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Egipto vandenyse sudužo 600 keleivių laivas ryklių vandenyse. Virš 100, 
keleivių neteko gyvybės. Egiptiečiai veža reikalingą pagalbą į pavojaus 

. vielą, kad išgelbėtų likusius keleivius. •. .
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TEHERANAS, Iranas, 
ko kariai praeitą antradienį 
Persijos įlankoje apšaudė pra
kirstas .Irano naftos versmes iri 
užmušė kelis patyrusius inžinie
rius, kurie bandė uždaryti pra
laužtas versmes.

Mula Chomeini prašė Iraką 
neliesti pralaužtų naftos vers
mių. kai prie jų dirba patyrę in
žinieriai, bet Irako kariuomenės 
vadovybė nekreipė dėmesio į 
Chomeinio pageidavimą, — pa
reiškė Irano prezidentas H. Ali 
Chamenei. ;
. Nuo kovo mėnesio, kiekvieną 

dieną pramuštos Irano versmės 
išverčia į Persijos įlankos van
denis tūkstančius naftos stati
nių Irano inžinieriai bandė už
veržti versmes,’ bet Irako ka
riuomenės vadovybė neleido to 
darbo sėkmingai užbaigti.

Irakas apšaudo versmes

MANAMA, Bahrei"as. -- Ira
ko karo laivai antradienį pri
plaukę prie pralaužtų Irano naf
tos versmių. Žuvo keli Irano in
žinieriai, turėję patirties šioje 
srityje. Iranas jau ' seniai turi 
savų specialistų nafi.ę§ srityje. 
Iraniečiams-nafta jau seniai, bu
vo didelis pajamų.šaltinis, t

Iraniečių naftos' versmės .ne
gilios. Jos vandenyje, bet negi
liame dugne. Irakiečiams pavy
ko bombardavimais jas prakirs
ti. Inžinieriams labai sunku jas 
užtaisyti, ypač tuo laiku, kada 
Irakas nenutraukia puolimų, šį 
kartą nauji žmonės turės pra
dėti yįsą .darbą. iš paujo. Irako 
prezidentas prieš kelis mėnesius 
buvo pasiūlęs nutraukti karą ir 
eiti prie derybų. Tada Chomei
ni priešinosi bet kokioms pa
liauboms, o dabar, kai mula 
Chomeini kalba apie karinių 
veiksmų, nutraukimą, rlako pre
zidentas apie tokį pasiūlymą 
nenori nė girdėti.

MASKVA, Rusija. — Iki šio ; 
meto Leningrade ilgus metus 
veikė Solženicyno Fondas, va- I 
dovaujamas 32 metų V. Repi
ne. Būdavo laikotarpis, kai jis 
gaudavo iš užsienio stambias 
dolerių sumas ir naudodavo jas j 
disidentams padėti.

Bet šiomis dienomis jis su- j 
stabdė visą šio fondo venklą. Į 
Repinas buvo suimtas, atiduotas _ 

. teismui ir nuteistas. *'Tass’, ap- i 
rašydama teismo eigą, tvirtina, Į 
kad Repinas atsisakė turėti ką i 
nors bendro su įvairaus plauko 1 
disidentais. Ateityje jis neturė
siąs jokių reikalų su jais.

Susidaro įspūdis, kad Repinas 
ne tik gautais piniagis padėda
vo disidentams, bet jis taip pat 
bandydavo pasiųsti į užsienį; 
įvairias informacijas. Jis lęiš-| 

; ąąui jog tai būta
Tikro nusikaltimo." Užsienin bu
vo siunčiamos pavojingos ži
nios.

— Saudi Arabija oficialiai 
antradienį patarė Sirijai pripa
žinti Libano-Izraelio susitarimą 
ir atšaukti savo karius iš Li
bano.

L ANGLIJOS.SOCIALDEMO- 
k£aWWsirūpi|£;-

' LOMžONASri^ Anglį jbsĄck; 
cialdemokratai, .y a d o vauj aini 
advokato Roy Jėnkins, labai su
sirūpinę.* savo politinės veiklos 
ateitimi. . ■ •. ' . • f j

Adv.. Jenkins manė, kad jam 
pavyks, susidėjus su likusiais 
Anglijos liberalais, sudaryti par
lamente rimtą jėgą, bet praeitą 
savaitę tos viltys pradėjo 
kytis.

Premjerė Thatcher turi 
suorganizavusi rinkiminę 
paniją. Prieš ją gali sudaryti 
frontą tiktai darbiečiai. Darbie- 
čių pirmininkas A. Fool yra ge
ras kalbėtojas. Jam socialdemo
kratai nebereikalingi. Jam ne
reikia prieš juos vesti jokios ko
vos, nes jie yra priversti bal
suoti už darbiečius.

' PARYŽIUJE SMARKIAI SUMUŠTAS 
ŽAIDĖJAS VITAS GERULAITIS

Iš ŠEŠTOS VIETOS PARYŽIUJE GERULAITIS 
NUKELTAS Į DEVINTĄJĄ VILTĄ

• _

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Vitas Gerulaitis, žinomas tenisi
ninkas, Paryžiuje norėjo patai
syti savo poziciją teniso žaidėjų 
tarpe, bet, kaip jis sakė, jam 

.pasitaikė bloga diena.
Jis skundėsi, kad ir sviediniai 

buvo labai jautrūs. Amerikos 
sviediniai jo klausydavo, eidavo 
ten. kur jis norėdavo, o Pary-

— Nustatyta, kad paskutinį-, žiaus sviediniai labai šokinėja, 
mėnesį produktų kainos aukš-’ 
čiausiai pakilo devynių mėnesių 
laikotarpyje.

ARAFATAS KALTINA
LIBIJOS CHADAFI

bias-

gerai 
kam-

— Masud susitarė su rusais, 
bet ne su B. Karmalio valdžia.

— Pravda paminėjo apie 
Černenkos išleistą knygą.

— Maskvos radijas nepajėgia 
išaiškinti, kodėl Afganistane 
vlksta kovos su vietos gyven
tojais.

iš-— Izraelis paliko Libanui 
spręsti falangistų ir druzų ko
vų klausimą.

KALENDOReLIS
Gegužės 26: Pilypas Nėr., Al

gimantas, Saulytė, Grąžė, Viks- 
vis Augmantas, Saldė.

Saulė teka 5:22, leidžiasi 8:14.

Oras vėjuotas, vėsus.

Turkijos prezidentas Kenan 
Evren turės patvirtinti tur

kų karo teismą kurdų 
byloje.

neklauso kirtėjo.
Gerulaitis sukirto pirmą loši

mą su jaunu švedų žaidėju Hans 
Simonson. Pirmas žaidimas šve
do naudai buvo 6-4, 6-4. 2-6. 6-1. 
Vietoj pakiltli, Gerulaitis Pary
žiuje iš 6-los vietos nusmuko 
į devintąją.

Gerulaičiui kenkė vertintojo 
prancūzų kalba. Paprastai, ver
tintojai kalbėdavo angliškai, o 
Paryžiuje jie kalbėjo tiktai 
prancūziškai. Gerulaičiui kalba 
kenkė, nes jos nesuprato.

Bijojo Išmušti iš aikštės 
sviedinį

Jei sviedinį būčiau smar
kiau užkirtęs, tai būčiau jį iš
mušęs iš žaidynių aikštės, — 
klausytojams pareiškė Gerulai
tis. — Sviedinys buvo labai 
jautrus, lėkė nesuvaldomas.

Labai gerai pasirodė Martina 
Navratilova. Ji tikėjosi pataisyti 
savo poziciją Paryžiuje, nes 
Amerikoje ji gavo smūgį.

Navratilova žaidė su Mary

DIJANBAKIR, Turkija. — 
Turkų karo teismas, ištisą mė
nesį svarstęs bylą 572 kurdų, 
pasiryžusių sukilti prieš dabar
tinę turkų vyriausybę ir įkurti 
laisvą ir nepriklausomą Kurdis
taną, baigė aptarimą ir paskel- jie neturės daugiau laisvės. : 
bė sprendimą: i gu turi patys turkai. Turkija

1. 35 kurdų vadai, agitavę ir jie turi progos gerinti km 
kurstę kurdus sukilti prieš da- 
bartin- turkų vyriausybę, nu
bausti mirti. Vyrauja įsitikini
mas, kad visi nuteistieji bus pa-J 
karti ar sušaudyti viešoje vie-’ 
toje. Turkai duoda dideles lais-- 

, ves kurdams, bet jie netoleruoją!
maišto prieš turkų vyriausybę. ' 

: 2. 28 kurdų vadai, agitavę ir 
kvietę kurdus sukilti prieš da
bartinę turkų vyriausybę nepri
klausomam Kurdist’anui įsteig-’ 

; ti, nuteisti kalėti iki mirties. 
Į Galimas daiktas, kad praėjus 
i dešimtmečiui, turkų vyriausybė 
sumažins kęlįais metais paskir-;

“ tas bausmės, bet tuo-’ tai-pu nie
kas jiems neduoda jokios vilties. 
Turkai davė didelę laisvę kur
dams, bet tai nereiškia, kad jie 

-įgalėtų pradėti ruošti perversmą 
. prieš demokratinę turkų7'vyriau- 
šybe. »'k ;-

| ' 3. 331'; Kurdas gayb įvairias 
mažesnės bausmes. Vieni, padė
jusieji yadatns organizuoti per-

Turkai teisė kiekvieną, ku 
nesirūpino vien kurdų laisi 
klausimais, bet buvo lik susi 
vėjęs galimybėm tapti neprik 
somais. Kurdų dauguma ži: 
kad ir prie kurdų vyriausyl

CHICAGO, Ill. — Meras H 
old Washington trečiadienį 
rėjo tartis ir susitarti su 29 
dermanais, bet nesusitarė.

Beikalas ėjo apie 147 mil 
nūs dolerių, kurie turėjo 
Chicagos apylinkėms gerint

Meras Washingtonas pas! 
bė savo planą $147 milijone 

1 gauti ir nurodė, kuriems, t 
lams tie pinigai bus naudoja 
Bet tą projektą jis vienas 
statė, visai nepasitaręs su ] 
nuotoju Martin M. Murp 
Pastaras;s, pamatęs, kad proj 
tas paruoštas be jo žinios, 
rodė mero Washington© p1, 
plyšius, pasakė, kad planas 
bus patvirtintas ir pats Mur] 
atsistatydino.

Įėjimojo lotiems teismas pa-1 Klausimo Washingtonas n< 
. skyrė mažešnes bausmes. Kelio- Įėjo pravesti, nes tarp mi< 

lika jų gavo po 3 metus. Tai bu- tarybos narių nėra reikalin
vo pačios mažiausios bausmės, vienybės. Wash’ngtonas ir 
Kas atsėdėjo 3 metus iki te’smo, nuėjo tartis su tarybos pir 
tas išėjo laisvėn, prižadėdamas ninku Edward Vrdolyaku, b( 
niekad nesukilli prieš turkus, kartą ir su juo nesusitarė, 
kurie kurdams visą laiką duo-į-------------------
davo didžiausią laisvę. Jie leido! — Paryžius policija vari 
kurdams būti Sirijoje ir grįžti jėgą ir vandens vamzdžius 
namo, be jokių apklausinėjimų, dentams suvaldyti miesto c 

Į 4. 178 kurdai buvo visai ištei- re. Studentai ir profesoriai 
sinti, šie kurdai teismo sprendi
mo negirdėjo. Negirdėjo ir tie. 
kur e gavo po 3 metus ir pa
buvo tą laikotarpį kalėjime prieš ’ 
teismą.

Sprendimo klausė mirties 
bausmę gavusiej’, nuteistieji ka
lėti iki mirties ir dalesnes baus
mes gavusieji. Visi kiti jau iš 
anksto buvo atskirti, j posėdžius 
jie nebuvo vedami ir pradėti 
leisti laisvėn anksčiau.

DAMASKAS, Sirija. — Jasir 
Arafatas, pabuvęs Libane ir 
pasitaręs su Libane' esančiais 
palestiniečių vadais, pareiškė, 
kad Libijos valdovas Chadafi 

Į yra didžiausias palestiniečių 
; priešas. .

Jam pavyko ‘ e ... ,
lai Arafatas jau anksčiau paste- 

1 bėjo, kad keli palestiniečių va
dai kreipia yptingą dėmesį į Li
bijos valdovo Chadafi politiką. 
Dabar jis aiškiau nustatė, kad 
keli karininkai palaiko ryšius 
su Chadafi politikos šalin’nkais. 
Palestiniečių pulkininkas Abu 
Muša iš Sirijos buvo nuvykęs į. 
Libiją ir tarėsi su Chadafio 
žmonėmis. Palestiniečiai patyrė, 
kad Chadafi davęs vienam pul
kininkui 6 milijonus dolerių Li
bijos šalininkams organizuoti. |

Chadafi buvo prižadėjęs duoti 
palestiniečiams 27 milijonus do
lerių gyventi Sirijoje, bet pri
žadėtos sumos nepristatė.

nau-Lou Placek. Navratilovos 
dai išėjo 6-1. 6-1.

