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•WWW!PREZ. MITER AND AS NEBIJO 
KORSIKOS TERORISTŲ

POLICIJA SUĖMĖ KORSIKOS NACIONALISTĄ, 
ĖJUSĮ Į SUSIRINKIMĄ U3TAŠIYTU REVOLVERIU

BUVO DVI PASKAITOS, 
ATSAKINĖJO I KLAUSIMUS

HUB*
RALIUOSE RŪMUOSE DR. KAZYS BOBELIS 

BUVO PIRMOJė ATSAKINGŲJŲ EILĖJE

AJACCIO, Korsika. — Prezi
dentas Fr. Miterandas, nekreip
damas dėmesio į’p'oHcijoš įspė
jimus, pirmadienį atskrido į 
Korsikos salą, nuvažiavo į Ajac
cio miestą — Korsikos sostinę, 
ir pasakė svarbią politinę' kal
bą. Jis priminė, kad korsikiečiai 
užėmė svarbias pozicijas .Pran- Į 
cūzijos administracijoje, 
priminė, kad Napoleonas* Bona
parte, kilęs iš Korsikos, buvo vy
riausias Prancūzijos karinome-. 
nės vadas ir turėjo • didelės Įta-. 
kos į visą Europą. Visoje eilėje 
valstybių priėmė Napoleono 
įvestą demokratinę Prancūzijos 
konstituciją. , • -

Prezidento Miterando kalba 
buvo labai jautri, ji paveikė 
Korsikos klausytojus. Visa eilė, 
klausytojų apsiverkė, beklausy- 
dariii prezidento. Daugelis klau
sytojų pabučiavo prezidentą už 
turiningus žodžius ir pasižadė- 

— j imą dirbti- kartu su korsikie
čiais. . ‘

. i

Kalbos pabaigoje paaiškėjo, 
kad policijai pavyko sustabdyti 
vieną Korąikos<naciphalįstą, va
žiavusį y į Ajacęio pa^ikiąusyti 
prezidento j Tas korsikietis vežė
si d'delį. revolverį:, ir kelias ;-ap- 
kabas. šovinių* Policija ' jį <šū- 
stabdė ir nuvežė į rteįšmą. i. ■

Prez.. Miterandas' praleis dvi 
dienas Korsikoje, o.vėliau grįš 
į Paryžių. .. • i

TURKŲ POLITIKAI NEGALĖS 
KANDIDATUOTI

ANKARA, Turkija. — Turkų 
vyriausybė paskelbė parlamen
to rinkimus šių metų lapkričio 
mėnesį. Praeitą mėnesį vyriau
sybė uždraudė organizuoti nau- 

j ją turkų piliečių, amatininkų Ir
biznierių partiją. Kai nustatyta, 
kad Suleiman Demiel.buvo tes 
naujos partijos organizatorius, 
nutarta jį išsiųsti į Bosforo pa
kraščius.

Antradienį turkų karinė vado
vybė paskelbė, kad kariai turės 
teisę išbraukti iš rinkiminių są
rašų kiekvieną politiką, kuris 
praeityje veikė ar ragino veikti 
prieš buvusios konstitucijos pa
grindus. Šilą naują nuostatą 
šiandien paskelbė prezidentas 
Kenan Evrėn.

Iki šio meto kžiriai nenubaudė 
nė vieno politiko, bet uždraudė, 
jiems’ vęikĄ’. prieš karių pa-, 
skelbtus dėsnius.

Jaruzelskis prašo leisti

kad k^įĮa$.fti®Įąutų

v.. > •

— Pietų Chicagos gyvento
jams pataria virti vandenį, nes 
vamzdžiams dviejose vietose 
trūkus, vandenyje gali atsirasti 
bakterijų.

— Ateinantį šimtmetį lenkai 
baigtų mokėti $25 bilijonų sko
lą, jei Vakarai neimtų tokių di
delių mokesčių už paskolas, — 
pranešė Lenkijos pareigūnas.

Dr. Kazys Bobelis

WASHINGTON, D.C. — Pir
madienį Baltuose Rūmuose pre
zidentas Ronald Reaganas pasi- ] 
rašė deklaraciją, skeliančią; 
birželio 14 dieną visų trijų Pa-j 

j baltijo valstybių — Lietuvos, | 
j Latvijos ir Estijos — Laisvės 
Į Diena.
Į Baltuose Rūmuose buvo dau- 
' giau 200 žmonių, sukviestų būti ' 
t liudininkais pas’rašymo cerė- 
! monijų ir išklausyti prezidento 
! kalbas. Dalyvavo lietuvių, lat- i 
J vių bei estų atstovai, ir visa eilė: 
į Kongreso atstovų, prisiėjusių į 
prie bendros rezoliucijos apie ’ 
Pabaltijo valstybių Laisvės Die
nos paskelbimą.

Pirmadienio ryte suvažiavu
sieji atstovai buvo susirinkę 
Blair Rūmuose, esančiuose prieš 
Baltuosius Rūmus. Ryte buvo 

j suruoštos dvi svarbios paskaitos 
. JAV užsienio politikos klausi- 

... .. . .. . - pranešė,, maįs^ .Pasirinktos; pačios svąr-
kad šiomis dienomis šveicarų blausios šių dienų problemos' 
teismas teis 49 metų Sovietų. viena paskaita buvo apie 
šnipą, suimtą nuo šių metų sau- Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
šio 25 dienos, šveicarų te smas santykius. čia( įeina atominių 
išaiškino, kad Sovietų šnipas vą-ijgjįjjkjų kontrolės' klausimas, So- 
dovavo pietų Afrikoje veikiau-. vietų ginkluotu pajėgų atsitrau- 
čiam Sovietų šnipinėjimo tink- kimas iš Rydų Europos, užsienio 
liti m rvt'l T-»-» o C- i i . i •! i 1 • •

*• / į Jt v~. '
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Baltieji Rūmai, kuriuose prez. Reaganas pasirašė deklaraciją apie
Pabaltijo valstybių Laisvės Diena.L.

Anglijos socialdemokratų vadas 
Roy Jenkins atsistatydino

KRAŠTO, GYVENTOJ AI. NEPJUTAįį. VADŲ 
PARUOŠTAM DARBIEČIŲ SKALDYMUI

LONDONAS. — Anglijos so
cialdemokratų pirmininkas dr. 
Roy ^e^kjns, pralaimėję rinki- 

.■niijiĄe'žlsf^tydino iš sociald^- 
:pi<^ralūi partijos pirmininko pa-

— Vakar Čhįėagū ^atleido 4(X), re,ūll- _ .
darbininkų, nes'mieštas neturi: Nuosaikesnieji darbiečiai pa- 
pinig£. algoms,.r ' ’

KALENDORĖLIS
Birželio 15: Vitas, Modestas,: 

Vyturis, Kirstanė,' Gudris, Nak- 
tožydė. j. ’■ ■

Saulė teka 5:14, leidžiasi 8:27.

Oras šiltas, lis.

Prezidentas Reaganas, pasirašydamas deklaraciją, 
pareiškė, kad Pabaltijys turi būti laisvas.

tarė socialdemokratams neuž
imti griežtos politinės pozi
cijos ir neskaidyti darbiečių, bet 
dr. R. Jenkins, dr. David Owens, 

I William Rogers ir Shirley Wil
liams panoro sudaryti Socialde
mokratų partiją ir užimti griež- 

I tesnę poziciją. Visi trys inicia
toriai, išskyrus dr. Owen, bu
vusį užsienio reikalų ministerį, 
pralaimėjo rinkimus. Dr. Owens 
pajėgė klausytojus įtikinti, kad 
jis rūpinsis socialiniais klausi
mais, tai jis dar laimėjo, bet ki- 

pralaimėjo.
Dr, Jenkins ruošiasi 

pasitraukti

Dr. Jenkins, Socialdemokratų 
pirmininkas,
įtakingesnius partijos vadus į 
savo namus, pranešė apie pra
laimėjimą ir atsistatydino iš 
pirmininko pareigų. Jis patarė 
p’rmininko pareigoms išrinkti 
dr. David Owens.

ti

susikvietę visus

NORI PIRKTI GINKLU 
VAKARŲ VOKIETIJOJ

BONA, V. Vokietija. - - Da
bartinis Vak. Vokietijos kanc
leris Helmut Kohl pranešė par
lamentui, kad į jį kreipėsi Sau
di Arabijos princas Sultan, da
bartinio karaliaus Fahdo brolis 
ir Saudi Arabijos gynybos mi- 
histeris.. Jis pareiškė, kad prieš 
penkerius metus Saudi Arabija 
norėjo iš V. Vokietijos pirkti 
elektroninius ginklus, bet tuo
metinė Vokietijos vyriausybė 
atsisakė parduoti prašomus gin
klus. Kancleris Kohl ir dabar 
reikalą atidėjo, bet vyriauja įsi
tikinimas, kad dabar vokiečiai 
gali parduoti prašomus ginklus.

Dabartinis ekonomijos minis- 
teris pasakė arabams, kad šiek 
tiek šis klausimas užtruks, bet 
yra vilties, kad jis bus teigia
mai išspręstas. Arabai mano, 
kad jie gaus pageidaujamus 
ginklus.

MIRĖ KNYGŲ LEIDĖJAS
ANTANAS KNIUKŠTA

Susirinkusieji gerokai susi
ginčijo, bet kai patyrė, kiek dr. 
Jenkins

i panijai, tai priėmė jo atsistaty-
išleido rinkiminei kam-

dinimą
Sakoma, kad partijos pirminin
kas privalo būti parlamento na
rys. Jeigu kuris vadas nepajėgė 
įtikinti savo apskrities piliečių, 
tai jis nevertas būti partijos 
priešakyje. Ponia Shirley Wil
liams buvo tikrą, kad bus iš; 
rinkta, bet jos neišrinko. Ji pa
sigyrė, kad bus išrinkta, bet bal
suotojai kitaip nulėmė.

žmonėms nepatiko, kad so
cialdemokratai pasisakė prieš 
Amerikos atomines bazes. Bri
tai nenori, kad rusai pavergtų 
britų salas.

ir išrinko dr. Owens.

— Antradienį aukso uncija 
kainavo $408.

CIURICHE TEIS 
SOVIETŲ ŠNIPĄ

CIURICHAS. Šveicarija. .
Šveicarų vyriausybė

žesnis skaičius, negu lietu 
bet Washingtone ir apie Ws 
ingtoną jų daug yra.

Gavę prezidento kalbą, iš’ 
sime ir atspausdinsime.

CHICAGOJE NUŠOVĖ
RUDY LOZANO

lui. Pranešimas ęaiko, kad So prekybos ir taikos klausimai, 
vielų šnipas gaudavo kariškas į Antroji paskaita lietė Centro 
informacijas Ciuriche, o iš ten Amerikos, valstybes, kurios tūri 
siųsdavo jas-toliau. Iš Afrikos rasti, bendrą kalbą, jeigu nenori 
atėjusios žinios patekdavo į karė' Ceijtro Amerikoje ir, ko 
šveicarę Ruth Gerhard, kuri bu- gero, net ir visoje Pietų Ame- 
vo ištekėjusi už veiklaus Pietų rikoje.
Afrikos laivyno karininko Felix. Į Abi paskaitos buvo gerai pa 
Jis prisipažino policijai, kad jis ruoštos, paminėti svarbiausieji 
šitokiu būdu nuo 1964 metų šni- faktai ir padarytos 
pinėjo Maskvai. Ruth Gerhard 
tarpininkavo šiai operacijai nuo 
1970 metų.

trumpos iš
vados.

Gegužės 16 d. Kaune mirė An
tanas Kniukšta, veteranas kny
gų le:dėjas. Jis 1924 metais su 
dviem dailininkais įkūrė “Saka
lo” bendrovę, kuri išleido daug 
knygų Lietuvos laisvės metais. 
Jis taip pat padėjo įsteigti “Gim
tosios kalbos” ir “Dienovidžio” 
žurnalus.

Kniukšta mirė, baigdamas 91 
metus. Gimęs 1892 metais rug
pjūčio 27 d. Erlėnų kaime, Sa
lantų valsčiuje. Palaidotas Kau
no Senose kapinėse. A. V.

PATARIA ŪKININKAMS
• SKERSTI PARTIZANUS

LIMA. — Peru Respublikos 
prezidentas Belaunde Terry pa
taria Peru ūkininkams be jokio 
pasigailėjimo žudyti “Apšviesto 
tako” partizanus, kurie šaudo 
ūkininkus ir vagia jų gyvulius.

Prezidentas labai pasipiktino, j siais išnaikinti “Apšviesto tako' 
kai jis pasiuntė civilinę gvar-J komunistų.

