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REAGANAS
ŠEŠTADIENĮ IŠVAŽIUOJA Iš BEIRUTO 
. PIRMAS PALESTINIEČIŲ LAIVAS

r*ĄRAFATAS\PAREIšKĖ, kad IŠPLAUKS PASKU-
TINTU LAIVU, APSISTOS TUNISIJOJE

BEIRUTAS,, Libanas. — Pa- eiais. Bet tuojau izraelitų kari
nė vadovybė aiškiai pranešė, 
kad neišleis palestiniečių, jeigu 
jie nepaleis dviejų ., Iząrelio 
karių. k ,

Praeitą savaitę izraelitai rei
kalavo vieno suimto lakūno ir 
devynių užmuštų izraelitų lavo
nų. Jie žino, kad įsibrovimo pra
džioje į palestiniečių rankas 
pateko vienas lakūnas. Jie matė, 
kai jo lėktuvas buvo numuštas, 
o jam pačiam pavyko iššokti 
palestiniečių kontroliuojarnoje. 
srityje, šitas izraelitų praneši
mas buvo pareikštas ambasado
riui Habib. Jis susižinojo su 
palestiniečiais ir gavo žodį, kad 
lakūnas bus paleistas. Kitas pa
imtas nelaisvėn izraelitas galėjo 
patekti į palestiniečių rankas

Izraelitai .’skaito, kad jie ati
duoda visus palestiniečius. Jre 
yra apsupti it negali būti jokios

Ijstiniečiai dar tebeeina sargybą 
Beirute, bet izraelitai jau atlei
do žiaurius karo varžtus. Jie 
dar neeįuoda vakarų Beirutui 
vandens ar maisto, bet į pales
tiniečių laikomas sriiis jau ne
bešaudo. /

.Paskutinėmis trim savaitė
mis vak&rų Beiruto gyventojai 
beveik neišeidavo į gatvę, šian
dien po trijų savaičių pirmą 
kartą /pasirodė pirmasis Beiru
to dienraštis, šaudymo metu 
diehrastis ’ buvo uždarytas. Da
bar dienraštis jau pardavinėja
mas visose Beiruto srityse. 
Dienraštyje paminėli paskuti
nių • dienų įvykiai,' paskelbtas 
sugriautu namų sąrašas ir daug 
įdomių žinių žmonėms.

Penktadienį Beirutas pradėjo 
atgyti. Tiktai šį kartą gatvėse 
tvarką palaiko-bekepuri'a i liba-

BANDĖ IŠSPROGDINTI 
VOKIEČIŲ RADIJĄ

BONA, V. Vokietija. — Bader 
Meinhoff vokiečiu teroristų gru-! 
pė, veikianti kartu su Vokietijoj 
veikiančiais Sovietų agentais, * 
bandė išsprogdinti siunčiamąją ; 
radijo stotelę, esančią visai ne-1 
toli Heidelbergo amerikiečių 
kareivinių.

Teroristams pavyko įmesti 
porą bombų ir sukelti stotyje I 
gaisrą, bet nei gaisras, nei spro 
ginėjimai nepalietė stoties an-] 
tenos.

Tuo pačiu metu buvo paleis-j 
tos bombos kitose Vokietijos 
vietose, bet žmonių aukų nebu-į 
vo, nors keliose vietose padai y- j 
ta žalos pastatams.

Vakare nepažįstami asmenys j 
pašaukė vieno italų laikraščio| 
korespondentą ir jam pasakė, 
kad vokiečiai bando sudaryti 
sąlygas, kad “raudonosios bri
gados” gautų reikalingų ginklų/ 
Matyt, kad Italijos “raudonųjų

non
atsiskirti nuo palestmiečių ir fe- 
rąelitų. . Izraelio kariai dar tebe
stovi sąvo vietose, kol gaus įsa
kymą išvažiuoti.

Reikalauja grąžinti
- Izraelio belaisvius

C *’ -■ -1. r* •

Visamiė'Beirkite pasklido šne
kos, kad. šešįądiėnį jau išplau
kia pirrriAs Įaisyas sn pąlestinie-

'izraelitai nori, ’kad palestiniečiai 
atiduoti jiems belaisvius.

vadai pasodinti į kalėjimus, b li
kusieji neturi ginklų. Vokietijos 
teroristai' gavo' įsakymų gauti 
ftalanis Vei^afrngus' giiMus 'Ve/ 
kietijoj.

KALENDORĖLIS
Rugpiūčio 21: Joana, Bukan

tas, Sūfigailė, ’ Grūdięvas, Endi- 
nė, Žaibonė;./’

Rugpiūčio 22: Ipolitas, įminė, 
■Daunora, žvalgus, Alvinė, Kari
jotas.

Rugpiūčio -23: Pilypas, Dau- 
milas, JJuributas, Jūrė, Tautmi- 
nas, Ringė. -

Saulė teka 6:05, leidžiasi 7:42.
■ 4*

Oras šiltas, debesuotas, ga
li lyti.

ŠALTO VANDENS SROVĖ
MIS VAIKO LENKUS

• VARŠUVĄ, Laįįa.^Ant- 
raidierij ir>ėtėeėiądiaij Vsrržuvo^ 
policija paliko ramybėje šim
tus lenkų, rinkosi Perga
lės aiksleje, ištįssdayo gėlių 
jktžylų ir, prie toikiyžiauš mel
dėsi ’bei giėdojO- Leųkaj. iširioko 
melstisr. vienu balsu, kad girdė- 
fųsi TielJuose-kvartalųoBe:

Ketvirtadienio' naktį policija 
ir vėl pradėjo vartoti šaltą van
denį maldininkams ir giesmi
ninkams išvaikyti, bet įvyko su
sirėmimas. Policija nenorėjo be
simeldžiančių areštuoti,'bet su
sirinkusiems pastebėjo, kad su
ims už tvarkos ardymą, nubaus 
ir išveš į kalėjimą.

Lenkai ruošiasi rugpiūčio 
30 dienos ^didelei demonstraci
jai. Tai bus Solidarumo unijos 
organizuotų streikų dviejų me
tų sukaktis.

Apie gen. Jaruzelskį tuo 
pu dar nėra jokios žinios,
jau turėjo būti grįžęs j Lenkiją,

— Gynybos sekretorius Cas
par Weinberger informavo Kon
greso komitetą apie reikalą ga
minti tokius lėktuvus, kurie 
galėtų paveikti pažėmėn skren
dančias atomines raketas.

— Prancūzų spaudoj vis daž
niau pasirodo .prieš žydus nu
kreipti straipsniai.

.— Kiniečiai nepakeis susita
rimo, kurį JAV jau yra padariu
sios su Taivanu, — pažymėjo 
prez. Reaganas.

tar- 
Jis

ŠANCHAJUJ SUŠAUDĖ PENKIS 
LĖKTUVO GROBIKUS

TAIVANĄ PASIEKTI NORĖJUSIEJI PAKLUPDYTI ANT 
GRINDŲ IR PALEISTOS KULKOS Į PASIENI

PEKINAS, Kinija. — Ketvir
tadienį Šanchajuje buvo sušau
dyti penki jauni vyrai, kurie 
prieš mėnesį, buvo pagrobę į 
Šanchajų skrendantį transpor
to lėktuvą ir bandė lėktuvo pi
lotui įsakyti, kad juos nuvežtų 
į Taivaną.

Pilotas prižadėjo tai padaryti 
ir pradėjo sukinėtis, sudaryda
mas įspūdį, kad jis jau artėja

— Povilas P. Dargis, SLA • Prie aevrodrio,mo Taivane- 
pre^dentas, su žmona Gertrūda TA 
atostogauja Canneaut ežero pa
kraščiuose ir pasižuvauja švie~
žios žuvies. SLA seimas jį ge- j Tuo tarpu piloto pavaduolo- 
rokai išvargino.
-neis snq aptyjs Cors ^piep 5prx

sėdėti, kad nepakenktų skri
dimui.

Teismas tęsėsi dvi dienas. 
Buvo apklausinėti liudininkai. 
Visi nuleisti mirti pagal Kini
jos ir tarptautinius įstatymus.

Kada Šanchajuje vyko viešas 
nusikaltėlių nušovimas, tuo pa
čiu metu vyko viešos pagerbimo 
ceremonijos. Kinijos susisieki
mo ministeris davė medalius, 
lėktuvo pilotui, jo pavaduotojui, 
ir įgulos nariams bei keleiviams, 
kurie drįso pasipriešinti tero
ristams ir padėjo juos apsvai
ginti ir suimti.

BOMBĖJAUS MIESTE 
EINA RIAUŠĖS

The Firet and Greatest 
Lithuanian Daily in America

The LiihuMUa Daily Ncwv

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608 
H Ay market 1-6100

Out One Million Lithuanian 
In The United States

Nr. 156

226 ATSTOVAI BALSAVO UŽ 98.3
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52 SENATORIAI BALSAVO Už REAGANĄ, 
O 47 BALSAVO PRIEŠ sĮ BIUDŽETĄ

WASHINGTON, D.C. - Pre 
zidentas Ronald Reaganas išti
sas tris savaites tarėsi su Kon
greso atstovais ir senatoriais 
apie ateinančių metų biudžetą, 
bet ketvirtadienio naktį laimė
jo. Teisybė, las laimėjimas la
bai silpnutis. Atstovų Rūmuo
se, kuriuose demokratai sudaro 
daugumą, jis laimėjo tiktai 19 
balsų dauguma, o Senate tas 
laimėjimas buvo dar mažesnis, 

. liktai 5 balsų dauguma.
Visus klausimus aptarus ir 

. visas nuolaidas bei kompromi 
sus prezidentui padarius, 22fi 
atstovai balsavo už prezidento 
pasiūlymą, o prieš jį balsavo 
207 atstovai. Labai mažai be- I- , i <

j (trūko, kad visas prezidento pa
siūlymas būtų atmestas.

Dar mažesnis <prezidento lai- 
’ mėjimas būva’Senate. Už Rea- 
Igano pasiūlytą biudžetą balsavo 

. įb2 jsenąlorįa^, o prieš 'pasisakė 
oriai. Vienai Tesptrk- 

likonas pareiškė, kari preziden
to Reagano laimėjimas yra pa
našus Bėgrno laimėjimams. Be
ginąs parlamente laimi dviem, 
o kartais ir vienu balsų, bet to 

'įvieno balso įam . užtenka, kad 
: tūrėtų rižugūntą. Visiems pre- 
, zidentafoy<gerįąiL' <kaf ty’rj di- 

. desnę daugumą, bet kai daugu- 
mos nėįa, tai >5."balsį dauguma: 

j yra gerai. Beginąs, tirrėdamas 
vieno bajso daugumą, laisvai, 
švaistėsi po visą Libaną ir ga
lutinai > pribaigė palestiniečius. 
Arafatas pajėgs ištrūkti iš žiau
raus Šarūno, bet jis išplauks 
paskutiniuoju laivu, atiduos tu 
rimus ginklus ir iš Libano jau 
negalės toliau vesti kovos prieš

, izraelitus.
Reaganą labiausiai stebino, 

į kad toks didelis respublikonų 
• skaičius balsavo prieš preziden
tą. Dabar respublikonai ėmėsi 
iniciatyvos traukli teisman Se
nato ir Atstovų Rūmų vadovy
bes už tai, kad įstatymų pradžia 
kyla Kongreso komitetuose, o. 
ne prezidentūroje. <

mones.
Prezidentas įtikino buvusį sa

vo patarėją Lyn Nofzigerį, kad 
respublikono Kemp vadovauja
ma grupė neina respublikoniš
ku keliu, bei Nofzigeris, iš at
stovo Kemp grupės parbėgęs pas 
prezidentą, davė jam praktiš
kus patarimus.

P rezi den t as tu o j a u N of zigerį 
įkinkė į darbą. Nofzigeris yra 
praktiškas žmogus: mokesčių 
klausimą reikėjo taip pavaiz
duoti, kad mokesčiai ne mokes
čiai, bet skolos mokėjimas. 
Amerikiečiai savo skolas nori 
atmokėti, jie pritars pasiūlymui 
mokėti valstybės skolas, šiam 
klausimui pritarė patys įtakin- 
giausieji demokratų atstovai 
Kongrese.

Krašto gyventojai renka at
stovus, kad jie sumažintų arba 
nekeltų mokesčių, o eia prezi
dentas siūlo pakelti mokesčius 
visiems krašto.gyvaulojijms, biz
nieriams, bendrovėms, bankams 
ir net cigaretėms.