Gerai pasirodė argentinietis J 
Guillermo Vilas.
pasiekti 4-ąją vietą. Jis visą 
ką yra buvęs geras žaidėjas 
Argentinoje. Grįžęs namo, jis 
bus dar daugiau pagerbtas.

testavo prieš įstatymo proje 
mokslo įstaigoms pertvarky

NELEIDŽIA MERUI AT
LEISTI 1,200 TARNAUTOJŲ

CHICAGO, Ill. — Apskrities 
teisėjas Nicholas J. Bua turėjo 
pasirašyti įsakymą, kuris leistų 
merui Washingtonui atleisti 
1.200- Chicagos miesto tarnau
tojų. Teisėjas yra įsitikinęs, kad 
naujai išrinktas meras, atleisda
mas tokį didelį tarnautojų skai
čių, mieste sukels suirutę.

Jeigu yra reikalo atleisti žmo
nes, tai reikia parinkti, ką gali
ma pirmen eilėn atleisti. Reikia 
turėti galvoje, kad tarnautojai 
turi šeimas, turi namus, turi 
skolų, kurias reikia mokėti. 
Atleidus tokį didelį skaičių be 
reikalingo paruošimo, sukelsi- 
me didelį nerimą.

Teisėjas griežtai atsisakė pa
sirašyti tokį įsakymą, kuris leis
tų atleisti tiek daug žmonių.

Pirmon eilėn meras turės nu
statyti tarnautojų skaičių ir 
pranešti, kaip įstatymai reika
lauja. kad jie už tam tikro lai- __ r
ko bus atleisti iš darbo. Be to- Į riuomenės vadais, 
kio pranešimo, miestas užsi-. ■ - ■;----  ---- ■— ----
trauks visą eilę Skundų, kurie pakenks miesto administracijai.

— Černenka turėjo plaučių 
uždegimą, todėl du mėnesiu 
niekur nesirodė, bet 71 metų 
komunistas šiomis dienomis grį
žo į savo ofisą Kremliuje.

— Izraelio parlamentas, 59 
balsais prieš 53, atmetė nepasi
tikėjimo pareiškimą. Kraštą 
valdo Menachem Beginąs.

Afganistano kovotojų va
das Masud Panšir slėnyje susi
tarė dėl paliubų su Sovietų ka-

— Bolivijos vyriausybė p 
suimti buvusį krašto prezh 
tą Luis Garcia Mesa ir 30 bi 
šių valstybės vadovų. Turės 
kintis apie ekonominius n 
kaitimus.

Trečiadienį aukso un 
kainavo $ 142.
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Turkų karo teismas nuteisė 35 kurdus sušaudyti 
už bandymą atskirti šiaurės rytinę Turkijos dalį 

ir prijungti prie planuojamo laisvo Kurdistano,.
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“AUŠROS” DVASIA ĮPAREIGOJA DABARTIES LIETUVĮ VEIKTI-KOVOTI UŽ TAUTINĮ 
IŠEIKI MĄ, UŽ LIETUVOS LAISVĘ. TAD IR KOVO KIME!

J. TIJŪNAS

- LIETUVĖ MOTINA IŠEIVIJOJE
Sunku surasti ką nors naujes

nio ir gražesniu parašyti, norint 
motinos dienos proga pasidalin. 

. ti mintimis su skaitytojais-, apie 
■ pasauliui gyvybės dveją moli
ną. Todėl nestebėti na, .kad ne
besugebant mums tinkamai sa-Į

. vo padėkos ir pagarbos Išreikšti 
.mūsų idealizuotai motinai, pats 
dangus su žeme jai lenkiasi ir 
gieda gražiausius odės himnus.

Jau nuo seno jos gaibei yra
•sukurta vairaus žanro meno 

.rikūrinių; prirašyta tomai knygų, 
'. kuriose sudėta beletristikos, poe

zijos ir kitokie grožinės literatū
ros perlai. Taip pat dominuoja 
jnuzika, daina, daile ir kiti me
no šedevrai. Taigi, šiandien ga- 

riima sakyti, jau pasiektas aukš- 
Tciausias pagarbos zenitas. Belie

ka tik tuo visu pasinaudoti, su
žadinant bei papildant savo jaus
mų dėkingumą ir pagarbą moti- 
hainai gimdytojai.

Kultūringo pasaulio motinos 
—dienos minėjimai turi bendrą. 
T bruožą: pagerbti motinas už gy- 

vybės davimą, parodytą meilę, 
ri gražų ir gerą auginimą, paruoši
amą savistoviam gyvenimui, o 
/ taip pat ir iš intuityviniai sęnti- 

mentalinio jausmingumo bei
X Dievo įsakymo — mylėk savo 
Xtėvą ir motiną.
X Deja ne visos motinos yra ver
gtos jų garbei giedamu gražių di- 
ritirambų, nes jų taipe randasi ir 
Xtekių, kurios negimusius mari- 
‘*na net ir gimusius išmeta, ko 
'"•nepadarytų ir gyvulėlio motina. 
- Lietuviams motinos pagerbi
amas. žiūrint tautiniu aspektu. 
Z turi gilesnę prasmę, nes jis myli 
jmotiną ne tik už čia paminėtas 
jaukas vaikui, bet ir už lietuvių 
įkalbos išmokinimą, o tuo pačiu 
2ir lietuvybės išlaikymą. Jei ne- 
“būtų lietuvė motina mokinusi 
-vaiką prie ratcl'o. tai šiandien
-tikriausiai lietuvių kalba, su ma- i k’ų. kurios pamiršo kas ji esanti 
riža išimtimi, būtų išnykusi ir tau. ir blogiausia, kad savo prieauglį

ta jau mirusi. Šiurpas ima apie 
tai pagalvojus...

Paminėtinas mažas epizodelis 
iš vaikystės etienų, o tOKių galė
jo būti ir daugiau. Vieną kartą 
'išdrįsau mostuos prašyti, kad 
namuose Kalbėtumėm lenkiškai,, 
kas man atrodė būtų labai gra- • 
žu, tas buvo prieš I-jį Pasaulinį j 
karą. Motina man atsakė, — 
mums reikia kalbėti tik lietuviš
kai, nois ir prasčiokų kalbą, bei I 
ji yra graži ir mums orangi, nes 
taip kalbėjo tėvai ir seneliai, o 
be to tevens nemoka ir aš mažai1 
suprantu. N oi s tuomet aar pro
telio nedaug buvo, bet tie jus 
žodžiai giliai įstritgo manyje ir i 
jie raikomi lyg koki šventa relik 
vija. Iš to matome, kokie moti-1 
nos žodžiai yra stiprūs ir kaip! 
giLai veikia į vaiko sąmonę, ku-, 
įie palieka visam g^N.emrnui. Į

Lietuvoj motinos diena orga-1 
nizuotai buvo pradėta .minėti Ne_ ; 
priklausomybes pradžioje ir įga-' 
vo savo tautinio charakterio pra
dus. Kaip jau minėta, tik indi-, 
vidualios lietuvės motinos savo-: 
kos dėka, tauta buvo iš letargi- 
nio miego prikelta ir to pasėko
je atstatė Lietuvos valstybę, ku- j 
r i dabar laikinai svetimųjų oku- į 
puota, ko nepripažįsta ir Ame- į

Lietūvė mbtina, mokydama savo vaikus prie ratelio, per 
kėtorijlštlėširrit metų atliko didžiulį darbi] savo tautai — 
padGJo iš.kdūįĮoti lietuvišką žodį, kalbą ir meilę savo giiii- 
tajaitt krdšitii. Visa laula gerb’a savo motiną auklėtoją.

veda liutautiiiimo keliu.. O tų 
kelių yra daug, būtent: neval

eika. Tad esame pilnai Įsitikinę, ■ tojimaš riaihubšė lietuvių kil
mei dabartinė molina seks anų bos, neleidžianti vaikai į liėtū- 
laikų motiną, kuri vaikams sake, vių šėšt-tfhėhirię ir lituanistinę 
kad reikia kalbėti lietuviškai, tai ■ mokyklą, Hėlahkoiria lietuviškų 
II Lietuvos valstybės atstatymas ' pamaldų.. liėtlhtyvavitHąs škau- 
ne-be už kalnu ir lietuvių tauta ■ tuose bei kitose lietuviškose jau. 
po ilgų bei skaudžių išgyvenimų 
triumfuos. Tai nėra tušti žodžiai, 
bet turint tokias motinas, tik
rai toji laukiama Laisvės diena 
įvyks.

Šiandien daug kam iškyla klau 
simas, ar lietuvė išeivijoje atlie
ka jai skiltą misiją? Taip, dalis; yra didėlė motinos kaltė, nes be 
ių pasigėrėtinai atlieka savo tau. 
tinę pareigą, bet nemažai yra to

nimo organizacijose — sambū
riuose ir neskaitoma lietuviški 
laikraščiai bei knygos.

Blogiausia, kad tėvai pasinešę 
j politikavimą siunčia vaikus Į 
pionierių stovyklas ir Vilniaus 
lietuvių kalbos kursus. Čia jau

jos sutikimo tas nebūtu daroma. 
Jau nekalbant apie pasimetimą 
tautiniu atžvilgiu, padedame oku 
pantui naikinti viską nb tik Liė- 
Lietuvoje, bet ir išeivijoje pri
sidedama prie lietuvybės užmig
dymo.

Didžiausia mūsų nelaimė, kad 
lietuvis lengvai nutausta. Už
tenka geresnio duonos kąsnio ir 
parduoda savo lietuv 
gia kaina. Kas tai pasakė, kad 
nereikia lietuviškai kalbėti na
muose, nes vaikai pagadins ang-

Suvalkijoje — Užnemunėje Pradžioje Valančius ir M. Si- 
baudžiava buvo lengvesnė ir deravičius rūpinosi religinio tu- 
anksčiau panaikinta; taip pat ir 
mokyklos mažiau nukentėjo.

Vakaruose prasidėjęs sąjūdis 
pasiekė Lietuvą — reikiamas dė
mesys buvo atkreiptas į lietuvių

ją, 1807 m. įkūrė Varšuvos len
kų kunigaikštiją ir prie jos buvo 
piŲungta Lietuvos Užnemunė. 
Tai aave vilties bajorams atsi
kratyti rusų valdžios.. Čia prisi
minimi 1831 m. ir ypač 1863 m. 
Lietuvos ir Lenkijos sukilimai.

Rusai suKihmą žiauriai nu-' kalbą, tautosaką. Sąjūdžio vei- 
inalšino ir aar žiauriau baudė 
už dalyvavimą sukilime. Suki
limo vadai: Surakauskas, Kali
nauskas, Mackevičius ir kt. bu
vo nužudyti. Sukilimui numal
šinti buvo specialiai atsiųstas iš 
Rusijos M. Muravjovas (dėl jo 
žiaurumo lietuvių pramintas ko- vusių baudžiauninkų 
nku). Muravjovas Įsakė Vilnių- (anksčiau jų nepriėmė). Dauge- 
j pastatyti kartuvės ir Lukiškio 
aikštėje korė sukilėlius. Kitus 
trėmė į Sibirą. Daug buvo au
kų, neskaitant žuvusių, nuken
tėjo daugiau dešimt tūkstančių 
lietuvių. Daugelį bažnyčių ir

kėjai jau buvo kilę iš liaudies: 
S. Daukantas, M. Valančius, L. 
Ivinskis, A. Tatarė, M. Akelai
tis, Strazdelis, Bafanaiiskas, Vie
nažindys ir kt. Mat, baudžiavą pa 
naikinus, galėjo į aukštesnę mo
kyklą įstoti jau ir anksčiau bu- 

vaikai

nnio knygų ir elementorių vai
kams spausdinimu Prūsuose. At
spausdindavo knygas Tilžėje pa
žymėdami knygoj seną datą, ka
da dar spauda nebuvo uždraus
ta, kad nukreiptų rusų dėmesį 
nuo Prūsuose spausdinamų kny-

Toliau šį darbą tęsė jau pasau
liečiai, subrendę priešaiišriė lai
kotarpyje — 1883 m. pradėjo 
leisti Prūsijoj “Aušrą”.

19 a. antroj pusėj stiprėjo lie
tuvių nacionalinis išsivadavimo 
judėjimas. Žmoiiės suprato moks 
lo reikšmę ir kad' vien gražiais 
žodžiais savo tikslo nepasieks — 
reikalinga politinė kova, vedan
ti į nepriklausomybę. Išėjo į ko
vą už savo teises iš kaimo kilę 
lietuviai — jiė atsispyrė prieš 
rusidimą, o taip pat atsikratė ir 
lenkiškojo raugo.

