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Amerikos lokomotyvas keliamas-į ifansporto laivą, kad galėtų jį nuvežti 
į Pietų Afriką ir pastatyti ant geležinkelio bėgių. /

RASIDĖJO PASITARIMAI ATOMINIŲ RAKETŲ SKAIČIUI MAŽINTI
GEN. E. R0WNY PASIŪLĖ SUMAŽINTI DIDŽIĄSIAS 

SOVIETUI RAKETAS? O JAV JŲ NESTATYS

ŽENEVA, Šveicarija. — Ant- 
dienį čj# prasidėjo Amerikos 
Sovietų Sąjungos pasitarimai 
ateginiams atominiams gink- 
ns mažinti.
Dabartiniu metu Sovietu Sa
iga turi 1,400 striatėginių ra- 

VĖL PASIRAŠĖ JAV 
RINKIMŲ ĮSTATYMĄ

WASHINGTON, D.C. Pre
zidentas R. Reaganas antradienį 

uautfiumu. iMviu gaftuose Rūmuose pasirašė
, v> , ~ ~ i Amerikos rinkiminį įstatymą,tų, tinkančiu kovoms tarp 4.' u •• •k M Įstatymas buvo paimtas 2,) me

tų laikotarpiui. Praėjus 25 me
tams, įstatymas pratęstas dar 
25 metams.

— Amerikos rinkiminis įsta
tymas yra vienas geriausių įsta
tymų,.pareiškė prezidentas, 
pasirašydamas įstatymą. — Ja
me yra pripažintos pačios pa- 
gridinės žmogaus teisės.

— -Svarbu, kad kiekvieno pi- 
lįečid balsas yra lygus, kiękvie- 
tas turi teisę balsuoti ir klausi
moj nusveria balsų dauguma.

ntinentų, -tuo tarpu JAV to- 
į tarpkontinentinių raketų 
'i tiktai 1,050.
Sovietų S-ga turi 950 iš nar- 
vių leidžiamų strateginių ra
tų, o JAV teturi tiktai 650 
Įnarlaivių leidžiamų raketų. 
Sovietų Sąjunga .turi 1,000 
miinių . bombų, o JAV -turi 
>00 lokių bombų,; V..
Sovietų Sąjunga turi 7,500 
įminiu raketų, o JAV turi tokį • 
tį jų skaičių. Sovietų Sąjunga" 
ri 5,100 ICBM atominių .ra
tų, o JAV tūri tiktai 2,100, 
JAV turi 400 strateginių mo- 
rnių bombop0jų, o Sovietų

itUVU.
’ '7 ‘ ’ ' ' .. -t

SovieĮų Sąjunga šiuos-atomL 
us. • ginklus pasistatė detentės 
kotarpyje.Rusų diplomatai_ 
Ibėjo apie; pasaulinę taiką, o 
do didžiąūsiąš sumas pinigų 
reginiams ginklams gaminti. 
kV:k'alb^jo aj>ię pasaulinę tai-- 

rfr Jai; taikir ruošėsi ,• daugiau;
uklumegamTno/ A - / * /
Generolas Rnwny pasiūlė su- 
ažinti visu trečdaliu galinguo- 
is strateginius ^atominius gink-' 
s již amerikiečių pažadą ne- 
udoti paskirtų; pusantro trili- 
no dptęrių strateginiams ato: 
įniams .ginklams stalyti. Ame- 
kiečiai pasižadės tų ginklų ne- 
atyti, "o rusąi* turės leisti ame- 
(Cieeiams patikrinti, kaip So- 
etų valdžia sumažino 1/3 stra- 
ginių atominių ginklų.

Generolas Rowny manė, kad 
jvietų S-gos atstovas smar- 
ai priešinsis amerikiečių pa- 
ilymui, bet tikrovė buvo kito- 
a. Gen. Karpovas, Sovietų de- 
gacijos pirmininkas, prižadėjo 
ikalą svarstyti ir nutarė tre- 
adienį sušaukti Amerikos ir 
)vietų Sąjungos atstovų, atvy- 
įsių į Ženevą, bendrą posėdį, 
ėdu tarėsi apie valandą, bet 
ikraštininkams .nieko apie pa
tarimus nepranešė.

MASKVA, Rusija.
?tvirtadienio Sovietų vyriau- 
rbė rengiasi sutrumpinti arba 
sai apkarpyti pakalbėjimus te- 
fonu su užsieniu, — praneša 
P žinių agentūra;

Birželio 30: Emilija, Uogelė, 
Ganimedą, Tautginas, Autara. 
ridgaudas.
Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:29.
Oras malonus, ne toki tvan

ui, vėsus. i. t 4 <

IZRAELIO AMBASADO-
RIUS TAISOSI <

LONDONAS, Anglija^ —. Iz-

noy,. peršautas- f galva, truputi 
pasitaisė, bet labai mažai. 
jau- 26 dienas praleido be są- 
mofiės.: . <

Ęri^> policininkas Jvdėjęs Jotiems Žemę j pusantros va- 
landos- skrisli Pllvu i Sau1?- 

sužeidė rie tiktai pasikėsin- Vadovybė nori, kad išgaruotu 
tqjg,‘; bet gavo jr 'numėif auto- visas vanduo, kuris galėtų būti 
nibbrfio,?..kuriuo pasikėsintoji! ‘.Kolumbijos’’

. -r
buyp’’.šūiiriji kiti trys pasikėsi- vėlaivio luobo ir specialių moli- 
mnaojįendtadarbiai/^nių plytelių, tai tas*vanduo, pa- 
’ Izraelio' premjeras Beginąs; virtęs garais, atplėšia plytelę nuo 
negalėdamas: kitaip suvaldyti Juobd. Dabar paskelbta, kad 
palestiniečių/ /besi kėsinančių “Kolumbija", besileisdama ant- 
prieš Izraelio diplomatus ir'pa-! ra kartą, tiek įšilo, kad tarp 
slėnio gyventojus, suruošė eks-Į plytelių buvęs vanduo virto ga- 
pediciją į demarkacijos zoną,

papilvėje. Kada
gfeupė pabėgo^ Vi ūkelių/valandų patenka vandens lašai tarp erd-

j, rais ir atlupo šešias plyteles.
į Nabatiją, o vėliau ir j Beirutą'. Dėl šešių plytelių nieko neat- 
Kovų metu žuvo apie 10,000 pa- sitiko, bet gali ir daugiau ply- 
lestiniečių ir nukentėjo > daug telių atsilupti. Vadovybė mano, 
Libano gyventojų, šia proga iz- kad Saulė, pakaitinusi “Kolum- 
raelitai nori išvyti palestinie j bijos” papilvę, išstums visą van- 
fills iš Libano, kad neužpufdi- denį, jeigu jis buvo atsiradęs 
nėtu izraelitu

Sovietų valdžios atstovai pa- jančią “Kolumbiją”, bet ji 
šakojo, kad jų telefoninė siste
ma* esanti atsilikusi, todėl ir 
norį išvengti bereikalingos ener
gijos išeikvojimo, bet kiti ma
no, kad šitas aiškinimas nėra 
pagrįstas. •'•

Jasir Arafatas trečiadienį įsa
kė palestiniečiams pasiruošti 
išvažiavimui į Siriją. Jis pats 
vyks kartu su kitais palesti- 

niečiaii į Siriją.

ĮSAKĖ “KOLUMBIJAI” ATSUKTI PILVĄ Į SAULE
NORI, KAD PAPILVĖ IŠDŽIŪTŲ IR NEATLIPTŲ CEMEN- 

į TIN ĖS PLYTELĖS,, APSAUGOTŲ NU^ KARŠČIO . 
^X^PE’CA^^^RAL, Ha. — 

jį. Erdvių administracija įsakė ast- 
, ronautams, skriejantiems 181 

- ’ mylių aukštumoje ir apskrie-

Vadovybė nori, kad išgaruotu 

tarp erdvėlaivio luobo ir plyte
lių. Saulė smarkiai kaitina skrie

dar
per

ludbo

labiau įkaista, kada skrieja 
Žemės atmosferą.

Plyteles ledas gali 
atlipdyti

Jeigu tarp plytelės ir 
pasitaiko lašelis vandens arba 
vandens garų, tai toks lašelis 
tampa ledu. Ledas, kaip žino
me, šaltyje taip pat didėja. Jis 
didėja tokia jėga, kad Suskaldo 
plyteles. Įlaužtos plytelės jau ne 
tokios stiprios. Jos lūžta, o vė
liau per tą plyšį plytelė alsilupa. 
Kartais alsilupa visa plytelė, bet 
dažnai alsilupa tiktai viena at
plyšusi josios dalis.

Sekmadienį oras buvo gražus, 
saulėtas ir šiltas, bet reikia ne
užmiršti, kad šeštadienį pylė 
smarkus lietus, buvo didelis vė
jas ir vienu momentu erdvėlai
vį plakė ledai. Jie krito smar
kiai ir galėjd prakirsti plyteles. 
Prieš skriejimą buvo kilusi min
tis patikrinti, bet vėliau niekas 
nieko nepadarė, nes visi buvo 
užimti. Bet šitas klausimas kai 
kam visą laiką rūpėjo, tddėl va
kar jie įsakė pasisukti į-Saulę,

JERUZALe.— Izraelio prem
jeras antradienį pareiškė parla
mentui, kad Izraelio karo jėgos 
sutinka išleisti visus palestinie
čius iš vakarinio’ Beiruto. Pales
tiniečiai, įskaitant ir Arafatą, 
galės išvažiuoti iš Beiruto su 
rankiniais ginklais. ,

Izraelis nenori palestiniečių

kad išgaruotai lietaus lašai, jei
gu jie pateko tarp luobo ir ply
telių. Jeigu plytelė būtų suspro
ginėjusi prieše kilimą, lai ji 
gali sutraukti vandenį, kas vė
liau sudarytų bėdos.

Plytelės įkais iki 200°F

Kai erdvėlaivis atsisuks į 
Saulę, tai apatinė jo dalis l— 
papilvė įkais iki 209 laipsnių 
I?ahrenheito, kai tuo tarpu prie
šingo šono, negaunančio Saulės 
šilumos, temperatūra buvo 200° 
žemiau nulio. Erdvėlaivis bus 
pilvu atsuktas į Saulę ištisas 
10 valandų. Jeigu tarp plytelių 
ir luobo buvo kokie plyšeliai, 
kuriais vanduo galėjo įsiskverb 
ti, tai manoma, kad garai tais 
pačiais plyšeliais išgaruos.

Žemėj erdvėlaivio luobas įšil
davo iki šimto laipsnių. Erd
vėje, kur nėra atmosferos, saulė 
jį įkaitina iki 200 laipsnių. Rei
kia turėti galvoje, kad reikia 
paimti erdvėlaivio luobo tempe
ratūrą. Pasirodo, kad tai ne toks 
lengvas dalykas.

Tam tikslui Erdvių administ
racijos vadovybė įsakė įrengti 
naują 50 pėdų ranką. Rankon 
turėjo įdėti termometrą, ranką 
išleisti, priglausti termometrą 
prie plytelės ir leisti paimti 
temperatūrą. Visa bėda buvo tą, 
kad ta įtaisyta ranka nebeklau
sė. Ji elgėsi atvirkščiai, negu jai 
liepdavo. Turėjo daug darbo, 
kol tokią ilgą ranką išmoko val
dyti. Ja galėdavo pakasyti 
kiekvieną luobo vietą.

veik

P. HABIB TVARKO 
LIBANO REIKALUS

WASHINGTON, DC. — Nau
jas sekretorius George Shultz 
dar nepatvirtintas, buvęs sekre
torius atsistatydinęs ir tiksliai 
niekas nežino, kas tvarko Ame
rikos reikalus Libane. Buvęs 
sekretdrius Haig dar tebeeina j 
buvusį savo ofisą ir bando tvar
kyti bėgamuosius reikalus, nors 
jam aišku, kad jis jau negali 
pats spręsti.

IRAKAS RENGIASI 
' GINTIS NUO IRANO

BAGDADAS. — Irako prezi- 
(Lnlas Sadąm pripažįsta, kad 
Irakas padarė klaidą, įsiyęr^da- 
mas į CJMjfaU'titJrb’** sritį. Savo' 
laiku tai buvo Irako žemė, bet 
jie pasirašė susitarimą su ša
chu ir turėjo tos sutarties lai
kytis. Be to, Irakas nebuvo past* 
ruošęs paklupdyli didesnę val>-

Pats svarbiausias dalykas — 
modernių ginklų stoka. Kol ira
niečiai tarp savęs vedė kovas, 
tai Irakui pavyko užimti Cho- 
ramšaro uostą Persijos įlankoj, 
bet kai Irane reikalai kiek susi
tvarkė ir iraniečiai moderniais 
ginklais ir lėktuvais pradėjo 
pulti irakiečių užimtas pozici
jas, pastarieji. buvo priversti 
trauktis.

Prezidentas Sadam pranešė, 
kad visos Irako ginkluotos jė
gos jau išėjo iš laikytų Irano že
mių, tačiau mula Chomeini 
pažymėjo, kad Irako karo jėgos 
dar yra Irano' teritorijoje. Ira
kas tokius reikalavimus atmeta 
ir irakiečiai kasa apkasus visa
me pasienyje ir rengiasi pastoti 
kelią, jeigu iraniečiai nutartų 
įsiveržti į Irako žemes.

ir vaikams išsikelti 
visiems vyrams, tačiau 
negali išsinešti jokie

Valstybės depart amen

AI Haig pasakojo, kad jį 
iš Baltųjų Kūmų išstūmė du 
tarnautojai, Ix?t ne prezidentas. 
Jis paliko raštą prezidentui 
apie kišimąsi į užsienio politi 
kos reikalus, o prezidentas jį 
atleido.