Prez. Reaganas vis dėlto la
bai patenkintas, kad pavyko to
kį sudėtingą biudžetą pravesti. 
Jis žino, kad didesni mokesčiai 
paeknks respublikonų partijai 
artėjančiuose rinkimuose. B?t 
pačiam prezidentui artėjantieji 
rinkimai visai neberupi. Jam 
nereikės rinkimuose dalyvauti. 
.Bet kai jam pavyks mokesčiais 
šiek tiek sumažinti valstybės 
skolas, tai turės kuo pasigirti 
balsuotojams. Visi amerikiečiai 
nori, kad valstybės skolos būtų 
galimai greičiau mokamos.

Visi pritarė prezidete pasiū
lytam maisto kortelių apkarpy
mui. Vagiliavimas ir sukčiavi
mas buvo toks didelis, kad pre
zidentas nubraukė beveik 2 bi
lijonus dolerių maisto korte
lėms leisti.

Prezidentas nubraukė dideles 
sumas iš Medicare ir Medicaid 
programų, bet šis klausimas 
dar vėliau turės būti išaiškintas.

jas, suorganizavęs kelis įgulos 
narius ir keleivius kiniečius, už- 

_ f . puolė įsibrovėlius, juos smar-
1 “ ^ao į a SO uncija,kiai apkūlė, suraišiojo ir pajėgė 
kainavo -$348. -u- »• t i • . ‘_ ! nusileisti Šanchajaus aerodrome.

Lėktuve būta 19 amerikiečiu, 
19 japonų ir kitų tautybių žmo
nių, bet jiems nieko neatsitiko. |js> ka{j turj gauti didesnes al

gas. Jie paskelbė streiką ir ne
saugojo namų. Policija-’ sustrei-

bet spauda nieko apie jo grįži 
nią dar nepaskelbė.

BOMBĖJUS, Indija. — Praei
tą trečiadienį prasidėjo riaušės 
šitame didmiestyje ir jos nesi
baigė iki penkiadienio.

Bombėjuje yra 22,000 polici-
į ninku. Jiems šovė į galvą inin-^ Respublikonų grupė pralai-

Amerikos karo laivai artėja prie Beiruto, kad galėtų iškelti marinus 
V, ir padėtų Libano vyriausybei atstatyti tvarkų.

Jie nusigando, bet nebuvo su
žeisti.

Ncw Yorkas širdingai svei
kino “Queen Elizabeth ’ laivą,mėjo Kongrese, lai d^bar nori

laimėli fcdqraliniame teisme, vežiojusį karius j Falkland sa- 
Jų viltis yra labai silpnutė, bet las, o dabar atvežusį keleivius

Lėktuvui nusileidus, visi pen- kavus, j gatves pasipylė minios
ki jauni vyrai buvo suimti. Už
sieniečiai keleiviai buvo apklau
sinėti ir paleist

Teismas viską nuodug
niai ištyrė

Pasirodo, kad lėktuvo grobi
kai buvo Xien miesto darbinin
kai. Jiems nusibodo gyventi 
Xien miste, kur neturėjo gerai 
apmokamų darbų, tai nutarė 
priversti lėktuvo pilotą, skren
dantį į Šanchajų, skristi į Tai
vaną.

Kada prasidėjo muštynės tarp 
piloto pavaduotojo ir įgulos na
rių su įsibrovėliais, tai lėktuvo 
gale sprogo viena bomba. Spro
gimas išmušė 3 pėdų diametro 
skylę. Tuojau keleiviams pilo
tas patarė užsidėti maskes, kad 
netrūktų deguonies, nes aukštu
moje oras buvo retas.

driskių, kurie pradėjo plėšti 
krautuves ir nešti gėrybes na-! 
mo. Pirmon eilėn buvo apiplėš
tos maisto krautuvės o vėliau 
buvo nešami ir vertingesni daik-! 
lai iš kitų krautuvių.

Buvo atsiųsti gvardijos kariai ( 
tvarkai įvesti. Po kurio laiko ir 
policija pradėjo "organizuotis. 
Policijos vadas įsakė suimti oO! 
policininkų už streiko paskelbi-, 
mą. Visiems uždrausta šaudyti 
į driskius, po susirėmimo, ku
riame vienas jaunas vyras buvo 
nušautas gatvėje, visai prieš po
licijos namo duris.

Patrauktas teisman Ed
ward J. Williams už nelegalias 
užgjęniečįų vedybas, kad jiems 
nereikėtų išvažiuoti iš Ameri
kos Jam gresia kalėjimas ir 
$75,000 piniginė bauda. ■■

jie bandys visas legalus prie- į New Yorką.

šeštadienį iŠ Beiruto uosto laivai išveš pirmuosius
' 800 palestiniečių j Kipro salą, o iš ten palestiniečiai 
, bus nuvežti į paskyrimo vietas.



KRONIKOS ŽINIOS

atker

Ibėt

e Ig. Petrauskas, aktyvus vi
suomenės veikėjas, spaudos dar
buotojas, yra pakviestas ir skai 
tys paskaitą Cicero Pi. L. Bend-

aplinkos 
visa tai 

reika-

Mokyklinio amžiaus vaiką še 
ma privalo iš anksto psichologįš 
kai parengti. Vaiką mokyklos ir 
mokytojo atžvilgiu teigiamai 
nuteikti, šį reikalą reikia nupa-

LITUANISTINĖS MOKYKLOS
MOKYTOJO PAREIGA

> Parko R. LB 
Irę Pavergtu 
Tričio nuotrau1

VAIKĄ MOKYKLAI REIKIA 
PARENGTI. IR ŠIS UŽDAVI
NYS PRIKLAUSO TĖVAMS

Kas 
čiu

Lituanistinio švietimo reikalas yra visų I 
sąmoningų lietuvių reikalas

j Komunikacija su okupuotos Lietuvos žmonėmis 
i negali vesti i Lietuvos okupanto {teisinimą, jo 
; teisini pripažinimą. Lankantis okupuotoje Lie
tuvoje, reikia elgtis atsargiai: žinoti kada tylėti 

j ir Kada kalbėti; neišduoti tautos laisvės intereso; 
nejskaudinti okupuotos Lietuvos kovojančio po

grindžio žmonių širdžių!

Tame pačiame Nr. Bendruo
menės pirmininkas aiškina, kad 
Bendruomenės pagrindinis tiks-j 
hs yra,

“trumpai pasakius, išlaikyti] 
lietuvybę . . . ”

Tam tikslui, man rodosi, rei- 
. ieškoti ne to. kas mus jun- 
su kitomis tautomis, bet to,1 

; skiria. Yra šokių, sukelian- 
. entuziazmą ir ne savo tau- 
Jei jie tikrai gerai atliekami, 

ie ras pasisekimo irbeBendruo 
menės talkos... Rožė vsvotinu 
nutarimu gražesnė už rūtą, ta
riau savo tarpe mes daugiau 
džiaugiamės paskutiniąją. (Žiūr. 
60 metų pripažinimo).

Iš Namio įnašo į tą seną gin
čą, gali būti ir kiek naudos. Pri
siminiau folkloro tyrinėtojo G. 
Stanley Hali teigimą kad pri
mityviu genčių nariai, susitikę 
su svetimais, su kuriais negalė
davo susikalbėti, jiems ženklu 
kalba signalizuodavo: ‘O ką jūs 
šokate?” šokis buvo žmonių pir 
rroji komunikacijos priemonė. 
Ką, jei grįžtu mem prie tos prie
monės. kada negalime susikal
bėti, pvz bandyti išsiaiškinti su 
mūsų veiksniai* (vm)

“Iš kitos pusės*\Dirva,!982 m. 
rugpjūčio mėn. 5 d.

želio, baigiant aukštojo mokslo 
baigiamuoju darbu, dizertacija 
turi būti rašyta rusų kalba. Tad 
šis tautos kultūrai lemtingas is
torinis vyksmas ir Įtaigoja kiek
vieną lietuvį ryžtingai stoti į 
kovą už tautinį išlikimą. Na, ir 
iš tikrųjų, kaip gi galėtų išeivi
ja laisvėje gyvenanti abuojumo 
sustingime, kada pavergta tau
tą kalėjimų ir tortūrų pavoju
je, ryštingai kovoja už tautinę 
bei kultūrinę ir politinę egzis
tenciją?!

Mokslo metui artėjant, didėja 
ir lituanistinio švietimo rūpes
tis. kad neliktų nė vieno lietu
viuko vaiko nelankančio Litua
nistinės mokyklos. Lietuviukas 
vaikas — tai Lietuva. Kiek daug j šakoti vaikui suprantamais žo- 
bus sąmojingų lietuvių, tiek ’ džiais ir šviesiomis spalvomis 

prigimtimi yra 
socialus, ieško draugo ir jei jis 
žinos, kad to;e mokykloje jis 
sutiks daug malonių ir mielų 
lietuviukų, tai įsigis gerų drau
gų, tokio žinia ir bus viena iš 
stipriųjų paskato vaikai eiti į li
tuanistinę mokyklą. Tikrumoje, 
tik tėvai geriausiai pažįsta savo 
vaiką jo norus jo polėkius ir 
jie geriausiai gali atlikti šį vai
ko paskatos uždavinį, ką ir ten
ka tėvams pilnai patikėti.

Tautinis, likiminis reikalas ir 
įstaigoja kiekvieną sąmoningą 
tautiniai gyvą lietuvį ne tik rū
pintis, bet ir veikti, kad jo gy
venamoje aplinkoje neliktų nė 
vieno lietuviuko, nelankančio 
Lituanistinės mokyklos. Tik yra 
reikalo pagalvoti apie veikimo 
taktiką, būdą, kad dėl neapdai
rumo, dėl netinkamo veikimo 
būdo netaptų oąžeista jaunų tė
vų ambicija ir visa šeima netap
tų dar toliau pastumta į kitatau
čių pasaulį. Šią tautinę misiją 
Vykdant, patartina pasitelkti ne
mažai diplomatijos ir takto.

LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
VADOVĖLIŲ REIKALAS
Tenka aiškiai tarti, jog patrio

tinė išeivija turi baimės, kad į 
Ltuaništinę mokyklą nepatektų 
netinkami vadovėliai, kaip tai: 
prokomunistinės, kolūkinės pro
pagandos S. Jonynienės vado
vėlis, Tėvelių Nameliai Brangūs, 
ar tai V. Liulevičiaus, talkinant 
jo mūkimams, parašyta istorija 
— Lietuvių tautos ir valstybės 
istorija, kur gražiausias ir pras
mingiausias lietuvių tautos ir 
valstybės gyvenimas yra pasi-

baisėtinai suniekintas. Supran- PASAULIO LIETUVIO REDAKTORIUS 
tarną Letuvų Bendruomenes 
Švietimo. T^yb^ pripažindamaJ 
šias dvi knygas jas priėmus,1 
kaip mokslo piemonę) tinkamo
mis, padarė didelę klaidą ir dar 
didesnę tautinę nuodėmę. Šios 
dvi knygos liudija ir ateityje 
liudys apie Lietuvos Bendruo
menės vadovų apgailėtiną poli
tinį pasimetimą... Betgi, vienų 
padarytos klaidos dar neįtaigo- 
ja kitus mokyklos mokytojus 
aklai šios klaidos keliu pasukti: 
netinkamas prokomunistinės pro 
pagandos knygeles į savo mo
kyklą įleisti ir iš jų vaikus mo-I 
kyti, juos klaidinant. Kaip prieš j 
Dievą, taip ir prieš tautą, kiek-J 
vienas atsakysime už save... |

Šitokių knygų rašymas, jų lei-į 
dimas ir iš jų mokymas yra aiš-j 
kiai nesuderinamas su tautinės* 
ištikimybės reikalu; tuo pačiu { 
yra nesuderinamas nei su išei
vijos tautinės misijos uždaviniu. 
Galima drąsiai tarti, kad kiek 
kuri Lituanistinė mokykla gerbs 
tautinės ištikimybės reikalą 
tiek ji ir susilauk 
vsuomenės respekto bei para 
mos.

Malonu, dz jgu, kad yra drą
sių žmonių, pajėgiančių laiku <r 
vietoje tarti teisingą žodį, duo
ti užtarnautą atkirtį.