■ Maždaug taip atrodė lietuvių 
kultūrinis ir politinis gyveni
mas iki “Aušros” pašiįėdyjBb ir 
jis buvo tęsiamas iki Lietuva at
gavo nepriklausomybę., Šian
dien Lietuva Vėl to pačio paver
gėjo — komunistinės Rusijos už
krautą jungą kantriai velka ir 
laukia, kad vėl lietuvių tautai iš
auš aušra — Lietuva atgaus lais
vę.

lų kalbos akcentą. To ir užteko, 
atsirado motinų, kurios vaiko 
labui išmetė iš namų lietuvių į,a jr atjejst• 
kalbą. Būtų kas tai panašaus į 
anegdotą, bet, deja, tikra teisy
bė. Gi Lietuvai priėmus krikštą, 
atsibastę svetimtaučiai dvasiš
kiai tvirtino, kad Dievas lietu
viškai nesupranta, o norint į 
dangų patekti, reikia lenkiškai 
melstis. To ir užteko, lietuvė 
motina uoliai prauėjo melstis 
lenkiškai ir vaikus mokinti, to 
pasėkoje pusė Lietuvos buvo su. 
ienkinta. Na, o Amerikoje mo
tinos norėdamos, kad vaikai ge
rai išmoktų su reikiamu akcentu 
kalbėti angliškai; savo šeimoje 
nekalba lietuviškai ir net drau
džia su lietuviukais bendrauti. 
Čia ir prasideda nutautinimo pro 
cesas, o jo okupantas ir siekia 
kas numatyta išeivijos ardomame 
planė.

Brangios ir mylimos motinos, 
musų naikinamos Lietuvos lė-

kuria pi-Į vynainių vardu prašome: būki
te kilnios lietuvės motinos — Bi
rutes!

Pr ešrn Srro Lietuva

rei-

vai

Dailininką;
meni

ai

inkas A. Tamošaitis, lietuvių liaudie 
luz.astiny s >’<» meno Itikėa. r h

polcr»". >
1861 m. h
m;:.«
j°>
Spaudo
s-paud"

••

‘Aušros”
“Aušros” 
rašysiu, 
mas kas 
čia noriu
Priešaušrio lai kotai pu koįui bu
vo kultūrinė ir poli'V'nė lietu- 
vos būklė iki “Aušros” išleklirtfo 
ir priminti tuos didžiuosius Įvy
kius kurie vyko 19 a. Europoj 
ir tu’ė.io lenvamos 'čikšrrės Lie
tuvos i. venimui.

ivyk ti mine in:; Na- 
■i 1831 m. sukilimas, 

udžiavos panaikini-
13i < m 1 e uv<» ii Lenki
nki'i.i >. 1864 m. lietuvių 

uždraudime, lietuvių 
už Lietuvos ribų ir 1883

19-ojo amriaus lietuvių kova dėl laisves 
ir savos kultūros

džion. lietuvių liaudis skurdo, 
:nc. e” buvo paminėta vilkdama sunkų baudžiavos jun-
100 m. sukaktis Apie gą. Lietuviu bajorai buvo su- 

tėikšmę lietuviams rie- lenkėję, rūpinosi tik savo 
ne* tai būtų kaltoji- kalais, savo privilegijų išlaiky-'
buvo kitų paminėta. Į mu. 

nors trumpai paminėti
Lenkija ir Rusija varžėsi 

dėl Lietuvos žemių. RUsahįrodi- 
rtėjo. kad Lietuvos žėrrtčs yra 
rusiškos, nes visur senojoj Lie
tuvoj valdžios Įstaigose buėo var 
tojama gudų kalba. Lietuvoje 
buvo stipriai įsigalėjusi “lenko- 
manija“ — bajorai sulenkėję, 
bažnytinės mokyklos ir vienuo
lynai sulenkėję. Vilniaus uni
versitetas virtęs lenkiška tvir
tove. Rusai tą lenkų Įtaką viso
kiais būdais slopino, ypač jie 
laikė bajoius didžiausiais rusų 
priešais. Mat, bajorai nenorėjo 
atsižadėti savo teisiu, kurstė su- V-
kilimus prieš rusu caro valdžią. 

Napoleonas, nugalėjęs Pnisi

jo inteligentija. Rašytojai kėlė 
spaudoje tautinę sąmonę :— au
go reikalavimas žmogaus teisių, 
plito demokratinės idėjos. Ra
šytojai brendo ideologiškuoju 
požiūriu. Literatūroj formavosi 

vienuolynų visai uždarė, o ku- žanrai: poezija, apysakos, vys- 
nigus ištrėmė Sibiran. Murav-i tesi romano; dramos ir kritikos 
jovas žiauriai baiidė netik; da-1 užuomazgos,. Tai vyko prieš 
lyvavusius sukilime, bet nukrei- į “Aušros”, pasirodymą.
pė represijas Ir prieš švietimo Spaudos draudimas tęsėsi Lie- 
įstaigas. i tuvoj 40 metų. Padaryta didžiu-

1864 m. Muravjovas uždraudė lė. kultūrinė žala lietuvių tau- 
spausdihti IfettiViU knygas loty- J tai. Tauta, be savo knygų spaus- 
niškomis raidžHiiis. Taip pat iš- dinimo, paskirta išnykti. Lietu- 
lėido įšakyriiį uždaryti visas pa- vių tauta nepanoro išnykti — 
rapines (pahipijiiiės) mokyklas, pradėjo lietuviškas knygas spau- 
Jų vietoj steigė rusiškas. Žemai- sdinti Prūsų Lietuvoj — Tilžėj, 
čių vyskupijoj buvo uždarytos o iš ten gabeno knygnešiai Į Lie- 
150 mokyklų. Muravjovas įsakė tuvą ir platino tarp savųjų, 
“išmesti” iš ntokyklų lenkų kai

ri visus lenkus mo
kytojus, o jų viėton atgabeno iš 
Rusijos visokių hiisikaltėlių (rie- , 
rnokšų) — tariariių mokytojų. 
Jie su lietuvių vaikais nesusi
kalbėjo, bet jiems ir nerūpėjo 
išmokinti lietuvių vaikus. Mo-1 
kyklų vadovybė rūpinosi ko grei 
čiau surusinti lietuvių vaikus. 
Popai prižiūrėjo, kad būtų mo 
koma mokyklose tik rusų kalba, i 
Mokytojai buvo įpareigoti sekti,! 
kas skaito lietuviškas knygas ir 
tuos reikiamai nubausti.

Lietuviai suprato rusų kėslus: 
surusinti ir sūpravoslavi ti lie-' 
tuvius — neleido savo vaikų Į1 
rusiškas mokyklas. Buvo stei-' 
giamos privačios slaptos mokyk
los, kur tėvų pasamdyti moky.1 
tojai “daraktoriai” mokė vaikus 
lietuviškai skaityti ir rašyti. Mo-! 
kyklos buvo kilnojamos iš vie
no ūkininko pas kitą (po savai
tę). ‘ |

Muravjovo rusinimo laikų yar 
go mokykloms pavaizduoti, Rim 
ša sukūrė simbolinę skulptūrą: 
moteris sėdi prie ratelio ir mo- . 
ko vaiką skaityti.

Iki Muravjovo atvykimo Lie- : 
tuvon. mokyklose laikėsi nusta- 1 
lytos Edukacinės komisijos nuo
statų. Edukacinė komisija tvar
kė Lietuvos ir Lenkijos mokyk
lų reikalus.

Kada baudžiava buvo panai
kinta. daugelis dvarininkų ne
norėjo duoti buvusiems jų dva
re baudžiauninkams žemės. Mu
ravjovas dėjosi valstiečių gynė
ju ir vykdydamas žemės refor- 

— spaudė bajorus, kad šie, 
paleisdami baudžiauninkus lais
vėn, duotu jiėths žemės ir jiems 
sumažino išperkamuosius mokes 
čius už duotą žemę. Mat, Mu
ravjovas, norėdamas patraukti 
valstiečius rusų valdžios pusėn 
— darė jiems IgeViiatas, o bajo
rus spuadė kaip didžiausius rusu 
valdžios priešus, iš bajorų, ku
rie nesumokėjo nustatytų mo
kesčių, dvarai buvo atimti ir į rinkimas įvyko š. m. kovo mėn. 
atiduoti rusų generolams. Taip 22 d. parapijos Salėje. Pagal sta. 
valdžios žemė ir vienuolynų že- * tūtą buvo darirfkti keli nauji 
mės bu”o dalinamos rusams — - ___________________

- vykdoma kolonizacija. 2 — Naujienos. Chicago, R, J1L Thursday. Mav 2B
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Verkdams gulėjau aš vystykluose,
Mano lopšeli mama lingavo, 
meiliai augino savo varguose, 
Supo ir liūdnas dainas dainavo.

Nieks nerūpėjo riian tad ant svieto, 
‘‘AUŠRA” kad gimė aš nežinojau... 
Ant žemės ploto krauju aplieto 
Šviesa kad plėtės, aš tad miegojau.. .

Gryčioje niūsų vėjai lakiojo, 
Mano broleliai mičge sapnavo... 
Verkiantį mažą mama tiesiojo;
Silpną vaikelį gerbė, Būčiavb.

Kas ta yra “AUŠRA’*, mari nerūpėjo...
Aš da nejutau šviesos spindulio...
Diena po dienai slinko ir ėjo} 
Augau suvargęs sūnus vai-guolio.. . 

Šviesą paskleidus “AUŠRA” pranyko; 
Dieną apreiškė “VARPO” gaudimas... 
Skelbdamas laisvę “Ūkininks” vyko. — 
0 smaugė žmones šiaurės siautimas I...

Šalčiais sloginta, vėjų blaškyta, 
“AUŠRA” per kovą k«lią pramynė. 
Debesys juodi blaivės Į rytą, 
Šviesybė tvėrė naują gadynę.

Dvidešimt metų kaip “AUŠRA” mirę, 
Jaū jos šviesybė širdis sušildė!
“VARPO” gaudimą broliai patyrė, 
Ir aidas kovos Orą pripildė.

Akys jau mato, jaučia krūtinė? 
Kokias kankyhės kėnčiū Lietuva... 
Bėga kiekvienas gliiti tėvytlę.
Šaukia: plėšikai mūsų težūva!

(Eilėraštis iš varpininkų leisto Tilžėje laikraščio 
“ŪKININKAS“, 1905 m. Nr. 3)

Kronikos žinios
MARQUETTE PARKO 

APYLINKĖ

Metin's narių susirinkimas

Apylinkės narių metinis susi

valdybos nariai. Pi mininkas 
buvo ir paliko T». Pn j. 
vicep. J. Bagdžius. Juodu su
tartinai ir sėkmingai vac' ja 
apylinkei, kuri pasinė’ėt ai vys 
to organizacinę veiklą..
ASdsirihkihio pt*,5*
yra atspausdintas NhdjU tora, $. 
m. kovu mėn. 22 die" 1 loję.
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BENDRUOMENĖS VAGOS

KRONIKOS ŽINIOS
I (Atkelta iš antro puslapio)

Motinos dienos minėjimas

Motinos dienos minėjimą apy
linkė surengė š. m. gegužės mėn.
8 d. 10 vai. pakėlė parapijos aikš
tėje valstybinę ir tautinę vėlia
vas. Dalyvavo vir 50 asmenų.

Po to, valstybinę i- tautinę! 
vėliavas su tautiniais rūbais pa
s'puošusių moterų palyda paly, 
dėjo į bažnyčią.

Šv. Mišias atnašavo kun. J.
Juozevičius ir pasakė motinos 
šventės proga prasmingą pa
mokslą.

šv. Mišių auka nešė Rita čes- 
nauskaitė ir J. Bagdžius.

Parapijos choras, vadovauja
mas muziko A. Lino, giesmes 
pradėjo “Apsaugok Aukščiau
sias tą mylimą šalį” ir baigė 
“Sveika Marija, Moti a Dievo”. 
Vargonais grojo muzikas ' A. 
Skaisgirys.

Daug žmonių ėjo prie Šv.‘Ko
munijos.
Reorg. Liet. Bendruomenės 

apylinkė verta pagyrimo, kad. 
nors,ir kukliai, paminėjo Moti
nos dieną.

Kaip kas metais, taip ir šįmet, 
prie altoriaus motinos garbei pa
dėjo gyvų gėlių vainiką. K. P.-

Romo Kalantos minėjimus
R. L. B-nės Marquette Parko 

apylinkės valdyba gegužės mėn.
15 dieną suruošė Romo; Kalan
tos 11-tąji mirties minėjimą.

: Po pamaldų, parapijos salėje 
apyl, pirm. Ignas Petrauskas pra 
dėjo minėjimą, pakviesdamas 
įnešti vėliavas ir trumpai pami
nėdamas Romo Kalantos mirties 
reikšmę.;

Neseniai iš okup. Lietuvos at
vykusi jauna Viktorija Pranske- 
vičiūtė skaitė paskaitą apie okup. 
Lietuvos jaunimo nuotaikas po 
Romo Kalantos mirties.