Vėliau buvo klausimai ir at
sakymai, kilusieji paskaitų klau- 

' sytojams. Atsakinėjo patys pa- 
' skaitininkai ir klausimų specis- 
1 listai.

Po paskaitų, visi buvo pa
kviesti į Raituosius Rūmus, kur 
pirmiausia visi išklausė prezi
dento pasirašytą proklamaciją. 
VLIKa Raituose Rūmuose atsto
vavo dr. Kazys ^obelis, dr. A 
Krivickas, peniii SamaUenė. 
Amerikos Lietuviu Tarvbą ai- 
slovavo pirmininkas dr. Kazys 

. Šidlauskas.
I Buvo didokas latvių ir estų 

Dabartinė vyriausybė turi skaičius, nors šių tautybių žmo- 
25,900 karių. Be to, ji turi apie nių Amerikoje yra žymiai ma- 
50,000 jaunesnių vyrų, kurie -----  ----------
bet kada galėtų grįžti iš Salva- 
doro ir padėtų ginti vyriausybę.

NTKARAGUOJ SANDINISTŲ .
PRIEŠAI STIPRĖJA i

WASHINGTON, D.C.— Iš Ni
ka raguos ateinančios žinios sa
ko, kad dabartiniu metu visame 
krašte sandinistų vyriausybės 
priešų ska’čius gerokai padidė
jo. Jei prieš mėnesį krašte buvo 
tiktai apie 3,(MK> kovotojų 
sandinistų vyriausybę, tai 
dien Nikaragvoj jau yra 
karių, galinčių bet kada 
priešinti sandinistų vyriausybei, i

prieš 
šian- 
«,000 
pasi-

Andropovas buvo priešin
gas įsiveržimas į Afganistaną, o 
dabar ieško būdų iš ten atšaukti ’ 
Sovietų karius. Afganistano 
okupacija Sovietams labai bran
giai kainuoja.

diją nuginkluoti šiaurinėje An- 
dų kalnų dalyje siaučiančius 
komunistuojančius partizanus, I 
o jie |>ersimetė į pietus ir suga
dino sostinės elektros laidus.

Belaunde Terry kreipėsi į 
ūkininkus, nes jis nepasitiki bu-i 
vusiais karininkais, nepajėgu-

prezidentas Kenan 
pirmadienį pasirašė 

įstatymą, leidžiantį kariams 
išbraukti iš rinkiminių są

rašų suktus politikus.

Turkų
Evren

CHICAGO, Ill. — Praeitą 
vaite nepažįstamas asmuo 
šovė 31 metų amžiaus loty 
amerikietį Rudy Lozano, gy 
nusį 4035 W. 35th St. Nepa 
tarnas žmogus paprašė le 
pasinaudoti telefonu. Jis įėj 
neturtingą Lozano butą, i 
traukė revolverį, paleido k 
šūvius į Lozano ir paskubo: 
pasitraukė.

Lozano draugai tvirtina, 1 
jis buvo nužudytas poli tin 
sumetimais. Pirmadienį mi 
profsąjungų narių ir apyT’n 
pažįstamų atlydėjo Lozano 
laikus į 1919 S. Ashland A 
nue esančią bažnyčią.

Meras H. Washington, ki 
rinkiminės kampanijos veiki 
pasižymėjo Lozano, parei 
šeimai užuojautą, gyrė jai 
žmogaus pasidarbavimą mr 
rinkimuose.

PALME PRITARIA
ZONAI BE ATOMO

KOPENHAGA. Danija —( 
Palme, Švedijos premjeras, 
madienį atskrido Į Kopenh 
r pritarė idėjai palikti Eure 

plačią zoną, kurioje nebūtų \ 
tojami atorrniai ginklai. Pal 
norėtų, kad ta zona būtų 
mylių plote.

Jam atrodo kad ta zona 
retų užimti Rytų ir Vakarų 
kietijas. Ji, aišku, užimtų ir ] 
niją, Švediją. Norvegiją, A 
riją, ('.ekoslcvak ją, Vengriją

Palme yra geras kalbėto 
Jis paveikė Danijon susirin 
s'us įvairių valstybių atstm 
Jis priminė, kad Andropo 
pasiūlė nemesti atominių bon 
į Baltijos jūrą.

— Respublikonas Tom C 
coran pranešė, kad ateinanč 
metais jis bandys išmesti iš 
nalo sen. Charles Percv.

_________________________

i | - Prez. Reaganas pirmad 
Baltuose Rūmuose priėmė A

1 ralijos premjerą Hawke.



Dr. Juozą Tautvilą atsisveikinant
kreipėsi į prancūzą — prokuro
rą, kuris jam pasakęs, kad suim
tajam niekas negalėsiąs pagel
bėti — vynas ir pinigai esą pri
jungti prie bylos, o nuost atai esą ' 
labai aiškūs. O, vis dėl^G, tas 
žmogus ir šiandien tebesąs gy
vas, nes sąmoningas bylos už- 
vilkinimas sulaukė karo nuosta
tų sušvelnėjimo ir tuo budi? jis 
buvo išgelbėtas.

Taip velionis Juozas jautėsi 
ir buvo naudingas žmogus ne t ik 
Lietuvoje, bet ir Vokietijoje. 
Tačiau, visai kitaip jis pasijuto 
atsiradęs šioje laisvės šalyje. Dėl 
dviejų priežasčių jis čia pasida-» 
rė nereikalingas ir nebenaudin-< Į 
gas: jis nebuvo nei žydas, nei. 
airišis ir atvažiavo kelis metus l 
pers-enas geriau pramokti dar f 
vieną — anglų kalbą. Taigi, šia-Į 
me laisvės krašte jo jaunystės! 
vargas ir pasiruošimas gyventi j 
buvo paniekintas, jo mokslas — 
atidaręs duris visur Europoje — 
čia niekam nebuvo reikalingas. Į

Visi matėme velionį Juozą ne
patenkintą, irzlų, bet jam pa-į 
dėti niekas nepajėgė. Jis buvo! 
pasiruošęs gyventi Europoje 
tik ne Amerikoje. Gal čia kiti 
lengviau suprastų ir atjaustų 
.skurstantį, turtų netekusį mili
jonierių, bet daugelis nesuprato 
ir neatjautė Juozo, šiame kraš
te “netekusio” savo brangiausio 

: turto — mokslo. Tuo tarpu jis
kaip ir daugelis kitų — nie-j 

kuomet nebūtu sutikės ta savo 
turtą — mokslą išmainyti į mi
lijonus ir pasilikti eiliniu be
moksliu.

Visa jo paguoda buvo dukra 
Jūratė, ir žuvavimas. Net prieš 
pat mirtį, jau kalbos netekęs,! Civilizacija atsiranda, jei 
Juozas pajėgė dar nusijuokti, j įyja didelė nelaimė, sunkumai, 
kai viena lankytoja paminėjo Įžodžiu—drama. Vos tiktai spė- 
apie didelės žuvies įdėjimą įj jarna nelaimtes nugalėti — ir vėl 
jo rankas. ’ kyla dramą, nes tada civiliza-

Patenkintas ar nepatenkintas į - - - ■
jis čia gyveno, bet Aukščiausias 
leido jam' numirti artimųjų tar
pe ir su visais gražiai, širdingai 
atsisveikinti. Ir jo kapas bus 
gražiose Šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse. Čikagoje, o ne ku
rtoje nors Sibiro žvysduobėje.

. Teatleidžia Dievas jo žinokis- 
kasias silpnybes, kurių mes visi 
nepajėgiame išvengti! Reiškiu 
širdingą užuojautą našlei Janu- 
tei, dukrai Jūratei, seserims ir 
kitiems giminėms!

D. Adomaitis

Dr Juozas Tautvilą yru vie
na iš tūkstančių rusiškojo ko
munizmo aukų. Jaunystę pra
leidęs mokslui ir pasiruošimui 
gyventi, Jis per vargą ir užsi
spyrimą. įsigijo net du daktaro 
diplomus — teisių ir politinės 
ekonomijos mokslų. Jis taip pat 
išmoko vbkiešiū, italų ir prancū
zų kalbas. ■’

’ Taip pasiruošęs ir vos kelis 
metus panaudoję- sayo žinias 
Lietuvoje, jis įsiveržusių rusų 
okupantų buvo suimtas ir nuteis
tas 25 metams naikinime stovyk- 
lon, vien už tai, kad buvo lietu
vis, baigęs aukštuosius mokslus 
užsienyje. Apvaizda lėmė, kad 
karui prasidėjus jis dar nebuvo 
išvežtas į Rusijos gilumą, o Kau
no sukilėliai — lietuviai išvijo 
rusus, ųesuspėjusius sunaikinti 
kalinių, kaip Jie. .kitur padarė. 
Taip Juozas, save spalva primi
nęs pabaltintą, pelenais pabar
stytą žemę, grįžo i gyvenimą, 
kurį tvarkė kitas okupantas ;— 
vokietis, atėjęs su griežtais ka
ro nuostatais. Už tų nuostatų 
nesilaikymą —- prasižengimus 
grėsė ne amerikoniškas kalėji
mas su steikais, televizijom ir 
sportų, bet labai dažnai mirtis.

Juozas, įsigijęs advokato tei
ses prie vokiečių teismo, stojo 
ginti savo tautiečiu Ll stojo tar
pininku tarp žiauriųjų k^ro nuo
statų ir gyventi norinčio žmo-' 
gaus laisA'ėš ar mirties. Ne kar
tą tątai darė su didele riziką sau 
pačiam. Tuo metu jis sutiko 
savąją-Janutę ir ją vedė. Bet ne
trukus-; Lietuvon grįžtantieji ru
sai. privertė jaunavedžius atsi
durti pietinėje Vokietijoje, Frei- 
burgo mieste. , . .

w "~į /

,Jį£afp eigoje miestas ir jų gy
venamas namas buvo sunaikinti, 
bet Jiedu;-lyg per -stebuklą iš
liko' gyvi.. Karą vokiečiams, pra- 
lėrhėjųs,' Freiburgą užėmė pran
cūzai/atėję su taip pat griežtais 
karo nuostatais. Gavęs, advokato 
teises, prie praneūžų teismo, JuoL 
zas ėmėsi ginti ne tik savuosius 
lietuvius, bet ir vokiečius. Ne 
Vienas įų buvo apsaugotas nuo 
dkros: mirties. Atsimenu, pats 
Juozas man pasakojo apie vie
ną ’lietuvį, kuris arkliuką pasi
kinkęs .vežė sau ir draugapas 
praneeuziško vyno; Karėivia šu- 
lėikytjąs ‘tas ^tautietis įbruko ka4 
reivįui .į saują ’pįįjiištą vokiškų 
mirkiųj Visas reikalas atsidūrė 
karo teisme.:Vokiečiai už tokią 
“prekybą” ir papirkimus tuo me 
tu buvo sušaudomi. Žmonos pra-
šomįs - suimtojo reikalu -.Juozas vas Mengistu Meriam.

' ■— Manoma, kad Vieningos 
Afrikos organizacijos pirminin
ku bus išrinktas Etiopijos atsto-

prie žlugimo. Išeitį jis 
tiktai transfiguracijoje.

drama.; v' - ■ - ?

ludens — žaismo žmogus
pačiu metu, kai Toynbee

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
.LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir moksli 

IBM m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrią, Vine* 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
T. Raukflo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir Y 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio. M. šįleįkio, V. Kašube*, A. Rūkitelės ir JL, Varw 
kūrybos poveikalais. 365 pusk knyga kainuoja tik ?3.

■- > DAINŲ ŠVENT8S LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir to 
tinių lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie (faint 
iventes bei jų istoriją ir eigų. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais dutlmenimk 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kamuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS G Y V ENIMAS, Antano Rūke apralj 
tas luošo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausa; 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Ete 
ratūrinė stucfija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyfr

I^omial paraiyt* rindija įpie Rytprūsius, remiantis Pakalate * 
Labguvos apfikričiij duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienai! 
lietuviui. Leidiny? ffiuetruoto nuotraukom!*, pabaigoje duodami
vitarvardžię p»v<dinini&%Tr Ją vertini*! | voldefiij EaSd 
naudingoje 335 puri, knygoje yra Rytprtfahj Umėhpfa. Kalu* M

> KJ EAUMtS UJU, ralytojoi Petronėlė* Orinfaltėf 
mtnSnal Ir mintyj tpie akmenis Ir vietai nėprft Elefūv-oje ir plr 
malriafa bnlševfkę okupacijų* metais. Knygi turi 234 puslapiu: 
bet kainuoja tik H • i

> JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesūpi* 
to fcr klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikojeĮ tik »« 
Jurgio Jalinsko knygoje «pie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe 
riją, D*b*r būtų jj galim* pavadinti kovotoju ui hnogaus tei»** 
Knyga yrt didelio formato, 265 puslapi*, kainuoja M.