Tikruoju Amerikos atstovu 
Libane yra Philip Habib. Jis 
anksčiau buvo gavęs visas insl 
rukcijas iš sekretoriaus Haig, 
apie jas buvo plačiai išsiaįški- 
nęs su prez. Reaganu ir dabar 
pasikeitė mintimis su naujai 
paskirtu sekr. George Shultz. 
Pastarasis leido jam spręsti vi 
sus svarbesnius klausimus vie
toje. Jis įsakinėjo JAV ambasa
dos tarnautojams,f pareiškia sa
vo nuomonę Izraelio premjerui 
ir kariuomenės vadams, pasako 
Arafatui, ką jis gali gauti ir 
apie ką jam neverta nei svajoti. 
Diplomatas Habib duoda žinoti 
Valstybės departamentui, kai jo 
patarimai neklausomi*

PALESTINIEČIAI GALĖS IŠSIVEŽTI RANKINIUS GINKLUS
JIE NENORI VYKIT I EGIPTĄ, KUR JIEMS 

RUS ATIMTI VISI GINKLAI
kraustyti iš Libano. Libano, v 
riausybė nepajėgia suvaldj 
gerai ginkluotų palestinieči 
Norima sudaryti sąlygas, k: 
patys libaniečiai pajėgtų vald 
ti savo kraštą. Pirmon eilėn tu 

i išsikraustyti iš vakarinio Beri 
to visi palestiniečiai. Vėliau 
Libano išvyks visos Sirijos k

pažeminti, nevartos prievartos ro jėgos, o kartu su jais Lit 
j revolveriams atimti. Jie negalės |no ler^‘-orii^ turės apleisti ir ] 
vežtis kulkosvaidžių, artilerijos 
ar rankinių bombų, bet revolve
rius galės išsivežti. Palestinie
čiai norėjo gauti teisę išvažiuoti 
jūra, bet Izraelis yra užblokavęs 
Beiruto uostus ir nesutiko leisti 
palestiniečiams išplaukti jūra. 
Egiptas sutiko visus palestinie
čius priimti, bet Arafatas ten 
nenori plaukti, ries žino, kad da
bartinė Egipto Vyriausybė visus 
palestiniečius ne tik nuginkluo 
tų, bet ir jų judėjimą suvaržytų 
/ ^Vienintelis kėlias, paliktas pa 
lestiniečiams išvykti iš Beiruto 

c^Dąniaska^c^^e^^
Sirija sutinka priimti paskirus 
palestiniečius, bet ji nenori or 
ganizuotų jr ginkluotų palesti
niečių.

7 Pats Beginąs pranešė parla 
mentui, kąd palestiniečiai tur 
18 valandas išsikelti iš vakari 
Beiruto. Didelė dalis palestinie
čių jau praeitą sekmadienį me 
tė ginklus ir parbėgo į kitas Be’ 
rulo dalis. Jie bėga be ginklų. 
Izraelio karo jėgos, apsupusios 
vakarų Beirutą, leidžia ne til 
moterims 
bet ir 
niekas 
ginklo.

JAV 
tas įsakė Izraelio vyriausybei 
sustabdyti puolimus Beimti 
Atrodo, kad Izraelio kariuc'mc 
nės vadovybė sustabdė puol 
mus. Palestiniečiai, matyt, ta 
riasi su Izraelio kariuomenė: 
vadovybe apie palcstinii‘čių išve 
žinią iš vakarų Beiruto.

Gynybos ministeris šarona 
parlamentui taip pat pare’škė 
ktd izraelitai nenori paleslinie 
čių naikinti, bet jie privalo išsi-

’ raelio karo jėgos.

Nei Libano prez:dento -A: 
k id, nei premjero Wazano at 
statydinimai nepriimti. Jiedu 
toliau eina savo pareigas, p< 
ims palestiniečių ginklus, be 
dys įvesti tvarką visame kraš

KARPOV TĘS PASITA
RIMUS 10 METŲ

ŽENEVA, Šveicarija. — V 
Lor Karpov yra 53 m. a. So v h 
diplomatas. Prie atomo ener 
jos komisijos jis buvo paskir 

metais^. Jis, žino visą 
arimų etgą ir pažįsta dangui 

rusų delegacijos narių. Kada 
buvo paskirtas vadovauti So\ 

ų delegacijai atomo dery 
neto, lai jis tarė:

— Matau, kad man teks < 
lošimi metų praleisti alo 
ginklų komisijoj.

Karpov žino, kad pasit: 
mai eina labai lėtai. Iki šio m 
nei joks reikalas nepasistūm 
rinnyn skubos keliu..Jiigu 1 
name nors pasitarime buvo j 
eita prie kokio skubesnio m 
•im<\ tai Karpovas žino, 1 
prie to paties klausimo ir 
"eikės grįžti.

Karpovas yra gerai inform 
as, žino klausimus ir moka 
'antinėmis rasti bendrą kai 
lis kiek nustebo, kai generc 
lowny, patyręs JAV atomo 
misijos narys, susitikęs su K 
>ovu Ženevoje, tuojau išds 
FA V reikalavimus.

— Toronte mirė Igor ( 
zenka. 1915 melais jis įrodė 
nadiečiams, kad rusai naud 
ambasadą šnipinėjimo tinklu

««

fe>

* *' % George Shultz %

Sekr. George Shultz įsakė pranešti Izraeliui, 
kad nepultų palestiniečių. &
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II MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

JŪOZAS ŽEMAITIS

Chičagos mayor’s J. Byrfte “Vasaros laiko 
diena” Marquette Parko žalumynuose

Jau kai kurį laiką prieš praei
tą sekmadienį buvo skelbiama, 
kad Mrs. Byme š. m. birželio 
28 d. ruošia vasaros laiko atžy- 
mėjimą lietuviškame Marquet
te Parke. Tą dieną anksti iš pat 
ryto Parko žalumyne, arti prie 
California gatvės, prasidėjo tik
rasis “darbymetis”: buvo ruo
šiama didelė muzikai ir šokiams 
estrada, visokios rūšies smul
kūs verslininkai statė ratu ap- 
link estradą savo gaminiams 
pardavinėti laikinus kioskus, ku
rių pridygo daugiau, kaip tris
dešimt.

Smalsumo vedamas, nors ži
nojau, kad pats kulminacinis 
vasaros dienos' momentas pra
sidės tik apie 3-čią valandą, jau 
1-mą valandą vaikščiojau nuo* 
kioskos prie kioskos. ir žiūrinė
jau kas ten pardavinėjama. Pir
miausia buvo įdomu, kaip ten 
būs su alhogoliniais gėrimais. 
Prisiminęs praeitų metų Lithųa: 
nian Plaza Court vykusi “ker-d 
mosto”, kur dar gerokai ligi va
karo ir net po 10 valandos nak
ties šoko, rėkavo ir gėrė mūsų 
ateitis — nevaržomas jaunimas,- 
net Kgi i “Rygą važiavimo” vie
šai gatvėje. Deją, čia tokiems 
nevalyviems jaunuoliams “pa
dūkti” galimybių nebuvo, nes 
buvo teleista tik “mii^tuošius:’ 
gėrimus pardavinėti, j Ų * .!’/

Valgiu buvo įvairiausios <rū- 
šįes, pradedant nuo “papcornų”, 
lijgi “sunkiųjų’’: visokių mėsiš
kų . kepinių, kugelio, cepelinų, 
įvairių rūšių dešrelių ir kitokiiį 
uoslei dirginti išmistų. Neapsi- 
leido šioje srityje ir lietuviškos 
valgyklos iš Lithuanian Plaza 
Court, nors šios gatvės pavadi
nimą ir čia ignoravo, išrašyda- 
mos ant savojo kiosko 69-tąją! 
Tai nepateisinamas kietaspran- 
diškumas, kurio nesistengia-- 
gydyti net per ištisus du metų. 
Tokių l;et. ralgykių-kioškų tepa 
st ebėjau.berods, tik dvi-TttZpę įr 
Lithuan. Village. Jų vasiruoši- 
mas šiai dienai buvo .gana rūpes
tingas. Jau iš toli jautėsi lietu-' 
viškų valgių kvapas, o prie pa
čių kioskų būriavosi nemažai 
pasismaguriauti mėgėjų. 
Apie puse dviejų publikos bu
vo jau gana gausu. Policijos bu
vo taip pat nemažai, nors jau-, 
nuolių, kurie mėgsta patrukš- 
maūti, mažai tesimatė. Prie nn-A 
tų policininkų švietėsi būriai 
vaikų, kurie vis mėgino glosty
ti jų gana ramius žirgelius.

Viename pakraštyje burllė 
triukšmą kehantiei motorai, 
kurie tuoj pat išpūtė du didžiu
lius balionus, šū jų viduje spe
cialiai įruoštomis plastikinėmis 
grindimis, po kuriomis taip pat 
buvo “prikimšta” oro. Prie to

kių “stebuklų” tuoj susidarė Il
gos vaikų eilės. į vidų buvo lei
džiama neilgam laikui ne’t ligi 
15 vaikų, iškart,kūrie ten kryk
štė, vartėsi ir šokinėjo,kaip ožiu
kai, nes plastikinės grindys, kaip 
kokios spyruoklės, ant jų vai* 
kams šokinėjant, juos vis svais- 
dė į viršų.

Prieš muzikob ir šokių estra
dą buvo pristatyta^apie 400 kė
džių, fajrib. vis3s tuoj tkivo už
imtos. Prieš tas kėdes, nuo vie
no estrados šono ligi 2-j o, lanko 
forma buvo palikta tuščia vieto
ve,atitverta krūtinės aukščio tvo- 

^rele. ši vieta buvo rezervuota 
Chicagos miesto burmistrei J. 
6'yrnei, kuri pažadėjo į šią, va
saros dieną atvylcti apie 3-čią 
valandą p. p. . : ' -

Publikos buvo ‘ labai daug: 
motinos mažus vaikus, laikė ant 

-rankų, < pajėgią bėgioti ’. vaikai 
lakstė po žolynus, senyvo am
žiaus žmonės, susėdę ant kėdžių/nigus.

spoksojo į Šokančias estradoje 
jaUni moteris, tautiniais (tik 
nė lietuviškais) drabužiais ap
sirengusias. Dauguma sėdinčių, 
bijodami nuo žvėriškos muzikos 
garsų apkursti, savo ausįs laikė 
rankomis prie galvos prispaudę.

Apie 3-čią valandą prisirinko 
ne mažiau kaip 10,000 smalsuo
lių. Prie kioskų virė tikras gy
venimas: daug kas valgė, viso
kius kioskinius patiekalus, mink 
štais gėrimais užsigerdami, vai
kai čiulpė saldainius ir su pasi
gardžiavimu, vienas po kito ki
šo į burnytes jiems specialiai 
padegintus ir žvaigždėmis su
skilusius geltonus, kukurūzus— 
“papcomus”, bei visokio skonio 
ant pagalikų aplipytus ledus — 
icecream, arba laižė kažką pa
našaus į av’es vilnos kuodelį.

(Bus daugiau)

Vienas namo statybos prižiū
rėtojas, stebėdamas kaip dirba 
jo stalius, neiškentęs klausia, 
kodėl jis meta šalin tiek daug 
vinių?

— Vinių galvos yra ne tam 
gale, — atsakė stalius.

— Kvaily! — sušuko prižiū
rėtojas. — Ar tų nežinai, kad vi
nys yra skirtos antrai namo 
pusei.

Plėšikai gali is‘mūsų atimti 
pinigus arba ’gyvybę. .Moterys: 
gi! painia kartu ir* gyvybe ir pi-

Vienas iš arklių lenktynių lankytojų paklausė
Antrojo: . - . < ■ . ;

— Koks pasaulyje didžiausias .langas ?.
•— Prie arklių lenktynių kasos, — atsakė antrasis.

8. 4AP&WftS

Pasikalbėjimas
Raibio 
su Tėvu

— Šveikas, Tėve 
^ėrai nusiteikęs.

Atrodo, kad.
Gal šaudy-

SAVO žmonfIšs. ..
(4^9 kaip “Pasėjau linelius art pylimo’*)

Nupirkau aš baldus ir kilijiius^ 
Dėl savo žmonelės, dėl mylimos. 
Nupirkau radiją, modernų pečių 
Ir daugel indų patiekti svečiui.

Xupirkaus aš kailius, bus šilimos, 
Dėl savo žmonelės, dėl myjimos. 
Nupirkau aš krebę vardu Tyvy, 
Matyt kaip juda velniai gyvi.

Nupirkau aš šunį, kurs visad los 
pel įiario žmonelės. dėl myl&os.

< Nujunkau aš sūkrlių, gal būt d&sėtką,
-Penkias kanarkas, auksinę klėtką.

Khi Hatoš, tūrio y- įfidelė feįVa, 
Ir iriydn&i kn^jtŽs, fnziidtds sūva. 
£>kolon pirkau yi&ką tik nosį pakasęs, 
Dabar slampinėju išalkęs ir basas.

KODĖL TEN NEVYKSTA

Du vyrukai kalbasi tarpusa
vyje: . ; *'

— Vieno dalyko negabu su
prasti. Tau taip gerai sekasi loš
ti kortomis iš pinigtį, o arklių 
lenktynėse pralosi..