Ponas Palutis paskaitė savo 
kūrybą — eilėraštį apie Romą 
Kalantą.

Solistė A. Giedraitienė, akomp. 
muz. Giedraičiui, atliko meninę 
programos dalį. Puikiai atlikta 
programa ji gerai nuteikė pu
bliką. " Svečių buvo pilna salė, 
net reikėjo dar pristatyti dau
giau kėdžių.
EAST CHICAG0S "APYLINKĖ 
STIPRĖJA FINANSIŠKAI IR

AUGA NARIŲ. SKAIČIUMI

Amerikos Lietuviu Reorg. Beri 
druomenės, East Chicagos, Ind.,

susi-skyriaus visuotinis narių 
rinkimas įvyko 1983 m. balandžio 
30 dieną, J. ir K. Čiurinskų so
dyboje.

Įžangini žodį tarė ir padėkojo 
visiems atsilankusiems, skyriaus 
pirmininkas K. Čiurinskas. Jis 
pakvietė susirinkimui pirminin
kauti Eugenijų Smilgį, o sekre
toriauti J. Girdžiūną. Susirinki
mas pirmininko pasiūlytus as
menis priėmė palankiai.

Susirinkimo pirmininkas Eug. 
Smilgvs, padėkojęs susirinkimui 
už pasitikėjimą, perskaitė pa
tiektą darbotvarkę ir paprašė su
sirinkimo darbotvarkę papildyti 
arba pakeisti. Neatsiradus jokių 
nasiūdymų, darbotvarkė buvo 
priimta be pataisymų.

Praeito metinio narių susirin
kimo protokolą susirinkime per
skaitė O. Jasinienė. Protokolas 
priimtas be pataisų, darbas už
gintas, padėkota protokolą sura-1 
surašiusiai.

Apylinkės veiklos išsamų 
nešimą padarė ilgametis 
apylinkės pirmininkas K. 
rinskas. Pirmininkas pasidžiau- 
gž, kad apylinkė auga narių skai 
čiumi ir stiprėja finansiškai. Pa
sakė. kad pereitų metų piknikas.

sumas: lietu- Susirinkimas pageidavo, kad irI oatvirtinti tokias
} viškai spaudai 175 dol., East Chi- 

pra
šios 
Čin

cagos, Ind.. lietuviu parapijailOO 
doL, ALTai 56 dol., BALFui 40 
dol., kitiems reikalams — Cent
ro valdybai 313 dol., ReoYg. Lie
tuviu Bendruomenės Fondui 350 
dol., Lietuvos konsulato rūmų 
remontui, surinkta ir pasiųsta, 

įvykęs jo ir jo žmonos sodyboje1 200 dol. Susirinkimas patiektas 
davė gražaus peno; kad apylin
kė turi 79 narius, mokančius 
nario mokestį ir aktyviai daly
vaujančius veikloje. Gaila, kad 
ponas K. Čiurinskas nepasisakė 
kiek daug vertingu fantų jis ir 
jo žmona paaukojo loterijai. 01 skaitė A. Ciply 
jiedu abu yra tikrai dosnūs irs kad revizijos komisija patikri 
svetingi, bet ir tiek pat kuklūs.

Apyl. kasininkas B. Tunkevi
čius padarė kasos pranešimą, i tvarkoj. ‘______
Jis taip pat yra nepaprastai kuk| tvarkingai; įrašai teisingi; balan- 
lus ir nepasisakė, kaip daug ten
ka keliauti po plačią — apie pen
kiasdešimt kilemetrų radiuso — 
'apylinkę, lankyti narius ir rink.

nario mokestį. Betgi jau taip 
yra: idėja gyvena, jei yra kas 
jei pasišvenčia. Tenka didelė or
ganizacijos pagarba šiems nenu- 
ilstantiems veikėjams!

Susirinkimui pranešė kasos 
stovį. Iš jo pranešimo paaiškė
jo, kad praeitų; metų parengi
mas davė didelį pelną. Iš lote
rijos, baro ir virtuvės gauta 
983.07 doleriai. Valdyba nepa
šykštėjo lietuviškai spaudai, 
organizacijoms ir parapijai.

Iš gauto pelno valdyba pa
skirstė ir patiekė susirinkimui

sumas patvirtino. Valdyba, pagal 
galimybę sušelpus spaudą, or
ganizacijas ir paprapiją. o. apmo
kėjusi sąskaitas, kasoje dar tu
ri 663.07 dolerius.

Revizijos komisijos aktą per- 
Jis paminėjo,

no sąskaitas, išmokėjimus ir vi
sus dokumentus, ir rado viską 

Kasos knyga vedama

šas išvestas priderančiai.
Prieita prie valdybos rinkimo. 

Susirinkimas įvertinęs valdybos 
nuveiktus darbus, Įdėtą triūsą 
ir pareigingumą, paprašė valdy
bą pasilikti dar metams. Valdy
ba sutiko. Nusiskųsta, kad ver
buojant narius ir ruošiant pa
rengimus užima daug laiko. Su- 
sirinkimas, išklausęs valdybos 
pirmininko pageidavimą, nuta
rė padidinti valdybą dar dviem 
nariais. Į valdybą darinkta Va
lė Kleinienė ir Stasė Ciplienė. 
Dabar valdybą sudaro 9 nariai.

Į paklausimus, valdybos pir
mininkas K. Čiurinskas paaiški
no apie įvykusį R. Bendruome- vas padavimui buvo pagamintas 
nės narių suvažiavimą Chicagoj.1931 metais.

YPIE SKRIAUDŽIAMUS KLEBONUS 
ISTORINĖJE PERSPEKTYVOJE

'• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir mokai. 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet neaenrtą, Vin* 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir T 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis l 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V-. Kašubm, A. Rakštelės Ir A. Vara 
kūrybos poveikslais. 365 puri. knyga kainuoja tik 33.

'• DAINŲ SVENTtS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir to 
tinlą šoklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daini 
Šventes bd^ jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim!* 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

'• VIENIŠO ŽMOGAUS G Y V ENTMAS, Antano Rūke apraij 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne saum 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyf>

pSomlai paradyta rtudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės l 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienai! 
UetuviuL Leidinys ūlustruotaa nuotraukomis, pabaigoje duodami 
ritovardžitj p*vidlnima\Tr Jų vertiniai J vokiečių kalbą.. EaBal 
bad din goję 335 pust knygoje yra Rytprūsių temėlapis. Kaina II

V KA LAUM13 EIMfc, rašytojos Petronėlės Orintaffės at* 
mtnftnal Ir mlntya apie asmenis ir vietas nėprft Lietuvoje ir pb 
m alsiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik 13. > i

•> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesuprai 
lai ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik b< 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe 
riją. Dabar būtų JĮ galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teisei 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 16.

kajfoje
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šįmet būtų suruoštas pobūvis, 
Čiurinskų sodyboje. Nutarta tą 
susibūrimą suruošti, tik laiką ir 
'datą, (prisitaikant prie sąlygų, 
nustatys valdyba.

Po susirinkimo oficialios pro
gramos šeimininkai visus pa
kvietė prie vaišių stalo, kur sve
čiai turėjo malonią progą tarpu
savy pasikalbėti, pabendrauti, 
asmeninius reikalėlius aptarti ;r 
Apylinkės ateities veiklą papla- 
nuoti.

Tai šitaip pasigėrėtinai apy
linkės nariai tarpusavy bendrau
ja ir organizacijos idėjai pasi
šventusiai tarnauja. Sėkmės apy-| 
linkei! Korespondentė.

ŽMONĖS DAR VIS TIKI I ■
PRIETARUS

Spėliojimai pagal kortų ir ki
tokie pranašavrfrrai žmonių 'ate? < 
ties yra labai pelningas biznis.

. “Fortune -tellerius” Amerikoje ; 
kasmet aplanko apie 30.000,000 
ypatų ir palieka $125,000,000.

Nuostabu, kad ir universitetų 
'studentai, ypatingai moterys, ti
ki į visokius burtus. Keliose ko
legijose buvo išsiuntinėti užklau
simai. Beveik pusė prisipažino, 
jog lanką Įvairius burtininkus.

Jeigu prietarus toleruoja ap- 
sišvietusios grupės, tai ką bekal
bėti apie paprastus žmonelius?

e Pirmasis elektrinis skustu-

“Naujienose” tilpęs iš komu- 
| nistų šakinių imtas reportažas 
apie Viduklės klebono Alfonso 
Svarinsko teismą duoda progos 
pagalvoti apie tai, kad klebonai 
Lietuvoje buvo skriaudžiami ir 
iaristinės Rusijos okupacijos lai
kais.

štai santrauka iš bostoniškės 
Lietuviu Enciklopedijos, kur 
vaizduojama klebonų padėtis 
istorinėje perspektyvoje.

Jogaila, priėmęs krikštą, dos
niai atleido bažnyčių žemes nuo 
bet kokių prievolių ir duoklių 
valstybei. 1387 m. vasario 22 d. 
privilegijoje yra patašyta: “Vys
kupas savo bažnytinėse nuosa
vybėse ir kiti kunigai savo val
dose turi pilną visokeriopą val
džią, visai pašalinant kitas val
džias, kad aukščiau stovėtų už 
pasaulinę valdžią”.

Pagal vėliau suteiktas privile
gijas (1447, 1992 ir kt.) ir pagal 
Lietuvos Statutą dvasininkų by. 
los buvo nukreipiamos į dvasi
nius teismus, kurių aukščiausio
ji instancija buvo Romoje. Tuo 
dvasiškių bylos buvo labai už- 
tęsiamos. 16-to amžiaus kilmin
gieji ir protestantai ėmė kovoti 
seimuose, kad būtų aprėžtos tei
sės bažnytinių teismų. 1634-35 
buvo nustatyta, kad aukščiau
sioji instancija būtų popiežiaus 
nunccijus Varšuvoje.

Ligi pat 19-to amžiaus klebo
nu tegalėjo būti tik bajoras. Ka
dangi valstiečių masė buvo pa
versta baudžiauninkais, o moks
lą galėjo eiti tik bajorai, tad į 
klebonų vietas lietuviams,.kaip 
baudžiauninkams, nebuvo kaip 
patekti ir todėl čia patekdavo 
lenkų bajorati. Tad taip per baž 
nyčias ėjo lenkinimas.

Klebonai turėdavo labai didelę 
valdžią ir galią. Kai klebonas 
patirdavo, kad kuris baudžiau
ninkas nevaikščiojo šventomis 
dienomis bažnyčion, ar'dirbo 

, kokius .darbus, tai ttokįus klebo
nas per dešimtininkus liepdavo 
atvaryti špitolėn ir čia kalias 
dienas kalindavo ir paleisdavo 
“kailį išdirbus” (Žem. Wisk. II. 
214).

Parapiją kuriant ar bažnyčią 
statant, buvo užrašoma ir bene
ficija, iš kurios klebonas galėtų 
išsilaikyti. Tas beneficijas su
darydavo bažnyčiai priskiriamas 
žemės plotas su baudžiauninkais 
kartu. Jie baudžiavą atlikdavo 
klebonui. Be to, klebonai dar 
laikydavo karšiamų.

žemaičių vyskupijoje buvo 20 
parapijų, kurių klebonai valdė 
daugiau kaip po 40 valakų (2115 
akrų) žemės. Tarpe jų buvo

Plungė su 52 valakais (2749 ak
rai), o Rietavas su 53 vai. (2802

1842.NII.15 d. carinės rusu val
džios Įsakymu iš Lietuvos Vys
kupijų buvo atimti visokie tur
tai, paliekant tik 33 dešimtines 
(89 akrus) žemės kiekvienai pa
rapijai.

Netekę visų D. L. kunigaikš
tystėje turėtų privilegijų, ypač 
po 1863 m. sukilimo, lietuvių 
klebonai turėto išgyventi labai 
kietos priespaudos laikus. Kai 
anksčiau klebonai buvo nuo di
džiosios tautos masės atsiskyru
sios bajorijos dalis — persekio
jimuose jie žymiai susiartino su 
kaimiečių mase. Imta kratytis 
lenkiško tipo bajorystės ir tuo 
pradėjo kurtis lietuviškos dva
sios klebonai, kuriems pagarba 
perėjo ir i Nepriklausomos Lie
tuvos laikus.

Kai kur buvo grąžinta iš kle
bonų atimtos žemės (80 hektarų 
197 akrų normoje), o iš valsty
bės iždo klebonams buvo moka
mos algos.

Todėl dabar kiekvienas turė
tų nuoširdžiai suprasti tą begali
nę klebonų desperaciją, kai jie, 
komunistų valdžioje netekę visų, 
beneficijų, kokias jie tik yra tu-' 
tėję, vėl šliejasi prie baudžiau
ninkų masės kovoje dėl geres
nės ateities. A. Btiūdakis

SVARBIAUSIAS DALYKAS
SVARBIAUSIAS- DARBAS 
; ■ . * . . 2 - -5^=.