DIRVA š taip atsako
ta Br Nainiui:

—įrodymą^ silpnas, nes smar 
klausias publikos plojimas ne

Išvykoje šeimininkavo vietos 
East Chicagos apylinkė su savo 
veikliuoju . pirmininku K. Čiu- 
rinsku priešakyje, kuriam visur 
ir visada maloniai talkina jo 
miela žmona. Ponia Čiurinskie- 
nė rūpinosi ne tik vaišėmis,, at
gaiva, bet ir fotografija, visada 
jos aparatui spraksint. Atrodo, 
kad ji bene bus nukonkuravusi 
kitus du ten buvusius fotogra
fus — J. Tričį ir C. Genutį, ku
riuodu taip pat nesnaudė. Tiesą 
pasakius, buvo kas fotografuoti 
ir bus kuo spaudoje pasi
džiaugti.

Fotografija yra patikimiau* 
sias ir išraiškus gyvnimo įvy
kių dokumentas. Kuo daugiau 
užfiksuojamas mūsų gyveni
mas, tuo ir geriau, nes daugiau 
žinos ateitis, kaip gyveno da
bartis. . /

Zakarauskas, ;R. 
T .R-nTarybos prezidiumo yi- 
cepinniniekas, buvo kiek sun
kiau sųaegalavęs, bet rūpestin
gai ; dr. ‘ Maciūno gydomas, 
sveiksta. Jo vienminčiai idėjos 
draugai jam linki kuo greičiau 
pasveitki ir vėl įsijungti į orga
nizacinę veiklą bei spaudos 
darbą.

> Pakeitimas. R. LB-nė ren
gia tautos dainiaus Maironio 
gimimo-mirties sukakčių minė
jimą š.m. rugsėjo mėn. 19 dieną 
Tautiniuose namuose. (Anksčiau 
skelbta minėjimo vieta ir data 
vra atšaukiama.)

IŠVYKA I INDIANĄ

Metinė chicagiškių išvyka į 
| Indianą pas vaišingus ponus 
. čiurinskus pradeda įsigyventi 
jau į tradiciją, nes ši išvyka 
kartojasi jau keli metai iš eilės. 
Išvyka į užmiestį, didmiestyje 
gyvenantiems ir vasaros pra
kaitą nuolat braukiantiems, yra 
tikra atgaiva, kaip kūno, taip ir 
dvasios. Tad si išvyka visų lau
kiama ir į ją mielai vykstama.

Šiųmetinė išvyka įvyko rug- 
piūčio mėn. 12 d. Saulėta diena, 
žaliuojanti gamta, šviežias ir 
skaniai pagamintas maistas, 
skambi lietuviška daina buvo 
tikrai maloni atgaiva, kuri ir at
gaivino apie du šimtus chica- 

j giškių. Išvykoje dalyvavo Cice- 
1 ro, Brighton Parko ir Marquette 
I Parko apylinkių lietuviai. Vieni 
jų atvyko autobusais, kiti leng
vomis mašinomis, kurių buvo 
gana gausu. Buvo sudaryta ma
šinų kolona net kelių blokų 
ilgio.

gali įrodyti lietuviškumo. Ste
bėtina, kad Pasaulio Lietuvio 

redaktorius šiuo reikalu neatsi
mena tiek daug ginčų mūsų 
spaudoje apie “lietuvišką” mu
ziką ar architektūra. Ar citata 
iš liaudies dainos, ar fragmen
tas iš liaudies meno, paverčia vi
są kūrinį lietuvišku? Ar nėra 
Lietuvoje (okupuotoje ir pa
vergtoje) parašytų operų, ku
rios, nepaisant vienos kitos pa
naudotos liaudies dainos, visu
moje skamba rusiškai? Ar nė 
taip skamba visa iš Lietuvos da
bar ateinanti lengvoji, vadinama 
“estradinė” muzika? Pagaliau, 
ar nėra kūrinių, kurie ir be liau 
dies kūrybos gabalų skamba vis 
dėlto autentiškai lietuviškai?

SAULĖTA IR NUOTAIKINGA ruomenės apylinkės organizuo 
jamame Tautos dienos minėji
me. Renginys įvyks š.m. rugsė 
jo mėn. 5 dieną lietuvių para 
pijos salėje, 

a Kan.

pat bus skaitlinga ir sąmoninga - Vaikai savo 
lietuvių tauta. Šitokio mintiji
mo pasėkoje ir tariamą jog li
tuanistinis tautinio švietimo rei-{ 
kalas yra ne vienos kurios po-! 
litinės žmonių grupės reikalas,1 
privilegija ar teisė šiuo reikalu 
rūpintis, veikti, bet yra visų są- 
moninkų lietuvių reikalas—tau
tinė atsakomybė prieš dabartį, 
prieš kovojančią tautą, kitatau
čius ir ateitį. >vPrivalu ryžtis 
veikti, kad tautinė kultūra ne-ų 
suskurstų ir nesunyktų.

Išeivijos rytojaus kultūros 
puoselėjimo, jos ugdymo reika
las* ir priklauso nuo šių dienų 
lituanistinio švietimo reikalo.! 
Kiek daug šioj srityje bus šian
dieną pasiekta, tiek pat ir kles
tės rytojaus išeivijos kultūrinė 
veikla. Tautinio švietimo reika
lu rūpintis ir šia linkme susti
printai veikti įtaigoja iševiją ir 
okupuotos Lietuvos esama ap
gailėtina padėtis, okupanto ve
damas planingas ir sistematin- 
gas nutautinimo—rusinimo dar
bas. Kur rusinimo darbas yra

Tautos didvyrio-kankinio Romo Kalantos tragiškos mirties — susideginimo dešimt
mečio minėjimas, surengtas R. LB-nės Marquette Parko apylinkės 1982 m. gegužės 
mėn. 14 d.. Minėjimo-akademijos programos atlikėjai (iš kairės): A. Gustaf, A. Gri
gaitienė — apylinkės reprezentante, gėlių įteikėja; solistas V. Liorentas; muzikas Al. 
Jurgutis; prof. K. Ėringis — paskaitininkas; studentė R. Tričytė — paskaitos iliustra- 
torė; solistė A. Giedraitienė; J. B’agdžius — apyl. vicepirmininkas; žurnalistė Z. Juške

vičienė — programos pravedė j a.

—“...nei dailės, nei muzikos, 
nei literatūrom kūrinys, paga
liau, nei stilizuotas tautinis šo
kis, jei tik okupuotos Lietuvos 
menininko sukurtas, ar paruoš
tas, būtinai turi būti nešvarus 
r touėl išeiv jos viešam gyve
nime nenauci linas. ...pagal dau
gelį mūsų išeivijos tautinių šo-

rupių vadovų — nuo Ka
nados iki Austrąlijas — ir šiaip 
jau garbių tautinę skaistybę 
saugoj ančių žinovų tvirtinimu, 
L. Sagys, Grandinėlei audringai 
plojančius ir žinoma, mažai iš
manančius ž ūrovus “maitina” 
udarytu nebeautentišku ir nei 

surusintu šokiu”.

Galime d’skutuoti,kad vis dėl
to turime ir giliai sąmonnkų mo
kytojų ir mokyklų vedėjų, net ir 
vieną direktorių, kuris tuojaus 
pat pastebėjo politinį vylių: 
šias knygas iškart atpaž no ir, 
kaip politinį niekalą, atmetė ir 
visai į mokyklą neis leido. Tai 
didelė tautinė pagarba tekiem ?pį ki 
dairiems pedagogams tei rr.oky 
tojams!!

Jei tėvų pareiga yra vaiką tei
giamai nuteikti, jį išleisti į Li
tuanistinę mokyklą, tai tokia 
pat pareiga mokytojo tą vaiką 
tinkamai ir mielai maloniai pri
imti. Vaikas yra, kaip mimoza, 
jautrus, ypač pirmą kartą kokį^ 
nors žmogų ar jo žvilgsnį bei 
elgesį sutinkant. Žinoma, jog Li
tuanistinės mokyklos mokytojų 
daugumą sudaro jau išeivijoje 
gimę ir mokslą baigę j aunuo- 
liai-lės, dažniausiai su pedago
gika ir psichologija mažai arba 
visai nesusipažinę. ’ Tad iš jų 
tiek reikalauti.kiek davė Litua
nistinei mokyklai Lietuvoje mo
kslą baigusieji mokytoja, bū
tų netikslu. Galima tik siekti 
sudaryti sąlygas jauniems mo
kytojams mokymo meno - peda
gogikos ir psicchologinių žinių 
įsigyti.

Siekiant va;ką patraukti—pri
rišti prie Lituanistinės mokyk 
los, yra svarbu, kad ir mokyklos 
aplinka būtų galimai jaukesnė 
bei malonesnė, namų 
šiluma dvelkianti. Bet 
yra jau tėvų komiteto

Pasaulio Lietuvio, faktinai, 
frontininku oficiozo redaktorius 
Br. Namys, paties redaguoja
mame žumaliukyje — Pasaulio 
Lietuvyje skundžiasi, verkšle
na-. kad patriotinė išeivija daro 
priekaištų Liet. Bendruomenės 
globojamai Clevelando tautinių 
šokių grupei >— Grandinei ei. B r. 
Nainys verkšlena, kad patrioti
nė išeivija Grandinėlės vadovo 
L Sagio įneštas naujoves į tau
tinį drabužį ir tautinio šokio ju
desį smerkia ir atmeta. Tiesa 
yra tokia: Grandinėlės vadovas 
L. Sagys, beieškodamas naujo
vės, metasi į slavų kultūros pa
saulį ir iš jo atsineša gana dide
lį kiekį slaviško elemento ir jį 
įjungia į mūsų tautinį šokį ir 
tautinius kostiumus, kas aiškiai 
sudarkė mūsų ir šokį, ir kos
tiumą. Tad patriotinė išeivija ir 
daro jam užtarnautą priekaištą. 
Betgi, kaip matoma, L. Sagys 
riirixužtarėją Br. Nainį, kuris 

patriotinės} PasauPo Lietuvyje šitaip gina



DETROITO NAUJIENOS
ORGANIZACIJŲ CENTRAS tais vėl suruošt tokią pat mielą 
RUOŠIA LINKSMĄ IŠVYKĄ išvyką Tada, iki pasimatymo

T. ... - į, I sekančiais metais.
Išvyk;; įvyks s m. rugsėjo 6

d. (pirmadienį) Labor Day J 
Onos ir Česio Žadeikių gražioje! 
sodyboje, 28976 Willington Rd.,' 
Farmingion Hills.

Pradžia 12 valandą dienos ir
tęsis iki vėlaus vakaro, šeįminin- bio mėn. 10 d. šv. Antano para

pijos patalpose. Bus praeitų me
tų veiklos pranešimai., valdybos 
bei kontrolės (revizijos) komisi
jos pranešimai, svarstomi atei
ties numatyti darbai, naujos vai 
dybos rinkimai, klausimai ir su- 
manymai. Po susirinkimo, už
kandžiai prie kavutės, kuriuos

kės vaiš’ns svečius Ii etų v. sko
nio š itais užkandžiais: balan
dėliais, koldūnais, kugeliu, švie
žomis dešromis su kopūsūtais ir 
įvairiais pyragais, užsigeriant 
kavute ir kitais šaltais gėrimė
liais.
Kad nęnuobodžiautumėte, bus

ir kitokių paįvairinimų, kaip lai • paruoš moterų vienetas, 
mėjimų Italas su gausybe do
vanų.

DLOC valdyba maloniai pra- pranešė skyriaus pirm. Balys

W'

METINIS DETROITO 
ŽURNALISTŲ SUSIRIN

KIMAS

Susirinkimas numatytas spa-

Visi žurnalistai kviečiami 
skaitlingai susimkime dalyvau-

Lietuva nepriklausomybės laikais Alytv]c pastatyta dviaukštė mūrinė mokykla
šo, kas gali, paaukoti nors po 
mažą davinį paruošto maisto ar 
laimėjimų stalui fantą. Aukas 
priims prie -Šv. Antano parapi
jos A.Sukauskas,prie Dievo Ap
vaizdos Eugenija Bulotiene ir 
Česys Šadeika ir prie Šv. Petro 
bažnyčios Albinas Andriušaitis 
ir Teresė Vaitkūnaitė.

Kadangi šiais metais festiva
lis Detroito vidurini estyj e prie 
upės neįvyko, šios išvykos gau
tas pelnas skiriamas Vasario 16- 
sios šventės susidariusioms iš
laidoms padengti.