> lATTtTNtS NOYELfS, 5L Ic«čenko kūryba, I. Vahfčli 
F'srtfcnaa, BCW paL kr yfojė yra W aąmojuigų Dorelių. Kaina W

Krryfni pwraim ITW . Chtofa.
r MC«L etmka*! friRl. fFZėC Z^art potnEac

Jockson Parko tiltas (aliejus.R Ūkas Šileikis

Artėjant prof. Vlado Stankos 
š'mtinei gimimo sukakčiai, kar
tojame Chicagoje ska tytos pro
fesoriaus paskaitos pagrindines 
mintis. N. Red.

j (Tęsinys)
Toynbėe pilniausiai pritaria 

karaliaus Kyro minčiai. Cituoja 
šį pavy zdį, nes jis gražiai ilius
truoja j'O suprastą civilizacijos 
raidą. Toynbee mano, kad tik
tai kovojantis žmogus — homo 
militans — yra civilizacijos kū
rėjas.

' Visa Toynbee civilizacijos rai
da yra labai liūdna ir dramatiš
ka. Civilizacija atsiranda, jei

I DŽIAUGSMO ŽMOGUS - CIVILIZA- 
GIJOS KuReJAS - į .

liau minėta .paskaita puvo at
spausdinta maža brošiūrėle. Jam 
tekę ją skaityti Londono ir Švei
carijos mokslo centruose. Ji bu
vo papildyta ir atspausdinta vo
kiškai, o 1947 metais, istorikui 
Huizingai jau mirus, ji buvo iš
versta ir atspausdinta angliškai.

Huizinga, kaip ir Toyu’ .ee, ty
rinėjo visas žmogaus veiklos sri
tis. “Jau' seniai stiprėja many
je įsitikinimas, kad civilizacija 
kyla ir vystosi iš žaismo”, rašė 
olandas. Jis tvirtina, kad žai
dimas yra senesnis už kultūrą. 
Bet kokiai kultūros sąvokai nu
sakyti reikalinga žmonių bend
ruomenė, tuo tarpu gyvuliai iš; 
moksta žaisti ir be žmonių bend
ruomenės.
žaismas yra mūsų kultūros pa
grindas. Toynbee visai nekal
ba apie meną, vos keliom eilu
tėm šį klausimą palietė, tuo tar- 

Huizinga.parašė labai mažai. Bet 
vis tiek jo žaismo žmogus yra 
vertas pasigėrėjimo. Kiekvie
nas Huizingos paliktas puslapis 
yra pilnas naujų minčių.

Bet — ’ žada žmogus žaidžia? 
Žmogus žaidžia, kai jį apima 
džiaugsmas. Kuiziną šio elemen. 
to nepastebėjo. Daug tiksliau 
yra sakyti, kad džiaugsmo žmo
gus — homo gaudens — yra ci
vilizacijos kūrėjas.

Homo gaudens —-džiaugsmo 
žmogus ~ •,- J

Neteisinga tvirtųjtįįy kąd' ci- 
vilizacia prasidėjusiTik&Flprieš 
6,000 metų. Pradžia -padaryta 
tada, kai žmogus pasiėmė į-ran
kas akmenį ir pavartojo jį kaip 

’ ’. Išmokimas vartoti ak
menį leido jam užvaldyti pa
sauli-

Kada jis pradėjo vartęti^ąk- 
menį? Nežinome. Bęt*.galime 

pu Huizinga sako, kad menas, P^akyti, kad žmogig^į^^..

Huizinga mano, kadi įranki.
cija sustoja, gerbūvis ir ramus 
laikotarpis ją: nutraukia.

O kaip su mūsų, vakarų civili
zacija? Toynbee sako, kad ji 
jau esanti irimo stadijoje, ji ei
nanti 
matąs 
Ir vėl

1S-1 .

isil Homo
Tuo

rašė savo tomus apie homo mi- 
■litans ir neviltį, Olandijos isto
rikas John Huizinga galvojo apie 
kitokią istorijos < įvykių, inter
pretaciją. jKai-. jis, tapo išrinktas 
Leyden Universiteto rektorium, 
perskaitė šia proga trumpą pa
skaitą, kuri vadinosi “Homo Lu
dens” — žaismo žmogus.

kilęs iš žaismo; Žaismą jis įžiū.'- 
ri kiekvienoje žmogaus veiklos 
srityje.! Daug žaismo yra tiky
boje, daug žaismo literatūroje, 
poezijoje, mene. Žaismo yra ir 
teisėje. Kada teisėjai apsivelka 
togomis ir užsideda perukus — 
jie žaidžia. Daug žaismo elemen
te yra ir karo vedimo srityje.- 
Daųg žaismo- yra .ir- politikoje. 
Huizinga prieina išvados, >kad 
ne materialiniai žmogaus intere
sai, ne kova troškuliui, šalčiui 
ir badui numarinti kuria civili-

dė akmeniu, o tiktai-vęliau •var^" 
tojo jį, kaip įrankį. Katės ir šu
nys akmenų vartoti nemoka, bet 
žaisti jais gali. Panašiai yra ir 
su vaikais. Panašiai buvo ir su 
žmonėmis.

Šiandien žinome, kad juo dau
giau vartojame ugnies, tuo aukš
tesnė yra civilizacija. Bet kur
kiu būdu žmogus pradėjo vai
toti ugnį. Vokiečių filosofas La
zarus Geiger ir etnologas Muel
ler Leyer priėjo įsitikinimo, kad 
džiaugsmas traukė žmogų prie

Vė- zaciją, bet žaismas. Kūrėjas yra ( ugnies, ne nauda. Žmogus pra-
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GIFT PARCELS TO LITHUANIA
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, I1L 60629 ♦ Tel. 925-2787 

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

MARIJA NOREIKIENĖ

dėjo vartoti ugnį ne maistui ga
mintis, bet žaismui. Niekas ki
tas nesukelia vaikui tiek džiaug-
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g . SIUNTINIAI Į LIETUVA
įl Cosmos Parcels Express Corp.
Ž MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

y 2b01 W. 69th St., Chicago, HL 60629 ♦ Tel. 925-2737
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JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, Ill.

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

i

fe

T*"* 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

TAU, JAUNOJI LIETUVA!
1933 m. ankstyvą liepos mėn. 

15 dienos rytą amerikietis lakūr 
nas Wiley Post iš Floyd Ben
net aerodromo pakilo kelionei 
aplink pasaulį. Valandai- pras
linkus į Lituanicos lėktuvą sėdo 
mūsiškiai sparnuoti lietuviai S. 
Darius ir S. Girėnas. Lėktuvas 
riedėjo beveik visą pasikėlimo 
taką iki pakilimo; Aerodromo 
vadovybė ir stebėję Lituanicą pa. 
sikeliant lengviau atsiduso, kai 
ji išvengė pliukštelėjimo į Ja- 
maicos Įlanką. Mat, .lėktuvas, 
kaip bitelė ratuota^ buvo perT 
krautas. Kaip paukščiai skrenda 
į-gimtinės lizdą, taip S. Dariusi susipurvinęs visas, kaip paršas, 
ir S. Girėnas leidosi į tėvų že- Tu žinai kas tai yra paršas?

Prie paminklo programą at
liks Dainavos ansamblis,Musio 
horale ir kiti.

Registruokitės eisenai, ir dau
giau žinių apie minėjimą gausi
te pas Joną Paukštį, 4428 S. Ca
lifornia Ave., Chicago, Ill. 60632, 
tel. 523-0546 ir Bruce Neberieza, 
tel. 247.4438.

Visi dalyvaukime S. Dariaus 
irS. Girėno minėjime liepęs mėn. 
4 d. 1 vai. 6700 S. California.

- Kaip tau negėda: susitepęs,

mę. Jie pasiekė gimtinę kars
tuose. Anas skridimas buvo pa
aukotas Jaunajai Lietuvai.

Istorinio skridimo 50 metų su. 
kakties minėjimas Chicagoje 
įvyks liepos mėn. 4 d. Iškilmin
ga eisena prasidės 1 vai. 69 Str., 
d įspūdingas minėjimas 2 vai. 
prie S. Dariaus ir S. Girėno pa
minklo.

Daug amerikiečių organizasi- 
jų jau pasižadėjo eisenoje da
lyvauti, laukiama daugiau lie
tuvių organizacijų minėjime da
lyvauti su vėliavomis, plakatais 
Prašoma, kad kiekviena organi
zacija nupirktų ir vainiką. . .r.

smo, kaip ugnis. Pas mus švie
sos ir šilumos užtenka, turime 
elektros, kambariai apšildyti, o 
vis dėlto amerikietis, parėjęs 
namo, uždega židinį. Kuriam tik
slui jis tai daro? Labai papras
tai ‘— šviesa jam sukelia džiaug- 
hmo.

(Bus daugiau)

-------

— Tai sūnus didelės kiaulės, 
— atsakė vaikas.

ENERGY i 
WISE

Change the oil £-~.d 
fltere every 3,000 ;
8,000 miles to a¥€& 
wasting gasoline.

Doni bea Bom Losw(

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbstisi! kitiems, kurie tuos 

: 'darbus dirba.-j r : 'v
• •, SLA ^įsmokėją.dadgįau kaip-AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 

apdraūdų savo nariams. a

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
M } , i .. nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

? Kiekvienas lietuvis įr lietuvių draugas gali
• Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
> Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 

aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 

$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.
SLA — kuopų, yra visose lietuvių kolonijose. ■

Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti. .

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:-

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001 

Tel. (212) 563-2210

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada Ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie, Lietuvį lietuvius 
Ir I!etuvių*kalbą*Jis Ynokėsi kartu su kurt Jauninai ir/prof- K, 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalommtiis, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti.
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYOOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

Miami, Florida Kupletai

Sy JAUNUOLIAI LIETUVOS 
Okupacijose

i Kaip vlsūoniėt, džiaugiuosi pa
sirodant naujom knygom apie 
Lietuvos 1940 mėtų ftekirtię. 
Dienoraščiai, kad ir kartais silp
noki, taip sakant “save išperka”, 
bet "grožinė literatūra” tai jau 
kdš kita!

Peiskaičiau Birutės Kemežai- 
tės "Sudiev! Aš Išeinu...”. Ji ra
šo straipsnius, pyko ant kokio 
ten ją sujaudinusio rašeiyoš. ži
noma, ir aš “gausiu velnių” už 
atvirumą — bet tas man nei šil
ta nei šalta, nes į savo lietuviš
kus rašinius aš žiūriu abejingai: 
inano pirmas rūpestis yra dėl irta, 
ho anglų kalba darbtt, (kaip tea_ 
ho pasaulinė skiltis “Amerifcan 
Scene” ir t. t.). Bitutės roma
nas yra tik didelis užsimojimas, 
nėra “Išbdlgtaš”, ptaUžlbj itet 
“gimlidžistiŠkaš”, b Jkti tfelytiai 
— j it kalba dailiai kai# iš ofi
cialiu patfibtmiiį pattiikiiiių. 
Vis dėlto Bitutė; ačiū Už pdštafi- 
gas, aš tiktai Įvėrtihti gbftis no
rus — ihtkiti kahirftetš Ateities 
rašyffiė. (O dabar, Miėlbji, gė- 

if tedūė Bątišti!).
Ahėjtis Vfikaiiskas

Dvaro viršininkė labai rūpes
tingai po visą dvarą skrajoja ir 
susirinkus plepalus tuojau iš
nešioja. Užpuola tuos, kurie 
dirba ir išmetinėja, juk aš tik 
viena išmitttinga ir teisėja. Iš 
tiktųjų, pati viena nebesugeba 
tvarkytis, bet laimė kad, senus 
šbflelių dvarfe galima laikyti, 
nors jie neprigirdi, bet viršinin
kei komandas duoda — diktuo
ja, tada ji šoka ir dainuoja.