Pagarsėjęs prancūzų rašyto
jas Francois Voltaire (1694—
1778), sulaukęs senesnio am- jos Į banką per dvidešimt metų.

žiaus persikėlė Į švericariją ir 
ten nusipirko namą su plates
niu žemės plotu aplink. Tame 
plote jis pasodino keletą mede
lių, kurie greitai prigijo.

Kuomet vienas -jo draugų sy
kį paklausė jo kokį darbą, kurį 
atliko, jis laiko svarbiausiu? Vol_ 
taire atsakė: “Paspdirųmas me
delių prie savo namo, yra patį 
vertingiausias mano darbas, ku
ri iki šiam laikui esu atlikęs”. •

ŠIŲ LAIKŲ JAUNAVEDŽIU 
LAIMĖ

— Brangusits, norėčiau prasi
tarti tau vieną paslaptį... netruk 
kus būsime jau... trise...

— Brangiausioji... saulele... ar 
iš tikrumų? -

— Taip. Mano mamytė ką tik 
išsiskyrė su tėtušių. ir atvažiuos 
pas mus gyventi.

PIRMAS PABUČIAVIMAS .

Jis ir ji galų gale pasilieka 
dviejose; Kai? jai pavyksta iš^ 
sivaduoti iš jo glėbio, ji sako; 
“Jei aš tikrai ėsu: pirmoji mer
gaitė, . kurią tu bučiuoji, kaip gi 
tai yra, kad tu taip puikiai bu
čiuoji?

— Bet jeigu aš esu pirmas vy
rąs,.kuris taye bučiuoja,, kaip gi 
tu žinai, kad' aš tave bučiuoju

• ' i
' puikiai?

DAR GERIAU
Bankięrius: Jūs esate akto

rius, eh? Bet aš nebuvau teatię 
.per. dešimtį metų”.

Aktorius: O aš nesu įkėlęs ko-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE !
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė 
organizacija^ lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metusi
SLA — atlieka kultūrinius darbu s/ gelbsti Ir. kitiems, kurie tuos 

. > - . darbus dirba. - : '
SLA—xišmokėjo daugiau kaip ĄŠTŲONJĮS MILIJONUS doleriu

' - v rąpdrąudų saVo nariams? V.• ‘
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. r - 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10įOOO?-V. • > ; - .. * * v , . ■ - •< r * , v

Endowment

aukštoj^ moksldįirgū gyvenūno^pradžiai. v *
SLA — vaikus apdraudžia pigia tertrrinpota' apdrauda : už 

$1,000 apdraudos- sūnią temoka $3.€^/Xnetanjs.
SLA —kuopų yra visose.,HetūYitį

Kreipkitės i savo/apyLinkėš kųųpų veikėjui) 
jie Jums mielai pagelbės; į’SLA' ^il'aŽyti. J’

Galite kreiptiš:ir tiesiai' į SLA .Čentęį: ■

LITHUANIAN ALLIANCE. OF AMERICA
307 W. 30th ŠU New -York^N.Y. 10001 ’ 

Tel- (212) 563-2210 ' ' ’

SLA — apdraudžia ir Taupomąja, apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam "* V < <* • ; - ♦ a • — ▼' • • ' * r ^7 ’ *
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GIFT PARCELS TO LITHUANIA
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PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
2608 West 69th St, Chicago, Ill. 60629 ♦ Tel. 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
Maistas iš Europos sandėlių.

MARIJA NOREIKIENĖ

g

3 — Naujienos, Chicago, 8, HL Thursdiy, May 26. 1983

ihųiKi

<♦> <♦> <♦> <♦> <♦> <♦> <•<

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2b01 W. 69th St., Chicago, Ill. 60629 ♦ Tel. 925-2737

IBEItrill I I Itin Į I Į B |J | | ■

50 metų studijavęs, kaip

IK ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, III

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

- - Tel. 476-2206

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

Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslins vertimus 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

trina *25. Kieti vlriellaL
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j titicf foš diėrfoš,- kai palširitrau 
(Afft<rf>fcą. ibi jdū? praėjo dMd- 
; fcaš šfcdiėiffc. Aš Čia dWa-

Faskfriiniu rtfetd jis parašo ir 
I .^dtrjiėfWše. Kartais fį bėriokai 

papešioja; bet jis turi laiko*/ aft- 
rikėrtš ¥ rispją dalyką iš- 

• gfidVOja. vžštfūinet jis pats

rą afmint|. Jeigu Juozas padary
davo klaidą bepoteriaudamas, 
tai molina jį pataisydavo. Ji 
mane vedė, kad aš matyčiau, 
kaip brolis eis prie komunijos..tą dr. .Balio užtašytą pasakoji

mą, Aš gali ir daugiau pasakyti. I Be jai rūpėjo ir manėpn- 
btfvau. toje čerktėje, arie ž’ūrėti. Ji žinojo, kad aš galiu 

ktrrią Cibulskis pasakojo? Vy
resnis mano brolis Juoz&š joku*- 

‘boniS' toje '•'čerkvėjė'’ prie kd- 
nfTunijos priėjo. Jis ko/nuniją
prigfflė nė cerkvėje, bet liėfū-įdirbo verpykloje. Verpė med- 
viškojė b'ąžnyčrėjė. Taš kače?-

i rifš©1 (jaff# dfrZwai jis feą v's*. kūrfc nušovė kįrąfeitę, bi>

kur nors pasprukti. Tėvui šitie 
dalykai nerūpėjo. Jis rūpinosi 
duoną uždirbti, bet motinai rū
pėjo vaikai. Be to, ji taip pat

$45.00
$24.00

metams ___ —._____ t_____ $48.00
pusei metų------------ ------- — $26.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, pirmadieniu* ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Tderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet, šeštadieniais — iki 12‘ vai.

Nubausti mirusieji
Prie šiomis dienomis paskelbtų įvairiausių gandų, 

paskelbtas tvirtinimas, kad nubausti trys JAV Lietuvių 
Bendruomenės veikėjai. Niekas nesako, ktt'o jie nusikalto, 
niekur teismo nepasakyta, kad jie būtų sulaužę kokį Įsta
tymą, kad jie būtų pasisavinę svetimus pinigus, būtų ką 
nors Įžeidžiančiu žodžiu nuskriaudę. To nėra. Jie teisme 
net nesiaiškino. Kaip mirusieji gali aiškintis?

Bet „Drauge JAV LB Informacijos paskelbta žinia 
sako, kad nubausti Jonas- Vaičiūnas, buvęs Marquette 
Parko JAV Lietuvių Bendruomenės' pirmininkas; nu
baustas Kostas Januška, buvęs tos pačios Bendruomenės 
sekretorius, ir nubaūstas širdininkas K. Akelis. Jo širdis 
tokia silpna, kad bet koks didesnis susijaudinimas gali jį 
nuvaryti i kapus daug anksčiau, negu reikėtų. Jeigu jis 
galėtų ramiai, be jokių susijaudinimų, gyventi, tai jo šir
dis gal kiek sustiprėtų;ir tada galėtų būti naudingas ir 
šioje byloje.

Jonas Vaičiūnas, kaip žinome,- buvo JAV Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas. Jis sušaukė tą nelemtąjį 
susirinkimą, kuriame bttvO sukelti ginčai dėl Bendruos 
menės vadovybės. ^SirirrktFsiteji kėlė triukšmą ir neleido 
Vaičiūnui tvarkingai pirmininkauti. Jeigu Jonas Vaičiū
nas, Marquette Parko JAV Lietuvių Bendruomenės pir
mininkas, plaktuku būtų stuktelėjęs į stalą ir pranešęs 
visiems, kad susirinkimas uždarytas, tai tuo reikalas bū
tų ir pasibaigęs. Jis galėjo pasakyti, kad Į susirinkimą 
atėjo triukšmadariai. Valdyba galėjo patikrinti, ar tie’ 
triukšmaujantieji yra Marquette Parko Liet. Bendruo
menės nariai, ar jie yra užmokėję nario mokesti ir ar jie 
turi teisę susirinkime ardyti tvarką.

Bet Vaičiūnas padarė klaidą. Vietoj uždaręs susirin
kimą, jis keliais atvejais bandė atstatyti tvarką ir tęsti 
priimtą susirinkimu dienotvarkę. To neatsiekęs, jis už
pyko, viską metė ir išėjo iš salės. Išeidamas jis pasakė, 
kad eina Į kitą susirinkimą, kur bus sutvarkytas visas 
Bendruomenės reikalas. Triukšmadariai nebus Įleisti, jie 
negalės ardyti tvarkos.

jirtW k’ta» pifšjikfijsL liūlų ^efsii, Vo” lietuvis. Jrš paprašė carą, 
jėr jis patikriūtą,- tada niaW nė- kad pastatytų rito cetky-fy bet kak ; 
bnm fėikėję Su' skyrėte fššyti. talikų bažnyčią. Čarhi ne labai

| Jiš kažkokį tįįHą Ci-
I foffeki’ eftfatttį 74-ūdšitfš frfefes.

Čibiifekfe jaWf frišr^fė',- kad 
jfe tovo ftygOjė’ ¥ patyrė, kad 
tėft btrim ėPž'p fejtfifiVršy fc tiri s 
bt/vd sūšidėjęs stf ftfsadš fjiga- 
tUais, tas feifėifft pėriėjęs 

i pšš švedus.- itygojė š^e- 
■dą fcarialTėnę.- ŽiPoma,- fntėjo 
žūri ir kareivis. Karakenės sar
gai jį nušovę. Kareivis žinojęs, 

Vaičiūnas, Marquette Parka JAV LB pirmininkas,! įs. tur^™ir?1/ J,s PaPra^

įseja, bet kiti is susirinkimo neisejo. Jie issrnnko kitą kofc- iš Petro Di-
pirmininką ir tęsė susirinkimą. Tas susrinkimas išsirinka i džiojP,' kuris buvo pasiruošęs 
kitus Marquette Parka JAV LB p&feigūnllS.- atsrtimfr iš švedų.- Kažafid#

Sekančios dienos rytą JonS^ Vaičiulio ūttejė į Chi-psūn kafėrvfūt pasiūlęs didelę- 
cago Savings & Loan Association, kad galėtu išitfiti pi-'^11^ itar^vis atsi-r
nigo salės išlaidoms apmokėti. Suma buvo nedidelė, bet 
reikėjo ją sumokėti. Vaičiūnas nustebo, kai patyrė, kad W|( paįjk^ kid .y į. 
jo vadovaujamoš Marquette Parko JAV Lietuvių Bend- fe&ėiv'is prašys?
ruomenės pinigų jau nebėra. Pasirodo,- kad tuometinė j — kū# švedą karalaitė’ žus, 
Chicago Savings bendrovė pinigus jatr buvo išmokėjusi 
kitiems. Pas Chicago Savings-tuomėtinį pirmininką atėjo 
viena jos pažįstama ir pasakė,- k-ad- susirinkime- buvo iš
rinkta nauja valdyba, o buvusios valdybos pinigai jau 
buvo išmokėti kitiems. Į

Jonas Pakelis, Chicagos taupymo ir skolinimo bend
rovės pirmininkas, niekad viėrlo'S organizacijos pihigųf 
kitai nebūtų davęs. Turi būti-tvarka. turi būti protokohą 
ištraukos-, patvirtintos pas notarą, bet- ne vienam negh-. 
Įima atiduoti svetimų pinigų visai kitai organizacijai, 
pagal vienos pažįstamos pasakymą kitai pažįstamai.

Jonas Vaičiūnas pinigus taupė,- kiekvieną dolerį neše 
Į Chicagos taupymo bendrovės sąskaitą, jis turėjo kiek
vieno Įnašo pažymėjimą toje' knygutėje, bet- neturėjo pi
nigų. Kita grupė triukšmadarių, neĮdėjūsių į taupymo 
sąskaitą nė c’eno; turėjo pinigus' ir naują knygutę.

Taupymo bendrovės vadovybė žinojo, kad šitaip1' rei
kalai neina. Negalima vienai sumai padalyti dviejų tau
pymo knygučių. Reikalai iškilo’ viešumom Bendrovės va
dovybė pasakė, kad buvo padaryta klaida., sitokš’ svetimų 
pinigų administravimas bendrovei naudos neneša. Tam
pytojai nori saugumo. Kai padeda savo santaupas, tai 
nori, kad tos santaupos būtų saugios. Jie negali sutikti, 
kad jų santaupas pasiglemžtų kiti, kurie tiktai ir tykoja, 
kaip kitų sudėtas santaupas pasiglemžti.

