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SOVIET UNIONPABALTIJO LAISVĖS DIENOS 
PROKLAMACIJA

Prezidentas Reagari birželio - ----
13 d. pasirašė proklamaciją, ku
ria birželio 14 d. skelbiama Pa- 
baltiečių laisvės diena. Prokla
macijoje primenama, kad Sp- 
vietų Sąjunga, 1940 m. užpuolu
si Lietuvą, Latviją ir Estiją, 
ginklų jėga sutrempė tas taikias 
valstybes. Tas' buvo padaryta 
vadovaujantis begėdišku Rib- 
bentropo - Molotovo susitarimu. 
Sovietų Sąjunga prievarta in
korporavo Pabaltijo respublikas 
į savo imperiją. Dešimtys tūks
tančių pabaltiečių įkalinta, de-, 
portuota, išžudyta. Jų religinės 
ir tautinės vertybės niekinamos. 
Tautos yra verčiamos priimti 
nenorimą svetimą totalistinį do
minavimą.

Toliau prezidentas pabrėžė, 
kad pabaltiečiai, sunkiai kentė
dami, kovoja dėl savo laisvės, 
siekia žmogaus teisių ir nori 
susilaukti galimybės kalbėti ir 
tikėti kaip jiems sąžinė liepia.

Skelbiamoje proklamacijoje 
pažymimat-' ^JAV'-^raonės su-; 
pranta teisingus pabaltiėčiu'ne
priklausomybės siekimus ir ne
gali tylėti akivaizdoje to, kad 
Sovietų Sąjunga ;,vjs .atsisako 
leisti tiems;fznibriWs .^alį lais
vais. Męs 'palaikdme'qif7.t<šisę pa
tiems • /spręstu bąvo; tautos / liki
mą, būnant Taisyięms nuo sveti
mos doniinacijds’^' ; ;*< į Lž

Pakartojama, kad JĄV . Vy
riausybė niekada ,‘nepripažiiįo 
Pabaltijo valstybių inkorporaci
jos, nępripažins niekada ir atei
tyje.' Pabaltiečių laisvės gyny
boje JAV nėra vienos: sausio 
13. <L Europos parlamentas di
delė’ balsų "ddiiguiAa pnėrhė re
zoliuciją, reikalaujančią atsta
tyti apsisprendimo laisvę Pabal
tijo valstybėms.

Pažymėjęs, kad bendra Kon
greso 201 rezoliucija reikalauja-, 
ma skelbti birželio 14 d. kaip 
Pabaltijo laisvės dieną, prezi
dentas ją paskelbė, ragindamas 
tą paminėti, pakartojant įsipa
reigojimą ginti laisvės ir nepri
klausomybės principus visoms 
tautoms.

(ALTo informacija)

LONDONE PAVOGĖ BRAN
GENYBIŲ UŽ $9 MILIJONUS

LONDONAS, Anglija. — Pir
madienį keturi vagiliai, užsidė
ję ant veidų maskes, įsibrovė į 
Bond Jewelers, didelę brangeny
bių krautuvę Londono Mayfair 
srityse ir išnešė 9 mil. dolerių 
vertės brangenybių.

‘ i-

Vagiliai, matyt, krautuvę ir 
žmones žinojo. Jie atsivedė 
krautuvės vedėją ir įsakė atida
ryti seifus. Jie susidėjo į maiše
lius visas seifuose buvusias 
brangenybes.

Policija yra įsitikinusi, kad 
vagys yra gerai prityrę. JieĮ ži
nojo, kur ieškoti brangenybes. 
Vertingesnes susižėrė; o menka
vertes paliko nedegamoj spin
toj. Vėliau uždarė visus tarnau
tojus, o patys, neiššovę nė vieno, 
šūvio, išvažiavo lankančia ma
šina. . * į

RAN

i j \ MILES
500

GVATEMALĄ VALDYS 
PARTIJŲ VADAI

GUATEMALA, sostinė.— Pre
zidentas Efrain Rios Montt pir- 
madiepį-rtaęėsi su Gvatemalos 
politi^^a^^. vadais 
•iinyiiesĮ^S^^yriau^^^fi^ 
duotDpolitįprą'^rtjjų vadalrisy 

Pirįrradienį ’prezidentas šu; 
kvieter':vi^ų\pojitin’ių' parti j u va- > 
dus,f : J :
rinkimus ir' apie reikalą viską 
atidėti keliems mėnesiams,, nes 
valstybė rinkimams dar nepa
ruošta. Generolas Rios Montt pa
siūlė partijos» vadams patiems 
pravesti krašto rinkimus.

šeštadienį *Guide srityje įvy
ko susirėmimas tarp buvusių 
kiariasparnių ir kariuomenės 
jėgų. Kovose žuvo 14 žmonių. 
Ginkluoti kairiaspamiai norėjo 
užpulti Bicupolan kaimelį, bet 
nepavyko. Ten jų laukė kariai.

Tengas Hsiaopingas Pekine patvirtintas centrinės gynybos.komIsij.os pir

Libano prezidentas pakviestas 
Washingtona liepos 22 d.