Kviečiame Detroito b°i apy
linkių ir Ann Arbor bei Wind 
soro ' lietuvius atsilankyti- ir-pa
remti DLOC pastangas.

■ * s *
■ ST. BUTKAUS ŠAULIŲ 
-KP. IŠVYKA :JAU PRAEITY

Rugpjūčio 15-ji diena pasitai
kė labai graži. Ponų Vasiulių 
sodyba tinkamiausia išvykai, ap 
augusi žvairiais medžiais sudaro 
pavėsį pasislėpti nuo karštos 
saulės. .

Atsilartkė gražus būrys gam
tos mylėtojų. - Sęsės šaulės^/yado 
vaujant Adelei Poderienel, ' pa
tiekė šiltus pietus iš trijų patie
kalų. Po pifetu prasidėjo laimės 
traukimas, kuris užtruko apie 
Valandą. L armingieji džiaugėsi 
su laimėjimais, patenkinti grįžo 
į namus, o pralaimėję tikėjosi 
laimėti sekantį kartą.

Po dovanų paskirstymo, paš
nekesiai su 'artimaisiais drau
gais ir iš toliau atvykusiaiš.Sve- 
čių buvo Gražuliai iš Flinto, 
Seleniai ir Pečiuliai iš Ann Har
bor. Januškai iš Windsoro bei 
iš tolimesnių Detroito apylin
kių. žodžiu malonu buvo pabu
voti gragioje gamtoje ir susitik
ti senus pažįstamus.

Taip' tęsėsi malonus pobūvis 
iki vėlumos. Kuopos pirm. V.

Gražulis.
Ant. Sukauskas

* * *

TAUTOS įŠVENTĖS 
MINĖJIMAS DETROITE

v i
Šventės minėjimą ruošia spe-’ 

cialus sudarytas iš organizacijų! 
komitetas Šv. Antano parapijos, 
salėje rugsėjo mėn. 5 dieną. Pra
sidės su pamaldomis 10:30 vai. 
r. už žuvusius dėl Lietuvos lais
vės. Organizacijos pamaldose 
kviečiamos dalyvauti su vėlia-! 
vomis. Po pamaldų parapijos sa-J 
Įėję vyks akademija.

Paskaitą “Kas yra rugsėjo aš-’ 
tuntoji mums lietuviams” skai-| 
tys Vilniaus Krašto Sąjungos; 
pirm. Albertas Misiūnas. Po pa
skaitos — meninė dalis, kurią 
atliks mergaičių kvartetas.

Detroito 
kviečiami 
dalyvauti.

ir apylinkių lietuviai 
minėjime skaitlingai

Ant. Sukauskas

NAUDINGIAU

grįžti į tėvynę. Organizuojantis 
Lietuves kariuomenei, tėvas 
Vintartas, kaip karininkas, įsto
jo į Lietuves kariuomenę ir tar
navo .3 pešt, pulke, vėliau bai 
giantis nepriklausomybės ko
voms jis buvo perkeltas į karo 
technikos dalinius, kurių dau
gumas buvo sukoncentruota 
Kauno priemiesty Šančiuose.

, Tokiu būdu velioniui Vytau
tui savo jaunystės dienas teko 
praleisti Šančiuose, kuriuos, 
kaip žinome, supa didžiulis gra
žus Nemuno lankas. Netoli, ana
pus Nemuno, yra Aukštoji Pa 
nemunė su savo puikiuoju šilu, 
taip pat netoli yra ir Freda su 
savo įspūdingu botanikos sodu, 
Napoleono kalnu ir aukščiau 

i ant kalno esančiu svarbiausiu 
Lietuvos aerodromu. Taigi, Šan
čių jaunimui teko augti gražioj 
gamtos aplinkoj ir buvo daug 
galimybių plačiai s p o rtuoti, 

j ypač vandens sporto srityje.
j Vytautas buvo inteligentų tė-

biurckralų bei dalis rusų kolo- , vaįį^ miesčioniukas. Jam 
n.stų, daugiau negu 150.000 Lie-į negrėsė piemenavimo pavojus, 
tavos žydų, kurie beveik .visi j ^ajp daugumai kaimo vaikų. Jis4 
buvo carinės karinės ir civilinės ^ur^jQ ,įjjęraj gražią vaikystę ir 
valdžios ištremti, nes tuomet • jaimySĮę> Nors Vytautas vėliau 
rusai nepasitikėjo žydais, laiky-B susilaukė dar dviejų sesučių, bet 
darni juos vokiečių salininkais J jr jęįniaį padidėjus ji buvo rū- 
0 daugiau negu 100.000 lietuvių patingai viskuo aprūpintą, peš

buvo daugiau jausmų valdoma, 
impulsyvi ir net kariais pasiry
žusi griebtis radikalių sprendi
mų. Ji dar buvo žymi lietuvių 
katalikių moterų i veikėja, jų or
gan i ząci jų steigėja. Ir kas geriad 
pažino Vytautų, tas galėjo pa
stebėti, kad jo charakteris buvo 
daugiau panašus j motinos, o tai 
galėjo turėti įtakos ir jo gyve
nimo eigai.

Jaunuolis Vytautas po porą 
ar trejetą metų mokėsi Kauno 
“Aušros” ir Jėzuitų gimnazijo
se. Jau iŠ pat mažumės jis turė
jo palinkimą į techniškus daly
kus ir buvo gana stiprus mate
matikas. Pabaigęs 5 klases, jis 
pasiryžo stoti j Aukštesniąją 
technikos mokyklų Kaune, me
chanikos skyrių, kurią baigė’ 
1939 m. Vėliau gi 1913 m. j’s- 
gavo mechanikos inžinieriaus 
vardą. Vytautas pasiryžo sekti1 
savo tėvo pavyzdžiu, 1939 m; 
rudenį jis įstojo į Karo mokyk-* 
los kadrinį skyrių, norėdamas 
tapti kadro karininku artileris
tu. Tai būtų buvusi Lietuvos ka
ro mokyklos XXIII laida, bet 
bolševikams 1940 m. birželio 
.mėn. okupavus Lietuvą, jk nebe
buvo išleista, nes bolševikai šią 
mokyklą išformavo ir Vilniuje 
įsteigė savo karo mokyklą. Vy-

INŽ. VYTAUTĄ VINTARTĄ 
PRISIMENANT

Sunki vėžio liga pakirto jo jė
gas kaip tik jo gimtadienio iš
vakarėse. Jei jis būtų pag\Acnęs 
dar vieną dieną, tai būtų sulau
kęs lygiai (>5 metu. Jis buvo gi
męs 1916 m. rugpiūčio 21 dieną 
Tambovo mieste, Rusijoj. Ten 
Pirmojo pasaulinio karo audra 

į buvo nubloškus! .jo motiną, o jo 
tėvas tuomet buvo fronte. Jonas 
Vintartas buvo gimęs Kaune, 
kur baigęs 6 gimnazijos klases 
ir matininkų kursus, dar gero
kai prieš karą įsigijo matininko 
profesiją. Bet jau 1911 m. jis 
buvo mobilizuotas į carinę ar
miją ir tolimajame Rytų Sibire, 
Irkutsko mieste, baigeJkaro mo-

- kyklą ir gavo pirmąjį kąrinin- 
;kn' laipsnį!

v' - • f T' <
ėVzmovąi. sako, kad PFrmojor 
pasaulinio karo metu, ' yįj^č 
1915 m., iš etnografinės Lietu
vos į Rusijos gilumą pasitraukė^ 
net arti puses'milijono gyven
tojų: daugiau kaip 2OO.(X)O ru
siškųjų valdininkų ir kitokių

INŽ. V.VINTARTĄ pr.'simenant
šių metų rugpiūčio 20 fl. Su

kanka vieneri metaįjittp a.a. iriž. 
Vytauto Vintarto S^rtB^i’Ka-' 
dangi praėjusiais lęėtąis^ apie 
velionį Vytautą mūsiškėj spau
doj tebuvo tik, berods, pora ar 

nekrologu,Skrudžiaus sūnus nusprendė trejetas trumpokų' nekrologų, 
Į lai šios sukakties proga reikja 
I kiek plačiau apie jį ir jo gyve-

Vyt. Vintartas mirė ČilSĮgĄja

tapti chirurgu.
—Sunau, būk protingesnis!-

sušuko tėvas. — Tapk dantų gy-’ nimą parašyti, 
dytoju! Žmogus turi vieną šir
dį, o dantų — trisdešimt du!

O daugiau negu 100.000 lietuviu
h aplenkėjusių^ lieluxių,^ tarp į^vo Vintarto karinė karjera ir’tautas nenorėjo tarnauti Raudo- 

“i laipsnis vis kilo aukštyn, kol pa- nojoj armijoj ir pasitraukė į ei- 
vos ,dvarininkų, sudarė dar vie?| siekė pulkinjnką leitenantą. Net 

ištisą dešimtmetį, 1929-1939 m., 
jis buvo Karo butų valdybos pro
jektų dalies vedėjas. * /l 

Tėvai Vintartai buy o ‘gana 
žmonės.

kurių buvo ir daugumas Lietu
vos dvarininkų, sudarė dar vie: j 
na karo pabėgėlių bangą, kuri • 
pasklido po daugelį Rusijos gu
bernijų.

Trys Centrinės Rusijos mies-
..tai — Voronežas, fambovas ir j skirtingu charakteriu žmonės. 
Jaroslavlis — tuomet buvo tapę jėvas buvo ramaus,* tvarkingo 
lyg tam tikrais lietuvybės ccnt-| būdo vyras> savo .veiksmU3 
rais, nes į juos buvo evakuotos derinas pagal šalto protavimo 
kai kurios Lietuvoj veikusios', reikalavimūfe .O motina, atrodo, 
mokyklos su dauguma mokinių] 
ir beveik visaip mokytojais. Prie į
tųJmokyklųglaudėsi nemaža ir] J. KLAJŪNAS 
kitų lietuvių^žinoma, nelengva 
buvo motinai Vintartienei vie
nai auginti karo metu kūdikį 
Vytuką, ypač -gi būklė pasunkė
jo po bolševikinės kontrrevoliu- 
cijos 1917 m. pabaigoje.

Tačiau vis dėlto Vintartu šei
mai 1918 m, pavyko laimingai

vilįnj ..gyvenimą. Tais pačiais 
1 m. jis susipažino su Ange
lina Neverauskaite ir ją betru
kus vedė. Vėliau jie susilaukė 
sūnaus Ejnjučio Jono. Okupaci
jų metais Vytautas dirbo tech
niko darbą Panevėžyje ir Vil
niuje,-•’ L

(Bus daugiau) 
J -- ■
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Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

ĮSPŪDŽIAI Iš OKUPUOTOS LIETUVOS
tas paskutinis ryšys su tėvyne, 
o toliau teks , gyventj tik gra
žiais bei liūdnais prisuninimaįš, 
kuriuos ’telcb- matyti vargo , ir 
skurdo sukaustytoje Lietuvoje, 
jau nekalbant apie žmogišku 
teSšių bei laisvės nebuvimą.

Po tokių išgyvenimų ir ma
tant tautiečių nepaprastą dvasi
nį stiprumą, pasijutome ir mes 
drąsesni pasižvalgyti po Mask 
vos— Kremliau mūrų,masyvą, 
kuriuos sayp laiku Algirdas..kal
čių, žvangino,- priyersdamaslTUsų 
kniazius (kunigaikščius) .mplęė- 
ti išpirkimo* 'duoklę, šiandien

■ (Nukelta j Šeštą puslapi!

(Tęsinys)
Laikas bėga, paskutiniai pasi

bučiavimai ir lauktas atsiskyri
mas ėiname prie lėktuvo, o li
kusieji su daina Lietuva bran
gi..-. mosikuoja skepetaitėmis if 
gėlėmis, Sėdame į lėktuvą su 
skaudančia širdimi, kuriai be 
ašarų verkiant yra daug skau- 

i džiau. ‘
. Nuslūgus susijaudinimui, -pa
sidarė graudi. rąmybė, bet ne
ilgai, ji tęsėsi, nes jau Maskva. 
Išlipę dar kartą atsisveikiname: 
Sudiev,. tėviškės . oru tebedvel- 
kiąs “lietuviškasis “mphikarię- 
lėktūve! TuO ir buvo nutrauk-

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet neaenrtą, Vlne< 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankau 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat EL Matusevičiaus Ir V< 
Meilaus straipsniai bei studija, iliustruotos nuotraukomis tf 
M. EL Čiurlionio, M. Sūeikio, V. Kašubot, A* ROkitelės Ir JL VarM

e DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos tr trs- 
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dafarf 
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 |2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūkę aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne saunai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga

Inž. LIŪDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEIT]
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 kum Jaunium ir prof. K- 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
Uetuvių kalbą liečiančia? ištraukas, pa ikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuot

K*lna 825. Kieti viršeliai.