Dvaro "valdovė” visur tik 
triumfuoja, net kumečiai vyrai 
apie ją linguoja. Svarsto, gal
voja — manyčiau gerą laišką 
parašyti, bet gaila, girdėjau, kad 
ji net neskaito it gal blogai ra-j 
šb, geriau aplankyti, pėsisve-i 
cittbtl Ir hub ahotlitfikų apsigin-i 
tl galite nepavėluoti, arba pagy- j

duok pinigų visiems kiek nori, 
kiek tik prašo, bet nereikalauk 
parašo, jei nepasirašo. Viršinin
kė antroji (virėja) perka mais
tą drąsiai, be saiko, nes ją vit- 
šininkė palaikb. Gaihiiia teais- 
tą visokį, dvare žteonės ĮvairūŠ 
kitokie — vieni serga fitfb deš1 
rų, kiti — rtdo ViŠtferidS klm- 
šalų, bet sakyti nieko negali — 
kumetis esi, apie gaspadinę, bū-1 
si pasmerktas per visą gadynę, 
tad taip ir gdrtiitla. Naujo geres
nio teaisto hėišradb, o dvaro vi
rėją prarado. Mat, ji viską žino, 
vos pora savaičių į dvarą įėjo, 
tuoj visus jau seniai, seniai dir
bančius mokinti pradėjo. Nuro
dymus duoda, pūola, drasko, o 
pati nesuprahta nei rašto. Dva
ro darbininkus rfeikia sūhume- 

riih| ji gali duoti, tada dttosimj ruoti, sako, aš negaliu, nemoku, 
geresnės idėgtinės, kai ateis įį kitiems tą darbą tuiit atiduoti, 
mūsų vardines. { štai Velykų rytas saulėtas, gra

Dvaro raštininkas nesupranta žun, o ;dvaro virtuvėj darbas vi
st iiėgitdi, kld žmegus sako — ->ai sunkus* Staiga nebėra jauno 
dėkdjd viehate, o jis tašo pade- pigaus virėjo, tenka dirbti toms, 
ką kitam, tds labai riegėrai, kad kurios pastangas dėjo, kad blo- 
pfiėšihgutrnls darai. Klaidinai gas jisai tol, kol jis išdardėjo, 
žtiidnėš bė jokios maidilės.

Dvaro kasiiiitikas atidžiai taų- 
plis ii- skūpūš, laiko į baiikūs su
dėjus pinigds visuš; ptiė savęs 
piiligų netufl, rėikia mokėti, iš 
kitų gauti žiūri, bht tai niekai, 
jis greit atsiskaito ir labai gerai. 

Dvaro jaunas amerikonas vi
rėjas, tuoj prisistato lietuve, vi
rėjų virėja. Iš karto taip gerai : 
srhagu. kolbos skambėjo, bet kad 
jis turi antrą žmoną, greit pa
aiškėjo. Tada susikrimto dvaro 
vadovės ir sako jam: tu antrą 
žmoną turi, o virtuvėj švaros 
neprižiūri. Tuomet virėjas pa
sistengė gražiai viską išvalyti,! 
bet deja — dvaro gaspadinės ne
susiprato už tai atsiskaityti (ap
mokėti, nes buvo extra darbas). 
Jis laukė ir laukė tų pinigų, o 
“bosų” tiek daug, priekaištų vi
sokių, tada jis suprato — viena 
išeitis tik pasitraukti nuo šito
kių, kurie verčia tik dirbti ir 
dirbti ir nieko nemoka, o išnau
dok mano jėgas kaip ablavoko. 
Aš sienų negriausiu, man reikia 
pinigų, o čia pasirodo ir virtu-1 
vėj dirbant maisto neturiu. Aš* 
juk dvarą prižiūriu ir esu virė-Į 
jas, ne kampų valytojas ir ne j 
šlavėjas. Jeigu extra ką dirbti; 
turiu, už tai 
pinigų.

Visi dvaro 
nes jų daug 
blaškosi tarp 
siems įtikti, bijosi gauti šmeiž
to laiškų, nes ji nenori jų skai
tyti, tad užmiršdama pareigas 
ir pažadus — pradeda pinigus 
švaistyti. Įsakymas griežtas —

O dabar taip greitai iš pirmos 
dienos jau šaukia -— vaitoja, kad 
reikia dvaro virtuvėj vyro virė
jo, būtinai vyro -L* kartoja.

Matote, dvare reikia kiekvie
nam esamoj pozicijoj laikytis, 
apgalvotai, ištvermingai vado
vauti :— tvarkytų nė^ sęneliųdfr 
n e bet ko klausyti. DvaN^yra 
gerbs orientacijosr gėbių,; pro
taujančių ir ryžtingų žmonių ge
riau pasitarti, bet nėatstiimti jų. 
Negalima taip lengvai hiėkinti 
tik kitils, ištiestį gėriau pana
grinėti reiktų ir savus ar save. 
Tik reikia nusiimti akinius juo- 

į dus, visur aplinkui galima bits 
matyti gerus, švarius "puodus”...

Todėl švieskiteės ir tieskimės 
į šių dienų pašaūlį; tad gal pa
matysim naują šviesią saulę — 
lietuviškame dvare. (S)

NIEKO NUOSTABAUS

— Ras jums pasidarė? Kodėl 
taip juokingai sušukavote plau
kus?

— Matai, tamsta, aš pamėg
džioja prancūzų karalienės Ma
rie Antoinette madą...

— Taigi, dabar nesistebiu, 
kad jai nukirto galvą.

PAKVIETIMAS

man reikia gauti j

■ - -u pareigūnai oirba, | 
yra. o viršininkė* 
žmonių, nori vi-;

KOMPLIMENTAI

— Panele Ona, jūs atrodot 
šiandien nepaprastai. Tikras 
grožio pavyzdys!

— O, a, tą pati jau pasakė man 
jūsų draugas Baltramiejus.

— Ach, netikėkit tam mela
giui. jis niekad nepasako teisy
bės

IT’S AMAZING!

Pasikalbėjimas 
Maikio /j 
SU TĖVU

I

1

lite
i
i

suredagavo inž. Domas Adomai
tis. Matytum, koks gražus lei
dinys, su daugybe Varno pa
veikslų. Kas norėjo, gavo prie 
paminklo.

— tlėkuij Tėve už žinias. Gai- 
liūbsi, kad nebuvau tose iškil-! 
mėse. I
, — Tu, Maiki, pradedi zylioti 1 
pas amerikohus, o nežiūri ten, 
kur turėtum žiūrėti.

— Atėlisk, Tėve, ir lik sveikas, j 
Tdi iki pasimatymo. Tik ne^

— Sveikas, Tėve. Kaip pralei
dai kapų puošimo dienas?

—"Žiliai, Maiki, aš buvau Lie
tuvių Tautinėse kapinėse. Maty
kite, kaip gražiai buvo vėliavo
mis papiibšta alėja, kuria mar- 
šavb legionieriai, būghą paleng
va teušdami, o minia sekė paskui 
iki koplyčios. Man šis maršas 
priteinė riiahb gerą bišiulį Petrą 
Sitvoką, su kuriuo mudu teūšė- 
mė turkus. Vėliavų buvo la
bai daūg, iskėltų aflt 100 pėdų ■ 
stiebų. Prie estrados lauke, ša-, užmiršk, Maiki. 
lia koplyčios, vyko bendra ta, 
proga apeigų programa: kalbos, * 
giesmės, kurios užsitęsė pusant- ■ 
ros valandos. Pasibaigus bend
roms mirusiųjų pagerbimo apei
gom,s per rufeiį buvo pranešta, 
kad tuoj prasidės prof, dailinin
ko Adomo Varno paminklo ati-

I dengimo ir pašventinimo apėi- 
Į gos. Minia atėjo prie paminklo.

i

• Viena moteris norėjo pa
matyt daktarą. Įbėgusi i ofisą 
ji surinka:

"Daktarė, aš noriu sužinoti, 
kas yra Blogo su manim”. .

Nepažįstamas asmuo pažvelgė 
į ją nuo galvos ild kojų ir-fsako: |

“Ponia, aš tūriu jums pasaky-, Rahauniiikas Vaclovas Zakaraus- 
ti tris dalykus. Pirma, patar- fcas sukalbėjo maldą ir pašven
čiau numesti svorį bent 50 sva
rų.
save vartodama ddugiaū rriūilo 
ir vandetis. ir, trfečid; aš esu ar
tistas; daktaro ofisas kitam aukš
ti”.

tino paminklą. Balys Pakštas su
Antra, jūs pagi-ažihtumėt asistentu atliko stygomis ir ra-

Vienas vikaras gavo porą bi
lietų į operą. Nusprendė, kad 
jis negali eiti, pašaukia tūlą sa
vo draugą ir sako: "Norėčiau, 
kad jūs eitumėt operon mano 
vietoj, nes aš per nelaimę esu, 
pakviestas kitur vakarienei”...

“Su mielu noru padarytumėm • 
tą; bet mes esam tie nelaimin
gi šeimininkai ką jus užkvietė”...

* ♦ i
NEDAUG

“Ar daug sunaudoja pinigų 
Čhicagos miesto valdžia”?

“Sunaudoja nedaug, bet eik
vojimui, tai nėra galo”...

geliu tai iškilmei priteikytą pro
gramėlę. Paminklo statymo pi r. 
rnihifikas ihž. Doteas Adomaitis 
pasakė kalbą ir pristatė Teodorą 
Blinštrubą kalbėti, po to — dail.

* Miką Šiiėikį, pateinklo statymo 
j komisijos pirmininką.

— O kas toliau buvo, Tėve? 
j — Visi kalbėtojai gražiai įver- 
; tiho mūsų dailininką veteraną, jo 

gyvenimo ir kūrybos nuopelnus 
Lietuvai bei meno kultūrai.

— Ar mūsiškiai frontininkai 
Į dalyvavb paminklo atidengime?

— Aš nemačiau, kad kas būtų 
dalyvavęs. Iš dailininkų mačiau 
tik dail. Bronių Muriną, gal bu
vo jų ir daugiau. Matai, Maiki, 

į jeigu žmogus nepriklausai ko
kiai politinei grupei, tai tu nie
ko ir nereiški. Jeigu rėkausi, 
pešies, plūšies, tai būsi garsus. 
Mano supratimu, inteligentas 
žmogus dirba ramiai, tyliai. Toks 
buvo ir prof. Varnas. Varnas 
nuo pat atvykimo į JAV buvo 
kaip atstumtas tūlos politinė: 
grupės, atseit, frontininkų. Ta.

> čiau jis ir jo žmona "Mariukas' 
turėjo daug gerbėjų. Dome Pe- 
trbtytė juodu globojo iki mir
ties. Ta mergaitė, nusipelnė di 
dėlės pagarbos. Ji buvo kaip 
Vainų šeimos dukra. Kartu su 
t. a. Varnienė, Montessori me
todu turėjo atsilikusių vaikų 
darželį. Petrulytė pa? ateeriko- 
nus veikė Montessori sistemos 
veikloje bet paškiitiniu metu 
fiutraukė savo veiklą ir globoje 
lik abu VaimUs, jų gilioje senat 
vėje. Po metų mirė ir Varno 
žfrtoiia Marija. Pasibaigus pa- 
tethklo dtirferttgimo apeigoms, 
buvo sugiedotas Lietuvos him
nas.

— O kas buvo paminklo archi 
tekt; i S. Tėvb?

— .Romas Morolinuskas.
11ai. bis garsusis sktilptdrlus. 

j — gražūs p^rtirhklas?
Labai gražtts. Viduryje 

kabas Adomo.VtrtTio veidai, apa 
čioje jųdviejų vardai. Buvo iš
leista.* ta proga leidinėlis, kuri kos iš kišenės paprašyti "tipso” .

• Smarkiai daugėja jaunuolių j 
agresija, neramumai ir nusikal
imai. Austrijos kancleris Bru

no Kreisky nurodo, kad tik su-j 
per jėgos gali tartis dėl karo 
pavojaus. Jaunuolių sukilimas 
ir demonstracijos dembkrati- 
niuose kraštuose daug rimtesni, 
negu studentų sukilimas 1963 
metais. Vienas Paryžiaus laik
raštis įspėjo: "Visa jaunoji kar
ta, ne tik studentai, liet vysku
pai .nori parodyti kokios baisios 
Karo pasėkos, bet iš kitos pusės 
žiūrint, sudaro didelį pavojų de. 
rhokradjai, kai vieni nori nusi
ginkluoti, o kiti ginkluojasi.

• Jaunuoliai neturėdami dar
bo, gyvena kaip gyvuliai, sako 
Kenneth Livingstone, Londono 
Tarybos pirmlhinkas. Anglijos 
sostinėje yra jaunuolių tūkstan
čiai, kurie gatvėse valkiojasi ir 
gyvena labai blogai, sako Dai
ly Telegraph.

• Pietinėje Australijos daly
je 24 valandas siautė didelis vė
jas. kai degė prerijos ir miškai. 
Nudegė 740 akru plotas, sudegė 
2.000 namų, 70 bažnyčių, daug 
rrtdkyklų, nuostolių padaryta 
virš 45 milijonų dolerių. Prane
šime nepasakyta klek žmonių 
hukentėjo hub sausros išsiplėtu
sių gaisrų. Don Pilotas

TIKRAS ŠALTIS

— Oras >\iaskoj nepaprastai 
šaltas. Tbrmome4rrs dažnai ro
lė 50 laipsirių zert.iau zero — 
pasakoja vienas keleivis... ■

— Tai niekis Kanadoj žiemos 
alku, aš įsiregistravau vienam 
lotely ir taip buvo šalta, kad 
patarnautojas nedrįso išimti ran

ži

Bolševizmas — vagilį gauja, 
Susibūrus durniti sauja, 
Boiševizmas šeimas ardo, 
Natinis drasko, visus tardo.