Tasr atsikvėpdamas pareiškė:
— Matai, aš arklių nemaišau 

taip, kaip kortas . . . »'

, Antrasis nustebęs klausia:
— Kaip galėjo būti trečiadie

nis blogesnis už antradienį?
— Labai paprastai, — atsakė 

pirmadienis.., — Tas kuris pirko 
pirmadienį, gražino prekes 
čiadieni.

tre-

I

PASIKALBĖJIMAS APIE 
BIZNI

Susirikę du draugai valgyk
loje šnekasi. Pirmasis aiškina, 
kaip blogas bfžiiis.

— Tik pagalvok, pirmadienį 
turėjau tik vieną pirkėją. An
tradienis buvo dar blogesnis,nes 
nė vienas neatsilarikė. Trečia- 
ne buvo dar blogesnis negu an
tradienis.

savo

KAD PAŽINTŲ

Kur eini, Jurgi?
— t Kapines,'aplankyti 

žmonos kapą.
— Sijok Dievo 1 Tap prisigė

ręs eini į šventą vietą!
— Matai, brolyti, ji per visą 

gyvenimą nesate manės ne- 
'gyvenim—ą nematė manęs ne 
negirtas., tai ji rrianęs nepažin
tų! ’

* *

Juokės yra uzjcrėč?atnas: tegu 
jis išsivysto į epidemiją.

— /f, — a. - • . . » * A &
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— Antis Marquette Parke ne- 
§i šaudysi.

— Aš tūriu galvoje ketvirtą" 
liepos, Amerikon . nepriklauso
mybės šventę, Tėve.

— Vaikams tai tikrą pramoga 
šaudyti. O kai šaudo, tai ir iiOŠĮ 

[ nus;šąųna. Žinai, kad valdžia 
draudžia žaisti su ugfiimi.

-£rtažu, kai fejerverkai skren
da į padanges. Žmonės galvas 
užrietę žiūri, Tėve.

— Tu. Maiki, mėgsti žaisti, o 
aš tokio žaidimo nemėgstu. Man 
atrodo kvailas dalykas pinigus 
mėtyti žaislams. Vienas airis ne 
turėjo darbo, Jo vaikai neturė
jo ko valgytų o jis priėjęs prie 
manęs paprašė paskolinti jam 
25 dolerius fejerverkams pirk
ti, nes jis labai nori šaudyti. Aš< 
jam pasakiau, kad nupirk vai
kams duonos, bet nedaryk iš sa
vęs “fool” ir daviau penkis do-- 
lerius vaikams pasotinti.

— Gal ir gerai padarei, bet 
laisvėje gyveną žmonės turi 
gerbti laisvę. Nieko nėra bran
gesnio už laisvę, Tėve. Matdi. 
koks gyvenimas, anoj pusėj ge
ležinės sienos. Nieko neišlei
džia, nieko ir įsileisti nenori. 
Kur tu matei, kad kituose kraš
tuose butų tokie suvaržymai, o 
tiktai Sovietų Sąjungoje. Net 
žmonai pas vyrą neleidžia vykti 
į Ameriką ...

— Tiesą pasakei, Maiki. Ir aš 
negalių suprasti, 'kodėl sovietai 
tap slepia savo režimą nuo pa
saulio akių? Gal jų komunizmas 
griūva?

—Sovietinio komunizmo tam
sūs šešėliai vsą^ašaūlį gaubia. 
Jie neturi drąsos, prisipažinti sa
vo silpnosios puses— ekonomi
nės padėties, nežiūrint to, kad 
tiek tautų yra pavergę.

—Man ant širdies darosi sun
ku, kai prisimenu birželio bai- j 
stojo išvežimus4lietuvių į Sibi
rą kančioms ir‘‘mirčiai; Už ką? 
Nieko daugiau kaip sadizmo 
parodymas svetimai tautai . . . 
Rusų valdžia Lietuvoje visą lai-, 
ką ir visokiais būdais skriaudė 
■ietuvius. Korikaš Muravjovas 
buvo Žiaurus, bet dabartini^, 
Kremliaus “ponai” 3ar žiaures
ni. Sovietų pdd&rylos skabdžiifc 
hetŪViaihs ^nliiaok Kyfos 
amžius. Baisiojo birželio 
mai gyvuhhufeė VagdntKfeį, 
tampa lietuvių širdyse žaizdok 
o fedlilu. Kas
met vtosai paihiHiini Birželio*
mėn. skaudūs įvykiai. į

— Aš myliu Ameriką. Tėve. 
4-tą liepos dieną Iškabinu Ante- 
rikos vėliavą balkoniuke ir prie 
jos sėdžiu.

— Aš irgi niekur neinu, tiktai 
vakare užeinu pas Andriejų rriaš- 
Ėonkų Ugeri?. T??a man 
žydu karas sti arabais. Aš ste
biuosi. kad žyJal butų tmde ka
ringi. Atsimenu, dar caro Ui' 
kais, žydų į kariuorfiėftę nela
ba1! norėjo priimti, o dabar! šau-

ffo arabus, net jdufitfe dulka.
— Tsir pavyzį^š, reikia 

^įriti šavb kraštų. .Žydai, paga
liau sukūrė savo valstybę, moka 
Ją ir ginti nuo priešų. Jeigu ne 
žydai, tai VidiurififudŠė Rytuose 
nebūtų buvę lokib triukšmo, 
net arabai suši^e^, Ifanas su 
Iraku, Libijos Kaffdifis irgi 
štrikčioja.'

TURĖS. Ettl AtVIŪKŠČIAI j

Jie viskas tvarkoje yra lietu
viškais meto 'dailų pavadini
mais.

Žiema ir vasara yra moteriš
kės giminės, o tuo tarpu ruduo 
ir pavasaris — V^iScPs.

būti at-

iŠ'gbrtv.o t£Į skubu ifamc.
— Sudiev, įtaiki.

virkščiai.

Ruduo ir pavasaris, kurie
bai nepastovus oro atžvilgiu tū
ri daūgįaū moteriškų ypatybių, 
negu kąd žvu,jikxišiOšfmetū da-’

* * *
i NAMINIAI GINČAI

i. Supykęs vyras Į žmoną:
— Ką?^. Pietus dar neišvirti? 

Jei taip, gali pati juos Valgyti! 
Aš einu Į restoraną!

— Palauk 5-tą minučių!
— Vyras kiek aprimęs:
— O ką, ar bus paruošti už 

5-kiu minučių?
— Pietus tai ife; bet ėš būsiu 

pasiruosūsi ir eisiitie abu į res-’ 
toraną.

• Iš Akmens sulos 
sunksi.T , *

• Gerekis kalnais, o duoną už- 
sidirbk iygumoge.

• Dantys burnoje pryšakyje, 
liežuvis už dantų, bėt veržiasi 
laukan ....

• Paškolinimas pinigų, tai 
kaip meškenojiinaš, — gali žu- s 
vies nėpagauti ir paskolos neat- 
gąuti.

• Didelį gerbūvį žmogus ma
žiausia vertina.

• Neleisk savo liežuviui saky
ti to, ko galvai nereikėtų at
mokėti.

• Nušimegzk tinklą, —Dievas akių, 
duos žuvų.

Geriausias būdas praturtėti, 
nereikia tingėti.

• Tas, kuris bėga nuo vieno 
pavojaus, išvengia kitų pavo-

neis-

* * * i ,
FIZIKOS PAMOKOJE , 

. . ~ P^gųonis yra būtinas žmo
gaus gyvybei. 
1772 metais.

— O kaip 
prieš tai?

♦

GUDRUS SIUVĖJAS

— Aš nepirksiu šio švarko 
nes viena 'jo rankovė yra tfuha-i 
pesne.

— Tačižiū, kai dėvėsite p# 
ploščiu, tai hiekas to nėpastė-

Jis buvo atrastas!

žmonės gyveno

* ♦ #

— Apie kg galvoji, brangioji’
— Apie nieką.
—Jl^ai kodėl ritį>a^lvoji apie 

maiie?
— Kaip tik tą aš n darau!

•_ Ko aklas n<5ri, tai dviejų
Z ’ • . -

Ir šuo liūtas savo būdoje.
Laikas parodo draūgUs ir, 

priešus.
• Atsidūrus becloje, juokai nV 

madoje ... : j

• Grožis neturi reikšmės, jėi- * . 
gu nėra matomas.

• Kas ieškos, tas sūr& 
miegos, tas sapnuok

• ^*1 neturi pinigų,
jam antra ligą, j

Papasakos visiejns apie sa-
Vo bižrų, Vi fr Velnias prisi-
M -. _ ,

• mSka ptaukfi J&gil
vi^us vėjus, ypaflngai pMftlfeė-

• *r fesybe visuomet 
bŲvirihuje plaukia.

• Žmogus negali paskoTmti 
savo talento ar išminties ki
tam .

e IŠ JidhTio griatišlirtid, buna
į v j

• iMnfsk svitos, ant još į>ats 
^dėtfaAias.

• Kas tavo, lai mano, — ko
munistu loztingis.

• 9piausi į dangų. dangtA 
spjaus j tave.

NEREIKIA NUSTOTI 
VILTIES

' i - . / f
Jau nebe pirmos jaunystės 

panelė pribėga prie policininko 
parkeJr sako“: .

— Sulaikykite aną vyrą. Jis 
' norėro mane pabučiuoti.

— Nesijaudinkite, gerbiamo
ji. Gal pasirodys kitas vyras, 
kuris panorės tą padaryti, — 
raminančiai atsakė policininkas.

s * #

PIKTĄ PASTABA
Jgunas aktorius pasakoja ko- 

legfe '
— Įsivaizduok sauj 

iįos.-’Vietovės^skto^^^h*‘vaidi- 
dinęs, dat.viš gadnuįųuo moterų 
laiškus^ \

— Aha, tai nuo tų. kurios tau 
išnuomavo kambarius.

* * *

SU ŠYPSENA
—‘ Manb žmona yra 20 metų 

jaunesnė už mane. Kada aš 
pasižiūriu į ją, jaučiuosi 10 me
tų jaunesnis. Kada ji pasižiū
ri _J mane, ji_ jaučiasi 10 metų 
senesnė. Išvadoje mudu, jau
čiamės lyg būtumėm vienme
čiai.

* * - ♦

SOVIETINĖJE MOKYKLOJE 
OkuP. LIETUVOJE

Mokytojas: — Pasakyk Jone
li, ką reiškia žodis “kataštro-

Jonukas: — Aš nenorėčiau 
>riifiinti aį>ie žemės ūkį šuEoI- 
chozintoje Lietuvoje.

Ponas Dievas sutverė zrho- 
gu su intencija, kad daugiau 
klausytų, bet mažiau kalbėtų, 
todėl ir davė dvi ausis ir vieną 
burną.;
ii ’ neku3įe žmonas tiek 
išvystė savo bumą, kad ir su 
dviem ausim nėbegali suklau- 
šyti.

♦ » * - i

DRAUGIŲ tarpe

— Vyras moteries gyvenifae 
yra taip svarbus, kaip švarus 
oras.. ‘t

— Turbūt dėlto jūs 
taip dažnai ieškote

Don Pilottts
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VASARIO 18 GIMNAZIJOJ
(Tęsinys;

vakaras alžymėl’nas vi- 
mokiniams. Jis ro<io, kad

tik kietas darbas ir susidraus- 
minimas veda į laimėjimą. Tė
vas. Bernatonis įteikė abiturien
tams po vokelį pirm Įsiems žings 
nianis už mokyklos sisnų pa
remti ir po Andre Martin/ Peter 
Falke knygą *TJnistus stirbt in 
Litaucn”. ’ -

Vokietijos LB Valdybos pir 
□į ninkąs Vingaudas J. Damijo
naitis prisiminė, kad ir pries 
daugelį metų, kai jis baigė šj% 
gimnaziją, jau buvo ka.bama, 
kad jos amžius trumpąs. Bet 
mokykla ne tik laikosi, bet ir da
ro pažangą: nugriovė barakus, 
pasistatė du didelius namus. Bu
vę jes mokiniai jau padeda sa
vo gimnazijai. Prašė ir abitu
rientus, kai išeis į gyvenimą, 
surasti būdą jai padėti. Kvietė 
glaustis prie LB ir padėti vyk
dyti jai savo uždavinius: išlai
kyti lietuvybę ir paremti tautom 
kovą už laisvę. Vokietijos LR 
Valdybos vardu įteikė po St. 
Butkaus knygą “Vyrai Gedimi
no kalne”.

Abiturientų klasės auklėtojas 
ir vicedirektorius Andrius Šmi
tas sveikino tris dienas didžiau
siu nervų įtempimu laikiusius 
8 egzaminus ir dabar besidžiau
giančius savo .laimėjimais abi
turientus. Visiems mokiniams 
priminė, kad po metų kitu ir 
jų laukia tokios baisios dienos. 
Juo kruopščiau pasiruošiama 
egzaminams, juo lengviau ir ge
riau jie išlaikomi. ’ Kiekvienam 
padovanojo atvirukų su Lietu
vos istorijos vaizdeliais ir po 
pakabą raktams su lietuviškais 
ženklais, kurie primins, kokią 
gimnaziją baigę.

. Kun. Fr. Skėrys sveikino Lie
tuvių evangelikų jaunimo rate
lio vardu, pastebėdamas, jog 
šibsr/mokyklos pagrindinis užda
vinys yra auklėti lietuvių vaikus 
tautine ir ’ krikščioniška dvasia. 
Trys abiturientai baigiamie
siems egzaminams pasirinko ti
kybą. Įteikė visiems po Naująjį 
Testamentą, patardamas sunkio
se gyvenimo valandose ieškoti 
jame stiprybės ir paguodos. Pri
dėjo ir po vokelį.

