomlš nbfėjo išvykti, tik tam mes 
netikbjomė.

— Bet aš tai nūiČtotL Ir jei ne Mikalojus iš 
Mbškužovd; ne Jašką iš Olesnicų ir, nesigiriant, 
jei nė ūTęš-, Vitoiattš jau nebebūtų,

—• žittotote. Ir iieatidavėte.
— tb neatidavėme. Klausykite atsidėję, ką 

įjums pasakysiu, nes esu ten dalyvavęs ir ešu pri
lytas karys. Senieji sakydavo: “Lietuva yra at
kakli” — it teisybė! Lietuviai gerai k o vėją, bet 
ne jiems grumtis su riteriais. Kai vokiečių arkliai 
įtelkėše riufrimsta arba tankiose giriose — tada 
kas kita, j ‘ ‘;

— Vbkiečiai geri riteriai! — pridūtė thW 
’čionys. ,

— VyHs prie vyrū geležiniuose šarVtįbse — 
Jie kaip tttoh! siena stovi taip apsišarvavę; per 
šAtvUš Vės tik SuhbrųPo spihksinčias aklė tegali 
matyti, tt kaip fįyą ritasi; Atsitikdavo, kad lietu
viai jletns sfnogrfato, tačiau Subyrėdavo kaip smė- 
ffš, b jai tlCsūbyrėdavo, tai vokiečiai juos kojomis 
sutrypdavo. Bet vokiečiai nėra vieni, nes, kiek 
pasaulyje yralautų, tiek jų kryžiuočiams tarnau
ja, Ir drąsūs jie! Nekartą riteris tik prisilenks 
prie atkiš prieš save jįetį ir vienas pats, 
dar prieš kautynių pradžią, pasileidžia kaip va
nagas į paukščių būrį.

kad nerasdami pagalbos supuo- 
lefrte i savo kambarį and Neniu- 
ko lovos i rsusispaudę į krūvelę 
stovėjome, kad vilkai mūšų, ne
pasiektų. Tokius mūs apsiyerku- 
sius ir nusigandusius ir surado 
Mamatė. Tūrėjo darbo.'iki mus 
nuiami&o ir aįjibučiavĮlįS Sugitl- 
dė į lovytę. -\

O tai biivo, kaip -vėliau-šuzi- 
rto’jdu, tikfai “yilkUT' ‘aMarmaš. 
Mat suvažiavus. ■ veikėjams Mr 
darant VARPO • ręi^fcėij^ pd- 
sėdžius, buvo išstatomi ' miške 
žvalgai. Jie pastebėjo ydžiuejant 
žandarus ir Užaiiarmayo. 'Pavo
jus pržšltoko ląimtogaL bet bai
mės ''būtai Tokiais atvejais, vlša 
slaptoji spauda buvę nešamaį 
rfiššką. ir.sodą, kur TJtūk6 'b?uvb 
įrųeštoš ir mri^riškaf .ūžtoas- 
kuotos šamandftis'. siėpfėrėk

. Tatukas labai rnėgą fr 'brangi-, 
no ginki uš. Pas. jį vigdomėt ihi- 
vd šautuvų ir -revolVeriU,/■& '-ftiė- 
g1’irniauisias užsiėmimas,j W■'• 'bū- 
vo šaudyti * į tišklą/Visis' Pąyjė- 
župio svirnas bu vo šuaižy t as 
kulkomis. Mania^'tetėirMafd ir 
kitos tetos irgi rhokėjd revolverį 
vartoti." Ypairtingjif buvo ntoko- 
rriasi beeinant 'staiga? i^tr^ūkti 
iš. kišenės revolver?? iššauti įj'tik
slą'ir Vėl sušiKšiis ginkJi'.topiiai 
eiti toliau. ' Tai . vad^oŠ,‘/guber- 
natęfitį. šaudyti”;?'Tofcibš ■:buvo 
rbvdliuciohierių . pratybos ? 
Mes irgi buvonie revohtKipniė- 
tiškos. dvasios apimti■ir - negalė
dami ko kito -daryti; virpėjome 
neapykanta- tapi balsiam, carui ir 
traukėm reyoRūcionietiškas- dai-

grrsdayome. (Sofija1 RdtVytė- 
Mantaūtienė, Vaikystės Ptisirrii- 
nirrtai, dar niekur nespausdinti.)