Bolševizmas tautas eftgia, 
Pažangoje atgal žengia. 
Bolševizmas visus smukdo, 
Komisarus riebiai tukdo.

Bolševizmas namus griauna 
Ir nekaltus žmones piauna. 
Bolševizmas skurdų neša, 
Žmonių tuitus plikai peša.

Bolševizmas dorą ėda, 
Parazitas, tautų gėda.
Bolševizmas šnipų lizdas, 
Ten Sukrautas melų iždas.

Bolševizmas tautų priešas 
Ir žudikas žmonių viešas. 
Bolševizmas vaidus kelia 
Ir vienybę visur skelia.

Bolševizmas žmones šaudo
Ir pasaulį kraūjuj maudo. 
Bolševizmas badą duoda, 
Atgabena dieną juodą.

Bolševizmas ūkius drasko,
Į kolchozus žmones blaško.
Bolševizmas tvarką trukdo, 
Taiką griauna, kerštą ugdo.

Bolševizmas jau pasenęs, 
Kriminalas, besmegenis. 
Bolševizmas beprotybė, 
Jis naikina nuosavybę.

Bolševizmas spaudą gniaužia, 
Mokslą griauna, myga^laužia. 
Bolševizmas Valią smukdo, 
Tobulėti, kilti trukdo.

Bolševizmas ligų peras, ' ■'r T' -*- 
Iš jo kyla skurdas, maras.
Bolševizmas vergus daro, 
Į vergiją žmones varo.

Bolševizmas peklos tarnas, 
Belzebubo šiltas skvernas.
Bolševizmas velnio miestas, 
Jis išdaužo šVėhtaš vietas.

Bolševizmas Dievą spiaudo, 
Nelabiesiems sielas gaudo.
Bolševizmas tamsus, jubdas, 
Smala dvokia, metų puodas.

Bolševizmas driskių štabas
Ir kaukuolių platus grabas.
Boisexnzhias dingus laimė, 
Nuolatinė žmonių baimė.

Bolševizmas baisus baubas j 
Netikrumas, naktų siaubas. 
Bolševizmas čion pasėtas, 
Paties kipšo išperėtas.

i

Perkūnas

— Yra tas, kad dabar žuvis iš-

— Prieš karą turėjome šimtą glau, ir žuvies nebeteatbmč. Kas 
kilometrų Baltijos pajūrio ir pil- yra?
nūs šaldytuvus žuvies; dabar tu
rime pajūrio penkis kartus dau- sisklaidė plačiais pajūriais.

[IL Wednesdav. June 15 1983
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Mes negalime tylėti...

lt f "

*

Jau daug kartų mūsų išeiviškoje spaudoje buvo pri
rašyta nuogąstavimų, kad kažkas yra netvarkoje su mū
sų Vasario Šešioliktosios gimnazijosJmdkinių ėkskursi-. 
jomis į okupuotą Lietuvą. Ne vieną: kartą'buvo rašyta,; 
kad josios mokiniai yra nuolatiniai ten lankytojai kaip 
“Tėviškės” draugijos pakviestieji svečiai. Jie ten labai 
artimai bendrauja su okupanto statytiniais.

. Aišku, toks mūsų jaunojo ’atžalyno bendravimas su 
okupanto šamdiniais nėranaudingas Lietuvos laisvės, 
kovai, kadangi okupantas" Sugebės’ jam.“išplauti” sme
genis, o tokie labai daug pasitarnaus pavergėjui. _ j

Mes tylime, nekeliame balso, kai tėvas ar motina ten 
keliauja kaip turistai ir kartu .vežasi dukrą ar sūnų 
parodyti savo gimtąjį kraštą, tėviškės laukus, savo tėvų 
kapus, aplankyti savo-gimines, parodyti uždarytas Vii-- 
niuje ar Kaune bažnyčias,-paverstas sandėliais, koncertų 
salėmis, ateizmo muziejais, paveikslų galerijomis ir pa^ 
liktos be'kunigų. v i

Bet negalėjome .tylėti, kai. mūsų, jaunimas buvo siun
čiamas į okupuotą ‘Uiėtuyą, J “kapsukinius' kursus, oku
panto įsteigtus neva lituanistikoje atsinaujinti. Mes’“ 
galėjome tylėti, kai išeivijos-.lietuviukai buvo siunčiami 
Į pionierių stovyklas. Mes ‘negalime tylėti, kai šiandien 
mūsų visuomenei nežinomi asmenys organizuoja Vasario, 
šešioliktosios gįmnazi jos -mokinių turistines keliones,gai 
juos kviečia būti svečiais “generolo”'Petronio, mūsų tau
tos išdaviko. . ’

Ir kas būdinga, kad okupantas mokinių turistines-ke
liones išnaudoja savo melo propagandai sustiprinti. An
tai, “Gimtojo krašto” repęrterįaų daro pasikalbėjimus ne 
tik su Amerikos paraudusiais lietuviais, bet ir su minė
tos gimnazijos mokiniais, kurie reporteriams pripasakoja 
gražių pagyrų apie pavergėjo į -Lietuvą atneštą kultūrą, 
kas pasitarnauja tam, kad pridengtų žiaurią okupacijos 
vergovę. Ir kas dar būdinga, kad tokie pokalbininkai 
vengia minėti Vasario 16-osios gimnazijos vardo. Jie savo

šioliktosios vardas yra pasibaisėtinas, kuris gali pakenkti 
arba net nuversti okupanto valdžią. Bet, re datos j>psės, i 
kiek tokių ekskursijų organizatoriai turi tavyje Tautinės 
savigarbos, kurie vilioja mokinius pasinaudoti okupanto 
malone, ir kam jie tuo pasitarnauja? Juk tai turėtų būti 
aišku kiekvienam sąžiningam lietuviui. . J

Ir kokie naudingi okupanto melo propagandai pri- I 
dengti tokie šios gimnazijos mokinių daromi pokalbiai, • 
liudija kad ir Lino Žukausko pokalbis, atspausdintas 
“Gimtajame krašte” gegužės men. 12 dieną. Taip pat : 
greta jo yra atspausdintas ir Algirdo Strūmskio žiaurus! 
apšmeižimas kun. A. Svarinsko. Paskaičius mokinio Lino • 
Žukausko pasikalbėjime padarytus pareiškimus, tenka
tik klausti, kodėl šis kunigas toks niekšas, kodėl jis taip : 
elgiasi, nes jis tų laimingų lietuvių gyvenimą savo kri
minaliniais veiksmais drumsčia ir jiems tik kenkia.

Manau, kad skaitytojams bus ne tik ųdomu, 'bet 'ir; 
naudinga žinoti, ką šis mūsų lietuviškos ’gimnazijos mb-’ 
kinys, ten nuvykęs, prišnekėjo:

“Esu iš Čikagos, Lietuvoje pirmą kartą. Apie sa
vo tėvelių'gimtinę —Nemuno kraštą—nup pat mažų', 
dienų labai daug girdėjau ir,’^ar nežinodamas, pa J 
matysiu ar ne Lietuvą, buvau susikūręs jos‘vafzUąį 
"Dabar matau, kad ji daug kuo.Skiriasi nuo tikrovės^ 
Tėveliai paliko Lietuvą skurdžią, vargstančią, o aš 
radau ją tokią stebėtinai gražią, ’ didėliais miestais,' 
naujomis gamyklomis ir fabrikais išsištącriimą, "pla
čiomis autostradomis išsitiesusią,! mačiau’gražiai ap
sirėdžiusius, ramius ir laimingus,"žmones. Labai no
rėčiau Lietuvoje ilgiau pagyventi. Čia nejauti toš 
karštligiškos skubos, žmonės vieni' kitiems draugiški, 
ir malonūs. Smagu, kad gali visur ’liėtiiviškai kalbėti; 
ir vis tave supranta... viskas man būvo; netikėtai 
nauja, turėsiu .ką prisimihii, 'kitiietire'’Vapa®'dkoti”'. \.
Šiam jaunuoliui' būnant Petronio viešnagėje, greitį 

jarū “ispi‘p.vė”'š^nėgėnis ir jispasižaįa,įgrįžęs, 'juos 'piaųtf 
kitiems... Argi okupantui neapsimokėjo- globoti, atvykūšįt 
Vilniun Liną? ’ _ •:

Arba ir vėl kita, Lidija Kairytė,^pareiškia ^ąyo.pa-^ 
šnėkovei: “.. . nustebino mane tai, kaip ip'as jus: rūpiiia-;j 
masi žmogaus sveikata, poilsiu, kiek 'daug lėšų tam skiria, 
valstybė ir kiek nedaug tekamuoja pačiam -žmogui. •(.,._.) 
Pamačiau gimines: visi Jie čia neblogai gyvėiia —tūril 
•gerus butus ir ’gerus baldus, ’ ir visa ’kita”. :.

Man rodos, už tokius šių “turistų” daromus pareis^ 
kimūs yra ‘ atsdkihgi ir šios ^gimnazijos ^vadovai, tiors ■ hf 
bando save pdteisinti, "kad jie Jiėra įįjėgus ūždraūsti 
tokias keliones. Bet .tada gimnazijos vaddvybėjtokiųs tu-j 
retų paruošti tokiai kelionei, kad žinotų, kur ‘jie '-vyksta^ 
kad vyksta ten ne vien gražia ’Lietuvos jgamta' pasigro-į 
žėti, autostradomis,-giminių-gerais baldais ir neblogais; 
butais, pamatyti 'gražiai iapširėngusiūs vergus, 'nors jie; 
atrodo ramūs’ir laimingi žmonės. lBet "tūrėtų’žinoti, kad; 
WsrkMštas yra žiauraus pavergėjo pavergtas, -kuris tūks-i,' 
tančfus'lietuvių nukankino.ir juos nužudė, kad Lietuvoj 
žemė yra primirkusi lietuvių ^ašaromis ir ikrauju. Kadi 
ten daug kalėjimų, kuriuose kankinami -mūsų lietuviai’ 
patriotai; ir kad ten gyveną jų giminės yra beteisiai 
vėrgaį. Ten mokyklose yra persekiojami 'mokiniai, tkuriei 
drįsta’lankyti bažnyčią, nuo jų kaklo mokytojai nuplėšiu 
medalikėlius. Ten knygynuose nej-1, - -: ‘ - 1
knygės, nei religinė spauda ar religinės ^knygos. TaijlTu-1 
dija LKB Kronikos, kurios slapta yra skleidžiamos.'Už-

iiji J j T.

VLIKo pirm. dr. Kazio Bobelio kalba
(Pasakyta Ū983 m. gegužės ”29'd. Lietuvių Krikščionių

Demokratų Sąjungos konferenrijoje. Chicagdje) 

(Tęsinys)

'ilgą -laiku priglušintos, iš- 
baikštintos, ekonominiai silpnos 
Europos -valstybės rūpinosi tik 
grynai savo oru, išgyvenimais, 
savo išsilaikymu, savo koegzis- 

.tenėija su kitomis valstybėmis^ 
Joms visai nerūpėjo kitų vals-

! lybių interesai bei ką nors pa-. 
,sakyti už, kitos valstybės Jaisvę; 
Jie buvo ilgo karo nuvarginti ir 
Išslšemę Tizimaj 'bei, ekonomi
niai. “Bet didieji Ėurppds'politi
kai, kaip Adenaueris/ DėG^sįerų 
taip pat .^huhianas,., ’’suprato,

i

kad Europos valstybės vienos; 
nėra pajėgios atsispirti dide
liam galiūnui Sovietų S-gai. Dėl. 
to jie pamažu pradėjo grupuotis 
ir orgapizuoti Eurojios .parla-j 
mentą. Pirmasis Robertas Sėhu-j 
manas, prancūzų politikas,, su-' 
šaūkė Europos ekonomrnęs kon- 
Lerendųas. Ėraažioje .įsijungė 
tik šešios valstybes. Po ikieiš 
laiko, vis daugiau ir daugiai!1 
valstybių prisidėjo, .ir .pradėjo' 
siek stiek -stiprėti. Vienu laikū 
stiprėjo, kitu dar .silpnojo, dėl 
į vaikių .vyriausybių pąsikeitirrtd- 
-^įvairiošę Europos valstybėse?

• ~ ■ 
tat. tokie turistai turėtų būti paruošti būti atsargiems.^ 

■ hės \ okupantas ir :‘ jo šūmHiirfai yia Iklaštiiįgi.