Mokyt Aloys Weigel kalbėjo 
vokiškai su humoru. Jis sakė, 
kad šiemetiniai abiturientai bu
vo žinomi kaip sunkiausiai ap- 
valdoma klasė. Jį apėmė piktas 
džiaugsmas, kai patyrė, kad jos 
globėju paskirtas A. Šmitas, pats 
šią gimnaziją baigęs. Bet jis Šu 
klase susitvarkė. Prieš egzami
nus teko dirbti ne 6, bet 7 die
nas per savaitę. Vieną šeštadie
nį, kai gimnazija buvo tuščia,

t

juos klasėje užtiko direktorius. ■ 
Oras buvo tirštas ir ne lik imo 
kavos garų__ Užtrenkęs dur.s
išėję. Po valandėlės grįžo su 
maišu pyragaičių. Už anuometi
nį atlaidumą įteikė O. Kavai ū-
nienei puokštę gėlių. Taip pat Į 
po 5 rožes padovanojo visoms 
abiturientėms, o Sakalauskui ir 
Šlavikui — po buteliuką, paste
bėdamas, kad šiandien jiems 
prasiplėtė laisvės ribos, bei įspė
jo ja nepiktnaadžiau.i.

Abiturientų tėvų vardu žodį 
tatė inž. Jonas K. Valiūnas, 
šiandien trečią kartą pergyve
nąs tėvišką džiaugsmą. Du jo 
sūnūs — Algis ir Rainis — anks
čiau Šią gimnaziją baigė. Jie di
džiuojasi lankę vienintelę lietu
vių gimnaziją laisvajame pa
saulyje. šios mokyklos absolven
tai neturėtų niekados užmiršti, 
kad yra lietuviai. Gaila būtų 
vargo ir lėšų, jei lai atsitikiu. 
Dėkojo direktoriui ir kitiems 
mokytojams už vaikų mokymą 
ir auklėjimo.

Virtuvės personalo ir savo 
vardu abiturientus sveikino 
gimnazijos ūkio vedėja Eug. 
Lucienė ir įteikė po dovaną.

Lidija Kairytė perskaitė busi
mųjų abiturientų laišką išei-

Iliuzija" (Tapyba)Tamošaitis

ALEKSAS AMBROSE ,

KULTŪRINĖS CHICAGOS LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJOS

(Tęsinys)
Dariui ir Girėnui žuvus, buvo 

nut'iita Posto vardą pakeisti ir 
pavadinti Dariaus - Girėno Pos
tu. Kliūčių tai padaryti neatsi- 
ado. Posto narių skaičiui spar- 

ė-ai paaugus, pradėta galvoti 
apie įsigijimą savo pastato su 
svetaine. Sudarė namo fondą, 
išrinko valdybą: pirm. B. R. 
Pietkewich, sekr. J. Kaledmskas, 
nariai F. Krasauskas ir teisėjas 
T. Zuris. 1939 pasista.ė pastatą 
ir pavadino jį American Legion 
Memorial Hali, Darius - Girėnas 
r><rt 271, 4416 So. Western Ave. 
Kainavo ape $50.000, peskaitant 
nariu įdėto didelio darbo.

Nuo 1947 m. postas išleidžia 
kas .mėnuo The Darius-Girėnas 
Post Bulletin. 1964-65 valdyba: 
pirm. R. J. Kasakauskis, vice- 
p’rm. I P. C. Bagwell, vicepirm. 
II E. C. Lis, prot. sekr. J. C. 
Kilkus, fin. sekr. V. Užnys, tei
sių pat. E. B. Pietkiewich, mar
šalkos F. Krasauskis ir D. L. Ka
minskas.

vadovavo W. Raila. Buvo ren- 
giama ir kocertai. Po keliolikos ** 
metų klubas pakriko

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄ
JUNGĄ 1915 m. Chicagoje įkū
rė kun. L Kemėšis. Kun. Kemė
šis, pasitraukęs iš redaktoriaus

Ics 8 skyrius
1972 m. Tais pačiais metais su

nantiems abiturientams, taikliu i tėvais atvyko į Vokietiją ir įsto- 
Jiumoru, apibūdinančiu kiekvie-Įj0 į Vasario’ 16 gimnazijos IX 
na atskirai ir visus bendrai. ] klasę, bet po metų persikėlė į

Mokyt. Theel su 6 naujais j vokiečių gimnaziją. 1981 m. vėl 
abiturientais, pats grodamas gi-’ 
tara, padainavo linksmų kup
letų. , 

f

Abiturientų vardu padėkoju 
Irena Schulte: direktoriui, kla-p 
sės auklėtojui ir visiems moky
tojams už didelį triūsą, ruošiant 
Juos abitūros egzaminams, vir- 
rėjoms už gerą maitinimą. Pri
pažino, kad 12-tos klasės atsi
sveikinimo žody jie buvo teisin
gai apibūdinti. Visiems moki
niams, ypač 12-tai klasei, lin
kėjo pergyventi tą^ džiaugsmą 
kurįjie ^šiandien pagyveną. 

* *• *
ABITURIENTAI

moks’o 
Mėgsta 
šokius, 

skaitybą, keliones. Be Europos, 
į yra aplankiusi Afrikos, Azijos 

ir šiaurės Amerikos kraštus, ir 
ketina dar vis keliauti.

Robertas ŠLAVIKAS, gimęs 
1961 m. liepos 28 d. Kgung|]Ten 
pat 1977 m. baigė vidurinės mo
kyklos 9 klases. Tais pačiais me
lais atvyko į Vokietiją ir įstojo 
į Vasario 16 gimnazijos X kla
sę, Yra fotografijas meno mėgė-

grįžo į 
lietuvių 
muzika

Romuva tęsti 
gimnazijoje, 

ir modernius

” į jsįš, ' prgaįi^yobskjaidrių rody- 
J mus" su-varžybomis, šoko tauti
nius šokius, vaidino’. Daug važi-

Eimantas SAKALAUSKAS, 
męs 1961 m. liepos 28 d. Kaune. 
9 klases vidurinės mokyklos bai
gė 1977 m. Kaune. Tais pačiais 
metais su tėvais atvyko į Vak. 
Vokietiją ir įstojo į Vasario 16 i 
gimnazijos XI klase. Čia šoko į 
tautinius šokius/ daug fotogra- 
favo, sportavo, važinėjo auto
mobiliu, ekskursavo po Vokie
tiją ir užsienį. Buvo Prancūzi
joje, Ispanijoje, Italijoje, JAV 
(šokių šventėje). Netrukus pra
dės mokytis programuotoju Sie
mens firmoje Koelne. \

Irena SCHULTE, gimusi 1957 
metų lapkričio 26 dieną Sibire 
(Kamčatkoj). Pradžios mokyk-

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MAISTAS IŽ EUROPOS SANDELIŲ

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių, 
v , ’ N

MARU A NOREIKIENt

<n-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
- Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St, Chicago, III. 60629 ♦ TeL 925-2737
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Atdara Šiokiadieniais nuo

s »■« ris tingai išpildomi receptai* • fannh mat sav 
DUMYN AI • KOSMETIKOS RHKMENY8
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JAY DRUGS VAISTINE

baigė Vilniuje nėjo automobiliu. Aplankė visas 
Europos valstybes, ir daug užsie
nio kraštų. Dalyvavo liet, tauti
nių šokių šventėj JAV-se. Bai
gęs gimnaziją, ketina užsidirbti 
pinigų studijoms.

Laima VALICNAITĖ, gimusi 
1961 m. gegužės 2 d. Schwetzin- 
gene, Vokietijoje.' Pradžios mo
kyklos x 5 skyrius baigė Ben- 
sheime 1972 m. ir tais pat me
tais įstojo į Vasario 16 gimna
ziją. čia buvo skautė, šoko tau
tinius šokius, dalyvavo moki
nių dainos ratelyje. _ y
^Kristina VERšELYTĖ,5 giliui 

si 1963 m. rugpjūčio 22 MitnH 
Wormse, Vokietijoje. 4 skyrius 
baigė Hūttenfeldo pradžios mo
kykloje 1974 m. iriais pat me
tais įstojo į VAsąęio 16 gimna
ziją, bet po pusmečio perėjo į 
vokiečių gimnaziją Viernheime,

tarybą išrinko iš 15 narių: G. K. 
Budriu P. Miku|ėnas, F. Jurge- 
liūtė, J. Stulgaite/J. Montvila, pareigų, pradėjo organizuoti ka- . 
O. Mockienė. M. Januška, A. tal.kus darbininkus. 1915. 6. 10. 
Motiečius, A. Maziliauskas, I. Bostone buvo sušauktas pirmas 
Urmonas, J. Gegužis, J. Juška, suvažiavimas.
J. Blaškis, A. Grigas ir S. Vešys. 
1953.1.6 inkorporavo kaip ne 
pelno d-ją, nupirko Mildos teat
ro pastatą už $65,000, bet patai
symas ir įrengimas kainavo kitą 
tiek. Vietoj šėrų, čia įvesta nario 
liudijimas (certificate), reiškiąs 
visų narių lygybę. Pilnas narys 
įneša įstojimo $100, o garbės na
rys — $500, $1,000 ar daugiau. 
Narys turi tik vieną sprendžia-1 
mą balsą, nežiūrint, kiek jis bū-j 
tų įdėjęs pinigų. Morgičiai už 
Mildą jau išmokėti, lieka tik 
draugiškų paskolų.

Garbės nariams pagerbti ir jų 
vardams įamžinti, laikinai Mil
dos teatre pakabino lentą, kurioj 
^surašyti garbės nariai.

1960.1.1 garbės nariai: F. Lu
kas su 5 žvaigždėm (žvaigždė 
reiškia $500 auką), A. Grigas — 
su 4, S. Veshys, A. Gukas, G:K.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAI-. Budris, J. Stulgis, A. Bridis, N. 
Botirienė, J. Mitchel, M. Trainis, 
F. Bagdonas, W. Cook, P. Miku
lėnas ir J. Pech — su 2. Po vie
ną žvaigždę turi 6 nariai.

KULTŪROS IR MENO KLU- 
kurią. palankius! 1975-78 me- BAS susiorganizavo 1941 m. 
tais, grįžo į Vasario 16 gurina- Tikslas: kelti tarpe lietuvių 
ziją. šalia mokymosi gimnazi-, kultūrą ir skleisti meną, sta- 
joje lankė Valst. šokių mokyk- tant scenoje veikalus ir rengiant 
lą, dainavo gimnazijos chore,, koncertus, ruošiant kultūrines 
šoko tautinius šokius, priklausė radijo programas. Pirmoji klu- 
skautams ir vadovavo Aušros ho valdyba: S. 
tunto draugovei, suorganizavū 
keletą ekskursijų į skautų sto
vyklas Didž. Britanijoje. Daug 
skaito grožinės literatūros ir ki
tu knvgu lietuviu ir vokiečių 
kalbomis, žaęla studijuoti ma-. iki vidurio 1948 m.f Programą iš 
tematiką -Ma^nheimo^ ųnlyer-^-pa^jpradžios tvarkė M. Batutis; 

Į pranesėrais buvo J. Kuodis,. J.

LČS IR DRAMOS KLUBĄ 
1952.11.4 Įkūrė Chicagos pažan
giųjų (komunistų) lietuvių or
ganizacijų atstovai. Direktoriij

Pirmoji cntro 
valdyba: dvasios vadas kun. F. 
Kemėšis, pirm. M. žioba, vice
pirm. M. Juškienė, sekr. J. Ra* 
manauskas - Romanas, ižd. M. 
Vienys, fin. sekr. P. Griškevi
čius; V. Kudirka, P. Kuras ir J. 
Petrauskas — iždo globėjai.

Nutarta stengtis išleisti savo 
laikraštį ir iš narių rinkti pa- 

| skolas spaustuvei. Per-tris mė- 
r nesiūs surinko $3.000, pasiža- 
| dėjo $1,000. Su šiais pinigais 

įsteigta spaustuvė Bostone.Kun. 
Kemėšis suorganizavo 20 kuopų 
su 300 narių. Laikraštis Darbi
ninkas pasirodė 1915. 9, 21. B* o . 
kas antra diena. Vėliau tapo sa
vaitiniu. Pradžioje redagavo 
kun. F. Kemėšis, Pr. Gudas (iki 
1922 m.), F. Virakas, U. Joku- 
bauskaitė, J. Karosas ir A. Knei- 
žys. Vėliau vyr. red. buvo kun. 
Taškūnas iri prel. K. Urbana
vičius. Dabartinis red. yra S.Su- 
žiedėlis. Pirmasis adm. buvo J. 
Ramanauskas.

Klastauskas— 
pirm., P. Mikulėnas ,fin. sekr., 
.ir P. Kirka, ižd. Radijo progra
mos prasidėjo 1941 m. rugs. 
16 iš stoties WGES ir ėjo kas 
anradienis nuo 7:30 iki 8 v. v.,

si fete.
tVaiAC IVA. XJULU 

pranešėjais buvo J. Kuodis,.
(Iš Vok. LB biuletenio) Sakalas, R. Baranikas ir kiti. Ži

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS 

autorius, .
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai). 

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

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

nias verdavė Vilnies red. 
Prūseika, jį pavaduodavo 
Andrulis, A. Jonikienė i r kiti 
redakcijos nariai. Nuo 1945 m. 
pradžios skelbimus ir meno pro 
gramą tvarkė J. P. Stanley 
(Stančikas). Jis buvo ir prane
šėjas. Klubas išaugo į didelę 
organizaciją; jos finansai kilo iš 

1 narių metinių duoklių. Jam iš- 
i augti daug prisidėjo P. Mikulė
nas ir Prūseika. Pirmas veikalas
buvo pastatytas Valdovo Sūnus,

L.