. (Buš daūgiaū)

—- Daug žnitfnių piktinami 
įstatymu, lėidižančiu nusikaltė
liui pripipažinli nesveiku, .

— Jėzau! — sušuko Gamrothas, — kurie jų 
geriausi?

— Kaip kam. Su kilpiniu geriatisi anglai — 
jų strėlės net šarvą pramuša ir per šimtą žingsnių 
į balandį pataiko. Čekai žiauriai kerta kirviais. O 
su dvirankiu kardu niekas neprilygs vokiečiui, 
šveicarai didžiuojasi šalinus triuškinančiomis ^ė- 
iežinėmis kuokomis, bet geriausieji riteriai yra 
tie, kurie yra kilę iš prancūzų žemės. Toks kovės 
su tavihii ir peščiAs, ih Hitas, Ir svaidysi s-tokiais 
drąsiais žodžiais, kurių tikai nesuprasi, nes Jų 
kalba yra panaši skąrdinių indų barškėjimūį 
nors žmonės yra pamajdūs. Per vokiečius jie mus 
kaltino, kad pagonis ir saracėnus giname prieš 
Kryžių, ir siūlydavusi įrodyti tai dvikova- Turįs 
įvykti toks Dievo teismas tarp keturių jų it"ke
turių mūsų riterių Romos ir čekų imperatoriaus 
Vartoto * ’/ c , ‘Vy;

Dar didesnis dėmesys kito žemininkų irimiįfej- 
čionių tarpe, Ir, ištiesę kaktos į Marko iš-Bbgdą- 
nieco pusę, pradėjo klaniibėtL < ’ < > A- ;pradėjo kl Aušinėti.

Marita pakėlė priė' lūpų taurę, hūgėrKlr 
atsakė! ■ .

(Bus daugiau) ‘v’ * '

PATI SKAITYK Ift XfW>A*AGifcK 
SKAITYTI OlEHRASTf "NAUJIENOS" \

•• ***
4 — Naujienos, Chicago, Ill.
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SUSIRINKIMŲ•YDYTQJAX IR CHIRURGAS

ALEKSAS AMBROSEVLLANDO& I d&rbo dicuoffldg ir

T*L: MS-8717 vte 541-Xns
Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu drau

gijos piknikas įvyks sekmadienį, ber
želio 27 d., 1 vai. popiet, Vyčių salėj j 
ir sodelyje. Gros gera muzika. Bus; 
skanių valgių ir gėrimų.

Kviečia Komisija ir Valdyba

s
i* i
11
B

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiusi irę poezijų, kai atsiusite pinigus 

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

ĮMĮiM

KULTŪRINES CHICAGOS LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJOS 7

našliai ir našles, -neatsižvelgiant 
į jų religinius jr politinius įsiti
kinimus. Klubo nariai-rės laisvu 
noru teiks moralinę bei materia
linę paramą, mirties atveju klu
bas perka vainiką už $15.

Klubas aukoja kultūriniams ir 
tautiniams reikalams. Valdyba: 
duoda dovanėlę pagal nuopel
nus. Jie daugiau nebėra klubo 
nariai.”

Nariai kasmet moka po $1.50. 
Narys-rė neužsimokėję už 3 mė
nesius savo duoklių yra suspen
duoti ir praranda visas klubo 
privilegijas. Po 6 mėnesių iš
braukiami iš įdubo.

Klubas aukoja kultūriniems ir 
tautiniems reikalams. Valdyba: 
M. Neberieza pirm., J. Sačaus- 
kienė vicepirm., M. Urbelis 
sekr., A. Vilintis fin. sekr., J. A. 
Jonikas ižd., P. Lapenas iždo 
sekr., M. Čepulionis maršalka, 
A. Jusas koresp.