-ruajii, ji v.auuvauja. .jullcuu.^

kai šios>ginųiąrijbs;mQįuiuai ten -vyksta,', daro opasikalbė-’ 
jųnuš, tačiau ;iiėteko ^girdėti, Idad juos ’gimnazijos vądoJ 
vai' būtų jaruošę'tokiai .kelionei. . .. . 4

Minėjau, kad toje -pačioje “Gimtojo krašto’; laidoje, 
bųyb 5biūųnai suniėkihtas, Jajpšmėizias Įir Join. A. ~Sva-‘ 

-rinskas, kaįp vaikų .apgavikas, Jkuris liepia melstis už 
tuos .l|ętuyųįs ‘kąnkiniųSj ‘kurie, Jo manymu, yra 
didvyriai. Jlžtat’jis pristatomas'kaip’ sdkčius j girtuoklis,} 
kaip Jaunimo Tekintojas. "Jis r^inasi-^i^lbot^nis^gah-^ 
jomis, ginkluotais buf žūažihiare ‘ načidnalištįis. t Jis; šavtf 
namuose kaupė ^antitarybinę’literaffi^ ‘Ir kiek-dar daūg 

‘visokiais kitais; šmeižtais jis suterštas! .į
Tuo tarpu Vasario16-osios gimnazijos mokinių pask 

kakymai, marš ;ir’ netiesiogiai, kuri. "A. 'Svarintą, ’tokiais 
šlne^tais ktpk’alfiiiią, -parodo, kad jis Tikrai vertas įa-' 
šmėr kimo...

ę ( Į r i * T ■ ____________________ _ _ ____

;Įd6mu, '^r Lino .Žukausko tėvai kada noi^'jam. kakt 
bėjo, kas .vykstą .šiandien okupuotoje -Lietuvoje. Tiesa,- 
jie Jam" kalbėjo, .kad :paliko skurdžią1 ir .vargstančią ;Eie4 
tuvąJ© >ps, ’išdaviko lietuvio Petronio giobbjamaš/išvydo' 
ne tik stebėtinai gražią Lietuvą, bet ir gražiai apsirėdžiu
sius, ’.faniiūs Ibėi ’laimingus žmones. Tikrai, skaudu, kad 

. .v -r. . okupantui sekasi, ir per trumpą laiką, mūsų busimiesiems
parduodamos malda- 'kdvot'ojams'>'der pavergtos tautos laisvės’išplauti smege-

• misfaip,’kaipsiam'jaunuoliui-iš'Chicagos.
A. Svildriis

Bet Europos Parlamentas nuo
latos augo irstiprejo. Ir 1978 ar 
•1979 metais "Europoje buvo pra- 
, vesti '.pirmięji laisvi rinkiniai į 
Eupopos Parlamentu. Europos 
Parlamentas yra sudarytas iš 
dviejų rūmų, arba, kaip jie va
dina, two Chambers; reiškia, 
dvi kameros. Viena yra parla
mentarų, grynai žmonių masės 
išrinktų atstovų iš politinių par
tijų, kita yra užsienio reikalų 
ministrų, kuriuos paskiria vals
tybės, kurios yra narės to par
lamento.

Europos Parlamentų sudaro 
iš viso septynios politinės par
tijos ir jos yra renkamos kiek
vienos Europos valstybės, šiuo 
mėtų Europos Parlamente yra 
'424 atstovai: 125 soc’aldemo- 
’kratai, 117 krikščionių demo- 
’kratų, 63 komunistai, 38 libera
lai ir Tcairieji demokratai, 22 
Europos progresyvus demokra
tai, 18 technikos politikos pase
kėjų, :kurie remia savo politiką 

.grynai techniniu progresu, ir 
TO yra nepriklausomas blokas.

iDabar, kaip papulti į Europos 
Parlamentą? Į Europos Parla
mentą, valstybės, ’kurios turi 

.politines partijas Europos vals
tybėse, 'dalėišldme, Vokietijoje, 
,jos turi turėti tam tikrą skaičių 
savo atstovų išrinktų į tos vals

tybės .parlamentą, taip pat 
Pr“cQzijaiir .Ąnglįja turi turėti 

Įtp^iogmęs (panašias) politines 
-partįjas, kurioj .irgi išrinktos j 
tų valstybių parlamentą. Tada 

piaskelbia rin- 
’Xmius,' kad 'kddSldemdkratai, 
artkščtonys demokratai ir pana
šiai -darys bąlsįyimus- tokių -ir 
tokiu laiku, kadį pinkus par
ijų ^atstovus T^l^rdpos Par.^r- 

: metilą. Skaięnis1^ nustatomas. 
pagal tai, 'kiek tos part:jos turi 

•atstovų savo yaistybių parla
mentuose. To išvadoje, aš j ums 
daviau tuos Skaičius, kurie pa- 

' rodo Europos Parlamento sudė
ti. Tie Europos Parlamento na
rai daro ^ren^mus, ' nu tari
mus, ‘bėf praktiškai jų nevykdo. 

Tykdo Užsienio “eikalų Minist
rų Luniai. Europos Parlame::- 
“s nutaria,^padaro Sprendimus 
T. .^“Sdimūs perduoda 
“ęk^yti ^užsienio reikalų niinis- 
'tėrįanis,‘‘kurie turi tuos nu ta r i- 
rrtus’ prakfSkai.-įgyvėrtainti.

. ^Bus 'tte’tigiau)

— Valstybės departamentas 
nutarė .paskirti daugiau maisto 
badaujančioms Afrikos tau
toms.

— Angių Turislų įstaigos duo
menimis, šiais metais 57% bri
tų planuoja vykti atostogų. 22% 
atostogas praleis užsienyje. 1980 
metais atostogų vyko 66%.

HENRIKAS SINKEVIČIUS

K R Y Ž l Uė'čl A i
TTęsfiiyš)

— 0 anglai ir škotai, ’kuriuos ‘Burgundijoje 
esu matęs.

— Mačiau ir aš juos Malbur^e, — ;pęrtraukė 
mozūras. — Narsūs kariai, bet neduok Dieve 
jiems su šitais susitikti! Jų septynerių metų vai
kas jau valgyti negauna, kol jis sau maistą nuo 
pušies viršūnės strėle nušauna.

— Apie ką kalbate? — staiga įsiterpė Zbyška.
— Apie mūsų ir anglų lankininkus, šitas ri

teris pasakoja, kad anglai, o'ypač škotai yra taik
liausi lankininkai.

— Mačiau ir aš juos prie Vilniaus ir girdėjau 
jų strėles zvimbiant pagal ausį, 'feūvo ten visų 
kraštų riterių, kurie tvirtino mus be druskos su- 
valgysią, bet pabandę ^kartą 'kitą, netėko noro 
valgyti. . . ,

Mackus nusijuokė ir pakartojo Zbyškos žo
džius de Lorchei.

— Kalbėjo apie tai įvairiose pilyse, — atsakė 
lotaringietis, — labai garbino jūsų riterių atkak
lumą, bet ir peikė, kad pagonis gina nuo kryžiaus.

_ Gynėme žmones, .kurie norėjo krikštytis, 
nuo uzpu. ’ mo ir neteisybės. V$teČiAi ndri.kad 
jie pagonys liktų, » es tada būtų priežastis ka
riauti.

— Die' as apie tai nuspręs,—atsakė de Lorche.

— Gal ir nebeužilgo, — pridėjo Mackus.
Bet lotaringietis, išgirdęs, kad Zbyška buvo 

■prie'Vilniaus, pradėjo jį klausinėti, nes žinia £pie 
'ten įvykusius mūšius ir riterių dvikovas jau pla
čiai pasaulyje buvo pasklidusi. Ypač ta dvikova, 
įjkurią keturi lenkų riteriai buvo iššaukę keturis 

’prancūzus, buvo sudilginusi vakarų riterių vaiz-* 
duotę. *Todėl de Lorche pradėjo Zbyška labiau 
vertinti, kaip žmogų, dalyvavusį tokiose žyniidŠe 
kautynėse. Jis džiaugėsi savo širdyje, kad ne^Sii* 
bet kokiu riteriu teks jam susirentti. «

Jie vyko toliau paviršutiniškai taikūs, būda
mi vienas antram paslaugūs postoviuose ir vai
šindamiesi vynu, kurio de Lorche turėjo dideles 
atsargas savo vežimuose. Kai iš jo pasikalbėjimo1 
su Mackum paaiškėjo, kad Ulrika de Elner ma
gai teisybę nėra mergaitė, bet keturiasdesimtė js- 
tekęjusi moteris, turinti 6 vaikus, Zbyškos širfcis 
dar labiau .įširdo, kad tas svetimšalis drįsta «tą 
moterį ne tik lyginti su Danute, bet net ir aukš
čiau ją iškelti. Bet jis kartu pagalvojo/ka'd šifeįs’ 
žmogus yra nevisai sveiko proto, kuriam tamsi 
celė ir kūno plakimas tiktų geriau kaip klaidžio
jimas po pasaulį — ir ta mintis sulaikė jo dabar-! 
tinio pykčio išsiveržimą. t

— Ai’ nemanote, — tarė Mackui, — kad^įk- 
toji dvasia jam protą sumaišė? vGal velnias se8i 
jo galvoje, kaip kirminas riešute, ir yra pasi- 

. rengęs naktį į kurį mūsų peršokti? Reikia mums 
būti atsargiems.

Mackus t?i užginei’m h^t ^radėjo su tam tik-

ru neramumu .sekti lotarinederi ir pagaliau tarė: 
j —Teartais'būna, "kad šimtas ir daugiau jų 
apsėda kurį žmogų, o susikimšę būdami mielai 
ieško vietos kituose žmonėse apsigyventi. 'Blo-? 
giausia piktoji dvasia yra mrotorsTpavaryta.

Paskui -staiga khėipėsi J i;ritefį:
—;Garbė Kežui"IKrUtūi!

( — Ir aš jį garbinu, — nustebęs ^atsakė de 
Lbrcne.

j ’Mačkus‘žgdlht'Tnai ’-rLųšltafnino. 5
— Na, matote, -—: sdko,jei Jis būtų velnio 

apsėstas, tuojau būtų vėmalais per gerklę išėjęs 
*aiba būtų' partfėrtkęs’ riterį žemėn, nes’Tiš jį štai- 
'ga ^khĮpaiį Gajimejoti
j .Raniiai lieliavo toliau. •Iš'.CieehanoTO į Pras- 
■nyšą nebuvo toli dr -geras šaūkiys vasaros TŪetu 
ant gero, arklio .per 'dvi valakas galėjo ’’'sukarti iš 

Naėnb!'Wėstoj Bet jie dėl nakfiės jojo žy-
.m^ai lėčiau, be f 0,^1 posto via i ar sniego pušnys miš- 
ke kelionę trukdė. ,Ėe to, He išjojo gerai*bo’vidurnakčio, ^toįtėr^^lįjlnĮgajįščio ‘ meSziokUnį dvarą, 

esantį' už Prasnyšo misltų krašte, al^jlko .prieš 
■'aūšra. Dyaro4robfeeys'Aovejo tarytuihtatsireihęs - 
• į ’iflif&ą, įdėlis, 'zė’/nas, ’nfedinis, kurio latiguOse 
(žibėjo stiklai. "Priėš harnūs gaGnia buvo matyti 
■ ^uįin^o rentinys ir du tvartai (arkliam^, o apie 
fvisąjlvaro kiemą grupavosi pašfūrės, paskuboinis 
padafytosTŠ^pušihlų šakų, ir kailinės’jialapifiės. 
Aušros .prieblandoje ryškiai žėravo ugnies laužai 
prie ’ palapinių, "apie buriuos grupavosi medžio
tojai, vilnomis į viršų kailiniais ir lapiniais, vilki

niais ir taikiniais batais. De Lorche atrodė, kad 
mato laukinius dvikojus žvėris, nes dauguma šitų 
žmonių buvo užsimaukšlinę ant galvų kepures iš 
žvėrių galvų kailių. Vieni stovėjo ietimis, kiti 
kilpiniais pasirėmę, dar kiti buvo užsiėmę virvi
nių tinklų pynimu ;3citi vėl vartė ugnyje kepamus 
zubrų ir elnių kumpius, numatytus rytmetinei už
kandai. Laužų ’pagairės krito'ant šriiėgo, nušvies
damos tas ‘laukines figūras, pritemdytas laužų 
dūmų, 'kvėpuojamojo oro ir kepamų mėsų garų. 
Už jų buvo matyti rausvi milžiniškų pifšų lieme
nys ir nauji žmonių būriai, kurių daugybė ste
bino j tokį medžioklinį vaizdą neįpratusį lota- 
'ringietį.
!( — Jūsų "kunigaikščiai, — tarė, — eina į me-
džiiŪdę'taip,'kaip į karo žygį.

i — Kad žinotumėte, — atsakė Mackus. — 
jiems netrūksta ūei.metfžioklėsjrankių, nei žmo
nių. Tėi4yra*kūni^a1kšffo medžiotojai,bet yra i * 
T5kių,*kŪHe čia’dhj^olsgnuiVta^ niiškij prekiauti.