Inž. LIUDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

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 pas1 geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina f25. Kieti virieliaL Paštai EZ.

NAUJIENOS M
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

Nuo 1915 m. Sąjunga leido 
Darbininką per 35-rius metus. - 
Bostone turėjo savo namus. 1950 
m. laikraštį ir namus perėmė 
pranciškonai. Darbininkų orga- - 
nizacija veikia ir toliau. Po‘1950- 
m. ji aukojo: Liėtuvos Vyčių 
centrui $1,000. Nukryžiuotojo,. 
Jėzaus seserų vienuolynui $2,- . 
000, pranciškonams Kennebunk,, 
port, Maine, $2,000, marijo
nams Thompson, Coiin., 1,000,- 
Putnamo seselėms $750, Ateities ’ 
žurnalui $400, Mėlynosios Ar-v 
mijos reikalams -$250, Seserims 
benediktinėms Bedford, N. H.,v 
$100/ Šiluvos paminklinei kop
lyčiai Washingtone $100, ir iš-,, 
leido kun. dr. Širvaičio knygą . 
žodis Darbininkams už $900. 
Knyga nemokamai dalinama na
riams, mokykloms, vienuoly-^ 
nams.

LDS priklauso ALR Katalikų 
Federacijai. Centro valdyba: V.' 
J. Kudirka, pirm., V. Palauskas, ’ 
vicepirm., Glaveckas, siėkr., B. 
Kapochy, ižd., S. 12 šrūpšas, T. 
Mittche ir B. Jakutis iždo glo
bėjai.

(Bus daugiau)

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
e LITERATŪRA* lietuvių literatūros, meno fr mofalo 

1954 nu metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenatą, Vinec 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. StankcC 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K Matusevičiaus ir 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis Ir 
ML K Čiurlionio, M. Lileikio, V. Kašubos, A. Rūkitelės Ir JL Varno

• DAINŲ SVeNTES LAUKUOSE, poetės, raiytojo# Ir to» 
ttniij jokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
iventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!* 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja J2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly.
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodam* tik už 12. •

w io * u t loujudio t jrkJx*/TK> a d, rr vLLtulu iviijv i mhiamuJab 

įdomiai paralyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Js 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai jdomūs kiekvienom 
Uetoviut Leidinys {Muštruota* nuotraukomis, pabaigoje duodam* 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai f vokiečių kalba. Laba! 
naudingoje 335 puri, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kain* M,

'• KĄ LAUMtS LIMB, raiytojos Petronėlės Orintaltė* atri* 
minimai ir mintyf apie asmenis ir vietas neprfk. Lietuvoje Ir pir. 
maišiai? bolievikų okupacijos metai*. Knyga turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tfk t3. • >

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesuprai- 
t** ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n* 
Jurgio Jajinako knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po*- 
riją. Dabar būtų Jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja ?-5.

> SATTRINtS NOV ĖL.1S, M. Zo*čeuko kūryba, J. Valslfle 
rerttm**. 205 knygoje yra 40 sąmojingą noveUtj. Kaina. 12.

Knygc* <AHD*roo< N«nJIenc»«, 17W So. St, ChlragR.
n: piaakol HhtMr-c
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Lietuvišką kaimą kasmet 
aplanko tūkstančiai

per supuvusį stogą ir lubąs. Teko
kad nęąj^mtų iš Ąnąįrįkps atvažiavusios 

viesiuqs.
" Lietuvoje šiaudų buvo, bet okupantas savų nąmųs tu

rintiems ūkininkams neleido naudai' Šiaudu špsęDŲ^ieų^ Į 
stogams dengti, šiaudai buvo reįkądpgi Rusijoj galyV [ 
jams, šerti, p Lietuvoj šiaudų nedįąyi ą^ogaųas (įaugti, kąd 
galimai greičiau išgriovus lietuvckųs lįąimus.

Pavergtoje Lietuvoje kaimų ę^rą, bet lie^ųyi^ k.ąi’ I 
mų ilgiai- Vyresnieji galėjo jienįg apie kaimus pasįak.o^V 
nęs. jaunimas Ęaimų nematė. Jis tųręjo, misįį įĮktaį pa- j 
sakomis, apje lietuviškus kaimus^

Kažkam dingtelėjo ideali mįnįis i
ziejų, į kurį būtų galima padėti dąr iš.ldsįųsį i
kėjo įtikinti rusus, kad leistų lietuviams pąstąlįy^i Lięių

Lęįdjmus, gauti lęąimui tinkamą pLo.^ą ir prasti 
dąrbą. Dalis darbo jau atlikta, bet darias dar 
nebaigtas;. .

“Kultūrininkė” Janina Samųįionytę paraše 
se straipsnį, kuriame aprašo, kąi^ buvo. padėlį į i&ųjįąjįį 
keli lietuviško kaimo namai. Ji šitaip rąsp:

“Prieš 15. metų buvo prai^ė^s kurtį LTSR liau
dies buities muziejus. Per tą laiką etnografinių M. pleikis Potvynio madona

Vienas turistas, praleidęs ko^unjstų pąyępgtoje Lie
tuvoje penkias dienas,, išvažiuodamas nųspjrko Kultūros 
Barus. Tai okupanto valdžios leidžiamas mėnesinis žur
nalas, redaguojamas Alfonso Zdanavičiaus. Redakcinę 
kolegiją sudaro bent 25 lietuviai ir rusai, o redakcinėj 
taryboj yra dešimt lietuvių ir žydų. Be to, yra dar 9 re
daktoriai, tvarkantieji atskirus klausimus.

Bendradarbis Vytautas Laųrušas parąšė straipsnį, 
kuriame visiems menininkams liepia ‘Teigti gyvenimo 
tiesą”. Janis Peterson parašė studiją apie Versijas, vįzi- 
jos ir.dokumeųtųs, o .Vinvąldas 'Bppnuša^sgvo. darbą pa
vadino “Rundalėjė apsilankius”; Antanas Staponkas rašo 
apie “Amatus ir estetišką aplinką”.

Neapsiėjo ir be Tatjanos Karyševos “Teątralumas 
šiuolaikinėje muzikoje”. O Vytautas parašė apie “DaL' 
lės ir muzikos sąsajus”. Yrą ir. daugiau. “sąsajų”, mu
zikos “tęatralumo”, aplinkos “estetiškumo” ir apie, bū
tiną reikalą teigti gyvenimo tiesą. Matyti, kad netiesa 
jau pradeda visiems ir pavergtoje Lietuvoje įgristi, todėl 
pirmasis “Kultūros Barų” puslapis skirtas įsąkymui 
“teigti tiesa”.

Bet Amerikos lietuviams bene bus įdomiausias Jani
nos Samųlionytės straipsnis “Aukštaičių kaimas. Tėviš
kės muziejuje”. Pavergtoje Lietuvoje kaimų jau nėrą. 
Amerikoje gyvenantieji lietuviai įsivaizduoja Lietuvą 
tokią, kokią jie paliko prieš 40 ąr 50 metų. Ten buvo, lie
tuviškas kaimas, lietuviškas gyvenamas namas, svirnas, 
kluonas ir tvartai. Viso to dabartinėje Lietuvoje jau nęrą.

Lietuviai neturėjo kur gyventi, nes okupantas sąmo
ningai lietuviams neleido taisyti senstančių bei irstančių 
namų, čikagietė, nuvažiavusi į pavergtą Lietuvą ir pasi
samdžiusi šoferį, nuvažiavo į savo gimtinį kaimą, kad 
pamatytų savo motiną, brolius ir seseris. Jai teko nakvoti ’ 
gimtinėje trobelėje. Tame pačiame name turėjo nakvoti

muojami ansambliai: aukštąičių gątvini^-ręžiiiij kai
mas, žemaičių branduolinis karmas,' dzūkų padrikęs 
kaimas, pradėtas statyti miestelis. Tėviškės muziejų 
kasmet aplanko tūkstančiai žmonių. Jis tapo vienu iš 
pagrindinių respublikos kultūros židinių.”

(K. Barai, 1982 m. gęgužęs, b^r., 5.7 psl.)

Okupantas pirma išgriovė visus lietuviškus kaimus, 
Į kalėjimus sukišo tuos, kurie nenorėjo eiti į kolchozus, 
o sušaudė tuo^, kurie, drįso agituoti prieš geresnių kąi- 

’mų žemių atėmimą iš ūkininkų ir prieš valstybinių ūkių 
sudarymą. Menkesnės žemės ūkininkus proletarais pa
darė, kad nieko neturėtu ir priklausytų nuo okupanto,

Samųlipnytė tašo, kad lietuviško, kaimo muziejaus 
•organizatoriai turėjo didelės bėdos ;su kaimų nugabeni
mų į muziejus. Lietuviški* ūkiai buvo Vąlakiniai, pusvala- 

' kiniai ir ketvirtokai, tai reiškia ~ ketvirtis valako. Vie- 
, tomis, didelės šeimos ’valakus; skirstydavo į šešias dalis 
:IIe ūkininkai vadinosi 'šeštftknųaįs.’’ jiems buvo sunkų 
verstis, bet visvien jie pajėgdavo geriau verstis, negu 
sukolchozintų kaimų ūkininkai.

Sako, kad muziejaus steigėjai turėję didelės bėdos 
.atkurti tokius trobesius, kokius tupėjo valakinis ūkinin
kas.’Namai turėjo būti didesni, juose būdavo daugiau lo
vų, stalų, suolų, kad sutalpintų daugiau valaką dirban- 

i čių žmonių.
Kitoks namas turėjo būti pusvalakinio ūkininko. Dar 

sunkiau vertėsi ketvirtokai ar šeštokai Ji rašo,:
‘‘Darbo buvo daug; reikėjo iškelti Pievelių kaimo 

gyventojus, sudaryti busimojo kaimo prąję.ktą, išma
tuoti rėžius, surasti muziejui trobesius, juos nupirkti 
ir perkelti. Taip pat reikėjo suieškoti eksponatus bū 
simųjų trobesių interjefui” (Ten pat)

“Interjero” lietuviškame kaime nebuvo. Nebuvo jo 
aukštaičių, nė dzūkų ar žemaičių kaime. Buvo namo, 
tvarto, seklyčios vidus, bet niekas Lietuvoje nekalbėjo

MASKVOS AGENTAI LABAI JAU 
' ' ’ ĮSIDRĄSINO AMERIKOJE ■

Prieš Amerikos ir Sovietų autoriaus, o jo vieton įžanga 
Sąjungos atstovų susitikimą nasirašyta ALBA kalambūru, 
nevoj, kad galėtų apsvarstyti Bandyta sudaryti įspūdį, jog 
prez. Ronald Reagano pasiūly- tai yra keturių autorių darbas, 
mą sumažinti strateginius ato
minius ginklus, čekistai labai 
jau įsidrąsino Amerikoje.

Nė viena valstybė neišleidžia 
t;ęk pinigų savo agentams už
sienyje; kiek jų išleidžia Sovie
tų Sąjunga. Jų atstovai įkiša

.nosį į Amerikos radiją, televizi
ją, spaudą, valstybė tarnybą ir 
į paprastu žmonių tarpą,

Praeitą savaitę jie pasklaido 
amerikiečių tarpe 120 puslapių 
knygelę, pavadintą “Jeigu ka
ras rytoj?’!” Ten pat pridėtas ir 

• rusiškas knygelės pavadinimas. | 
i Jie norį, kad skaitytojas žinotų, 
kur tos karo pavojaus mintys 

Skilo ir kas jas skleidžia.
Knygelės gavėjui pridėtas ir 

laiškutis, kuriame kalbama apie ■ 
“tėvynės meilę”, “patriotizmą”, 
“krašto okupaciją” ir net “lais
vę”, o laiškutis pasirašytas KGB.

Kas žino’ šių trijų raidžių 
reikšmę, tai galės pagalvoti, 
kad tai yra Sovietų valdžios po- j 
litinį mintys, o kas jų reikš
mės nežino, tai pagalvos, jog tai 
yra vardo ir pavardės pirmosios 
raidės.

Nepasakyta, kas ir kur minėtą 
knygelę išleido, bet lotyniško
mis raidėmis pasakyta, kad ji 
išleista 1982 metais. Nėra ir*

* * *

.“SKURDAS
Jau 60 metų kcmunizmo sis

temos ūkis žvdi diteėlvnuose, 
pramonės gaminiais su trūku
mais be garanitjų, pasipildy
mui, — privacies prekybos 
nėra, viduj spaudžia nsdatek- 
liūs, nors ginklu užgrobė dau
giau 20 valstybių su Įvairiais 
žemės turtais, su galinga pra
mone. Bet po keliolikos okupa- 
vino metų susilygino ir reikia 
maldauti, kad mainais ar už 
auksą laisvieji kraštai parduo
tų maisto produktų, gintų nuo 
bado.

R. Rusijos pinigas, carų rub
lis, nuo pirmosios įsitvirtinimo 
dienos nėra garantuotas auksu 
ar kita pastovesne tarptautine 
vertybe, bet tik griežtu įsako
muoju įstatymu, politine galia, 
kur sakoma, kad šis bankno
tas ar moneta yra pinigas, visi 
gyventojai privalo jį imti. Jo 
vertės ribos baigiasi su impe
rijos teritorijos ribomis. Jo kri
tikavimas, šmeižimas yra ly
gus valstybės išdavimui, san
tvarkos kritikavimui, ir bau
džiamas. Nuo laisvų kraštų jis 
yra saugomas kaip Sovietijoj

ir šoferis, turėjęs įsakymą iš akių neišleisti atvažiavusios 
amerikietės. Jeigu ta naktį nebūtų pylęs lietus, tai ji 
būtų nežinojusi, kokiose trobose jos giminės turėjo gy
venti. Lietui smarkiau palijus, tuojau pradėjo varvėti

apie “interjerą”. Jį įkūrė Samulionytė, kad straipsnis 
tiktų Kultūros Barams. Šuprancūzinųs namo Ps 
“sukultūrinamas”.