Šitas reikalas tiek pakenkė taupymo bendrovei, kad 
ji nutarusi kreiptis Į teismą. Ji jau buvo pasiruošusi iš- ,

Jonas Jokuborris

paliko’ statyti kataliką bažnyčią, 
bė’t caras pastatė. Petras Didy
sis tilto ir buvo didėKs, kad jis 
pltcfydaVo dūttą Žodį. Kūrertidi 
jo klausydavo-, nes žinojo, kad 

’ |b’ žodis’ btfs Šventas.
Mes išvažiavome iš ] _

■ 1899 metais. Mano broiis Juozaiš 
į galėjo-būti 11-os ar i2-os metą.
Atėjus laikui eiti prie komuni
jos, mes visi-iš B’nono nuėjonie 
; tiesiai j lietuvių katalikę baž
nyčią. Ėjomė pėsti.- Ta bažny
čia buvo netoli, kitoje Daugu-

■ vės Į/ūšėje; žj>b mabė' fėvas> mo-
■ fina? brolis Juozas ir aš. Aš bu-' 
vau pats jauniafrsjaš. Mėifo tė-

• vate- būva kafelikaš; o — 
i-ėfėfftafė;- K-ubiJiUdsė bW6 įrtai--

reikėjo ją sumokėti. Vaičiūnas nustebo, kai- patyrė,- kad
jo jaū nebeSiIdys. Petras Didy--

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsihyš)

Ir staiga, pažvelgęs Į Žbyškos akte, paklausė:
— Ar tau Jagienkos riegaila?
— Tegu Dievas jai suteikia daug getot įy svei

katos! — atsakė Zbyška.
‘ XVIII

Macka kantriai laukė kelias dienas, ar nepa
sieks jo kokia žinia iš Zgožeficų ir ar abatas rte- 
atlyš. Pagaliau jis net nusišlykštėjo šituo laukimu 
ir nutarė pats pas Zychą frtivykti. Vtek<te, kas 
Įvyko, pasidarė be jo kaltės, b'et norėjų patirti, af 
Zychas nesijaučia įžeistas, nes buvo tikras, kad 
abato pyktis nuo šiol slėgs ir Zbyšką,- ir jj.

Jis norėjo padaryti, kas buvo ju galiojė, kad 
tą pyktį kaip nors suštėirrihtų. Jodamas apgal
vojo ir nutarė, kad Zgožeftcuoše p3<Jar?š Viską, 
kad įžeidimą sumažintų it atstatytų vė! stYhis kai
myniškus santykius. Tačiau mintys jo galvoje 
kažin kaip nesirikiavo, ir jis nudžiugo, radęs vie 
ną Jagienką. kuri sutiko jį senu nuoširdumu, 
pabučiuodama ranką, žodžiu — nuoširdžiai, nors 

•■• buvo nusiminusi. :
— O ‘ ;vas namuose? — paklausė.

Namu so, tik su abatu išvyko medžioti. 
Nutukus turėtų grįžti.

ii Į ♦‘ ha. kurioje susėdę abu tylėjo

vilnę.

Mes priėjome prie bažnyčios 
iš užpakalinės pusės. Turėjome 
praeiti pro šoną, kad pasiektu- 
riie priešakinės bažnyčios duris 
ir įeitume j vidų. Beeinant pro 
šalį, pamačiau aikštelės viduryj 
je didelę stovylą. Tai buvo mar
murinė moteris, stovinti ant 
kairės kojos. Dešinę koją, atsi- 

Frrtėfiu, ji bUvo truputį pakėlusi. 
RiygOš - Kairėj rartkoj ji laikė vainiką, 

fbtaka tfttjmri pakelta, ant jos 
■ra'ftboš kabojo gražus vainikas, 
metaffinfs. Tuo- tarpu dešinioji 
ranka buvo iškeltla į darigų. Ji 

Taikė' ripką, hukreiptą į šiaurę.

Bažnyčios vidūs, atsimenu, 
tbūvo panašus į katalikų bažny- 
fėioš vidų.- Buvo takas, vedąs 
prie didžiojo altoriaus,- šonuose 
buvo du mažesni altoriai. Buvo 

.vargonai,- klaupkos; spavedny- 
!čhf. BūvO kunigas. Brolis nuėjo 
išpažinties, o mes turėjom 
rfiėfetiš.

’. Mail pradžioje buvo įdomu.

gražiai ;šagyvėiio~. §&frtir?gi ti- 
kėjfrrftai jn rffėilėl dėfceiikė. Ru-
‘i^IFttošė'ir ^pie fėikftšiė- ___  c__________ __
r ji dariai šakė,- kdd gmTūsteji|bėl p’aškbi pasidarė nuobodu. 
ifermtrfia-i turės b&b katalikas.
b rfiergaitėš Jūrės. bttfr f^oirabąr 
tėš. Taip ?r btfva.- ••■i >

į.., Matau brolis if aš btfvbmė pa- 
ktilįšfyfi ksdarlifen, neš teVaš 

• berib k'ątalikafs, Stano dvi s^sę- 
ryš biricf reforinąfės, Hėš’n?bt> 
Tut buvd rėfdftiža‘f4.:i.Mėbo : rilo- 
i tfta, būdam#- fėfo¥rtafė, parūė-
& ifišfrtoĮ bridį, jirfš kbifftimjoš. _______ j____

žinoja fėfe^matą fr katatrkų (sfj;ges2 j paminklą, neįlys, 
grįžtė' kdiKhkiahre LiėitK’oš kai- poterius rHrnfrnai; Ji turėjo ge-

Ktrj švėdū karalaitė’ Auš, 
tai p&sfafyk įai gražtf p’amifik- 

- ią,- o? kur’ mano galva kris,- tai 
{)asTatyk eėYkvę.

Karalius, ėsą, taip ir pšdari^.
Cibulskis dr. J.- papasa-

’ kotjti; .b\ lįąlys- tai įfižrasė. ir pa-*
r kaip '■ feisyb^. CibuMcis 

;nrek-fe fealtūi 4 pYTpsisakojb} t tr 
feąiyS; tų nfėktf ..ii^rfekfiSęšJ 

"Įšrfėldo feaifj frtrftn dalyką.
Cib'ttlskTS 7| inėi’ą,- o dl’ 

arlėjtf prite’ niė'tą. OibūEkis

’Slgti rūpėjo išbėgti iš bažnyčios 
; jr JtesižJūfėti is arčraū, kaip ta 
’ gžrafaYti^ afrėdė. Pasirinkau tin- 
■ ka'fifą. bSdnfėfttą ir. išsprukau iš 
‘ bažnyčios. Tuojau atsidūriau

'būVo ’ niaf’mufBŪ&^Vfeži apačia 
iš vieno, marmuro.'. Viskas gra
žiai n’uslfftro’ta. Jokio. plyšelio, 
jokios skylutes. Nėi lietus, nei

A i. ■ ■ ii !■■ ■ . i ■ 4. .ifcw h

taip nebūtų pasielgęs. Tuo1 t^rpumaRjai atėjusieji admi- 
riištratoriai kitaip galvojo. Bet gyvenimas juos nubaudė.

Pakčl išauginto' if pastatė didelę bendrčVę, o n'aūjiė'ji adl- 
' ministrStofiai pfafStfū ffet ir bendrovės vširdą.

Mirusieji, kaip matote, nubausti ne už padarytus 
: nusižengimus įstatymams, bet uz neatvykimą į teismo 
posėdį. Mūsų fnadymujdalis nelaimės buvo ta, kad buvo 
pia§kirtąš "ėig% kūris angliškai nė-
.sūprMb. Ji^ ėjo’į posėdžius; pfąhėših'Čjd apie teismo’ eigą, 
feet jis' teisinė vartojėtaių £ėffflinrą nesuprato ir ^ržnėši-

suprato teisėjo žodžių ir Į posėdžius net pasiklausyti 
nenuėjo. • ?

Mums vis dėlto- atrodo, kad Amerikos teismais ir tei-

Pamafas' taip pa’t buvo mar- 
inurinS#. tiktai pilko marmuro. 
Lai buvo suomių marmuras. 

’ Vėliau aš patyriau, kad suomiai 
, turėjo labai kieto ir gero mai- 
; niuro. Suomiai jį plausto ir par
davinėja europiečiams.

Mbtiži#,* maffęs neTailuši baž- 
rtyčtOjė/ išbėgo į kiemą. Ji taip 
pat priėjo prie' paibiriklė. Ir ji 
ranka paglostė, kaią ir aš, lygų 
ir nušlifuotą marmurą.

Caras liepė pastatyti gražų 
paminklą nušautai karalaitei, 
nes jis, užėmus Rygą, norėjo su 
švedais gfažiai sugyVeifti.

Joūas Jėktfbontš
(Bus daugiau)

mokėti vieniems ir kitiems, kad tiktai nustotų šnekos .singumu reikia pasitikėti.- Turime labai gerus, kietus ir 
apie nevykusį svetimų pinigų adminfetraVimĄ. feėt toks dtįšfaš tejsėjuš. Jeigu žeihėsnis teismas ir padaro klaidą, 

pareiškimas taip pat nenaudingas/ Negalima svetimų pi- tai aūkŠtėSfffe totemas randa laiko bylos eigą išklausyti 
nigų taip lengvai švaistyti. ir. teisėtą-sprendkn^ paskubti.- Mirusieji riūteišti, bet pi-

John Pakeliu lietuviai pasitikėjo. Jie žinojo, kad jis nigams iskolektuoti reikeS nAūją bylą užvesti.

ilgesnį laiką? pa’skui mergaitė pirmoji užklausė: 
—■-Nuobodu jums vienam Bogdaniecė?
— Nuobodu, — atsakė Macka. — Tai jau ži

nai. kad ŽbyŠka išvyko?
I Jagienka tyliai atsiduso:

— ŽiU’au. Žinojau tą pačią dieną ir galvojau, 
kad Užsuks? fi'OTš tik geram žodžiui pasakyti, bet 
neužsuko.

— Kaip jis galėjo užsukti! — tarė Macka. — 
Tas abatas būtų jį pusiau perplėšęs, o ir. tavo 
tėvas būtų nesidžiaugęs, jį išvydęs.

Ji tik papurtė galvą ir atsakė:
— Būčiau neleidusi jo niekam skriausti.
Ners ir užgrūdintą širdį turėdamas, Macka 

susijaudino, pritraukė prie savęs mergaitę ir tarė:
— Dievas su tavim, mergaitė! fttti būdmt.

’ I A - ’

i bet ir man liūdna, nes tau vienai pasakysiu, kad 
I nei abatas, nei tikras tėvas jo taip nemylėtų, kaip 
I aš. Geriau būčiau aš dėl tos žaizdos, iš kurios rrf£- 
|ne pagydei. nusibaigęs, kad tik jis būtų tarė Vė<^ 
0‘ ftė teitą.

Mergaitei užėjo tokia liūdesio ir ilgėjimosi 
būsena, kurioje būdamas žmogus neįstengia nię* 
ko nuslėpti:

' — Nepamatysiu aš jo jau niekada, o. jei ir
pamatysiu, tai tik su Jurandaite. O kad taip ga
lėčiau iš anksto savo akis išvergti. Ir pakėlusi 
priejuostę, nusišluostė ašarų pritvinusias akis.

— Nenusimink! Išvyko, tai išvyko, bet, jei 
bus tokia Dievo valia, negrįš su Jurandaite.

—-'C — , i—■.

— Kodėl riiri negrįžti? — iš po priejuostės 
atsilieprė.

— Nes Jurandas nenori leisti už jo mergaitės. 
Jagienka staiga atidengė savo veidą' ir, pa- 

' žvelgusi į Macką? gyvai paklausė:
i — Sakė man? bet ar tas tiesa?

— Tie'sa, kaip £)ievas danguje.
J ^KOtiėl?
i — Kas- jį žino? Kokią priesaika, ar fcaš,- o dėl 
priesaikos nėra išeities. Patiko jam ZbgŠka? kai 
žadėjo padėti keršyti, bet ir tas nieko Negelbėjo, 

j Vėittti btiV6 ir kunigaikštienės Onos piršlybos.- Nei 

prašymų, nei prikalbinėjimų, nei įsakymų Jtffstfl- 
das rtė'fret'ė'jb ktayti. kad ftėgsii, 
kad yra kokia priėžastis? dėl kurios uegaii. nes 
žmogus yra krėtas, tofe?, ką įsakąs? niekų 
nė'pakėičia. Tū SŪsHVardyk ir neprarask drąsos. 

Pagal teisybę vaikinas tūrėjo išvykti, hės bažny
čioje prisiekė tas povYJ pfeffiksnas. Mefgaitė taip 
jmt jį kA'Apmū pridengė, p^čdydiAa^ kad nori 
tfž jo tekėti, fF dėl to jam gafvos nenukirto. Už tai 
jis- jiriVakf? nėfa ko ir kalbėti. Dievas duos, ji ne
bos jo, bet pagal teisybę yi^jai priklatfeo? Zyehas 
į jį kreivai žiūri? abatai net- kerštauja^ man taip 
pat pikta, O šaltai .pagalvojuską jis turėjo da
ryti? dis Įsipareigbjo jai, tai ir turėjo vykti, nes 
yra bajoras? 0>et tik tau taip pasakoju, jei tert jo 

[vokietis nesulamdys. tai, kaip tevyko, taip te 
fgriš ne tik pas ffižtffę, senį, feet it pas tave, peš tu 
jam baisiai patikai.