— Ką veiksime, — pertraukė Zbyš’ia, — dva
ras dar tebemiega.

—'Baladksime. kol- prisikels, — atšovė Mac- 
'kbs. — Negi belsimės \ duris ir žadinsime kuni
gaikštį, savo valdovą.

* (Bus daugiau)
« W i.

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTI ''NAUJIENOS”
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Šv. Kapo kapinėse 1982 m. ge- atnašavo kun. V. Kriščiunevi- 
gužės mėn. buvo palaidotas tau- čius, velionio palaikai nulydėti 
rus lietuvis a. a. Mikas Sviders- 
kas. š. m. birželio 5 d. šv. An
tano parapijos šventovėje buvo 
atnašautos šv. Mišios už jo vėlę. 
Mišias, kurias užprašė dukra 
Niolė ir žentas Marijonas Šnapš
čiai, atnašavo tos parapijos kle
bonas kun. Alfonsas Babonas. 
Auką prie altoriaus nešė anū
kėlės Rūta ir Vytė šnapštytės. 
Mišių metu iškilmingas giesmes 
giedojo parapijos choras, va
dovaujamas muziko Stasio Sli
žio. Solo giedojo Birute Januš
kienė.

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

tokiu adresu;
Naajk&os, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wastchacter Community klinika* 
Medicinos direktorių*

1938 S. Manhoim Rd, Weotchostar, 111. 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis

PRANEŠIMAI

Tel: 562-2727 arba 562-272§

Stfvk* 855-4504, P«9» 04058

Amerikos Lietuviu Piliečiy Pašal
pos klubo pusmetinis nariy susirinki
mas įvyks šeštadienį, birželio 18 d., 
2 vaL popiet, Anelės Kojak salėje, 
4500 S. Talman Avė. Nariai prašomi 
atsilankyti, nes yra svarbių reikalų 
aptarti. Po šio susirinkimo, klubas 
išeina vasaros atostogų. Visi daly
vaukite. Bus vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.
GYDYTOJAS 11 CHIRURGAS, 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3907 WMt 103rd Str—t
Vilanrirn pgggl

OHIO SOSTINĖ JAU YRA 
170 METU SENUMO

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2418 W. 711 SL T»L 737-5149 

Tikrina akis. Pritiko akiniu 

ir “contact lenses”,

Columbus, Ohio — valstijos 
sostinė buvo įkurta prie Scioto 
upės 1812 metais. Pirmaisiais me 
tais ten apsigyveno 300 žmonių, 
o sekančiais ten jau buvo 700.

1816 metais ten buvo pastaty
tas kapitelius ir kalėjimas. Šian
dien Columbus, Ohio turi 96,430 
gyventojų, yra stambus plieno 
pramonės ir žemės ūkio centras, 
kurį pasiekia 5 geležinkelių li
nijos .

Tuoj po šv. Mišių būrelis 
Šnapscių draugų ir artimų susi
rinko šv. Kapo kapinėse prie 
velionio Miko kapo. Maldoms 
vadovavo ir paminklinį akmenį 
pašventino kun. A. Sabonas, Vi
si dalyvavusieji sugiedojo Mari
ja, Marija. Niole ir Marijonas 
šnapščiai pakvietė visus dalyvius 
vaišėms švedų valgyklom Tuo 
ir baigėsi paminklinio akmens 
apeigos.

Vėl du nauji kapai

A. A. A. Radzevikius
su-Antanas Radzevičius mirė 

laukęs 76 metus, kilęs iš Alvy- 
tų valse., Vilkaviškio apskr. Kaip 
ir daugelis į Ameriką atvyko 
1949 metais. Buvo pašarvotas 
C. Step laidojimo koplyčioje. 
Rožines atkalbėjo Dievo Apvaiz
dos parap. klebonas kun. V. Kris 
čiunevičius. Priklausė kai ku
rioms organizacijoms. Atsisvei
kinimo žodį tarė artimas drau-p 
gas Juozas Lesčinskas.
Po gedulingų pamaldų, kurias

FLORIDA

PERK KAUSTYMAI

OfMe tetefeMK 774-2888, 
Imriirtnil— MMU 448-5545

— Indonezijoje saulės užte
mimas praeitą penktadienį tęsė
si penkias minutes.

— Sakoma, kad šiuo melu 
stipriausias demokratų partijos 
kandidatas prezidento parei
goms yra Walter Mondale.

LaMimal — Pilna apdraada 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA kartele*.

LiERtNAS. T*L 925-8841

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSL8S IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST 43rd STREET

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija, 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 337IS 

Tek (8132 321-42OS

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

SOPHIE BARČUS

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

ANTANAS CHERMAN 2424 West 69th Street Tel. RE 7-1213

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORLAI

* LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

■
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4348 So. California Av
3-3572

tADIJO iilMOS VALANDOS 

fieiudieniaii tr sekauliMiiala

7159 So. MAPLEWOOD AVI, 
CHICAGO, IL 40829

1
I

po gedulingų H 
mauzoliejuje. P 
i ir pažįstami g 
suteikti jam"

Stotiaa WOPA - 1498 AM 
tramiluolsMh * mū*y atvdUef 

MfiĘuetta Parka.

Veda|« — Aldona Davfrw 
TaWu 778-1543

A^drauatu parkraustymaa 
ii ivairiy atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
TaL 374-1882 arta 3744994

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro 

Viaoa baidot iš WCEV įtoOa, 
banga 1450 AM.

U. Petersburg, Fbu, 12:30 vai. p.p.
Ii WT1S wtodea. 1110 AM banža

2U4 W. 71st Street

ChieARo, niinott 60622 
Td«L 778-6374

Mylimai Mamytei

A. A. ANELEI KINČINIENEI 
mirus,

jos dukrai CECILIJAI, sūnui JONUI ir kiliems giminėms 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

ŠV. KRYŽIAUS PAR. LIETUVIŲ KOMITETAS:
Magdalena ir Pranas šulai,
Julius ir Paulina Mačiuliai,
dr. Vytautas Tauras, Juozas Ankus,
Erna Dadenienė, Saulius Kuprys ir Algis Regis 
bei velionės kaimynai: R. Misiūnas,
K. ir E. Januliai, S. Norwood, M. Kaczmarek,
E. Tijerina, F. Tamczak ir B. Kaczmarek.

“Li et u vos Aidai”
KAŽI BRAZDŽIONYT4

Gyveno Sun City West, Arizona.

Anksčiau ilgus metus gyv. Berwyn, III.

Mi.ė 19S3 m. birželio 11 dieną 7 vai. vakare, sulaukęs 
83 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno daugelį metų.
Paliko nuliūdę: žmona Barbara, pagal tėvus Pocius, 

sūnėnas Albert Cherman. jo žmona Arlyn ir jų sūnus David, 
gyv. Kai fornijoj; pauošvis Erank Siauris; švogerkos — Jose
phine Lugo, jos vyras Anton, ir Natalie Gavcus, jos vyras 
Stanley, gyv. Kalifornijoj, Ixn kili giminės, draugai ir pa
žįstami.

K. UI13S
Varce kepi

is pašarvotas trečiadienį, nuo 2 vai. popiet, 
oje, 1424 S. 50th Avė., C/cero, III.
ienį, birželio 16 d.. 9:30 vai. ryto bus lydi 

iš koplyč os į šv. Antano parapijos bažnyčią, o 
pama.dų bus la:drjamas Resurrection kapinių 

is Cherman giminės, draugi 
ni dalyvauti laidotuvėse ir 
mą ir atsisveikin mą.

žmona ir g minės.

-į saw. ,7ni

J

IlALDVk) IlAlfll £
“Dirvos” puslapiuose 

Nauja lietuviu kalbos sintaksė
Negaliu tiksliai pasakyti nuo 

kurio laiko "Dirva” pradėjo nau- 

į Šv. Kapo kapines amžinam po
ilsiui. Liko nuliūdusi žmona, 
du sūnūs — Vytautas ir Vitenis. 
dukra Ona su šeima, Lietuvoje ją mūsų kalboje skiriamųjų žen- 
du broliai ir dvi seseys.

Antanai, ilsėkis ramybėje sve
tingoje Amerikos žemėje.

A. A. R. Orentienė

Po ilgos ir sunkies ligos mirė 
birželio 6 d. Rasa Orentienė, su
laukusi 45 m. amžiaus. Buvo pa
šarvota Heris laidojimo koply
čioje Farmington-Livonija. Ro
žinį sukalbėjo Dievo Apvaizdos 

, parap. klebonas kun. V. Kriš- 
čiunevičius. Po pamaldų vyko 
atsisveikinimas, kurį pravedė 
laidojimo direktorė Y. Zaparac- 
kienė. Kadangi velionė buvo 
skautė, atsisveikino skautai.

Birželio 9 d., po gedulingų šv. 
Mišių Dievo Apvaizdos švento

vėje, nulydėta amžinam poilsiui 
į į Šv. Kapo kapines. Liko nuliū- 
1 dęs mylimas vyras, dvi dukros, 

sūnus, motina Vanda Bartaškie- 
nė ir kiti giminės bei draugai.

Rasa, tebūnie tau lengva Ame
rikos žemė.

Ant. Sukauskas

klų vartojimo būdą, leisdama 
brūkšniui išstumti kablelį. Pir
mojo ir antrojo jos puslapio ra
šiniuose aiškiai matosi, kad ne
mažame sakinių skaičiuje kab
lelis jau pralaimėjo. To pavaiz
davimui pakaks tik dviejų saki
nių, nors tokių sakinių ‘‘Dirvo
je” jau apstu.

1. “...Hitleris balandžio 22 d.
— pamatęs, kad karas praloštas
— nutarė likti tame bunkeryje 
vadovauti kiek galima Berlyno 
gynimui, o po to nusižudyti”.

2. “žinoma, susitarimas su so- 
v'etais — kad tie atitrauktų sa
vo kariuomenę ir išleistų atgal 
pabėgėlius — Paklstanui labai 
patiktų”.

Neturiu supratimo' kas tą sa
kinių subrūkšninimą ‘Dirvoje” 
Įvedė — redaktorius ar patys 
rašinių rasėjai, bet ne vienas 
“Dirvos” skaitytojas tokia “Dir
vos” sintakse jau stebisi. Deja, 
nemanau čia tų sakinių taisyti, 
o norėčiau tik primint, kad ne- 
darkytume lietuvių kalbos sin
taksės. Patarčiau “Dirvos” re
daktoriams daugiau kreipti dė
mėsią į joje pačioje talpinamą 
kalbos kampelį, kur labai rimtai 
nagrinėjama mūsų kalbos žalo
jimas. J. Žemaitis

DR. JUOZUI TAUTVILAI 
mirus,

jo žmonai Joanai, dukteriai Jūratei ir seserims Anta
ninai Nenieriei bei Sofijai su vyru Domu Adomaičiu 
reiškiame gilią užuojautą.

JADVYGA ir PETRAS STRAVINSKAI

ELZBIETA VAIŠVILAITE

Gyveno Chicago, Brighton Parko apyl.

Mirė 1983 m. birželio 12 dieną 12:56 vai. popiet, sulau
kusi 81 metų. Gimė Lietuvoje, Tauragės apsk., Šilalės vis. 
Amerikoje išgyveno 33 metus.

Pasiliko nuliūdime: brolis Juozas Vaišvila su šeima Lie
tuvoje; brolvaikiai — Ida, Andrius, tmiilis ir Kasparas su 
šeimomis, švrtgeris Simas Macaitis Amerikoje, ir kiti brol
vaikiai Lietuvoje — Jonas. Oskaras, Albertas ir Aldona su 
šeimomis: sesers sūnus Juozas Macaitis su šeima Austrą 
lijoje, ir kiti seservaikiai Collinsvillėje, Illinois.

Kūnas bus pašarvotas Biel ūno-Smitli kop
So. California Ave., antradienį, birželio 1 1 <1., nuo 6:30 vai. 
iki 9 vai. vakare; trečiadienį, birželio 15 d., 7 vai. vakare 
Tėviškės parapijos bažnyčioje budėiuvės, ir ketvirtadienį, 
birželio 16 d., 10 vai. pamaldos. Po pamaldų bus nulydėta 
į Betanios kapines, kur ilsisi jos dvi sesutės.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose budėtuvėse ir laidotuvėse.