• LIETU VIŠKASUS PAMARYS, Henriko Tomo-Tam*I*urir< 
įdomiai parašyta studija apie Rytprflalua, remianti# Pakalnė! M 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomfls kiekviena m 
lietuviui. Leidinys flluetruotM nuobraukom!*, pabaigoje duodama 
vitcrvarrffių pavadinimai Ir jų vertini*! f vokiečių kaltą. Laba! 
naudingoje 535 pust knygoje yra Kytprflahj lemėbipl*. Kaina M.

KĄ EAUMfS LlMf, raiytojo* PetronėDMr Orfntaltėe atd* 
mtnima! Ir mintys apie asmenis ir vietas neprfk. Lietuvoje ir pir. 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 254 puslapiui, 
bet kainuoja tik S3. / .

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesopraB. 
tas Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik m 
Jurgio Jalinsko knygoje spie Juliaus Janonio gyvenimą Ir pc* 
siją. Dabar būtp jj galima pavadinti kovotoju ui imogaua teisea. 
Knyga yra didelio formato, 265 pushpin, kainuoja fd.

> SATYRINES NOVKERS, M. Eoatenko ttryba, 1. VahSla

Knyfoa gATtuamo* NaajkDoae, 17W So. ThbW St, Odeftga^

3 — Naujienos, Chicago, Ill. ilt. Mehdal, Aug. 21-23, 19S2
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PATS skaityk ir kitus paragink 
SKAITYTI PARASTI "NAUJIENOS**

Kodėl rusams duonos trūksta?
Visi žinome, kad Rusijoje badu niekas nemirė prieš 

60 metų. Duonos Rusijoje buvo carų laikajs, jos pakan
kamai buvo prieš carų įsigalėjimą. Duonos Rusijos gy-

Nepriklausomoj Lietuvoj ūkininkai nuspręsdavo, ka
da pasiruošti ir pradėti javapiūtę, o dabar sprendžia ko
munistų partijos centro komitetas. Lietuvos ūkininkai 
išvežti Į Sibirą, kiti vietoj išžudyti. Ukrainoje Stalinas 
išžudė daugiau ūkininkų, negu Hitleris karo metu. Ne
paliko patyrusių ūkininkų, kad jaunesnieji galėtų iš

mokti. ■
Pirmais okupacijos metais Lietuva rusams dar buvo 

Amerika, o kas dabar yra — Vasiliauskas su Laurinai
čiu visiems skelbia. Brandos metu į ūkius neleidžia, kad 
nepamatytų, kas ten darosi.

suteikdamas jėgų savo mylimajai sunkiame lizdo 
statybos darbe. Jo žmonelė padeda Į tą, daugiau
sia jos pastangomis ir triūsiu pastatytą lizdelį, 
4-6 melsvos spaudos kiaušinėlius, iš kurių išsiri- 
tusius jauniklius globoja ir maitina viena moti- 
nėlė. o jos priesaga vyriškis, arti būdamas, gieda

i”RKr£ Ja TAUPYMO BONUS

talkos, tę^r'jiš'pąsiiėiečia do
vanomis, prašymu ar kitais ma
lonumo būdais. Labiau gerbia
mas už kitus gali būti tik tas, 
kas kilniais darbais daugiau už 
kitus pasižymi? arba gęrais grei
tais arkliais lenktynes laimi, ar
ba karę pasižymi. šiąįp tai tik 
vardais tesiskįrsite npo kitas 
kito”.

Oievij hierarchiją taip nyąta- 
lytą: “Nuo šiol niekęs nęgali 
atnašauti savo tautos dievams 
be krivių ir niekas nęgąli iš sve
timą šalių nešti į kraštą sveti
mų dievų. Trys vyriąusj dievai 
yrą Perkūnas, Patrimpas ir pi
kulis. Kas jų kląusys, sujauks 
kitame gyvenime garsingo atly
ginimo; kas jų išsižadės, bus 
persekiojamas kąncių, nelaimių 
ir baiipės. Vis; kaimynai, kuris 
tuos dievu? pagerbs ir aukomis 
apdovanos, turi būtį mylimi ir 
gerbiami; kurią tačiąu juos įžeis 
ir “iekįųę, turi būti išvejami 
ugnimi ir kuolais”.

(Bus daugiau)

buvo pasiekęs Juodąją jūrą. Juodojoje jūroje dar ir šian
dien yra sąsiauris, kuris vadinasi Lietuvių sąsiauriu. Jei 
kildavo reikalas, tai lietuviai sėsdavo ant arklių ir Lie
tuvių sąsiauriu perplaukdavo kiton pusėn.

Reikalai pasikeitė, kai prieš 60 metų Leninas įtikino 
mąžarpokslius rusus, kad visiems bus geriau gyventi, 
kai jis pritaikys “mokslinius.planus” rusų žemės ūkiui, 
tai bus geriau gyventi ne tiktai ūkininkams, bet ir vi
siems rusams. . • r_ ‘

Jokio “mokslinio" metodo”- Leninas neturėjo. Pa
kviesti specialistai galėjo apskaičiuoti, kiek Rusijoje 
buvo dirbamos žemės, kiek kiekvienas hektarą? gaji' iš
auginti rugių arba kviečių ir kiek pagal "Lenino pastaty
tų skaičiuotojų planą rusai galės pripiauti javų.

Mokslininkų apskaičiavimai buvo gana tikslūs, bet 
atsirado didelis skirtumas tarp apskąičįuotojų ir jąvų 
augintojų. Skaičiuotojai tvirtino, kad Rusijoje turėjo būti 
daugiau javų, negu iš tikrųjų buvo. Ūkininkai nepajėg
davo išauginti tiek javų, kiek popieriaus lapai rodė.

Išaiškinta, kad pagal planą ne viskas buvo apskai
čiuota. Planuotojai neapskaičiavo, kiek javų nubyrėdavo, 
kai javus išvėtydavo laukuose ir nuo arpos nuveždavo 
į miesto sandėlį. Javai pradėdavo byrėti bevėtant, bet 
dar daugiau jų nubyrėdavo juos bevežant. Jie byrėjo ne 
saujomis, bet ištisais maišais.

Apžiūrėję nubyrėjimus, planuotojai pradėjo siųsti 
karius į laukus. Juos siųsdavo ne dirbti laukuose, bet iš 
javus išauginusių ūkininkų atimti javus ir juos saugiai 
išvežti i miestu sandėlius.

Juo daugiau sargų statydavo prie javų, tuo didesnis 
rusų skaičius tuos javus vogdavo. Specialistai apskai
čiavo, kad reikėtų statyti sargus prie kiekvienos varpos. 
Bet jie žinojo, kad tokia priežiūra būtų labai brangi. 
Bet nebuvo jokios garantijos, kad vagys nepradėtų vogti 
nuo vagių. Sovietų valdžia priėjo išvados, kad neverta

moję gyventi neįmanomą.
Ką nuveža įvairūs kombinatoriai, tai valdžiai pigiau 

išeina pirkti javus laisvajame pasaulyje. Pigiausia ru
sams nusipirkti javus pąs Amerikos ūkininkus. Jie iš
augina geriausius javus, o kai parduoda, tai prideda 
kaupą su kaupu, už kurį pinigų neima- Amerikiečiai ne
sverta kiekvieno svaro. Jie tyčia prideda šimtus svarų, 
kad ir kombinatoriams didoką dalis tektų.

Jeigu Leninas su Stalinu savo sistemą javams auginti 
būtų išbandę pačioje Rusijoje, ir ji būtų gerus rezulta-

šeimą nuo galimų priešų.
Naujagimių didžiausi priešai yra; žmogus, 

kuris naujagimius pasigrobia tam. kad juos iš
augintų, kaip dainininkus, pardavimui kitiems, 
norintiems turėti savo namuose giesmininkus; 
kątės, dažnai iš lizdo pagrobiančios naujagimius, 
juos suėsdamos. ir juodosios gyvatės, surydąmos 
iš lizdo neapdairiai iškritusius jauniklius.

Šitoje jauniklių apsaugos kovoje giesminin
kas vyriškis pasireiškia savo herojiškumu. Prieš 
Žmogų jis nepajėgia atsispirti; užtat, gal būt, dėl 
to “mockingbirdas” niekada nepakartoja savą 
giesmių koncertuose žmogiškų garsų, o katės Įr 
juodosios gyvatės susilaukia žiauraus keršto: jąg 
“mockingbirdas” persekioja vįsųy, kur tik jas su
tinką. Katės, persekiojamos, slepiasi, kur tik su
randa slėptuvę, o juodosios gyvatės, surijusios 
naujagimius, kartais būna užmušamos įsiutusio 
tų jauniklių tėvo.

Nėtekęs savo šeimos narių, nors ir atkeršijęs 
galvažudžiams, šeimos tėvas gieda tylias, gedu
lingas melodijai savo išžudytos šeimos prisimi
nimui.

“Mockingbirdų” yra devynios gentys. Jos vi

sos panašios viena kitai, tik skiriasi savo talen
tingumu giedojime ir pakartojime kitų paukščių 
gapsų ir kitokių, jų artumoje pasitaikančių balsų. 
Pv?,, šunų lojimo, gaidžių giedojimo, vištų kar
kimo, kačių kniaukime, automobilio pukšojimo ar 
traukinio švilpimo. Visų talentingiausią “mock- 
ingbirdų” gentis gyvena giaurės Amerikoje, pie
tinėse vaituose — Arkansase, Floridoje, Missis-’ 
sippi, Tex ase ir Tennessee. Ten tie giesmininkai 
yra labai gerbiami ir globojami. O kitos tų daini
ninkų giminės gyvena Pietų Amerikoje, Centrinė
je Amerikoje, Vakarinėje Indijoje ir Galapagos 
salyje.

Šiaurinėje Amerikoje arba JAV-se gyvenanti 
“mockingbirdų” vienintelė giminė yra, kaip anks
čiau paminėta, talentingiausią savo giedojimu. 
Šios giminės nariai gyvena ir veisiasi žmonių gy
venamose vietovėse: soduose, daržuose, kuriuose 
esti krūminių augąlų ir pąn. Tas gyvenvietes tie 
paukšteliai pasirenka, matyt, instinktyviai jaus
dami, kad tos ąpjiųkos jiems yra palankiausios 
pragyvenimui, palyginant su varganomis mi&ų 
sąlygomis.

Europoje tų giesmininkų nėra. Dažnai, pasi
klausydamas tų giesmininkų nepaprastai įvairių 
koncertų, pagalvoju, kad dabartinės Lietuvos 
mokslininkai-gamtįnį^kai, užmezgę atitinkamu? 
ryšius su šio krašto tos srities mokslininkais, pasi
stengtų gauti įš jų leidimą nugabenti keliolika 
“mockingbirdų” šeimų į Lietuvą. Lietuvos klima
tas tiems giesmininkams gyventi ir veistis būtų

šiai savo giesmėmis ir 
galėtų palinksminti ir 
kelti Lietuvos didmies 
niaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Klaipėdos ir kt. 
šis mano pasiūlymu įr aprašymas apie stebuk
lingąjį “mockingbtrdą” arba “devynbalsį’1 yra 
pirmutinis ir vienintelis išeivijos spaudoje.

_ - -j®
(Bus dausnąu)

Ciaujienos kurnąs, ifadriax 
jekznadieiuus- 1 NmjiKXQ Ben 
drove, 1739 So. Existed St.
CL 80608, Telflt 4XL-feliXt
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taikęs.
Kad nė vieno žodžio neperdedam, imame citatą iš 

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto, “tarybinės” 
Lietuvos aukščiausios tarybos ir Lietuvos TSR ministe- 
rių tarybos leidžiamo organo. Visoje pavergtoje Lietu
voje yra viena- valdžia, viena tos valdžios aukščiausioji 
taryba ir viena komunistinė partija. Jokios opozicijos, 
jokios nepatikrintos žinios, jokio bereikalingo žodžio 
nėra. Ten viskas aptarta ir nutarta ir atspausdinta, to
dėl dabartinėje Lietuvoje duonos nėra ir negali būti. 
Jeigu iki šio meto Lietuvoje bulvių, pieno, mėsos, duonos 
ir vaisių dar būdavo daugiau, tai dabar jau viskas su
lyginta su Rusija.