— Libano prezidentas Am in 
Gemajel, patyręs apie maronitų 
vyskupo pagrobimą, tuoj krei
pėsi į drūzų vadovybę ir papra
šė, kad pagrobtą Tyrės vysku
pą paleistų.

-■ ir’*■>*—«, ■ <— - ,1 -

~ Kur aš jam patiksiu! — pasakė Jagienka,
■ bet kartu prisiglaudė prie Mackos ir, palietusi ji
■ alkūne, paklausė: — Iš kur žinote? Ką? Tur būt, 
neteisybė?

— Iš kur žinau? atsakė Maėka. — Nes 
mačiaū, kaip jam buvo sunku išvykti. Ir dar būvo 

;— kai nutarė Vykti? aš jo klausiu: "Ar tau ne
gaila Jagienkos?7’,- 6 jis atsako: “Togų jai Dievas 
duoda strikatOs, ir viso gėi*^. Ir tarp tūOja’ū pra
dėjo dūsauti, tarytum kalvio dumplės būtų jo 
krūtinėje.

— Tikrai neteisybė!... — tyliau pakartojo 
Jagreoka, « bet pasakokite toliau.,.

įs Kfliįi eM», tėteybėf Tave matęs, 
t jfc jaftf /tebesidžiaugs taip anąja, hė? ir pą‘ti žinai, 
B’ ’ 'raūkteSnės ir gražesnės mergaitės visame 

je mūras?.- Jte jaiftė taėyjė bievo valią
. .• ga! M lafeiaū kaip ta jamv.

1 — ifijok Dievo! — sūštikO fagienka.
Ir pagalvojusi, ką ji buvo pasakiusi, vėl pri

dengė rankovė išraudusį kaip obuolį vejdą, o Mac
kų' niteijitokė, perbraukė ranka per ūsūs ir tarė:

» ■ <* -i

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK

SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJICN0S"
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TeL: 562-2727 arba 562-2723

VACLOVAS BIRŽIŠKA
tervicu 855-4506, 04058

Lietuviu Pensininkę S-gos narię 
pobūvis - susirinkimas įvyks gegužės 
25 d., trečiadienį, 1 vaL 30 m in. p.p. 
Šaulių Namuose, 2417 W. 43rd Street. 
Bus meninė programa, šilti užkan
džiai ir loterija. Įėjimo auka — §4. 
Nariai yra prašomi atnešti kokį daik
tą dovanų paskirstymui. Valdyba

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinika* 
Medicina* direktorius

1933 S. Manheim Rd, Westchester, 111.
VALANDOS: 3—8 darbo dienomū

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

tokiu adresu:

Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 6060K

...... ... .. ...................................... IIIIWII..... IMI.. ....

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

WQ7 Weat 103te Street
Vilando* pagal Ksitarimą. * '

Chicagos Liet. Suvalkiečiu Drau
gijos pusmetinis nariy susirinkimas 
įvyks penktadienį, gegužės 27 d., 
6 vai. vak., Vyčių salėje, 2455 West 
47th St. Nariai kviečiami atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti 
Po susirinkimo bus vaišės.

Eugenija Strungys

tis V. Biržiškos raštų) 

(Tęsinys)
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lietuviškai kalbėti, nes tik L fetu- 
viskai kalbantieji kunigai buvo 
skiriatni į daug pelningesnes lie
tuviškas parapijas. Ir jie, be kil
led, štl didžiausiu uolumu pradė- 
jb rūpintis ir lietuvių tikybinės 
literatūros gaivinimu. Dėl visų 
tų pribžasčių lietuvių kalba iš
spausdintų XVIII a. raštų skai
čius yra palyginti gana didelis: 
iš viso, imdami kartu ir valdi-

■ iiitiS liėhiVTŠkiiš Įsakymus, jų tu-
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Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service
I
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EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

£
v

i

m. buvo sulietas su oficialiuo
ju. Apie 1760—1780 rh. buvo 
išleisti ir keli trumpi, po keletą 
giesmių, individualiai atskirų 
kunigų paruošti giesmynėliai, o 
1780 ir 1791 m. G. Ostermejeris 
savo darbu ir iniciatyva išspaus
dino dviejų dalių giesmyną, ku
rio pagrindą sudarė smarkiai per 
redaguotos ir ištaisytos oficia
liojo giesmyno giesmės. Dėl šių 
giesmynų iškilo pirmoji lietuvių 
literatūrinė polemika, trukusi 
keletą metų. Joje Ostermejerio 
priešams vadovavo broliai Mil- 
kės. Dėl tos polemikos ir pats 
giesmynas buvo pasmerktas ir 
suboikotuotas. Pagaliau buvo iš
leista ir keletas populiarių aske
tinių knygų, skiriamų jau ne 
kunigams ir ne bažnyčioms, kaip 
daugumas anų knygų, bet liau
džiai skaityti. Antratiek buvo 
parašyta, bet neišspausdinta.

Tačiau būdigiausia Maž. Lie
tuvos XVIII a. raštijai yra stai
gusis pasaulietinės lietuvių 
teratūros iškilimas. Tiesa, 
miausieji raštai Donelaičio, 
melpenigio, Milkės nebuvo
spausdinti, tik išliko rankraš
čiais ir tuo būdu knygų produk
cijos nepadidino, bet jau ir anuo 
laiku iš dalies buvo daug kam 
žinomi ir kitiems turėjo- įtakos. 
Donelaičiui tepavyko išspausdin
ti tik vieną savo prozinį darbelį, 
1769 m. “Gromatą Gaspadoriaus 
Būrams apie ganyklų perdaliji- * 
mo naudą”, kuris tačiau greitai 
buvo visiškai dingęs ir tik šio 
karo metu tesurastas. Susidomė
jimą lietuvių kalba ir jos taiky
mu literatūrai iš dalies sukėlė 
XVIII a. pradžioje parašytieji 
poleminiai M. Moerlino raštai, 
kurie sukurstė J. Šulco 1706 m. 
išspausdintą lietuvišką Ezopo 
pasakėčių vertimą. Bet tai buvo 
ir vienintelis tos rūšies darbas, 
išleistas per visą XVIII a. Tačiau 
kilusi polemika dėl Moerlino 
raštų privertė kitus rimčiau su
sirūpinti ir bendrais kalbos klau
simais, ir iš to susidomėjimo, be 
kelių rankraščiais likusių žo<iy- 
nu, atsirado 1730 m. pirmasis 
Maž. Lietuvos Hako išspausdin
tas lietuvių kalbos žodynėlis, o 
paskiau Ruigių; tėvo ir sūnaus, 
žodynas, gramatika ir studija 
apie lietuvių kalbą, išleisti 1747 
m. Iš dalies tie darbai buvo pa
kartoti Milkės 1800 m. ir A. 
Krausės 1834 m. O j šio amžiaus 
pabaigą, 1791 m., lieutvių kal
bos gramatiką buvo išspausdi
nęs ir G. Ostermejeiis.

(Bus daugiau)

XVIII a. sąlygos lietuviškoms 
knygoms leisti Maž. Lietuvoje 
buvo daug palankesnės. Iš vie
nos pusės, pakilūs beridratti raš
tingumui, kartkartėmis ir priva
tūs leidėjai spausdino lietuviš
kas knygutes, tikėdamiesi iš jų 
pelno gauti. Tačiau daugiausia 
čia nusvėrė pačius Prūsijos val
džios politika. Dėl karų ir marų *■ 'ii'* ’ A1AU.7 AIVVU V 4UAXV.U J**'
nusiaubta šio šimtmėčib pradzio- ligi 150; bėt ir be tų įs^ky- 
je Mažoji Lietuva žymia dalim! negali būti laikomi
buvo kolonizuota, iš vakarų čia»i____ <x_________________ „j;„

atgabenus daug svėtirrio elemen
to, kuris buvo išsklaidytas tarp 
lietuvių, bet kuris, ypač pradžių- 
j e, buvo ūkiškai nepajėgus, nėr 
galėjo prilygti vietos lietuviams, 
ir dėl to vietos adinitnistracija 
noromis nenoromis tutėjo susi
rūpinti ir lietuviais, nuo kurių 
ekonominio ir iš dalies kultūri
nio pajėgumo priklausė ir kraš
to ekonominė ateitis. Kita ( Kėlidlika asmenų pritraukta

&

IŠRADĖJAS

keistas 1732 m. ir visai kitaip

PERKRAUSTYMAI

ARKITE JA TAUPYMO 6ONUS

3r

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue

Tel. — 523-3572

KNOW YOUR HEART

! HELP ¥OUR HEART FUND

Ofise teleteaM; 776-2888, 
R*xite»cl|e« teiet: 448-5545

ii frailly atetvmy.

ANTANAS VILIMAS 
TeL 1711 M2 arte 3764996

tus, per yisą šį amžių visa Prū
sija buvo verčiama griežtai po-

Leidimai — Pilu* apdravria 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chaise 
ir VISA kortele*.

R. ŽĖRIMAS. TeL 925-8061

OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI
2411 W. 71»t SI TeL 737-5149 

Tikrina akis- Pritaiko akiniai 

ir “contact lezoer”.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

SOME CHICAGO MOTOR CLVS TIPS 04

EXPRESSWAYDW!»t,

Dr, LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2S54 WEST Mrd STREET 

V>lan<k»; mtrad. 1—4 popiet,

— Kuo užsiima jūsų vyras?
— Jis yra išradėju.
— Oho, ką gi tokio jis išrado?
—Kas vakarą pasivėlinęs su

randa vis naują pasiteisinimą.

- Prostatos/ inkstų ir šlapumą 
takų chirurgija.

HELP YOUR HEART

prie 1727 rri. Naujojo Testamen
to ir 1735 m. visos Biblijos ver

I

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

1

I

4
pimientat optiorud

1/4

ujienos, Chicago, X, HU Thursday. Mav 26. 19R3

1/4 
£

SOPHIE BARČUS 
i f 1 • U i

RADIJO iEIMOS VALANDOS

X/1

1/4

Chicago, lUiooo 6062* 
77B-5374

Kaaheti nuo pirmadienio iki peak- ! 
tadieaio 8:30 t*L vakaro i

Vi*o* laiOoa ii WCEV ttotlaa, 
tfanga 1450 AM 1

St. Petersburg, Fla.. 12:30 vai. p.p į 
tf WITS Jtotlea 1110 AM b»nv*

2646 W. 71 Bt Sire**

nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.
Stoti** WOPA - 1490 AM 

tranaiiuojamo* ii mū«v MvdŲ* 
Marquette Parko.

Vedvj* — Aldona Davku* 

TPlafd 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 60C29

mustard
teaspoon WaroBctarihir* 

uni c*
teaspoon taH 
dices bread 
Softened butter

Fuel up your hungry back-in-school kid* with a nutritious 
Much of Golden Egg and Cheese Salad Sandwiches. Th* Tilling 
W economical and easy-to-dė because it relies on hard-oodkad 

. J
Goldes Egg snd Cheese Salad Sandwichea » 

4 sandwich ex
1 taMekpdon tfs

■1

MrtrpC bread and butter. Spr»*d

nW
K

K
M

9

TEATRE
Kasierius. — Visi bilietai iš

parduoti. Yra dar kelios stovin
čios vietos.

Svečias. — Gerai, duokit man 
dvi ir abi krūvoj.