AMERIKOS LIETUVIŲ RY
MO KATALIKŲ FEDERACIJA 
buvo įsteigta 1906. 4. Wilkes- 
Barre, Pa., seime, kuriame daly
vavo š’e kunigai: Kasakaitis, 
Kaupas, Kuras, Kudirka, Pautie- 
nius, šedyydis, ^Vizgirda, Žilius 
ir -kiti. Federacija rūpinosi, kad

S*rvi« 855-4506, ?*»• 06058

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Valandos pagal susitarimą

^IRKITE JAV TAUPYMO BONUS

apšmeižti), kadangi R. LB-nė

PERKRAUSTYMAI

Tai ne apkalbą, bet tikra tiesa

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ U GOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal pusitpriTną

APGAILESTAUJA, KAD UŽ
DARĖ KAPSUKO KURSUS

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

4600 W. 103rd Street

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chargs 
ir VISA kortele*.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8061

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rszideaciiea MoL: 468-5545 -

Š OPTOMETR1STAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 33718 

Tek (813) 321-4200.

įsteigtas 1952.1,10. Štai ištrauka J
Klubo’

ti “reotgams”

(Atkelta iš 3-čio puslapio) 

spaudos, “Vilnies” bendradar-

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
' ' 2656 WEST 63rd STREET

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

Chicagos Lietuviu Suvalkiečių drau
gijos pusmetinis narių susirinkimas t 
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

apšvietos klausimais. Rengia1, 
koncertus, teatrus, gegužines ir 
įvairias pasilinksminimo progra
mas. Į politiką nesikiša. Klubui: 
gali priklausyti visi doro elgesio j

■

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti t

Nuo So- HALSTKD STREET TeL YArdf 7-H1J

1914 metu
BUTKUS - VASATTIS

T«L: OLympic I-IMĮ

i
I

434$ So. CALIFORNIA AVE, TeL: LAfayeUa 3-3171
B.

I

>ir

AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILL. 60632

PHONE 254-4470

AMCULANSO 
PATARNAVIMAS

&
į

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 60629

Vedėja — Aldona Daukw 
Telefj 778-1543

!

TKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmalienwa 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.
Stefiac WOPA - 1490 AM _ 

tnuMliuoiatno* iš mūšy atudijot 
Marqu*ft* Parke.

Midland Parings <4><ar- 
nMija taupymo u namu 
paskolų reikalus visos mu
su apylinkės. Dėkojami 
.Turns už mums parodyta 
pesitikėj imą. Mes norėtu
me būti jums naudingi ii 
attjtvie.

jki $100,000
' 2A57 W. 69 STREET

Chicaga. IL 60625 
Y-1 *25-7400

8929 SO. MaKLEM av<, 
BHdgrvtew, IL 60451 

T«L 598-9400

E

ONA KOŽICAITĖ
Gyv. Chicagoje, Marquette Parko apylinkėje.

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

. (Tęsinys)

UTENOS APSKRITIES 
DRAUGIŠKAS KLUBAS įsteig
tas 1943.2.21. Jo steigėjai: B. 
Putrimas, S. Baraisis, J. Sher
man, J. Pukenis, Y. Pukenis, D. 
Varnas ir B. Shukis. Klubas yra 
liberalinės dvasios, pasižymėjęs 
Lietuvos laisvinimo darbuose; 
stengiasi veikti ir visuomeninia
me gyvenime. Turi šalpos sky
rių. 1960 klubo valdyba: J? Ba- 
ličas — pirm., A. Gryna — pirm.

biu. Žiūrėk 1982 m. balandžio pagalbininkas, B. Žemgalis — 
mėn. 1 dienos numerį. i fin sekr, v juška — nut. seki-.,

Aišku, kad Bronius Kviklys Į j jusevičius — ižd., E. Stoeyra 
neduos nuopelno “reorgisko's” į__ kontrolės sekr.
dvasios lietuviams, kurie kovo-1 . v’
jo ir tų kursų klausimą kėlė die-■ KRAKIŠKIŲ DRAUGIŠKAS 
nos švieson. O kaip žinome,! KLUBAS įsteigtas 1946.4.1. Jo 
KGB dienos šviesos nemėgsta ir Į organizatoriumi buvo 
savo darbus atlieka naktimis. Į Strumskis, M. Titiškis ir B. Gul- 
O kai jų niekšingas darbas bu-! bmas' “ remti lab'
vo išaiškintas ir spaudoje pra-1 daros veik1^ YP^ngai Am. įve
dėta apie tai plačiai rašyti, tai tuviH Tary> kuri rūpinasi Lie- 