Tūkstančiai Lietuvos gyventojų kasmet eina apžiū

rėti, kaip tie lietuviški kaimai atrodė, nes žino, kad lie
tuviai ūkininkai gerai juose gyveno. Gerai gyventi jie 
dabar negali, tai nori pamatyti, kaip^ lietuviai be komu
nistų gyveno.

pats žmegus. Ten pakliuvęs 
tampa Leverč’u popiergaliu.

! Agentai su pasididžiavimu kar
toja tLUni melą, kad rublis yra 

! veHjigesms už dolerį. Užsienio 
i vanuU tka;uEi2ma rūkyti. Kai 
} v e, a s bankas keičia dolerį 

ten ų j 60 70 kap.ikų, 
ogmlal sąmoningai nu- 

ski audžia gyventoją, kuris 
gauna dovanomis ar palikimais 
u. tolius, n s vvr.amybė su už- 
s cnio valiuta pe-ka prekes, 
meka sLo.as su jos tikrąja ver- 
;e. RubLo vertę, p ekės kainą, 
vartojamų produktų, .reikalin
giausių gaminių k.ekį nustato 
va-dytojai. Prie lo pridėti 
bendrausią įs.atymų paragra
fą, kad sp.mxoj nėra priva- 
č js ntušavybes, viskas valsty
bės, . mogVs su didžiausiomis 
fto3faiigom.s nepagerins savo 

' g.rbūvį.”
(.toųju k. rytoj?!, psl. 114-5)

O paskutinis knygelės para
grafas yra toks:

“Žaibu išnyksta paskutinis 
R. Rusijos laimėjimas — Hel
sinkio Detante. Sutrūkinėja 
kaip molis be cemento Varšu
vos Paktas — jos ir kitų kraštų 
pasirašyti taikos ir nepuolimo 
alįtąi virsta R. Rusijai karo pa
skelbimo dokumentais — revo
liucijai, laisvo apsisprendimo 
teise. Laisvieji kraštai nusikra- 
to užsienio priverstinos vidaus" 
valdymosi įtakos,, nepalankių 
tarptautinių sutračių ii* kontra 
žvalgybinių išlaidų. Tarptauti
nė taika vėl grindžiama ne 
ginsiu, grasinimais, atomu,

• bet daugumos -valia. Baigėsi 
ginklavimosi lenktynės,- išduo
bė j o greitkelis tarp? trijų di
džiųjų sostinių: Maskvos (Rau
donosios Rusijos Imperijos), 
Washingtono ir Tel Avivo (1.5 
mil. Izraelitų). Nutrūksta 30 
melų besitęsianti nusiginklavi
mo konferencija, po kurios iš
kaba Europa, vėliau Ąži j a, Af
rika *buvo skandinamos chaose. 
Valstybių pirkliai per. 50 metų 
nesuspėjo sužinoti kas yra rau
donasis Rusijos komunizmas, 
jos teroras. Tautų Sąjungoj 
30 metų protokolinė veikla už
sibaigia, joje veto teisė išga
ruoja, apie^kurią Ciceronas, 
Virgilijus, Horacijus minėjo, 
kad tai buvo prię roųičnų če
ženų, imperatorių galios ženk
lo lazdos priedas garsinis jė
gos pareiškimas — veto (drau
džiu, nesutinku). Paviršiaus ir 
povandeniniai laiyai, pasipuo
šę baltomis vėliavomis, iš vi
sų krypčių slenka į artimiau
sius uostus, jų įgulos išsiskirs
to. Slaptas šūkis: jeigu karas 
rytoj — revoliucija poryt, jei
gu karas vėliau — revoliucija

(Nukelta į šeštą puslapį)
•am m* — 1 r" 1 - -

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

Dar žygiavome prieš Ulrichą iš Jungingeno, Di
džiojo magistro brolį, Sambijos Storastą. Bet Sto
rasta, kunigaikščio išsigandęs, verkdamas pabėgo 
ir nuo to laiko, taiką viešpataują, miestai vėl at
statomi. Vienas taip pat šventas vienuolis, kuris 
galėjo basas vaikščioti per įkaitintą geležį, prana
šavo, kad nuo šio meto, kol pasaulis bus gyvas. 
Vilniaus mūrai niekada nematysią ginkluoto vo 
kiečio. Bet jei tai įvyks, kieno rankos tą padarė?

Tai pasakęs, Macka iš Bogdaniecd ištiesė 
prieš save rankas, dideles ir nežmoniškai tvirtas, 
o kiti pradėjo linksėti galvomis pritardami:

— Taip!Taip! Teisybė, l^ą pasakoją!
Bet toji mes uis pašnekesys buvo nutrauktas 

triukšmo, girdimo pro langą, kuris dėl šiltos fr 
giedrios nakties buvo išimtas. Iš tolo buvo girdi
mas žvangėjimas, žmonių balsai, arklių prunkšti
mas ir dainas. Visi nustebo, nes laikas buVo vėlus, 
ir mėnulis jau aukštai buvo pakilęs. Vokietjs 
smuklininkas išbėgo į smuklės kiemą, tačiau, sve
čiams dar nespėjus išgerti iki dugno taurių, dar 
,^:či?u skubėdamas ąrįžo ir šąukė:- . . s

- ^ aro žmonės atvyksta T z .
AkyniĘ-'nmi praėjus, duryse pasirodė mels- 

u apsiaustu r raudona, sulankstoma kepure 
;au;:uo;.. S.uįlįt 'p. ąpgidairė ir. išvydęs šeiminin

ką, tarė:
— Nuvalyk stalus ir šviesos paruošk: kuni

gaikštienė Ona Danutė čia susnos poilsiųi-
Tai pasakęs apsigręžė. Šmųk^je 

mas: šeimininkas pradėjo, šyįul^į lajaus, °, nu
stebę svečiai žvilgčiojo vienąs į fitą.

— Kunigaikštienė Ona Ūan^ė, —vie
nas miesčionių, — Kęstučio Ajozūrijos Ja
nuso žmona. Jau prieš dvi ^avąitęs ji buvo Kro
kuvoje, bet išvyko į ^ątorą, pas kumgBiįį||į Yąę,-. 
lovą, o dabar, turbūt, grįžta.

— Bičiuli Gamrothai, — tarė kitas miesčio
nis. — eime ant šieno į tvartą; pey gąrbįugą čią 
mums draugija. *

— Kad naktį keliauja, man nenuostabu, — 
pastebėjo Macka, — nes diena karšta, ^etj kędė) 
užsuko į siftuklę, jei pašonėje yr^ vįępųpjypąs?

Paskui kreipėsi į Zbyšką:
■ — Tikra sesuo nuostabiosios Ringailės — su-
Iprąnti?

0 Zbyška atsakė:
— Su ja turėtų būti ir būrys Mozūrijos mer

ginų, ei!
II

Tuo pat metu per duris įėjo kunigaikštienė 
— vidutinio amžiaus moteris, besišypsančiu veidu, 
■apsirengusi ratfdonu apsiaustu ir žalia, tampriai 
prigludusia suknele; jos liemenį juosė paauksin
tas ęliržas, nukaręs išilgai klosčių ir užsibaigiąs 
žemai didele sagtimi. Paskui ją ėjo. dvaro damos, 
vienos vyresnio amžiaus, o kitos dar nesubrendu-

sios, su rožių ir lelijų vainikais ant galvų ir dau-
guma jų rankose. nešėsi kankles. Buvo ir tokių, 
•kurios turėjo rankosę dideles puokštes gėlių, ma
tytį pakely. Kambarys tuojau prisi-
pįb^ę, nęs pą^ųi (Mw&s pasirodė keletas dvariš- 

įr pažų. Visi gyvai įėjo' šypsodamiesi ir 
garsiai lęąlbėdamięsi, tarytum dainuodami, lyg 
būtų pasigėrę nakties giedra ir skaidria mėnulio 
šviesa. Dvariškių tarpę buvo ir dp vaidilos, vie- 

antras su citra prie diržo. 
.Viena .jauna mergaitė, galbūt dvylikmetė, nešė 
paskui kunigaikštienę mažas kankles, nusagsty
tas žąlyąriniais vinimis.

— Garbė Jėzui Kristui! — pasveikino kuni- 
'gaikšteinė, atsistodama vidury kambario.

— Per amžius, Amen! — atsakė svętimiep. 
t žemai nusilenkdami.
į — ^ur šeimininkas?

Vokietis, išgirdęs kreipimąsi, išslinko į prieKį 
|ir vokiečių papročiu nusilenkė.
; — Sustosime čia palsiėti ir atsigauti, — ta-

kunigaikštienė. — Greitai tik skubėk, nes 
lesame išklkę-
1 Mįesčionys jau buvo išėję, o du vietiniai bajo
rai, Macka iš Bogdanieco ir jaunasis Zbyška pa
kartotiną! nusilenkė ir ruošėsi apleisti kambaiį, 
kad netrukdytų dvariškiams. ’

Tačiau kunigaikštienė juos sulaikė.
— Esate bajorai, todėl mūsų netrukdysite’ 

Susipažinkite su dvariškiais. Iš kur Dievas jus 
veda?

Jie tuojau pat pradėjo sakyti savo vardus, 
herbus ir šūkius ir vietoves, prie kurių jie buvo 
prisirašydinę. Kunigaikštienė, išgirdusi iš Mac- 
kos. iš kur jis grįžta, suplojo delnais ir tarė:

— Tai laimė! Papasakokite mums apie Vilnių, 
apie mano brolį ir seserį. Ar atvažiuos čia kuni- 
gaitkšis Vytautas į karalienės vaiko krikštynas?

— Norėtų, tik nežino, ar galės, Todėl iš anksto 
per kunigaikščius ir bajorus pasiuntė karalienei 
sidabrinį lopšį, su kuriuo ir mes su brolėnu atvy
kome, saugodami jį pakeliui.

— Tai lopšys jau čia? Norėčiau pamatyti. 
Visas sidabrinis?

— Taip, visas, tik lepšio čia nėra, nes jj iš
siuntė į Krokuvą.

— 0 ką jūs veikiate Tynece?
— Mes čia grįžome aplankyti vienuolyno pro

kuratorių, mūsų giminaitį, ir norėtume garbingų 
vienuolių globai palikti savo karo grobį ir iš ku
nigaikščio gautas dovanas.

— Tai Dievas suteikė laimę? Bet sakykite, 
kodėl brolis netikras, kad atvyks?

— Ruošia žygį prieš totorius.
— Aš tai žinau. Tik man rūpi, kad karalienė 

šitam žygiui neišpranašavo laimingos pabaigos, 
(ė ka ii pranašauia, tat visuomet įvyksta.

Mivkn nusijuokė.

' (Bus daugiau)
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Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

Meldai direktoriui

FAL&NDO& 3- darbo dienosią tr

EUDEIKIS
Burlaivis '’Cutty star*

TEL. 233-8553 
Scrvica 855-4506, Pasa 06058

OR. PAUL V. DARGIS 
•YDYTOJAS II CHIRURGAI

R. VILIAUS

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

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St.. Chicago. (L biMiiix

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBE; AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street . *

Valandos pagal susi tapimą

Dr. Jonas F. Mažeika 
DDA — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Valandos pagal susitarimą

OPTOMETRISTAS 

kalba lietuviškai 
2618 W. 71 st St Tai. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko pinning 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, KŪSLfiS i£ 

■- ' PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandor antrai 1—4 popiet, 
ketYirtad. B—7 vai. vai. 
Ofiso telefonas: 776-284JL 

RaadocilM twI«L 444-5545

MŪSŲ MIRUSIEJI
1982 m. birželio 22 d. mirė 

Ona Kožicaitė, gimusi Andriš- 
kių kaime, žaliosios valsčiuje, 
Vilkaviškio apskrityje. Ameri
koje išgyveno 32 metus. Gyveno 
Marquette Parke. :

Liko giliame liūdesyje brolis 
Viktoras, sesuo Joana Mikalaus-1 
kienė, mirusio broko' dr. Vinco 
žmona Birutė ir jos du sūnūs — ’ 
Aidis ir Rimas su žmona Dona, ’ 
pusbrolis inž. V. Žemaitis ir jo 
sūnūs — kun. Kęstutis ir ekon. į 
mokslų dr. Algis su šeima Ro- j 
moję, kili gimines Lietuvoje.

Kūnas buvo pašarvotas Pet
kaus koplyčioje Marquette Par
ke. Birželio 25 d. kan. V. Zaka
rauskas vakare sukalbėjo mal
das ir sugiedojome “Marija, Ma
rija”.

Atsisveikinimui su velione 
vadovavo inž. V. Žemaitis. Jis 
nupasakojo šeimos kilmę ir ve
lionės kuklumą bei nuoširdu
mą. Reg. Liet. B-nės vardu at
sisveikino pirmininkas Ig. Pet

rauskas, BALFo Vardu — J.
Mackevičius ir Tautos Fondo 
vardu —A. Repšienė. Ji rinko 
aukų įamžinimui velionės vardo 
Tautos Fonde. . -

Birželio 26 d. koplyčioje mal- | 
das sukalbėjo kan. V. Zakaraus- r 
kas. Po to, velionė iškilmingai v 
palydėta į šv. M. Marijos Gimi-į 
mo parapijos bažnyčią Mar-1 
quette Parke. Šv. Mišias atna- j 
savo kan. V. Zakarauskas ir pa- Į 
sakė pamokslą.