St Petersburg, Fla. 337 lt 
TeL (813) 321-420*

knygomis, vis dėlto išspausdin
tų. knygų skaičius buvo daug di- 
desntis, negu XVII a. O prie tų 
knygų paruošimo dirbusių as
menų skaičius irgi būvo nema
žas,- nes. žymi jų dalis buvo ko- 
lektyvihis darbas. Vadinamojo 
Lysijaus katekizmo tekstą nu
statant; dirbo apie 60 kunigų. 
Šis katekizmas; 1719 m. paruoš- 

| tas, buvo išspausdintas 1722 m.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

licine valstybe, ši reforma kėlė 1755 ik Biblija buvo dar 
reikalą kreiptis į pačią liaudį, o kaft4 pen-eflagubfo; 1705 m. bu- 
jai vokiškai nemokant, patys vo išleista Šutėrib perredaguotas 
Įvairūs valdžios įsakymai, įsta- J gįesmyno leidimas, jau žymiai pa 
tymai ir skelbimai , turėjo būti t 1
skelbiami ir lietuviškai. Paga-. sutvdrkytas 1753 m. Šio pasku-

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

“Lietuvos Aidai*
KAZĮ BRAZDŽIONYTt 

Pro^ramx

C

liau, atsiradus čia daugeliui lie
tuviškai nemokančių ir vien vo
kiškai ar prancūziškai kalbančiu 
kolonistų, patys vietos kunigai i 
pabūgo, kad, lietuviškam ele- į 
mentui visai išnykus, jie patys, 
nustos tos privilegijuotos padė
ties, kurią jie turėjo, mokėdami

tintojo leidimo buvę dar keli ne
pakeisti pakartojimai. 1736 m. 
oficialusis giesmynas susilaukė 
ir rimto konkurento, Glozėriui 
su Berendu išleidus “Kelias no- 
bažnas giesmes”. Ir šis giesmy
nas buvo padidintas ir keletą 
kartų perspausdintas, kol 1753

VANCE FUNERAL HOME

į Golden Egg 
And Cheese Salad Sandwiches

1424 South 50th Avenue 
Cicero, HL 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

Aikštes automobiliams pastatyti

i ■ '
* *■ t

chopped
cap thredded Cbf ddaX 

cheese
cup mayonnaise cr 

salad dressing 
tablespoon snipped 

parsley or parsley 
flakes 

Combine all Ingredients
4 slices of bread with about 1/3 cup egg salad mixture esck. 
Top with remaining bread. Butter outsides of sandwich**. 
Grill in skillet or on griddle over medium-high heat uatU 
golden brown. Turn and bro<n other side.
•HARD-COOKED EGGS: Put eggs in single layer in sauce
pan. Add enough tap water to come at least 1 Inch abere 
eggs. Corer and Bring just^o boiling. Turn off be*i_
If necessary, rem or B pan frdm heat to prevent farther boilfingw< 
Let egg* stand corertd in the hot water 15 to 17 minutes Ibr 
Large eggs. (Adjust tuba up or down by about 3 minutes for 
rich size larger or smaller.) Immediately run cold wa£gr O?*r 
eggs or put them in tee water until completely cooled.

To remove errcWe it by tapping gently all over. ReW 
egg between hands to loosen shell, then peel, starting & large 
end. Hold egg undęr running oold water or dip in bowl c< 
Water to help eCM off ehelL \ I

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois

Tel. 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



KAPŲ PUOŠIMO DIENĄ — “MEMORIAL DAY 
Sekmadieni, gegužės 29-tą dieną, 1983 metais

CHICAGOS LIETUVIŲ TAUTINĖSE KAPINĖSE 
ĮVYKS ĮSPŪDINGOS APEIGOS

Lygiai 11 tą valandą ryto, nuo kap nių ste gėjų paminklo prasidės eisena ir žygiuos iki 
paruoštos estrados. Eisenai ir daliai progra mos dūdų orkestrą paruošė ir vadovaus 
Petras Zahiba.
• Amerikos Legionierių Dariaus-Girėno Postas Nr. 271 ir Moterų Auxiliary Unit Nr. 271 

dalyvaus eisenoje ir pagerbs karuose žuv tįsius karius.
• Meninę programos dalį išpildys operos solistai - Margarita ir Vaclovas Monikai, 

akompanuos muzikė Marja Mondeikaitė-Kutz.
• Pagrindines kalbas pasakys dr. Kazys Bobelis (VLIKo pirmininkas) ir Lietuves vice- 

kcnsulė Marija K-auchunier.ė.
DĖMESIO, NETURINTIEMS AUTOMOBILIŲ! Lygiai 9-tą vai. ryto nuo Ridiko koply
čios (33rd PI. ir Halsted St.) išeis Valley Transit autobusas ir sustos sekančiose vie
tose: prie Dariaus-Girėno salės, 1116 S. Western Ave., ir Marquette II ill, 69J> ir West
ern Ave., Marquette Parke, ir be kitų sustojimų nuveš iki Tautinių kapnių. Atgal į 
Čikagą nuo kapinių vartų išeis 3 čia valandą po pietų. Kaina į abi puses $3.00. Būkite 
laiku nurodytose vietose.

Visus lietuvius kviečiame d alyvauti ruošiamose apeigose.
Lietuvių Tautinių Kapinių Vadovybė

LITHUANIAN NATIONAL CEMETERY
8201 S. Kean Ave. Justice, Ill. 60458 TeL 458-0638

Prašome visus dalyvius pavaikščioti po šias gražias kapines, apžiūrėti puikius pamink
lus, prisim’nti savo artimuosius. Norint pasirinkti vietą savam sklypui, kapinių parei

gūnai suteiks jums pageidaujamų informacijų.

Elzbieta Petkūnas, iš .Mar
quette Parko, Chicagoje, per 
adm. Kristiną Austin, pratęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams ir pridėjo $55 Naujienų 
paramai.

Širdingai dėkojame už šią ir 
nuolatinę paramą.

C. Repšys, iš Montreal, Que., 
Canada, rašo:

} “Naujienų darbuotojams — 
Jau ratas apsisuko visų metų 
laiko. Aš turiu jus aplankyti su 
prenumerata ir mažu virš jos 
likučiu-auka, kuri jums yra la
bai reikalinga spaudos žodžiui 
skleisti”.

Ačiū už $35 spaudos paramą.

Sekantieji skaitytojai pratęsė 
prenumeratas metams ir pridė
jo Naujienų paramai:

Po $15 — Bruno Matelis, iš 
Brighton Parko; M. Milkeraitis, 
iš Oak Lawn, Ill., ir J. Pilmo- 
nas, iš Hickory Hills, Ill.;

po $10 — Stanley Bakutis, iš 
SI. Petersburg, Fla., ir Antanas 
Macionis, iš St. Petersburg 
Beach, Fla.;

r ■ I

po $5 — Stasys Matulis, iš 
Brighton Parko; J. Paliulis, iš 
Marquette Parko; A. Povilaus- 
kas, iš Ancaster, Ont., ir J. Šid
lauskas, iš Marquette Parko.

Dėkojame visiems.

— Inž. Anthony Rudis kalbės 
tema “Lietuvių Krikščionių De
mokratų uždaviniai Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse” šį šešta
dienį 3 vai. po pietų LKDS kon
ferencijoje šaulių

tlAL 1STAT1 FOB SALS
X*m4 — Pardavlmwl 

RfiAL X STATI FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS
* NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMĄ* 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTE 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
TR y KM ATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAI3.

DEL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS fc ■"

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą* 1

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

nas loterijai įteikti valdybos na-i šęs testamento projektą, bet jis 
nebuvo tinkamai baigtas, todėl} 
teismas pripažino, kad testa-

i mento nepaliko. Dabar teismas 
jau žino, kad jojo turtą turės 
padalyti 19-kai giminių, bet pir
ma turės išmokėti mokesčius. 
Buvusi žmona jau paskelbė, 
kad ji gaus 8 skaitmenų sumą.

: r.’ains. Valdyba
i — Lietuviu Krikščioniu De-
* Ij mokratų Sąjungos konferencija i 
! prasidės šį šeštadienį 9.30 vai.
! ryte Šaulių Namuose — 2417 W. 
}43rd Street. Konferencija yra
atvira. Kviečiame dalyvauti. 

Kvieč'ame atsilankyti ir išklau- 7 vai. vakare svečiams ir kon- 
syti mūsų visuomenės veikėjo} ferencijos atstovams bei daly- 
paskaitą.

— Čikagietis muzikas Petras 
R. Aglinskas savo kompozicijos 
kūriniu “Karnvzas Paneling”' 
laimėjo muzikalinį konkursą Į 
Northwestern universiteto su
ruoštose varžybose. Jo kūrinį 
N.W. universiteto simfoninis 
orkestras išpildys š.m. birželio 
mėn
Staiger Concert Hall, 1977 Sher
idan Rd., Evanston. Įėjimas 
laisvas.

! - • - - - - 
1
I viams rengiamas pobūvis-vaka- 

rienė su menine programa. Įėji
mas auka $10.00. Praneškite te
lefonu 523-8330 arba 523-3506.

HOWARD HUGHES NAŠLĖ 
GAUS PINIGŲ

BEVERLY HILLS, Calif. — 
j.54 metų artistė Terry Moore, iš-l 5 d. 8.15 vai. vakare Pick- , IIWU* d t 1 -

^ronp^noii 1077 'tekėjusi už bihjomeriaus How-
ard Hughes 1949 metais kelei
viniame laive. įrodė, kad tos ve- 

j dybos niekad nebuvo panaikin-
— Gegužinę - pikniką gegužės, tos, todėl ji išsiderėjusi iš H. 

mėn. 29 dieną 12 vaL Vyčių so-1 Hughes šeimos 8 skaitmenų 
delyje, 2455 W. 47 gatvė, ren-j dalį. Josios reikalą gynė advo- 
gia R. LB-nės Marquette Parko! katas Arthur Leebs. Jis tvirtina,
apylinkė. Skanūs užkandžiai. 
Gintaro orkestras.

Visi kviečiami linksmai laiką
Namuose, praleisti. Nariai prašomi dova-

kad susitarta dėl sumos ir pasi
rašyti dokumentai, bet nepasa
kė, kokia ta sumas bus.

Advokatai nustatė, kad How
ard Hughes paliko 19 giminai
čių, kuriems priklauso dalis jo 
palikimo. Hughes turėjo paruo-

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausią

Chicagos lietuvių istoriją ,................
■ (1869 — 1959 metai).

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

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

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

V

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

2 mieg. 
Garažas. 
Francis-

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto I0WIM4. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
T»L 927-3559

Lietuvių-lenkų santykiai ir kora} pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

! KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1)'
YT—TT

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, EL 60608

Z

• Skrendant nuosavu lėktu
vu, Winnie Mae. Willey Post at
liko pirmąjį ir vienintellil aplink; 
pasaulį skridimą 1933 metais. I

• Amerikos dolerio dydis buT 
vo pradėtas maėinti 1928 m., ir 
buvo mažinamas ligi pasiekė 
vieno trečdalio jo buvusio didu-
mo.

• JAV turi daugiau radijų 
negu visas pasaulis.

1

mumrsYRUP
TRSAMNC-tTTOBLETS 

FOR ALLERGY RELIEF 
THAI'S NOTtiWG TO

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

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
....NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CftICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA

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

Mr. K. Januta,

2818 Avenal St., Los Angeles, CA 90039

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimo*.

A. Guseen — MINTYS ER DARBAI, 259 psl, liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* h- 

j----------:--------------------- I8.oo•u*irūpinim$  ‘ ■

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, «veiks ta Ir 
grožis. Kietais viršeliais __ __________ _

Minkštais viršeliais, tik
Dr. A. J. Gu*sen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

EMONftS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus fekį arba 

mooey orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI persiuntimo ižlaidoma.

84.00
83.00
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KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

Gražus mūrinis, 5 kamb., 
Rūsys ir aukšta pastogė. 
30 pėdų sklypas. 71-ma ir 
co. Nebrangus.

2 butų medinis — 5 ir 4 kamb. 
Didelė pastogė. Garažas. Arti mo
kyklų. Brighton Parke. ?35,G00. Ma
žas įiaokėjimas, savininko paskola.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St.
Tel: 436-7878

D t M E S I/O 
62-40 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automebllie 
Liability apdraudimas pensinla- 

kams. Kreiptis: 
A. LAURAITIS 

4*45 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775 f

CUSTOM BUILT
BRICK TRI-LEVEL 

in exclusive section — located 
on golf course & pond. 2 stone 
fireplaces. Finished basement. 
All oak floors & trim. Manyr 
extras. Must see to appreciate. 
$220,000. Call after 4 

985-2959

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171^

3859 West 66th St.
3 bedrooms. 2 VĮ brick ga- i 
rage — full, finished base
ment. $66,900.

Call Nizer 735-4688 
or 767-6161

Laikrodžiai tr brangenyMa 
Pardavimai ir Taisymu 
!M W«t StTMt 
Tat REpuMIc 7-1941

*

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

STEVE ROOFING 
SEAL COATING & ALSO 

BLACK TOP. 
30% DISCOUNT 

Call 451-0655

i i i

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus i

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue,

Chicago, 111. 60632. Tol. YA 7-5980

JOHNGIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė, 
(312) 776-8700

M. ŠIMKUS
Notary .Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplowood, Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
išfcvietimaį pildomi pilietybės pra 

šymai ir kitokie blankai.

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

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

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

1
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HOMEOWNERS POLICY

nOt^ W< Wtfc M

<0642, . 424-1654
?nC Oj

KAIP SUDAROM!
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali darų 
>adėtl teisininko Prano SUL( 
išruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
įleista knyga au legaliŠkomh 
armomi*

Knyga au formomis gauna, 
na Naujienų administracijoje.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro, 

šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 vai d.
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162
1649 West «3rd Street 

Chicago, UI 60629

*

ADVOKATŲ DRAUGU A
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimu.

6606 S. Kedzia Avė. 
Chicago, I1L 60629
TeL: 778-8000

82.08
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PATS SKAITYK IR DAR KI 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAtTĮ “NAUJIENOS**