Dabar Laurinaitis didelėmis raidėmis per visą pus
lapį rašo, kad javų brandos laikas jau atėjo, kad reikia 
vykdyti CK plenumo nutarimus, o komunistų spaudos 
biuras apie 1982 metų derlių štai ką praneša:

“Žiemkenčiai ir vasarojai respublikos ūkių lau
kuose šiemet užima per 1 mįlijoną 100 tūkstančių 
hektarų. Javai jau gelsta, subrandino varpas. Kaip 
duonos augintojai pasiruošę nuimti naująjį derlių, ar 
sutvarkyti;grūdų aruodai?

J šiuos Eltos korespondento klausimus atsako že- 
mėš ūkio" ministro į pirmasis pavaduotojas S. Vaši-, 
liauskas:

Atskirų ūkių mechanizatoriai kombainus į javų 
laukus jau išvairąvo. Po dienos kitos prasidės ir ma
sinė pjūtis. Pagal turimą techniką daugumoje ūkių 
javus galėtume nuimti per tris savaites, tačiau prak
tiškai šis darbymetis nėra ištisinis — jį stabdo ne
palankios gamtinės sąlygos, netolygi javų branda, 
techniniai nesklandumai, neretai gero organizuotu
mo stoka, štai ir dabar, kai, atrodytų, jau viskas turi 
būti paruošta, respublikoje yra kelį šimtai nesurę- 
montuotų kombainų, ne visur sukomplektuoti mecha
nizatorių kadrai arba nesudaryti darbo pląnąį - gra
fikai. Tiesiog per keletą artimiausių dienų būtina 
užbaigti visus parengiamuosius darbus. Kas to ne
padarys — daug praras, nes javapjūtės dienoms, 
kaip rodo dabartinė padėtis, nebūsime laisvi nuo pa
šarų gaminimo, suvėluoto dirvų ruošimo žiemken
čiams, ankstyvo linaraučio, kitų neatidėliotinų dar
bų.” (Tiesa, 1982 m. liepos 28 d., 1 psL)

JUOZAS HiONSKUS

PAĘUSNIO JUNGTINĖS VALSTYBĖS
.. Prūsiį ąeįmąš, konstitucija ir laisvės apsauga
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(Tęsinys) siuntę. Tad mylėkite inane kaip
pažįstamą, kurio su > pa$įįlghūu 
ieškojote kaip nepažįstamo j-nes 
ryžd'amiesi į kelionę per tiek 
svetimu tautų, jūs įrodėte Jūsų 
nuoširdžiausius norus. Lygiąi 
jums'siųsdami mūsų palankiau
sius sveikinimus, mss praneša
me, kad mes su giliu prijauti
mu priimame gintaro dovanas, 
kurias jūs atsiuntėte kartu per 
savo lęiško ętnešėjus... Lanky-’ 
kite rpus ir dažniau tuo keliu, 
kurį jūsų męilė atrado, kadangi 
visuomet išsimoka- įsigyti galin
gų karalių palankumas, kurie if 
mažomis dovanomis palęnktį 
visuomet stengiasi didesnėmis 
atsiteisti. Kai ką mes siunčiame 
per jūsų pasiuntinius perduoti 
žodžiu, per kuriuos meą siun
čiame jums dar šį tą kas jums 
turės būti malonu”.

Tas Taųtarikio “šis tąs” buvo 
pinigų puodas, kufį ne 

geniai

, tyt, prūsų tautos ižde buvo sau
gojas peeikvojamy, kaip di
džio draupo dovaną.

Kaip ilgai dąr teko aisčiams 
draugąutį su tolimais giminė
mis gotais, nėra jokių žinių, tik 
Žinome, kad <n. gotai buvo 
išvyti iš Italijos, ir apie pusę 
ti-to amžiaus vėl sujudo Balka
nų slavai, kurių masės 
atsikraustė į Mazovijos (Mozū
rų) ir Pamarių kraštus ir įnešė 
naują suirutę ir pavojų į ramią 

' taikiai gyvenančią aiąėių šeimą. 
Apie tą patį laiką sužinome, kad 
naujo pavojaus akivaizdoje prū
sai, vadovaujami brolių Brūte- 
nio (Prūlepio) ir Vaidevučio, 
įsteigė vadinamąją Parusnio 
valstybių federaciją.

Patikrintas istoriškas padavi
mas sako, kad, žmonėms išrin
kus Vaidevutį valdovu, tas pats 
Vaidevutis sų savo žmonėmis 
bendrai sutarę jo broli Brūtenį, 
kuris vįsą amžių dievams buvo 
tarnavęs, įr dabar pi-ipažinti 
aukščiausiu dvasiniu patriar
chu, įr nieko didelio nė mažo 
nedaryti bę jo pritarimo, visa
dos klausti jo pątąrimo. Kaip 
dievų vąUp? skelbėjas, Brūtenis 
buvo išrinktas krivių krivaičiu, 
tai yra teisėjų tęiaėju.

Po to Vaidevutis au Ęrūteniu 
drąugę sutarę, kąd jų tauta nie
kam neprivalo tarnauti nė duok
lių bei kontribucijų duoti, bet 
gyventi laisvai ir klausyti patys 
savo dievų. Kiek vėliau Vaide
vutis ir Brūtenis sušauktame 
dideliame žmonių seime Baigos 
pįly bendrai priėmė tokią kons- 
tįtŲciįą:.,

“Niekas negalf 'rijefi-hiti kito 
ir prieš jo valią yersįį jam-<dirb-

tiek daug pinigo investuoti javams saugoti- Paleido viską 
komunistų sąžinei. Komunistai žino, kad visi kombinuo
ja, pradedant nuo Brežnevo dukters ir sūnaus, baigiant 
paskutiniu kolchozo sargu. Valdžia leido visiems kombi-

palankus, nes šiaurės Amerikos rytiniai pakraš
čiai, kuriuose neseniai įsiveisė tie giesmininkai, 
klimatinėmis sąlygomis yra panašūs į Lietuvos 
klimatą. Argi nebūtų Lietuvai pasididžiavimas, 
kai joje pirmoje Europos kraštų pradėtų gyventi 
ir savo giesmėmis linksmintų mūsų gimtojo kraš
to gyventojus stebųkJįngieji ^mockingbirdai”, ar
ba, pagal A. Lalį, “amerikoniški strazdai” — “de
vynbalsiai”? 4r, argi pchūtų mūsų draugbrolių 
lietuvių Lietuvoje džiaugsmas ir pasigėrėjimas, 
greta garsiosios mūsų krašto giesmininkės lakš
tingalos, besiklausant daug įvairesnių ir plates
nės apimties “devynbalsių” koncertų?

Mūsų krašto lakštingalos gyvena ir anksty
vais rytmečiais gieda upių ar ežerų krūmingose 
pakrantėset esančiose tolokai ŪUQ įmonių gyven
viečių, a “amerikoniški atrąMąi1’ arba “devyubal- 

muzikiniais koneerĮais 
ląęigėrėjimo jausmus su
lų gyventojams — Vii-

Chicagoje ir priemiesęiuęee:
TTur .
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Buvo įsteigtas Šiaulių š.,S-gos 
tas šiauhųr Šaulių Sąjungos 
skyrius ; (rinktinė), ’ išrinkta 
skyriaus valdyba su K. Bieliniu 
priešakyje ,ir skyrius oficialiai 
įjungtas į Lietuvos šaulių Są
jungą. (J. Matusas oficialia Lai
kinojo Partizanų štabo pabaiga 
laiko gruodžio 10 dieną, kurioje 
įvyko “esamų būrių atstovų 
steigiamasis šaulių skyriaus sy- 
sirinkiinas”, bet pripažįsta, kad 
štabas savo vardu dar rašėsi 
gruodžio 15-ąją dieną).

“Jūsų pasiuntinių atsilanky
mu, mes supratome jūsų didelį 
ilgesį susiartinti su mumis. Kad 
jūs, gyvendami Okeano (Balti
jos) pakraščiuose, tačiau atsi
minimuose norit pasilikti susi
rišę su mumis, mums yra malo
niausias ir brangus noras, taip 
jau mus džiugina, kad mūsų (aukso 
vardas ir jus pasiekė, kuriems per geniai Varmijoj, netoli 
mes jokių paliepimų nesame Brausbergo, įąkasę ir kuris, mą-
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JURGIS JALINSKAS

SPAUDOS PABIROS
VIRTUOZAS MOCKINGBIRDAS IR ANTANO 
i GUSTAIČIO LIŪDINTIS PUTINĖLIS

(Tęsinys)
Tos “paslapties” paminėjimo, besiknaisioda- 

mas įvairiuose amerikoniškuose žurnaluose, kny
gose bei laikraščiuose, niekur neužtikau. Toji 
“paslaptis” aiškiai matoma, stebint begiedantį 
“mockingbirdą”: jis, bedainuodamas, kartu atlie
ka ir tam tikrą šokį: staiga pašoka į tam tikrą 
aukštį ir vėl atsitupia į. “sceną”. Tą veiksmą, vis 
čiulbėdamas, kartoją keletą kartų, nors niekur jo 
artumoje nėra kito partnerio arba to giedoriaus 
prisišauktos mylimosios.

Visai kitokio pobųdžio “Riockingbirdą” elgąe 
noje pasireiškia šokis, kai į ja serenadų garsus 
atsiliepia tos paukščių giminės patelė. Tada jie 
abu, prieš vienas antrą arti bųdami, išdidžiai iš
tiesia kaklus ir. pakėlę galvas, ima suktis, šokio 
pavidale, vienas aplink antrą. Tai yra jų jungtu
vių šokis, kurį baigę, pasimyli ir tuo užantspau
duojamas tos poros šeimyninio gyvenimo aktas. 
Po to piasideda tos poros šeimyniniai rūpesčiai: 
keliu r’ctrų nuo žemes paviršiaus įerūmuose sta
le m,.s ''’.vedžių namas — lizdas. ' '

To namu atybą ir jam medžiagos parinkimą 
atlieka viena ja., -nmartė. Jauniklis, tik retkarčiai 
i ‘ą statybą jsiju -gdamas. visą laiką gieda, tuo

Aj of Janvory 1,19M 
Subtcription RatoK

Chicago $45.00 per yexrK $£4-00 per 
dx month m, $12.00 per 3 moaxhx. In 
other USA localitteo $40.00 per year, 
t'VOO per Ėx montžu. $12.00 pw 
three months. Canada $45.00 per year; 
other countries $48.00 per year.
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vakarų’ vėjai
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

DE. PAUL V. DARGX8 NETEKOME ANTANINOS
•YDYTOJAI ifc CHIRURGAS RAČKAUSKIENĖS

airwtariu*

3—1 darbo $t

TEL. 233-8553 
Service 355-4506, Pace 06058

Antanina Raškauskienė po 
operacijos Sv. Kryžiaus ligoni
nėje mirė rugpjūčio 4 d. A A. 
Antanina Račkauskienė buvo 
pašarvota Petkaus koplyčioje. 
Iš Tapangos, Calif., atvyko duk
tė Aldona su savo vyru Saulium 
Matų, jų dukra ir sūnumi. At
sisveikinimas koplyčioje įvyko 
rugpiūčio 5 d., Maldas atkalbė
jo kun. Mykolaitis.

Rugpiūčio 6 d. po pamaldų 
Švč. M. Marijos Gmmo par. baž
nyčioje, A. Ą. -Antanina Rač
kauskienė, vilkstinės automo
bilių palydėta į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. Prie kapo mal
das atkalbėjo kun. Mykolaitis.
Dideliame nuliūdime liko duk- 

terys Ona Kolienė, Eleonora Ži
donienė, Elena Baltrušaitienė, 
Aldona Matienė, Julija Šuma- 
cherienė ir sūnus Antanas Rač
kauskas su šeimomis.. Be to nu
liūdime liko 14 anūkų.

Ilsėkis ramybėje, brangioji 
Antanina, toli nuo savo gimtųjų 
Lietuvos laukų!

Magd. 3uZairie?iė

UH if

APLINK MUS IR MuSIJ NAMUS
Jani

tu pyragu ir aliejine spirgintu 
svogūnu.