j aišku, kad reikėjo tą darba nu-| tuvf laisvinimu. Klubas rengia 
traukti, nes jie mėgsta žvejoti i pasilinksminimus,. vasarmį pik- 
tik drumstame vandenyje. Be j nik^ ir margučių vakarelp I960 
to, okupanto agentai ir taip jau j ^ubas turėjo apie 70 narių 1960 
puikiai atlieka tarp lietuvių! k1^0 valdyba: Jonas Dalbokas 
skaldymo darba per frontinin- j ubista vicepirm.,
kus ir LB. j °’ fedžius - . prof; R-
^Bet jie saVčr kaltę nori primes- Fiatkauskas -fin sekr., V. Jan- 
.. (tai yra tikresnis] karkas - izd., M. Štaras - or-:
komunistinis išsireiškimas kitą ga^atorė.
/ ‘“ ’i, ’ ’ J ~ " y CHICAGOS LIETUVIŲ NAš->

dirba prieš bendradarbiavimą su į LIŲ, NAŠLIUKIŲ IR PAVIE- 
okupantu. Tai frontininkai ir;NIŲ DRAUGIŠKAS KLUBAS i 
LB, norėdami ją apšmeižti, tei- j 
gia, kad “reorrgai” dirba su ko- iš klubo konstitucijos: 
munistais ir “neduoda galimy-; tikslas: kelti kultūrą ir apšvietą 
bes Lietuvai pažinti”. Tačiau R. į savo narių ir lietuvių visuome- į 
LB-nės darbai kalba patys už j nes tarpe. Klubas rengia paskai-į 
save, kai yra rengiamos de- tas bei prakalbas sveikatos ir į 
monstrącijos prieš okupanto at
siųstus agentus.

Antanas Marma

Apdraustas perkraustymae 
te įvairiu atstumu.

- ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 arba 3764996

RAOUO MMUAMA

Seoiausia Lietarių Badijo progra
mų Naujojoje Ajįhioįe. iš altties 
WpfN, 1360 banga AM, veikia aek- 
Tiadięniais nuo 8 iki 8:30 vaL ryte, 
pertnodama vėliausiu pasaulinių 
rimŲ santrauka* Be to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutės 
Pasaką. &a programa veda fitepo 

ir V^estūia Miokai- Biznio 
r p fra Iv m kreipts į BsitK: FJonats — 
gėlią bei dovanų krpchrv^. 502- E. 
BiwpiSway, 02127.
Telefonas 268-0489. Ten pat gau
namos “Naujienos", didelis pasi- 
rinkimas lietuviškų knygų ir lie- 

tmdlku dovanų.

Mirė 1982 m. birželio 22 d., 7:30 vai. va1<. Gimusi Lie
tuvoje, Vilkaviškio aps., Žaliosios vise., Andriškių kaime

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

kienė, mirusio brolio <£r. Vinco’ Kožicos žmona Birutė ir joj 
vaikai — Aidis ir Rimas su žmona Dona., pusbrolis inž 
Vincas žemaitis ir jo sūnūs kun. Kęstutis ir Algis su šeima 
gw. Italijoj; Lietuvoje liko sesuo Marija šlapikienė, jos 
vyras Jonas ir jų vaikai — Arvydas ir Jonas su šeimomis, 

i aairusia’s sesers Konstancijos G. Grinevičienės vaikai ~
AMona ir Algirdas su šeimomis; kiti giminės, draugai ir 
pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje.

Kūoas pašarvotas Petkaus Marquetie koplyčioje, 2533 
West 71st Street, Chicago, III.

šeštadienį, birželio 26 d., 9 vai. ryto, bus lydima iš kop
lyčios į §v. M. Marijos Gimimo parapijoj bažnyčią, o po 
gedulingų pamaldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse.

Visi a.a. Onos Kožicailės giminės, draugai ir pažįstam: 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteiktix jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Brolis, seserys, gimines. 