Nuliūdę: brolvaikiai, švogeris ir kiti giminės.

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

EUDEIKIS
GAIDAS“ DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

1424 South 50th Avenue 
Cicero, I1L 60650 

TeL: 652-5245
fRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Aikštes automobiliams pastatyti

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
Tel. 974-4410

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



Cavome žinią, kad Brcnė Spū- 
| dienė, iš Woodhaven, NY, buvo 
ligoninėje, kur šiek tiek sustip
rėjus grįžo namo.

Sekantieji skaitytojai pratęsė 
prenumeratą vieneriems me- į 
tams ir parėmė Naujienas: ,

Joseph Šalkauskas, is Wauke- 
vadovybės žingsnis buvo pada- gan, 111. — $15 ir $5 už kalen- 
rytns dėl to, kad tą liūdesio mi-j dorių; V. Žiobrys, iš Berwyn, 
nėjimo dieną ruošė Amerikos ‘UI. _  $17;

Bukime vieningi bent bažnyčiose
ta:p pat mes visi lietuviai gėrė- ( 
davomės, tą liūdniausią lietu
kams dieną minint, išvažiavo' 
linksmintis, atseit — į gegužinę. į 

''kliudant net ir tokiems gan. * 
ckms, kad toks parapijos choro ■

Marquette Parke š. m. birže 
lio mėn. 12 d. prisiminėme Bai
siojo Birželio 14-tos dienos bru
taliuosius lietuvių trėmimu^ i 
Sibiio taigas, kuriuos vykdė ne- j 
kalto kraujo ištroškęs burliokas 
— rusas. Kiekvienas lietuvis, 
kuris bent siek tiek prisimena 
1941 m. birželio mėn. 14 d. Lie
tuvoje vykdytus areštus ir grū-; 
dimus vaikų, moterų, ligonių ir 
įvairaus amžiaus bei įvairios pro 
fesįos 'intjeligentų, darbininkų 
bei ūkininkų į trėmimui paruoš-; 
tus sunkvežimius, dar ir dabar ..... t pergyventą neis’vaizduojarno, 
žiaurumo kašmarą, kurį tą dieną, ’’ 
darbininkų rojaus vardan, vyk
dė bedievis komunistas — rusas Į 
imperialistas. {

Marquette Parko bažnyčia bu-’ 
vo pilna žmonių. Sumą laikė 
parapijos klebonas A. Zakaraus-J 
kas, kuriam žodžiais ir giesmė- 
nų balsas bei vienos moters po
ra giesmelių. Nesigirdint baž- 
nų balsas bei vienas moters po-‘ 
ros giesmelių. Nesigirdint baž-’ 
nytinio choro balsu žmonės pra-’ 
dėjo sukinėtis į vargonų puse. 
Ten tamatė tik dvi moteris —, 
vieną sėdinčią prie vargonų, o 
kitą šalimai stovinčią.

— O kurgi choras? — pasigir- ■ 
do kažkieno pusgarsis nusiste
bėjimas.

Išėjus iš bažnyčios, ta paslap
tis pradėjo aiškėti. Pasirodo,
kad tokią liūdną ir kiekvienam respondentas, 
lietuviui skausmingą dieną lie-i 
tuviškos parapijos choras išvyko 
pasilinksminti. į

Kai toks įvykis atsitinka tik
rai lietuviškoje parapijoje, kada 
meldžiamasi už žuvusius lietu- 
viu beginant jiems savąją tėvynę
nuo imperialistinių banditų, ne- on Parke, pratęsė 
lengvai pajėgiamas suprasti. į melams ir pridėjo

Visi per sumą buvusieji baž- paramai. Dėkui, 
nyčioje marketparkiečiai aidžia, i 
vosi parapijos klebono A. Za
karausko pamokslu, nes per tą 
pamokslą iš sakyklos skambėjo 
toki patriotiški žodžiai, kuriuos 
klausant kiekvienam labai aiš-. 
kiai išryškėjo tie birželio 14-tos 
dienos baisumai, kuriuos atne
šė rytietiški slavai, benaudoda- 
.m mongoliškus metodus.

Deja, parapijos choras, kuriuo ga. Ačiū.

po $10 — Charles Ambrose, 
Montreal, Que.;
Chicago, Ill.; Stella Jurėnas,' 
Brighton Parko; Juozas Jur-

- ■ £ kus, iš Rochester, NY; Eugene
I Smllgys, iš Michiana Shores,
• Ind., ir Vytautas Tomkus, iš Ju

'S ; no Beach, Fla.;
po $5 — Kv. Aleksandravičius, j 

iš Sunny Hills. Fla.; J. Grybie-; 
nė, iš Solana Beach, Calif.; A.j 

Rožė Butvinas. iš Ęridgepor-Į Am!!er,dT\ NY;i
to, Chicagoje, užmokėjo prenu-1 
merala metams ir pridėjo 
Naujienų paramai.

š rdingai dėkojame.
Justinas Žemaitis, iš 

quelle Parko, per Kristiną 
tin Naujienas parėmė 10-čia do
lerių. Ačiū.

Bendruomenė, manau, kad būtų , 
labai gerai, jei dėl šio įvykio Į 
prakalbėtų ir pati choro vado
vybė.

I 1S 
jis 
I iš

T OC . . i
Juozas žemaitis Į

----------------- (

; Peter Duda, |

iš Amsterdam, NY;
1 Paul Pavilonis, iš Oak Lawn, 

^Iqq'iII.; Chari s Rakūnas, iš Santa 
Monica, Calif.; Jadvyga Šakalys,, 
iš Marquette Parko, ir Jurgis 
Savokaitis, iš Marquette Parko. 

Mar- • širdinagi dėkojame visiems. .

— JAV LB (R) Cicero Apy
linkės gegužinė - piknikas įvyks 
š.m. birželio mėn. 19 d. 12 vai.

Vlad’.s Bakūnas su žmona, iš dienos, Vyčių salėje, 2455 W.į 
Calif., praleido 471h Ave., Chicagoje, III. Links- jLos Angeles, < 

atostogas pas sūnų, kuris gyve- 
j na Honolulu, Hawaii. Jis yra
JAV aviacijos pulkininkas. Vla
das Bakūnas yra Naujienų ko-

mins Gintaro orkestras. Visus 
kviečiame atsilankyti. Valdyba

— Varno Paminklui Statyti} 
Komiteto baigiamasis-apyskaiti-1 
nis posėdis šaukiamas penkta
dienį, birželio 17 d., 7 vai. vak., 

: Čiurlionio Galerijos, Ine., patal- 
sunki širdies operacija — mirė, j pOSe, 4038 Archer Avė. Aukų j 
Reiškiame gilią užuojautą žmo
nai. dukteriai ir artim’ėšienis.

Vladas Leikuš, gyv. Brighton 
Parke, kuriam buvo padaryta

B. Ambraziejus, gyv. Bright- 
prenumeratą 
$7 Naujienų

V. Peleckas, iš Brighton Par
ko, aplankė Naujienas— pratę
sė prenumeratą metams ir Įtei
kė $15 Naujienų paramai.

Dėkui

Phyllis Fadness ir jos vyras, 
iš Milwaukee, Wis., pratęsė jos 
tėvo Prano Telšinsko prenume
ratą metams jo gimtadienio pro-

Aleksas Ambrose,

23-čias'Gintaro balius
1961 m. Chicagos Lietu\ių Moterų klubo narės, paskatin

tos gerb. J. Daužvardienės, pirmajame Gintaro baLuje pri
statė' v.suoinenei 6 jaunas lietuvaites. Nors debiutančių 
pristatymai buvo ruošiami ir kitų grupių, Gintaro balius 
skyrėsi nuo jų Letuviškos muzikos, tautinių šokių bei gin
taro ir trispalvių gėlių puokščių įpynimu į šį elegantišką 
parengimą. Chicagos Istorijos Draugija savo leidinyje Gin
taro balių pavadino pačiu įžynrausiu renginiu Chicagoje.

Šįmet jau 23-čia grupė lietuvių kilmės gintarėlių kruopš
čiai ruošiasi momentui, kada birželio 25 d. Conrad Hilton 
viešbučio didžiulėje salėje giliu reveransu jos lenksis prieš 
i.--lylę, tėvelį ir visus svečius, štai šių metų debiutantės:

RaaiaL Ž«m4 — Pardavimai 
REAL ESTATE FOR SALS

>Umal9 — FardrriMl 1 
8.UUL 1STAT1 FOft IALS

rinkimas yra baigtas. Visus{ 
aukų lapus prašoma baigti su
grąžinti.

Komiteto pirmininkas

M

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ ■ 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKtJTM A13. >

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: \

MUTUAL FEDERAL SAVINGS J
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai ,

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
E MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

.« NOTARIATAS • VERT1MAL

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

X BACEVIČIUS — BELL REALT2
=* INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 .

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

2 mieg,

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

2 butų medinis — 5 ir 4 kamb. 
Didelė" pastogė. Garažas. Arti mo
kyklų. Brighton Parke. S35 000. Ma
žas Įmokė j imas, savininko paskola.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

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

REPAIRS — IN GENERAL 
įvairūs Taisymai

KILLS 
FLEASJICKS!

Sergeants
SENTRY'S 

Flea & Tick Collar

Kifls Fteas • Kilis Teks

Gintarėlė PATRICIA ANN TROWBRIDGE, Patricijos ir 
Jono Trowbridge dukra, Downers Grove, Ill., baigė Downers 
Grove North aukštesniąją mokyklą bei pradėjo studijas 
Roosevelt ir Southern Illinois universitetuose. Priklausė gim
nazijos plaukimo komandai, Southern Illinois universiteto 
buriavimo klubui, studentų-respublikonų organizacijai, stu
dentų tarybai. 1980 m. dirbo Vokietijoje su specialios prie
žiūros reikalingais; vaikais. Puikiai kalba prancūziškai. Ak
tyviai dirba politinių rinkimų dirvoje. Mėgėja plaukti, slidi
nėti, lošti tenisą, fotografavimą. Planuoja tęsti studijas tarp
tautinės politikos mokslų šakoje.

i
1

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

TeL 585-6624

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią

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

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

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

55^

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 S

ELEKTROS [RENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, 

jarantuotai ir sąžiningai, 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Taiman Ayk 
Tol. 927-3559

D Ė M E S I/O
62-40 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tikti! $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pansifilar*: 
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
«45 So. ASHLAND AVI.

TeL 523-8775 ?

Dengiame ir taisome visu riį^ 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago. Il 60629 
434-9655 ar 737-1711,

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali dauf 

padėti teisininko Prano ŠULO 
: aaruoštą, — teisėjo Alphonse 

WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleist? knyga su legališkomi? 
‘ormomii ..../-

Knyga su formomis garma, 
ma Naujienų administracijoj*

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knygi 

“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 pai 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. EL 60629.

Laikrodžiai tr biaacenyMa 

Pardavimai ir Taisymas 
ŽM Watt f*th StrMf 
T»L REpublIc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

Notary Public ; '
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai.
i ■ i ■ ■■■■/

Homeowners Insurance

Naujai pasirodžiusi
% DR. ANTANO RUKšOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka 
' *' KAINA — S17. (PersiuntimūTpridėti SI)' ~**'r ~*

- Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St. ' 
Chicago, EL 60608

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomins gydy
tojo, Tiiuomenės veikėjo ir rašytojo ataiminimiu.

Dr. A. Gumcb _ MINTYS IR DARBAI, 259 pal^ liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
ruairūpinimą_________ ___________________

Dr. A- J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, aveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais  

Minkštais viršeliais, tik

Dr, A. J. Guasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ĮMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik

Golinui taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį srb 
Tnooey orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant JI periBnntimo išlaidoms

UH ■«. KALBTKD IT, CHICAGO, IE

»s.oo

B4.00

OR 
nSAMNC-tZ'TMLETS 

FORAllHCTRHJff 
WSNOIWKTO

' <
© 1982 Dor*ey Laboratone*. Diviakm of 
Sandoz. Inc.. Lincoln. Nebraska 68501

world on fire

— Kongreso atstovai ruošia 
' naują įstatymą sveikiau įpa-

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI kuoti valgomus produktus.

Good service/Goo 
F- Za polis, Agent 

320872 W. 95th St 
fark, III. 

60642. »

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d. 
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162
X649 West 63rd Street

Chicago, DL 60629

ADVOKATU DRAUGIJA

V. BYLAITIS 
ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet.

6606 S. Kedzie Av», 
Chk*?o, III. 60629

TeL: 778-8000
--------

PIRKITE JAV TAUPYMO <40NŪS

— Naujienos, Chicago, 8, DL Wednesday, June 15, ig^j