Mišių metu solo giedojo so- 
' listas V. Liorentas, vargonais 
grojo muzikas K. Skaisgirys.

Pd pamaldų buvo palydėta į 
Šv. Kazimiero Lietuvių kapines. 
Maldas sukalbėjo kan. V. Zaka-1 
rauskas. Sugiedota “Marija, Ma
rija”. Paminkle mačiau ir a.a. 
Onos vardą.

Šeimos vardu D. Petkus vi
sus dalyvius pakvietė pietų į 
Gold Coast restoraną Marquette 
Parke.

Į kapines lydėjo apie 40 ma
šinų. Pietuose dalyvavo apie

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI

F L O i D A

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

i

(312) 226-1344 24 Hour Service
i
S * * * i

Prostatos, inkstų ir šlapume 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
ŠL Petersburg, Fla. 337IS 

Td. (813) 321-4209.

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraodt 
. ŽEMA KAINA

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠER1NAS. TeL 925-8063

f

-Vladas Pūtvis

melus Putvinskis parodė mums 
savo, nepaprastą dėl jo luomo, 
pasiaukojimą ir ten mes išgir
dome ją, pranašingą balsą, kad 
Lieluvą bus laisva.” (Trimitas, 
19*2^ m. kovo meh. 28 cl., Nr. 13, 
pj). 202-2O3)..

\ėpaisahi kratų, šeimos ka
pinių išniekinimo ir visų kitų 
caro policijos pastangų surasti 
medžiagos Vlado Pūtvio' kaltini
mui, stiprių kaltinimo įrodymų

GAIDAS-DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

SOPHIE BARČUS

RADUO
Seniausia Lfetavii| fcadljf prtfera- 
ma Naujojoje Aflįuįfcje, iš soties 

1360 banga AM, veikia sek- 
nįaieniais nuo 3 iki 8:30 vaL ryte, 
įduodama ^vSJmTa ^asSUiniu 
aaiį aantraulfa. Be to. komenta
rai, muzika, dainos, ir. Alafdutės 
Pasaką &k prograjjU veda Stepo
nik ir Valentina įlinkai. Biznio ■ 
rdolaia kreipta i J^altk Flork^s — 
gtiĄ bęi de^kaą ^355. E. 
* —02127.
Telefonas 268-0489. Ten pat gau- Į 
narnos “Naujienos”, didelis pasi
rinkimas lietuviukų knygų ir lie- 

dorame -

(Tęsinys)

“Mūro kalėjime, vadinamame 
žambu ar pilim, krosnys beveik 

’ visos buvo išgriautos ir todėl per 
šalčius gyvenimas buvo nepa
kenčiamas. Prikimštose kame
rose buvo tvanku, ypač nakti
mis žmonėms viduriais sergant 
ir atliekant visus reikalus čia 
pat stovinčiose parašose. Mūsų 
kameroje ant narų miegojo 14 

’ žmenių, drebėdami prisiglaudę

60 asmenų.
Onute, tebūna Tau lengva ši 

svetingos šalies žemelė!

NATIONAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK 
TO BE OBSERVED JUNE 1-7,T980 BECAUSE...

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Ved. Į a — Aldona Davfcut 
. ToMu 778-1543

7159 Sc. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 60629

Apdraustai perkrauatymaa 
iš jrafariv afttumy.

ANTANAS VILIMAS 
T»L 374-1M2 arba 3764996

šeštadieniais Ir sekmai ien tais 
nuo 8:30 iki 9:30 rak ryto. 
Stotie* WOPA - 1490 AM 

transliuojamos fi musy atvdijof 
/ Marquette Parka.

DOCTORS OF OSTEOPATHS 
/ D-O.'S, ARE THE FASTEST 

GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG 

FOUNDATION STUDY 
PROJECTS A 71% GROWTH 
FOR THE OSTEOPATHIC 
PROFESSION DURING 

THE 192>O'S.

! Manipulative
1 THERAPY PROVIDES 
PATIENTS WITH 
AN ADDED DIMEN
SION OF TREAT
MENT.

&.6/S PRACTICE 
HOLISTIC MEDICINE, 
TREATING THE 
WHOLE PATIENT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE OR INJURY

90 PERCENT OF 
»ALL D.O.'S ENGAGE 
IN PRIMARY CARE 
MEDICAL PRACTICES 
WITH OVER 50 PER
CENT LOCATED IN 
SMALL TOWNS 
AND RURAL AREAS.

kits prie kito; blakės, utėlės, 
niežai ir kiti parazitai iš savo 
pusės įvairino mūsų gyvenimą. 
Tokiose apystovoše vieną vaka
rą altsiilarė karilėros durys ir 
pro jas įėjo linksmu veidu, 
šviesplaukis, mėlynakis, gan dar 
jaunas vyras, dvarininkas Put
vinskis. Visai suprantamas visų 
susidomėjimas nauju draugu,

• ypač sužinojus, kad jo pono ir į nebuvo surasta. Po keturių mė- 
dvarinihlco esama. Nors mūsų « nešiu Pūtvis buvo be teismo iš 
nuotaika ir pirmiau nebuvd pri-l kalėjimo paleistas “žmonos glo- 
slėgta, nors ir riiės palys ir ka
lėjimo administracija laukė ko
kių tai didelių politinių permai
nų, kas, deja, negreit teišsipil- 
dė, bet Putvinskio atvykimas 
sudarė naują erą mūsų kalėji
mo gyvenime. Mes ėmėm dar 
tvirčiau tikėt Visiškos laisvės 
atgijimu. Ir nieko nuostabaus,

< jeigu didelių dvarų savininkas, 
ponas, bajoras, ‘iiebijo prarasti 
savo tiirtiį, drąsiai kalba ir meta 
pirštinę rusų valdžiai, tai ko be- 
bijoti kitiems. Kalėjime pasida
rė linksma riūofeika, skambėjo 
dainos, imprcryizųoj ami buvo 
’spektakliai; kalėjimo administ
racija mums ^pataikavo, lyg 
mes būtumėm padėties vieš
pačiai.

Kai sulyginau anų ir paskuti
nių laikų Putvsiakio vaizdą, tai 
net keista pasidąrė: 'tiek jis pa
sikeitė. Tuometę nebuvo, rodos, 
pamato juokams krėsti, o Put
vinskis buvo giedrus, su šypse
na veide, linksmas; o čia Lietu
voj, kur rodos idealams įsikū
nijus, reikėtų tik džiaugtis, Put- 
vinskį mes matėm susikaupimo 
kupiną, įtemptu akių žvilgsniu 
ir raukšlėmis ant kaktos. Mes 
matėm jį čia kaip kun. Vytau
tą, Mateikos atvaizduojamą 
Žalgirio mūšy, pasiryžusį, bet ir 
pilną susirūpinimo...

j Ten Šiaulių kalėjime prieš 24 Aguirre Ląmari.

TeL : 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENIM 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODEkNIšKOŠ AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

T _1 .1 A

bai”, tačiau kurį laiką jam buvo 
uždrausta gyventi Lietuvoje ir 
Kurše.

Iš kalėjimo išėjęs Pūtvis su
žinojo, kad 190(5 m. kovo mėn. 
26 d. Berlyne numirė jam taip 
artimas ir brangus Po’yilas Vi
šinskis. Nenorėdama prislėgti 
Vlado dvasios, jį kalėjime lan
kydama žmona tą skaudžią ži
nią nuo jo slėpė. Višinskio mir
tis Vladui buvo tikrai didžiulis 
smūgis. Ką jisai apie Višinskį 
galvojo, ir ką Višinskio mirtis 
jam’ reiškė, Pūtvis aprašė savo 
aukščiau minė lame rašinėlyje 
“Kudlių bala ’, kur mirštantis j 
tautos ereiis Povilas Višinskis hj 
atiduoda Liesučiui (Vladui Pūt-’j ' 
viui) savo širdį: “Jau mirštu,'- 
mano drauge, nors akys dar 
mato, širdis dar plaka, bet kilti 
jau nebegaliu. Klausyk! Išimk- 
tu mano’ Širdį, paimk mano ’ 
akis, surink visas pajėgas, gal I 
pavyks tau nors sykį, kas iki šiol \ 
mudviem nepavyko.” (111,20)

(Bus daugiau)

TĖVAS LR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

Aikštės automobiliams pastatyti
— Argentinos gyventojai ki

šenėse nešiojasi milijonų pesų, 
banknotus taip, kaip amerikie
čiai nešiojasi $20.

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

r ' *7 t* Y • a . _ ♦T

4
AMSULAMSO 

PATARNAVIMAS• — Nauju Argentinos užsienio 
reikalų ministeriu bus Juan

TURIMI 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSI.

j

BUTKUS - VASAITIS
T*L: OLjrnpic i-IMU

5 — Naujienos, Chicago, 8, ILL Thursday, July 1, 1982
iiiiiiiiiiiiiuiiiiiii m 11 min i n h į

STEPONAS C. LACK IR SuNuS j

fLACKA VJC*) J
242l WEST, fektk STRkjTf 4 KEfabKr J-Ulį I
11028 SOUTHWEST HIGH WAT, Pulot Hili*, m >74-4411 |STANLEY W. GUDAITIS

Gyv. Tinley Park, Illinois

Mine 1982 tn. birželio 29 d., 8:15 vai. r^to, sulaukęs 
70 iriefij amžiaus. Gimęs Ilfihdis valstijoje.

Paliko nuliūdę: žmona Frieda, pagal tėvliš Kinder, pagal 
pirnĄ vyrą 2 sūntis — Thomas ir Richard, sesūo
Antoinette Alkktin bei kiti įlfninės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas ^ehktadienį, 1 vai. popiet, Van- 
(fefiEerg koplyčioje, 6730 W. 17Ith SI., Tinley l^rk, III. 
(i blokas į rytus nuo Oak iMrk Avė.).

Šeštadienį, liepos 3 d., 9 vai. ryto bus lydimas kopfy- 
cfoš į S(. George parapijos BaŽhyčią, Tinley Park, IH., b po 
gedulingų panialdu bus lakiodamas šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse.

Visi a.a. Stanley Gudaičio giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai, kviečiami dalyvinti laplotuvčse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: žmona, sūnūs, sesuo.
laidotuvių direktorius Carl R. Vandenber 
Tel. 532 1635.

Laidotuvių 

Direktorių 

Aaoešacijee

iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiiiiiiiii ■111111111



CAMBRIDGE, ONT, CANADA
PAMINĖTA 25 METŲ VEDYBŲ SUKAKTIS

ir Romas Zubrickai kienė, įv sdindama svečius į ju- 
25 melų biliatų 25 metų vedybų sukak- 

vedybų sukaktį. Paminėjimas ties minėjimo šventę, pažymė- 
jvyko š.m. birželio 5 d. Knights 
of Columbus salėje.

Tą dieną jubiliatams oras 
buvo nepalankus. Lietus lijo į

Aldona 
iškilmingai paminėjo

I rinti žinių suriukimą ir perda- 
Į rimą už geležinės' uždangos per 
I Radio Liberty, Voice of Ameri- 
I ca, Radio Free Europe. f >

jo, kad ši šeima išauklėjo gražų 
prieauglį — keturis sūnus ir 
vieną dukrą. Svečių stalą palai
mino Juvenalis Liauba, OFM, iš 

nuo pat ryto per visą dieną; lijo St. Catharines. Po va’šių sekė 
pasibaigus. Nežiūrint sveikinimo kalbos ir dovanų ati- 

svecių privažiavo ’ darisėjimas.
ir baliui 
blogo oro, 
daug ir iš tolimųjų lietuvių ko
lonijų, nes A. ir R. Zubrickai 
gyvena mažoje lietuvių koloni- 

. joje, Cambridge mieste.
Aldona ir Romas Zubrickai 

yra malonaus būdo, turi daug 
draugų ir su jais palaiko arti
mus ryšius, todėl ir į jų 25 me
tų jubiliejinę sukaktį, nežiūrint 
blogo oro, svečių privažiavo ga
na daug.

Šiai jubiliejinei sukakčiai su
maniai vadovavo Stasė Verbic- 
•kaitė-Zubrickienė, iš St. Catha
rines.
Stalų, 
ginai 
liatus

Susėdus svečiams prie 
Domicėlė ir Pranas Dau- 
pasitiko atvykusius jubi- 
su duona, druska ir vynu.

Baliaus vadovė Stasė Zubric-

Jubiliatus sveikino: Juvenalis 
Liauba, OFM; vaikų vardu — 
jų sūnus Arūnas, o svečių vardu 
P. Dauginas, S. Zubrickas, A. 
Laugalys, J. Pleinys ir šių eilu
čių autorius. Be to, kurie nega
lėjo atvykti į jubiliejinę šventę, 
atsiuntė dovanas su gražiais lin
kėjimais šeimyniniame gyveni
me. Julrliatams buvo sugiedota 
Ilgiausių, sveikiausių ir darbin
gų metų.

Romas Zubrickas visiems sve
čiams padėkojo už atsilankymą 
ir vertingas dovanas. Vėliau, 
muzikai grojant, seni ir jajuni 
šoko ir linksminosi gan ilgokai.

J. Šarapnickas

Nutarta minėjimo daiyVių pi i- 
.’ni'ą revoliuciją pasiųsti prezi-j 

I ntui, 1'eisingUEio . departa
mentui, senatoriams ir kongres- ‘ 
menams, Baltųjų Rūmų patarė
jų štabo viršininkui ir visai edei - 
kitų įtakingų politikų. Rezoliu- j 
:iją buvo* įgaliota pasirašyji ir į 
pasiųsti Cice?o ALTo skyriaus 
pirmininkė dr. Br. Motušienė ir 
minėjimo sekretorius inž. S. ! 
Dubauskas.