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tvl. 476-234o.

tų organizuota, šviesi, katalikiš
ka. Pne Federacijos priklausė 
centrines organizacijos ir lokali
nės draugijos. Ji turi skyrius ir 
ap^kričius. Nuo 1932 ji yra nu
lys N a Jonai Council of Catholic 
Men ir National Council of Ca
tholic Women. Turi kardinolų, 
arkivyskupų ir vyskupų prita
rimą ir palaikė ryšius su Lietu
vos Katalikų Veikimo Centru. 
Kunigai Kaupas, Kudirka, Milu- , 
Kas, Kasakaitis, Šedvydis ir Vis
girdą sudarė spaudos komisiją 
ir nu ta re išleisti savaitinį laik
raštį Draugą, kuris būtų kartu 
LRK Susivienijimo, LRK Fede- ’ 
racijos ir šiaip bendrai visų lie- | 
tuvių katalikų laikraštis. Kurį 
laiką Federacija buvo paliovusi 
veikti. Kunigų Seimas Patts- 
burghe 1913 ją atgaivino ir ji 
egzistuoja šiandien. Kan. F. Ke
mėšis to meto Drauge rašė: 
“Graiziai užsimezgusi Wilkes 
Bariuose 1906 m. dar įp sekan- 
čiais 1907 m. atlaikiusi neblogai 
antrą kongresą Scrantone, Pa., 
Federacija aprimo ir užmigo.

R 1 gyvybę buvo pašaukusi 
pirmoji Rusijos revoliucija ir 
josios veikėjų antplūdis Ameri- j 
kos išeivijos, kada šiems, Rusijoj |

ėmė dalytis savo gimtinėje ank
sta, ir jie bėgo nuo pavojų į nau
jąjį pasaulį ir ėmė tenai tęsti 
savo darbą, kurs buvo stipriai 
nudažytas priešreligine propa
ganda. Buvo renkamos aukos re
voliucijai Europoje tęsti, o re
zultate dygo vienas po kitam 
socialistų laikraščiai mūsų išei
vijoje. Išeivijos katalikų visuo
menė turėjo apsispręsti ir prieš 
socialistų frontą sudaryti savo 
frontą. Tad atsirado Katalikų 
Federacija. Tačiau užgeso Rusi
jos revoliucija, nurimo Lietuvos 
gyvenimas, aprimo kiek ir išei
vijos laisvamanių veikla. Tai ir 
mūsų Federacijos veikėjai rado 
galimu bent keletą metų ilsėtis.

(Bus daugiau)

ONAI KOŽICAITEI
mirus,

jos brolį Viktorąjir sesutę Joaną nuoširdžiai užjaučia. 
JŪRATĖ ir EDM. JAŠIŪNAI 
ANTANINA LIORENTAITĖ

ONAI KOŽICAITEI
mirus,

jos broliui Viktorui, seserims — Joanai Mikalauskienei ir 
Marijai Ėiapiidcnei (okup. Lietuvoje), A.A. brolio Vinco 
Kožicos žhmmmu 4Jifutei bei jos sūnums — Aidžiui ir 
Rimui reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kariu liūdime.

Pusbrolis VINCAS ŽEMAITIS
ir sūnūs — KĘSTUTIS bei ALGIRDAS

III
MIDLAND

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKIS

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440 *

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2ui33 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650

CMcafOf

L<aid •turiu

Direktorių

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
XLAGKAWIC2)

Ztti WEST STREET . £-1211
11C23 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe Hilo, III, >74-4411



Žemaičių Kultūros klubo išvyka

atsisveikinom su šeimi- 
P. Palubickas trumpa 
palinkėjo žemaičiams 
Ponia Kojakisnė pri

talpina

Š. m. birželio' 16 d. susiorga
nizavę žemaičiai ir svečiai su
ruošė malonią išvyką į gamtą: 
prie ežerų, į p. Kojakisnės gra
žia rezidenciją, apaugusią šim
tamečiais ąžuolais, liepomis ii* 
kitokiais maloniai kvepiančiais 
medžiais.

Sodyba graži, įdomi, trijų 
akrų ,tartum lietuviškas gojus, 
pristatytas stalų, išvykoms-ge 
gužinėms ruošti.

čia oras grynas, sveikas, nuo 
Chicago’s vos 60 mylių, o kelio
nė apie viena valandą su kelio
lika minučių.

Buvo užsiregistravę virš 48 
asmenų, o autobusas
tarp 41 ir 47 keleivių. Buvo ir 
daugiau norinčių registruotis, 
bet teko atsisakyti, nes ir taip 
per daug buvo užsiregistravę.

Išsigelbėta nuo persipildyino, 
nes porą dienų prieš išvyka pa
sitaikė lietus ir oras kiek atšalo, 
tad bailesnieji ir pabūgę nutarė 
nevykti.