Įdėti truputį pipirų, kiaušinį 
ir druskos.

Tą masę reikia išmaišyti ir 
padaryti nedidelius kukulius.

Tuos kukulius reikia pavolio- 
ti miltuose,paspirginti iš visų pu 
siu aliejuje, pridėti pamidorų 
košės, grietinės, cukraus, trupu
tį druskos, užpilti žuvies sulti
niu (sosu) ir uždengus puodą, 
pašutinti nuo 15 iki 20 minu
čių.

Atšaldytus kukulius dėkite į 
pusbliūdį ir užpilkite padažu, 
kuriame jie šuto.

Pusbliūdžio kraštus papuoš- 
kite šviežiais agurkais, pamido- 
rais ir paduokite savo šeimai.

PYRAGAIČIAI SU KO
PŪSTAIS

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

■
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Norėdami patiekti ką nors 
naujo ir skanaus pietums ar va
karienei, pagaminkite pyragai
čių su kopūstais vidyje.

Tam tikslui paimkite:
1 svarą raugintų kopūstų, 
keletą džiovintų grybų,
1 svogūną,
4 šaukštus Mazola aliejaus.
Kopūstus reikia trumpai pa

virinti.
Grybus taip pat reikia išvirti. 

Svogūnus supiaustyti į plonas 
riekutes, po to, pakepti alyvoje 
iki jie paruduos; prie to pridėti 
kopūstus, sukapotus grybus, tru 
pūtį druskos ir pipirų.

Pakepti uždarytai iki kopūs
tai suminkštės.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

AADIJO ŠEIMOS VALANDOS

• Priežastis, kodėl nuo rūpes
čio daugiau žmonių miršta, ne
gu nuo darbo, yra ta, kad žmo
nės daugiau rūpinasi, negu dir-

Ofise telefonas: 776-2880, 
b&ctadlM toieU 448-5545

GYDYTOJAS LR. CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandas pagal sus1'tarimą.

Dr. Jonas F. Mažeika
D.D.S. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Off. tel. 423-8380
V>landry; pagal susitarimą

LeWimii — Pilna *pdr»ua« 
ŽEMA KAINA 

Priims m Master Charge 
ir VISA kortele*.

R. ŠERĖNAS. T«L925-8G45

Read label and follow 
direc: ions.
© Ex I ax. Inc.. I9S2

OPTOMETR1STAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IB 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
WEST Urd STREET 

“ yalandoa: antrad. 1—6 popish

PERKRAUSTYMA1
M n U T

Prostatos, ir ilapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 3371$ 

Td. (8132 321-420Q

Šeštadieniais ir sekmalieniaif 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. \ 
Stotioa W0PA - 1490 AM 

tranaliuojamo* iš tnūsy studijo* 
Marquatto Parka.

<HfU|HlHI ^njljiftiUF WIIII

♦ ♦ *
KAIP PAGAMINTI SKANIUS 

KUKULIUS, PAMIDORŲ
PADAŽE

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

S

BUTKUS - VASAITIS
144S So. 50th At«, Clears, HL TaL: OLympic t-lMJ

PETRAS BIELIŪNAS
<*41 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayeUa I-S471

I

Naujienos, Chicago, Ill. — Sat.-Monday, Aug. 21-23, 1982
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AM6ULAMS© 
PATARNAVIMAI

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

•HOW 00 EEAT BELTS 
HELP TO PROTECT -YOU 
IN AN AUTO ACCIDENT* 

•ACCORDING TO THE 
wft INSTITUTE FOR SAFER 
^LMNG, AMERICAN MUTUAL 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

WEST 6MA STRKTT XJ&yubEc 7*1211
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Falo* HHU, I1L »74-4411

SOVIETINIS ATLETAS

Vienas-rusų atletas dabai gy
rė amerikiečiui turistui "vieno 
savo draugo Ivano Tovariščio 
nepaprastus sporto gabumus.

— Jis praktiškai sumušė visus 
pasaulinius 200 jardų bėgimo, 
5 mylių risnojimo ir 100 mylių 
eismou rekordus, nugalėdamas 
visas kliūtis, kaip tai: audras, 
kalnų sketeras ir prarajas, ir vi
siškai be vandens.

— Tikrai jūsų Ivanas tur pa
grindo savim didžiuotis, — pa
stebėjo amerikietis.

— Deja ne, — atsakė atletas: 
—Jis buvo pagautas ir grąžintas 
į Tarybų Sąjungą...

IN. •• 
UiitlIM** «»r

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

Apdraustas p+rkraustym#? 
iš Įvairiu atstumų.

ANTANAS VILIMAS 
TaL 376-1882 arba 37W996

SOPHIE BARČUS

Ved«|« — Aldona D.uku.
T«l4f4 774-1541

7LSt So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 60(29

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo progra
ma Nauiojoje AafMMe. ii stoties 
WLYN, 1360 banga AM, veikia sek* 
padieniais nuo 8 iki 8:30 vai. ryte, 
perduodama vėliausių pasaulinių 
tinių santrauka. Be to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutės 
Pasąką programą veda Stepo* 
nas ir Valant na Minkai Banio 
reikalais kreipta į Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuve, 502. E. 
Iroactoay, So. Boston, Man. 02127. 
telefonas 268-BW9. Ten pat gau- 
aamce ^Naujienos*’, didelis pasi
rinkimas lietuviškų knygų ir Ue- 

tuviškų dovano

ĮVAIRIOS ŠAKNELĖS 
VALGIŲ PASKANINIMŲI
Kiekviena šeimininkė, gamin

dama įvairius valgius, naudoja: 
druską, pipirus, papriką - lauro 
lapelius.

Įvairios šaknys bei priesko
niai yra naudojami kiek rečiau. 
Juos panaudojus tinkamoje vie
toje—jie priduoda valgiams ma
lonų skonį.

niai apkepta, reikia apversti ją 
į kitą puse.

Iškeptą tokiu būdu mėsą rei
kia valgyti neatidėliojant.

Atviroje ugnyje galima kep
ti jautieną, vad. “steikus” ir kt. 
mėsas. .

Skanūs būna tokiu būdu kep
tas bekonas, anksčiau gerai iš-

* * *
KELETĄ NURODYMŲ KAIP 
KEPTI MĖSĄ ANT UGNIES
Mėsos atviroje ugnyje kepi

mas lauke vis labiau plinta, nes 
įsitikinta, kad tuo būdu paga
minti mėsiški valgiai yra ne tik 
gardesnį, bet ir sveikesni.

Taip kepti mėsą, reikia ant 
vielos lentynėlės, laikant nuo j 
lauko ugnies' per du ar tris co- į 
Hus.

Pastebėtina* kad juo mėsos 
gabalas yra storesnis, tuo rei
kia tolėliau nuo ugnies ją lai- i 
kyti.

Mėsa pirmiausia kepama iš 
vienos pusės, o kaip bus viduti-

Tam reikalui reikia paimti:.
1 kilogramą žuvies (ešerių,

1 lydekų),
2 riekutes pyrago,
pieno pyragui sumirkyti,
1 kiaušinį,
2 svogūnus.
% stiklinės aliejaus,
2 šaukštus grietinės,
3 šaukštus pamidorų košės,

Prie to dar reikia pridėti: 
truputį maltų pipirų, 
mažą kiekį driskos ir cuk

raus.
Žuvį reikia išvalyti, pašalinti 

kaulus ir sumaltu mėsai malama 
mašinėle, kartu su piene mirky-

• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE’ •• EXCEPT WHEN HE'S 
DRIVING. NEVER. TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. 
SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE. 
UNEXPECTED/

THE ODOS ARE 
AGAINST THE 
IRATE' DRIVER, 
WHO TRIES TO

GET kVLN ON THE HIGHWAY.

Tuo pat kartu paruoškite teš
lą, kurią suvoliokite ir atskir
dami gabaliukus, įvyniokite į 
juos kopūstus su piredais. Pa
darykite pailgas bandukes, ku
rias aptepkite plaktu kiaušiniu 
ir įdėkite krosnį.

Prieš pat išėmimą, kepsnį pa- 
vilgykite į tirpytą sviestą.

Magdalena šulaitienė

KAIP DRAMBLAI MIRŠTA
Keliaujančiam fotografui H. 

Mundzigow pasisekė nacionali
niame Serengeti parke Tanzani
joje, Afrikoje, matyti ir nufoto
grafuoti dramblio mirtį. Tatai 
įvyko džinglėse sunkiai prieina
moje gilumoje.

Labai serganti dramblio pa
telė buvo plačiu ratu apsupta 

j savo bandos narių ir kai ji pa
galiau sugriuvo/ drambliai savo 
straubliais bandė ją atstatyti į 
kojas, bet matydami, kad nebe
gali stovėti, liko prie jos sto
vėti, kol tik dramblė tikrai bu
vo nebegyva.

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX*tonight. .

Ex-Lax helps restore your system's own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You'll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder’’ f

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS OH

wressway
DON’T CUT IN BETWEEN GARS V 
THAT ARE ALlOWIM? SAFE 
FOLLOWING DISTANCES— <

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

TKDŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN!

likitės automobiliams pastatyti

Lmivfcų

Uudetwviu

Direktorių

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

i ii ia 1111111111111(11 mm



IŠ ŠAULIŲ VEIKLOS
Juozo Daumanto šaulių kuo

pa, Los Angeles, Calif., šių imtų 
rugpjūčio 22 d., sekmadienį, 
1 vai. gražioje p.p. Sinkių rezi
dencijoje, 233 Margarita Avė.. 
Santa Monikoje, prie pat okea
no, palmių pavėsyje rengia pik
nikų. Kiekvienais metais šįs pik

nikas būna gausus; suvažiuoja 
įiš plačių apylinkių lietuviai ma
loniai praleisti sekmadienio po
pietę. Kaip visada, sesės šaulės 
pavaišino atsilankiusius skaniai 
paruoštu maistu, prie baro šau
liai pilsto gaivinančius gėri
mus, bus loterija ir pranešimai. 
Tad laukiame visų gausiai atsi
lankant, bus atvažiavusių sve
čių iš kitur.
i Šių metų liepos mėnuo J. D. 
šaulių kuopai buvo nuostolin
gas, netekome trijų šaulių: su 
Šiuo pasauliu atsiskyrė Jonas 
Čekanauskas, savanoris kūrėjas, 
šaulys, generalinio konsulo Vy
tauto Čekanausko tėvas; Bronė 
Mackevičienė, sesė šaulė, dar

susirinkimo pritarimo.
Kaip paprastai, jau kelinti 

metai ruošiamos tradicinės šau
lių Kūčios. Pradžioje buvo apsi- 

Į ribota šaulių būstinėj, Vila fra
kų svetainėje. Dabar ruošiamos 
kartu su visuomene parapijos 
apatinėje salėje paskutinį sek
madienį prieš Kalėdas, šįmet tai 
bus gruodžio 19 d. 1 vai. tuoj 
po Sumos.

Sekančiais metais sueina ly
giai CO metų nuo Klaipėdos 

, Krašto atvadavimo, šauliai nori 
tą sukaktį iškilmingiau kaip pa- 

; prastai paminėti. Mūsų meninių- 
kai yra paprašyti sukurti šiai 
progai pritaikintą montažą — 
vaidinimą, primenantį kaip šau
liai, tada apsikarstę granatomis 
ir kitais rankiniais ginklais, iš 
visų Didž. Lietuvos kampelių 
važiavo, ėjo viena kryptimi at
vaduoti Klaipėdos Krašto, bran
gios jūros, to lango į platųjį pa
saulį.