Cicero ALTo skyriaus j 
spaudos inform, dalis 1

Piliečiu klubas

neži-

Cice-

Maskvos genocido darbai Lietuvoje
š.m. birželio mėn. 13 d. Cice- jaunų vyrų. Tikrai niekas 

ro ALTo skyriaus suruoštas mi- no ir nesužinos kiek buvo nu- 
hėjimas, smerkiantis Maskvos kankintų kalėjimuose, KGB tar- 
įvykdvlą ir tebevykdomą geno- dymų kamerose.
č.:dą Lietuvoje ir parūpinus! WCEV radijo stotis 1450 AM 
daug informacinės medžiagos,: banga apie Maskvos vykdomą 
buvo plačiai paskleista ameri-1 genocidą Lietuvoje anglų kalba 
kiečių tarpe, “Cicero Life’7 laik- perdavė Lucyna Migala.
rastis atspausdino visą puslapį ro’ Life” informaciją penkis 
genocido.darbų, įvykdytų ir da-' kartus pakartojo.
bar tebevykdomų Maskvos ko-1 Minėjimo'metu buvo priimta 
munislų Lietuvoje. Laikraštis rezoliucija, kuria susirinkusieji 
rašė, kad pavergtoje Lietuvoje pritarė prez. R. Reagano veda- 
nebuvo nei vienos šeimos, ku-; mai užsienio politikai, jo paš- 
rįos būtų nepalietęs Maskvos ’ tangomis sustiprinti Ameriką 
genocidas. Sibiran buvo baisio-^ kariškai ir ekonomiškai; prezi- 
se sąlygose išvežta 400,000 lietu-' dentas buvo prašomas panaikin- 
vių, kurių daugiau pusės išmirė, ti “Office of Special Investiga- 
kiti neteko sveikatos, treti neiš-: tions”, kurios darbai patarnaū- 
laikė didelių šalčių. Partizani- ’ ja tik komunistų propagandai; 
nėse kovose žuvo apie 50.000 pareikalauta prezidento’ page-

— - ------------ . - ___------------------- ___ - ■ - - —. ----
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JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CftICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

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

Namai; iami — ParimrM 'i 
KKAL 4 STATI FOB SAU

Hunt L Žemė — ParcUvitnvi
MAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS1LGIKMS TERMINAMS 
LR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: / >

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Tel. 847-7747

— Aš save parapijoj ir sesers 
Onos vardines šviAmerikos Lietuvių Piliečių

Pašalpos klubo pusmetinis susi-j 23 d., o. \Cetuvos Aidai” Onas 
rinkimas buvo šauktas birželio sveikino savo programoj birže- 
13 d., bet neįvyko, nes nebuvo j lio 26 d. — mėnesiu anksčiau, 
reikalingo kvorumo — tik pen
ki nariai atėjo’. Pranešta, 
mirė narys Jonas Keisen ir 
karsto buvo pristatyta gėlė klu-j 
bo vardu.

Apgailestauta, kad nariai taip 
sutingo ir nesilanko į susirinki
mus. Dabar vasaros laikas yra 
gražus, malonus, sunku surasti 
priežastį, kuri galėtų atliuosuoti Į 
nuo atvykimo į klubo susirin-j 
kimus. Tikrai gaila.

Buvo
Della Ketvirtis. Praleido savaitę* rengėjai, maloniai, prašo BAL- 
ligoninėje, bet dabar jau grįžo. Fui prijaučiančių rėmėjų, pa- 

,į namus. Kas galite, aplankyki- aukoti vertingesnių dovanų — 
te ją, nes ligonei darosi nucf- ] fantų. Dovanas galima įteikti 
bodu vienai. BALFo centro patalpose, 2558

Valdyba su pnkiais nariais West Lithuanian Plaza ‘Court 
nutarė turėti dviejų mėnesių va- (69th St.),.tel. 776-7582. Dova- 
saros astostogas (liepos ir .rug-Jnų paskirstymą praves B. Ja-

. piūčio mėn.). Sekantis .susirin-{saitiepė ir K. Bružas sutalkinin- 
kimas bus rugsėjo 12 dieną. Rei-i kais. Maloniai prašome liepos 
kalni esant, kreipkitės į BerniceJlS d. gausiai dalyvauti BALFo 
Žemgulis tel. 847-2879. į gegužinėje. Savo . dalyvavimu

Po trumpo posėdžio, buvo paremsite BALFo veiklą, 
vaišės, malonus pasikalbėjimas ——--------------
ir vieni kitiems palinkę j onae j SENIORŲ LIETUVOS VYČIŲ 
sveikų-laimingų atostogų.

Rožė Didžgalvis, koresp
J Vyčių sadėje įvyko eilinis susi-

i 
kime liepos 4 d. apygardos pik
nike ir paraginkime kitus daly
vauti šioje tradicinėje šventėje, 
kurioje bus įdomi programa.

Tartasi ir narių verbavimo j 
4 reikalu. Pirmininkė paminėjo} 

p^vaujiepos kuopą.

— Marquette Parko Šv. M. narių.kad _ _ .. .. . ■ , v
į Marijos Gimimo parapijos baz- 

PIie.’ nyčių Kataliku žinių skleidimo 
fondui surinko aukų 817 dol. 
(Biuletenis, birželio 20 d.)

— BALFo Chicagos apskr. ir 
skyrių valdybų gegužinė įvyks 
liepos 18 d4*sekmadienį, 12 vai., 
Jaunimo .-centro patalpose, 5620 
So. Claremont Ave. Gegužinėje, 

Į apart kitų dalykų, veiks loteri- 
nugirsta, kad serga Į ja, laimės šulinys. Gegužinės

25 
įvyko

(69th S t.),, tel. 776-7582. Dova-

SUSIRINKIMAS
1982 m. birželio 26 d. 2 vai.

kuri prasinešė 
prof visas kitas narių skaičiumi. 

Susirinkimas pradėtas ir baig
tas malda. Dalyvavo nemažai 

. Mokėjome nario mo
kestį. ' K. P. ’

BUTŲ NUOMAVIMAS
.• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIAAAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ' DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY .
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

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

,: 6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga
ražas. $17,600 - pajamų. Arti 64-tos 
ir Kedzie.
2 sklypai arti vandens.
Hot Springs Village.

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

MASKVOS AGENTAI LABAJ 
JAU ĮSIDRĄSINO AMERIKOJ

i (Atkelta iš 4 psl.) - 
tuojau, kaip ekrane praslenka.”

(Ten pat, 12*0 psl.)

čekistai žino, ką laisvasis pa
saulis žino apie komunistų vai-, 
dymo metodus ir krašto gyven
tojų išnaudojimą. Pirmoje cita
toje jie pakartojo tai, ką laisva
sis pasaulis žino.

i
Knygelės pabaigoje jie pada

rė “logiškas” išvadas iš sovieti
nio' gyvenimo tikrovės. Jie tvir
tina, kad laivynas ir užsienyje 
veikią kariai iškels baltas vėlia
vas ir subyrės visa sovietinė 
sistema. Vakariečiai to norėtų.. 
Bet jie labai apsiriktų, jeigu pa
tikėtų kagėbistų skelbiama pa
čia ..gudriausia propaganda.

Turimomis žiniomis remkime 
savo sprendimus, bet netikėkim, 
kad jie iškeltų baltas vėliavas. 
Jas iškels, kada gaus kelis stip
rius smūgius.' Tiems smūgiams 
reikia ruoštis. R-s

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos mieste 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai, 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S; Talman Ava. 
Tai. 927-3559

REPAIRS — IN GENERAL 
{vairūs Taisymai

DĖMESIO f
62-80 METŲ AMi. VAIRUOTOJAI 1

7 V ‘ •; /r / * \
Tiktai $120 pusmečiui automobilio
Liability apdraudimai peiuinls- 

kams. Kreiptis:
A. L A U R A JT I S 

U45 So. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775 -

TAISO ORO VĖSINTUVUS; j 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Deck y s 

Tel. 585-6624

PERSONAL
Asrr.anv Ieško

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

ARVYDAS KIEL A 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

READER & ADVISER
CARDX READING '

Advice on all problems of life.
If you need help or are worried, 
she’ will advise you on all life’s 

_ affairs — love, marriage, health 
' and happiness. Will also tell you 

how to succeed in life.

rinkikias ’aptarti" delegatų siun
timą į- Š-gos konvenciją Cleve- 
lande, liepos L d. apygardos pik
niką ir savo skyriaus banketą.

Susirinkimą pradėjo’ pirmi
ninkė A. Gabalięnė ir visus svei
kino. Į konvenciją važiuos bent 
pora delegatų. Pikniko reikalu 

.bus sudaryta komisija. Jo orga- 
- fnizavimu ir maisto parengimu 

rūpinasi K. Vidžius ir kiti val
dybos nariai. Mes visi dalyvau-

d.
PATAISYMAS

šių metų birželio mėn 
Naujienų laidoj Nr. 121, 
klaida aprašyme “žemaičių Kul
tūros klubo išvyka”. Turėjo 
būti, parašyta: Sekantis klubo 
išvažiavimas:: bus rugpjūčio 
(August) 4 dieną, o’ ne — rug
sėjo 4 d., kaip kad buvo parašy
ta. Už klaidą atsiprašome.

Juozas Skeivys

. — Libano premjeras Wazzan 
buvo atsistatydinęs, bet izrae 
litai įtikino ir toliau eiti’ pa 
reigas.

Pardavimu Ir Taisymas ' 
2444 Wut r»th 5trw* 
T«L REpublIc 7-1941

LARGE JUICY 
CHERRIES

ready*, july -1* ^at< the JOHX^ 
HANCOCK FRUIT FARM, t 
La Porte, Ind. Free pie and .

ice cream July 1, 2 & 3.

1-94 East to exit 40A, 7 miles
east on Rt. 20, 3 miles north 

on Fail Road
Tel. (219) 778-2096

KURIAM GALUI MOKĖTI 
' D‘A’U64 AU? -

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 

NUO S300 IKI $1,000

“LIUCIJA”
Miko šileiklo apsakymų knyga 

“Liucija7’ jau atspausdinta.^
Autorius pavaizduoja lietuvių ■ 
gyvenimą nuo XX šimtmečio : 
pradžios iki U Pasaulinio karo. : 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave.. Chicago. TL 60629.

MISS JENA
2746 W. 47th St, Chicago 

254-5969

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky ir Darbininkiy

MARRIED COUPLE to run 6 
story elevator building. Must be 
clean, experienced.. References 
required. Call Ms. Jackson Mon. 
thru Friday, between 9 & 5 PM

> 346-8195

Chrysler New Yorker

KAIP SUDAROMI
RENTING IN GENERAL 

Nuomos

Siuntiniai Į Lietuvą ■ 
ir kitus kraštus

■ * * * . • . . C -- • - •

P. NEDAS, 4059 Archer Avenve, 

Chicago, IIL 40432. Tai. Y A 7-59W

m. š i M, K U s
’ Notary kubile /

INCOME TĄX SERVICE
4159 $. Maplewood, TeL 254-7456 

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

šymai ir kitokie blankai.

4- .—

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršelių knyga

■ KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

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

r“"" Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

BALZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

“U WILL LIKE US”

4030 Archer-VI 7-1515

Tuo reikalu jum® gali dau; 
padėti teisininko Prano ŠULC 
paruošta, — teisėjo AlphonS' 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos 
išleista knyga su legališkonu 
fonnomi®.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujieną administracijoj-

IŠNUOMOJAMAS 4 KAMBARIŲ BU
TAS, 2 miegami, 1 arba 2 moterims 
pensininkėms, be gyvuliukų, tarp 
Califomijos ir Kedzie, arti 47-tos 
gatvės. Skambinti vakarais nuo 6:30 

Tel. 376-7894

HOMEOWNERS POLICY
P. —
S2GtH w. tstfc U Į

40642, . 424-M54
StMt nl Casual*

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

tojo, viguotoenės veikėjo ir rąžytojo atiminimus. •

Dr. A. Gusaen — MINTYS IR DARBAI, 259 psU liečia 1905 
mete} įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir ; 
susirūpinimą__ — __________ ___________ 48.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jq priežiūra, sveikata ir 
grožis. ‘Kietais viršeliais _____ ___________ , 14.00

Minkštais viršeliais, tik__ J3.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___ _ 12.00

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekĮ arba ‘ 
money orderį, prie nurodytos kainos pri- 

dedant SI persiuntimo išlaidoms.

y NAUJIENOS,
1T1» 8*. HALSTKD ST^ CHICAGO, IL 4H41

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Ave.
(312) ,776-8700

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings 
$10

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Av?.

Tel. 523-3685 (Pr.)

1 — Libane nelaisvėn paimtus 
Sirijos karius izraelitai suguldo 
pilvu ant žemės ir neleidžia ju
dėti, kol kariai atima ginklus.

— Beginąs įtikino prez. Rea- 
ganą, kad Libane reikia nugink
luoti visus palestiniečius*,

AdvofcBtat , 
GINTARAS P. ČEPĖNAI 

Darbo vilandoc nuo 9 nL ryta 
m o tmL vat Bežtadlonl nuo 

8 vaL ryto Od 12 *t 
Ir pagal raaitarim*.

TO, 776-5162 arba 774-5141 
M4» 63rd Street 

CMcar*, UI- <062f

6 — Naujienos, Chicago, 8, IH. Thursday, July 1, 1982.