Entuziastiškai nusiteikę že
maičiai ir jų svečiai nustatytu 
laiku, linksmai dainuodami, iš 
vykom kelionėn

Diena, nors vėsoka, pasitaikė 
saulėta, puiki, o po pietų gero
kai atšilo, dėl ko didelė daugu
ma norėjo vis ilgiau pabūti 
gamtoje.

Žemaičių klubo vadovybė bu 
yo užsakiusi išvykos dalyviams 
gausius, gardžius pietus, ku
riuos paruošė pati šeimininkė, 
ponia Anelė Kojakienė.

Kai kurie dalyviai nuvyko 
pameškerioti ir prisigaudę ge
rokai puikios žuvies.

Erdviai įruoštas svetainės ba
ps vaišino svečius įvairiais gė
rimais, žinoma, tik už gryną 
pinigą.

4 Publikos nuotaika stebėtinai 
puiki, ir niekas nenorėjo grįžti 
j Chicagą, nors jau artinosi šeš
ta valanda, bet organizacijos 
pirmininkas J. Skeivys, pagal 
susitarimą su autobuso vairuo
toju, pradėjo raginti at.vykū-

t

sius ruošas į namu-s.
Lygiai 6 vai. susėdom į auto

busą ir t
ninke. 
kalba 
sėkmės.
statė porą didelių dėžių alaus ir 
papso troškuliui nuraminti ke 
lionės metu ir palinkėjo sėkmės 
bei dar kartą pasimatyti.

žemaičių klubo vadovybė pa 
dėkojo dalyviams už atsilanky
mą ir šeimininkei už nuoširdu
mą. Po to, jau leidomės į namu
čius su pakdta nuotaika ir 
daina. /

F. Puodžiukas, Al. Kizlaitis 
ir J. Skeivys išdalino dalyviams 
duotas vaišes: alų, papsą ir už
klausė, ar būtų pageidavimas 
dar kartą ruošli išvyką. Gautas 
teigiamas atsakymas, tad ir nu
tarta, kad sekanti išvyka bus 
rugsėjo 4 d. Registruotis pas 
p. Rožę, Skeivį ir kitus valdy
bes narius. <,

Išvykos organizavime dau
giausia pasidarbavo Rožė Didz- 
galvienė, J. Skeivys ir F. Puo
džiukas. • i

Juozas Skeivys, 
Klubo pirm, ir koresp.

— T. Liutkienė, praleidusi 
žiemos metą Floridoje, grįžo į 
namus New Y7orrke. _ Dėkojame 
už $5 Naujienoms paremti.

— Stasys Misiulis, iš Edmon
ton, Alberta, atsiuntė $5 už ka
lendorių. Ačiū. \

— Mykolas Simokaitis, is 
Marquette Parko, Chicagoje, už
mokėjo prenumeratą viene- 
riems metams ir pridėjo 15 dol. 
Naujienoms paremti. Nuoširdi 
padėka už nuolatinę paramą.

— Jean ir Richard Misevičh 
pranešė, kad atdstogauja Cap
tiva Island, Fla., su sūnumis ir

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKI0 KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
' " LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

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

teta Vera Butkus. Jie prhnena, 
kad Anne Morrow Lindberg pa
rašė knygą apie rarrrr Captiva 
salą. Misevičh gyvena Lemont, 
Ill., ir ten turi dvi korporacija^ 
— PME ir neseniai įsteigtą De- 
cu-Pr'nt, Ltd. Dėkojame už pre
numeratos pratęsimą ir auką 
už kriendorių. j

— Sekantieji skaitytojai pra- ’ 
tęsė prenumeratą ir pridėjo 
Naujienoms paremti: V. Saka
vičius, iš Columbus, Ohio — 
$10, Frank Telšinskas, iš Mil
waukee, Wis. — $10, Mitchell 
Žeimys, iš Bridgeport#, Chica- 
goj — $10, Paul Pavilonis, iš 
Oąk Lawn, UI. — $5, ir A. Lau
žikienė, iš Atlantic Beach, New. 
York — $3. Dėkui visiems,