Minėjimas bus sausio 16 d.,
iieprik. Lietuvoje priklausiusi .sekmadienį, po pamaldų šv. Ka-

2501 \V. 71 st Street. Rengia Lie- | 
tuvių Fondai

— Brighton Parko L’ejįvių 
Namų Savininkų draugija ji’1 >- 
šia antrą š.m. pikniką rugpiaČio 
22 d., sekmadienį, 12 vai., Sau
jų salėje, 2417 W. 43rd St Bus 
laimės šulinys, užkandžiai ir do
vanų paskirstymas, šokiams 
gros E. Knoll orkestras. Visi 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti. į

Draugijos valdyba
— BALFo Chiccges apskri- ’ 

ties 5-to Skyriaus Valdyba ren
gia gegužine, kuri įvykis 1S82 m 
rugpiūčio 29 d. (sekmadienį), J 
12 vai., Vyčių salėje, 2455 West 
47 th St., Chicagoje. Bus paga-

[ minta karstų ir šaltų valgių, bus j 
kavinė, baras su atgaiva, lote
rija. Svečius linksmins Gintaro: 
orkestras ir kiti įvairumai. • 
Skyriaus valdyba maloniai pra
šo BALFą prijaučiančių lietu
vių prisiminti rugpiūčio 29 d. ir 
gausiai dalyvauti BALFo gegu
žinėje. Savo dalyvavimu pagel-Į 
besite varge esantiems ' sesėms 
ir broliams lietuviams. i

UAL ESTATE FOR SALI | REAL ESTATE FOE SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMW 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKKJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc V Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS t
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai 1

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
■9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• N0TAR1ATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE ' ■ ’ ’'• * :

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Šaulių Sąjungai, ir Stasys Pal
tus, teisininkas, šaulys, apdova
notas šaulių medaliu ir šaulių 
žvaigždės kavalierius. Virš mi
nėti šauliai buvo iškilmingai 
palaidoti. Prie jų karsto stovėjo 
garbės sargyba. Į kapinės buvo 
gausiai palydėti.
f Dvi savaites po pikniko, rug
sėjo & d., J.D. š. kuopa šaukia 
Susirinkimą. Bus priimti nauji 
šauliai, šįmet šaulių kuopa yra 
pergalės ženkle, valdyba yra už
simojusi naujų tikslų' ir nori 
ž--------------------------- -----------

zimiero bažnyčioj. Po minėji
mo .jo dalyviai bus sesių šaulių 
pavaišinti. V-ba

J. Ruokis

STASYS ŠAKINIS
Į LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko „

L ir iš ^daus.
■' Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Laka)

Skambinti YA 7-9107

— Venezuelos lietuvių drau
gija kviečia visus atsilankyti įį 
linksmą gegužinę, kuri įvyks 
rugpiūčio 22 dieną Vyčių salė
je, esančioje 47-toje gatvėje.. 
Veiks virtuvė, baras, bus dova
nų paskirstymas, šokiams gros 
geras orkestras. Pradžia 12 vaL

— Solistės Lili jos Šukytės 
koncertas įvyks rugsėjo 18 d. 
7. vai. vak.' Marijoj mokyklos 
auditorijoj, o po koncerto susi- 
tikimas-vaišės su soliste Jauni
mo Centro kavinėje. Bilietui į 
koncertą ir vaišes prašoma įsi
gyti tiš anksto “Gifts Interna
tional” (J. Vaznelio) prekyboje’

ĮSPŪDŽIAI Iš PAVERG
TOS LIETUVOS

(Atkelta iš 3-čio puslapio) 
skaudi ;■ tikrovė, mes mokame, 
kruviną duoklę, ries nemokė-• 
j ome laisvę ginti... /

šį kartą, motomai, Inturistas, • 
norėdamas geriau nuteikti išva
žiuojančius, apgyvendino ge
riausiame Maskvos viešbutyje 
“Cosmos1 
mos statytas prieš keletą metų, 
sporto Olimpiados reklaminiais 
sumetimais. Nepaprastai gerai 
įrengtas ir patarnavimas be prie j 
kaistų. Galima sakyti, tikras re-] 
prezentacinis viešbutis- 9 aukš-j 
tų, pasagos formos, tamsaus gra 
nito, iš lauko atrodo didingai ir

i------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1

' tuvą važiuoti, išskyrus ružavus 
pažangiuosius, nes jię pro tokius 
pat akinius mato Lietuvą “lai
mingą’’.

j Pernakvoję, pailsėję ir su ge
ra nuotaika iš ryto išvykome i 
Šeremtjevo II aerodromą. Vieš
buty vakarienė buvo puiki, net 
davė ir alaus, gi pusryčiams į- 
dėjo sausą davinį (buvo ir vai
sių sunkos), .kurią dauguma ati
davė vežusiam šoferiui. Buvo

kurisv prancūzu fir- Inbai dėkingas ir linkėjo su Die-
vu (būdingas rusams atsisvei
kinimo pasakymas) geros kelio-: 
nės. Reikia paminėti, kad rusai 
iš prigimties yra geri ir nuošir
dūs žmonės, išskyrus komuniz
mo sugadintus, kaip mūsų išei
vijos bendradarbiautojai.

Tenka pasakyti, kad pati jau-
gražiai. Nestebėtina, lead1 svetim yra Maskvos muitinė,pro 
tautis užsienietis, matydamas į praėjome sėkmingai. Oku-
tokią prabangą, patiki apie ko-! pantas matomai seka išeivijos 
munizmo nesamą gerovę žmd- spaudą ir radę rašytus pasisa- 
nijai. Gaila, jam niekas neparo- kymus j apie nemandagų bei 
.do ne tik gulagų, bet ir “laisvo”’ storžievišką - atsinešimą, įsakė 
kolchozinko gyvenimo. Ne dėl! muitinės ir kitiems pareigū-

2 po keturis- medinis, Brighton Parke.
539,500. Savininkas duoda paskolą. .tais, kurie nevažiuoja per “Tė

viškės” draugi i a, tik važiu ojan- 2 po 4-ris, medinis, įrengtas skiepas. 
+ . .. uxr-i ‘ T J •' 72-ros ir Campbell $39,000.tieji su Vilnies rekomendaci- »

ę»o ip n 11 m tAm i k^ndi- i butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga* ja yrą savi, ir numarmi Kandi ražas 4 $i7)6oo' pajamų. Arti 64-tos
tie:i su “Vilnies” rekomendaci- 72-ros ir Campbell. $39,000.

JAU ATSPAUSDINTA |
J. KLAUSEIKIO KNYGA |

BRONIO RAILOS ' |

NUSIBASTYMAI |
? i ' ' W 1

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:

I 
Mr. K. Januta, |

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039 t

kolchozinko gyvenimo.
ko kito ir draudžia turistams po
Lietuvą važinėti, nes nenori pa-t 7 X

rodyti' esantį skurdą. Jei ne do- nesusipratimų.

nams su atvažiavusiais būti ko
rektiškais bei vengti didesnių

Kai susėdom į šveicarų (Swiss-
— air) oro linijos lėktuvą, akyse 

pasidarė šviesiau ir širdžiai link'
- į smiau, nes pasijutome lyg atsi- 

KURIAM GALUI MOKĖTI Į bude iš sunkaus ■ košmarinio Į
DAUGIAU?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
? AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE

NUO $300 IKI $1,000

leriai, tai iš viso neleistų į Liė-

patais į narius...
Skrendant konfortu perteku

siame lėktuve, atsigauni ir dva
siniai, o geros nuotaikos ir gra
žių jausmų kupinas, džiaugiesi 
ten esančiais šių dienų lietuviš
kais . “Konradais Valenrodais”,; 
kurie' sumaniai veda kovą dėl J 
Lietuvos laisvės. Pagarba ir pa
dėka jiems!

Kai kelionė sekasi ir tikslas 
beveik 100% pasiektas, darosi 
smagu ir laikas greitai bėga.štai 
jau Šveicarija, kurios žemė, žiū
rint per langą, panaši į Lietuvąr 
tik laisvės atžvilgiu didelis skir-i 
tumas. Persėdę į kitą lėktuvą, . 
pasileidome per audringąjį At
lantą, bet didelis pasitikėjimas 
oro gigantų mus neapvylė. Po 
keliolikos valandų skridimo, jau 
Amerika. Bostonas ir miela Chi- 
caga. Nusileidome O’Hare aero-, 
drome ir pajutome lyg naujai 
migę ir širdyje džiaugiesi, kad 
esi laisvas ir turi antrą brangią, 
tėvynę.
' Muitinė, kurios pareigūnai 
greitai ir sklandžiai atlieka vi
sus formalumus, tik tiek paklau
sė ar iš maisto nieko neveži, at
sakyta teigiamai ir OKI Džiau4 
gi esi nuoširdžiu džiaugsmu ir 
širdyje^

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

Skambinti tek 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

—ELEKTROS ĮRENGIMAI ~

PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto 

Dirbu Ir užmiesčiuose, greitu 
į^rantuotai-ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Taimen Ave. . 
Tel. 927-3559

Chrysler New Yorker

BALZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS i 

“U WILL LIKE US”

Į sapno. Džiaugėmės, kad neišsi- 
- pildė Dantės pragaro vartų už
rašas: ““Įeinantieji palikite .viį- 
sas viltis už duru”.
'Ir tikrai pasakius, tik laimės, 

dėka, visi grįžome laimingi į na
mus, nes buvome sekami, foto- 
grafįiojąnxL.ir .saugumas.;, buvo, 
užinteresuotas turimų' žinių pa- >, ko-Stetino) darbininkai — 
pildymui, kai kurių asmenų.Žo- nutraukė Gomulka.

4030 Archer - VI 7-1515

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

DĖMESIO
62-30 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automcbilie 

Liability apdraudimas pexuintar 
kams. Kreiptis: 

A. LAURAITIS 
U45 So. ASHLAND AVI. 
A TeL 523-8775. v

1

2

laimink, Dievef
1

J. KZajūnas Į

— Kas gavo pirmąją premiją 
už. fotografijos nuotrauką

r- Pakraščio (Grynės-Gdans-
■ jie

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas 
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės j Lietuvių Įstaigą: 

HjLT' American Trave! Service Bureau 
. ;>727 S. Western Ave^ Chicago, ID- 60643

Telef. 312 238-F787
> nUukmt lėktuvų, traukiniu, latrų keik

alų (cruise*), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervBciia*; Parduoda 
« k^ionių draudimus; Organizuojame keliones j Lietuvą tr kitru 
Sudarome iškvietimus giminiu apalankymui Amerikoj* ir teiktarnę Infer 

vįsais kelionių reikalai*.
♦ Taupykite skrisdami Chartered lėktuvai*, tik ~elc* rezervuoti Tleta. 

0 nuirto — pneš 45-60 dienų.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai jdemius, gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gusxen — MINTYS IR DARBAI, 259 pd, liečia 1905 
mėtį {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimu .  t8.00

Dr. A. J. Gusaen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais  S4.00 

Minkštais viršeliais, tik 83.00
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik _ _  $2.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri- * 
bedant Si persiuntimo Ulaldomi

NAUJIENOS,
1TW HALSTKD ST, CHICAGO, IL »<!■

UNION PIER, MICH.
block from Lake Michigan, 

90 min. from Chicago.
2-1 bedroom duplex, 

terms,-$35,000 or offer. 
LAKESHORE REALTY ‘

Call (616) 469-2524

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

LAKE GENEVA AREA — 
RETIREMENT OR YEAR

ROUND GETAWAY >
bedroom raised ranch. 3. car

attached garage. Beautifully 
landscaped on 1 acre. 7 years: 
old. Central air, fireplace. Pri
vate setting. Also 2 story barn 
style building — storage or pos-. 
sible rental unit. Priced to sell: 
— $98,500. Call for appointment’

(414) 279-6897
or (414) 248-8660

Lafkrodfiai Ir brtnreny&te
Pardavimas ir Taisymas 7
2444 West rHh Strwt, . 
Tel. KEpuMĮc 7-1N1

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

F. MEDAS, 405$, Archer .Aywmm, 
Chicago, !1L TeL TA 7-59*1

REPAIRS — IN GENERAL 
įvairus Taisymai i

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

M. ŠIMKŲ S ? i i 

. * , * z 

Notary Public , ?
INCOME TAX SERVICE ’*1 

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra : 

šymai ir kitokie blankai.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS nuo rugsėjo mėn. 
1 d. 5 kambarių butas Ciceroje, arti 
Šv. Antano bažnyčios.

Skambinti tel. 863;2524

BRIGHTON PARKE išnuomo
jamas 3 kambarių butas. Skam
binti 247-0582'arba 247-1804.

JOHN GIBAHIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie.Ąye.
(312) 776-8700 ‘

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valafidos: Kasdien: nuo 
9 vai. ryto iki 6 vaL vakaro, 

šeštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vai. d.
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street

Chicago, UL 60629

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
oadėti teisininko Prano ŠULO 
)aruošta? — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos*1 
Melsta knyga su legališkomis 
ormomi* £

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje,

PATS SKAITYK IR DAR KL 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS"

6 — Naujienos, Chicago, DI. — Sat.-Monday, Aug. 21-23, 1982
* * ’ * '