— F. Mcdestav’čienė, iš Mar
quette Parko, rašo: “Siunčiu 
money order $50 sumoje: $45 
prenumeratos pratęsimui ir $5 
auka Naujienoms paremti. Li»i-{ 
kiu geriausios sėkmės ir dar ii-’ 
gų darbingų metų”, širdingai ( 
dėkojame už šią ir nuolatinę 
paramą.

lUmaL — PBnfedurt ♦ 
RIAL iSTATl FOR SALI

Žami — Pardavimo] 
KRAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMA1S.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l: v"*

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

< NOTARIATAS • VERTIMAI.

v VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY .
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
. ■ - ------ -- 1 ■ ' - ■ ■ --------- , ~ --------- T-Lj

} i ’ . ' . .- v L
— Šv. Kryžiaus parapijos baž- būtų, bet mes be lietuviško Iii- išteisinti pasikėsintc’ją prieš $3^506. Savininkas dueda paskolą, 

nyčioje ateinantį sekmadienį, kraščio šioje svetimybių jūroje 
birželio 27 d., 10:45 vai. rytą per . tetiktume tik nulis nežinomy- 
šv. Mišių pamaldas bus paini-beje. ;
nęti skaudūs ir baisūs birželi-’ Suprasdama padėtį, Naujienų 
niai išvežimai į Sibirą ir pami- leidimo paramai kartu su šiuo 
nešime Maironio-Mačiulio 50 m. laišku siunčiu 100 dolerių vertės 
mirties .sukaktį. .Visi giedosime čekį.

1 Su geriausiais linkėjimais
Anna Lenortas

Maironio sukurtas giesmes. Var-Į 
gonais gros muz. Mačiulis, gie
dos, sol. Matulienė. Visi lietu
viai, nors ir toliau gyveną, kvie-j 
ėiami gausiai dalyvauti, tuo iš-' 
laikysime gražiausią lietuvišką: 
bažnyčią. : .Liet. Komitetas

2 po keturis, medinis, Brighton Parke.

prezidento gyvybe.

: PATAISYMAI

Š.m. birželio męn. 24 d. Nau
jienose; spausdinant straipsnį 
“Aušros” gimnazijų suvažiavi- 

! mas, kai kurie žodžiai netiksliai 
i surinkti.i 
i

kad Nau-' 
neeilinės 
išvertusi

PREMJERĖ L GANDHI 
GALI TURĖTI BĖDŲ

NEW DELHI, Indija.—Prem
jerė Indira Gandhi gali ir vėl 
turėti politinių bėdų, nes josios 
politiniai priešai pasirinko kan
didatu prezidento pareigoms 
buvusį teisėją Hans Raj Chana. 
Prieš 3 savaites jie buvo: pasiū
lę komunistą, kad galėtų gauti 
komunistų balsus. Jie parodė, 
kad komunistų nebijo. Tuo tar
pu vakar paskelbė, kąd prezi
dento pareigoms jie vis dėlto 1 No money down to qualified buyers, 

patyrusį tei- % acre improved lot with access to 
330 acre spring-fed lake (Lake Holi
day). Water skiing, Fishing, Camping, 

I Sailing and Etc- Located 45 miles west 
of Chicago Midway Airport.
Financing up to 10 years;

Call: Ed Shaputis '

(312) 552-7467

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

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto Iel4te<. 
Dirbu ir užmiesčiuose. flralt, 

garantuot ai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
Tol. 927-3559

ATSILIEPĖ Į NAUJIENŲ 
PRAŠYMĄ

Skaičiau- laikraštyj e, 
j ienas neseniai ištiko 
bėdos: audra buvo
dalį namo sienos, vėliau lūžo 
spausdinimo mašinos ratas, kas 
pareikalavo didelių išlaidų. Vi
sus ir visaip negailestingai plaka 
infliacijos bizūnas. Kaip ten be-Į

KAIP SUDAROMI 
į TESTAMENTAI -■

*• I
Tuo reikalu Jums gali daug; 

padėti teisininko Prano ŠULQ 
paruoštą,— teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis
formomis^ I!

Knyga su fonnomis gauna-1’ 
na Naujienų administracijoje j 

--------- ’ ' t

PRIVATE LAKE 
DEVELOPERS 
CLOSE OUT SALE

D' t M E S I O 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio' 

Liability apdraudimas pensinio- ;
karna. Kreiptis: .,į

A. LAURAITIS 
U45 So. ASHLAND AVI. Z

TeL 523-8775 L

a. 3-čio puslapio antroje skil
tyje 13-je eilutėje (iš vir
šaus) žodis “stipriausiais” 
turėjo būti — stipriaisiais.

b. toje pačioje -skiltyje 32-je 
eilutėje žodis “lietuviško” 
turėjo būti — lietuvio, ir

c. tojįe pačioj skiltyje 7-8-je 
ėilĮitešė -(iš apačios) žodis 
“atsisveikinimo” turėjo bū
ti— sveikinimo.

Straipsnio autorių atsiprašom.
Korektorius

— Visa eilė psichiatrų ir tei
sininkų labai pasipiktino vei
kiančiais įstatymais, kurie gali

“LIUCIJA”
Miko šileikio. apsakymu knyga 

^Liucija*' jau atspausdinti 
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.

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKšOS ;

619 puslapių, kietų viršelių knyga >*'.

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

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

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

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

pasirinko Chan 
sėją.

Suskilusi Kongreso partija 
pastalė dar vieną kandidatą — 

, Zail Singh. Jis priklauso deši- 
.niajam partijos sparnui. Spau
doje jau pradėta vesti gana stip- 
_ri propaganda už _Singh. ’

, Tuo tarpu pati Indira Gandhi 
dar neturi kandidato, kuris ga
lėtų sujungti abi skylančias 
partijos dalis..

— Keli Argentinos aviacijos! 
ir laivyno vadai pripažįsta, kad 
įsibrovimas į Falkland salas'bu: 
vo didelis nesusipratimas.

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio' Proga — Mieste

SAVININKAS IŠNUOMOJA 
“DROP OFF LAUNDRY” ;

KRAUTUVĘ 
63-čios ir California. 
Skambinti 737-3797

PERSONAL 
Asmeny Ieško

PASSBOOK 
SAVINGS...

»®e us for
financing.

AT OUI low uts
WVIVM RtPAWtM 

»O MI iNCOMt

> 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 al$o tell you 

how to succeed in life.
lnt«r«t Rat*» 

paid on Saving

Interact Compounded
Daiij »nd Paid FSLIC

MISS JENA
2746 W. 47th St, Chzcago 

254-5969

Mutual Federal 
Savinas and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD -CHICAGO, ILL 60608

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai {domius gydy

tojo,' visuomenės veikėjo ir rašytojo aUiminimus,

Dr. A. Gnsaen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl^ Kečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir
lusirūpinimą - ___  -_________________ ________ 18.00

Dr. A, J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, įveiks ta ir 
grožis. Kietais viršeliais M.00

’' Minkštais viršeliais, tik $3.00

Dr. A. J. Guasen — AUKŽTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
, ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____ $2.00

Galima taip pat užsakyti paštu; atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

| ' NAUJIENOS,
* ITSt B*. HAL8TJCD ST., CHICAGO, IL <MOI

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot CaAl Readings 
$10 

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

Tel. .523-3685 (Pr.)

ENERGY 
wise -a

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Pirdivimit ir Taisymu 
2644 West 4<Hh Street 
Tat REpuMlc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

F. NEDA5, 4059 Archer Ayetw®i 

Chicago, 111. 60S32. TtL YA 7-59SI

M, ŠIMKUS
r Notary Pj/bllc

' INCOMETAXj SERVICE; 

4259 S. Maplewood, Tek 254-7450 

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra 

šymai ir kitokie blankai

HOMEOWNERS POLICY
F. ZaeeJis, 
ttMti W. Wtfa W 
Evert. Park.
40642, - 424-M54

Slate Casualy

Advokatas < . t i 

GINTARAS P. ČEP1NA1 

Darbo valandot nuo 9 rak ryto 
£kl 8 vaL vak. šeštadieni nue 

B vaL ryto iki 12 vaL d. 
ir pagal raaltarima.

TeJ. 776-5162 arta 776-5111 
M4» Weat 63rd Stncl 

ChJetęe, ĮD- 60621

6 — Nau j i anot, Chicago, 8, HL Friday, Junj 25, 1982

•»
Change the oil and 
filters every®,000te 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.
Don't be a Bom Loser!