H^ŠEKRETDRIUS SHULTZ ^SKRENDA Į TOLIMUOSIUS 
' PATUS IR PIETŲ AZIJOS KRAŠTUS

. .... , ___ ’Washington; d.c.- sek-
Wpaįakajd apie planuotus |Tetarius George Shults ketvirta-j nušauti du Sirijos karminka, ir

‘ ' '' ' _ _ - - . -i • _• • ___________ 1 - •- . TTinn o c? n įmylint Ov i 1' 11 (

Pirmadienį Tripolio šiaurėje

dienį išskrenda į- Tolimuosius] vienas mobilizuotas Sirijos ka- 
Rytus ir Pietų Azijos kraštus,.rys, kai jų automobilis išvažia- 
khd galėtų aptarti naujai kylan-' vo iš Tripolio stovyklos ir pasu-

POZNANĖJE MILIJONAS LENKŲ 
, KLAUSE POPIEŽIAUS TyiRTINDH

— POPIEŽIUS ATLIKO SAVO PAREIGĄ, DRĄSIAI 
KALBĖJO SUSIRINKUSIEMS, — SAKO LENKAI

— Generolas Efrain Rios 
Montt, pasitaręs su kitais ka
riuomenės vadais, pirmadienį 
pasiūlė politinių prartijų va
dams sudaryti vyriausybę ir 
pravesti rinkimus.

— Amerikos generolai nelabai 
nori kištis į Centro Amerikos 
politikų nesusipratimus.

KALENDORĖLIS

Birželio 22: Paulinas, Albinas, 
Lanka, Galminas, Meldą, Pu
tė jis. j «

Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:30.

Oras karštai, lis.

KINIJA TURI SAUGUMO 
MINISTERĮ

PEKINAS.— Kinijos liaudies 
kongresas, pradėjęs posėdžius 
pirmadienį, paskyrė ir patvirti
no Lung Jun Valstybės saugu
mo ministeriu. Jis jau dirbo 
krašto saugumo ministerijoje 
nuo 1961 metų. Ten jam teko 
eiti įvairias pareigas, bet pasku
tiniu laiku jis buvo saugumo 
ministerio pavaduotoju. Liau
dies kongresas vienbalsiai pa
tvirtino Lungą saugumo minis
terio pareigoms.

Be to, tas pats kongresas se
kančiame posėdyje patvirtino 
45 ministerius ir jų pavaduoto
jus įvairiose ministerijose. Čia 
įskaitoma ir Tengo Hsiaopingo 
vadovaujama Centrinė gynybos 
komisija. Jam buvo pasiūlytos 
prezidento pareigos, bet jis at
sisakė.

Tengas padarė pakaitų ka
riuomenės vadovybėje, bet pro
vincijose paliko daug senų ge
nerolų.

—. Prez. Reaganas kalbėjosi 
su specialiu ambasadoriumi Vi
durio Amerikai Richard Stone 
ir šu Ambasadoriumi Hibibu.

čias problemas. .
Tuo tarpu antradienį sekreto

rius Shultz susitiko su Libano 
vyriausybės atstovu Vadi Ha- 
dad. Pasirodo, kad Libano di
džiausias susirūpinimas yra Iz
raelio karių atšaukimas iš Liba
no teritorijos pagal pasirašytą 
sutartį.

Libanas nenorėtų, kad Izrae
lis dabar atšauktų savo karius. 
Libaniečiai yra nustebę, kad Si
rijos kariuomenė yra pasiryžusi 
sudaryti naują vyriausybę šiau
rės Libane.

Beginąs bus Washingtone 
liepos 27 dieną

Baltieji Rūmai pirmadienį pa
kvietė Izraelio premjerą Mena
chem Beginą liepos 27 dieną 
būti Washingtone, kad prezi
dentas galėtų aptarti Artimųjų 
Rytų taikos reikalus.

\ Izraelio kariuomenės vadovy- 
1 bė yra pas:tušusi visai atšaukti 
savo karius iš Libano, šis pa
reiškimas daugelį nustebino, nes 
Sirijos vyriausybė yra pasiryžu
si sudaryti naują Libano vyriau
sybę L:bano šiaurėje. Tuo tarpu 
tiksliai nežinoma, ar Sirijos vy
riausybė imsis tokio žingsnio. 
Jeigu imtųsi, tai reikia patirti, 
ką ji toliau darys.

.Airijos ambasadorius norėtų 
pasųnatyti su sekretoriumi' G. 
Shultz, bet sekretorius atsakė, 
fcįrd jis priimtų ambasadorių tik 
trio atveju, jeigu jis papasakos, 
kaip eina Sirijos karių’atšanki
ntas iš Libano.

Nušauti du Sirijos 
karininkai

ko j Sirijos šiaurę einantį kelią.
Tuojau pasigirdo keli garsūs 

šūviai. Paaiškėjo, kad buvo nu
šauti abu Sirijos karininkai ir 
kariškiu automobiliu juos vežęs 

'Sirijos kareivis. Jie važiavo 
jūrių einančiu Ente vieškeli.

Į važiuojančius buvo paleista 
kulkosvaidžių ugnis. Susidaro 
įspūdis, kad važiuojančiųjų pa- 
sikėsintojai laukė.

Sirijiečiai atidžiai saugo pajū
rio ir Bekos slėnio kelius, bet 
iki šio meto jiems nepavyko su
laikyti žudikų.

Sirijos kariuomenės vadovybė 
nebežino, kas būtų galėjęs nu
žudyti tris Sirijos karius.

MAŠINISTAI TRAUKINIUOSE
NEGALI GERTI

POZNANĖ, Lenkija. — 1 
piežius Jonas Paulius II atl 
savo pareigas, jis grąžino 1 
kams reikalingą drąsą ginti 
grindines žmogaus teises, — 
reiškė iš Dancigo į Poznanę 
vykusi lenku Solidarumo š; 
ninku grupė.

Popiežius, pamatęs milijc 
nę lenkų minią ir įrengimus 
milžinišką kryžių ir paruoš 
estradas, užmiršo duotus 1 
džiai pasižadėjimus ir kel 
atvejais savo kalboje prim 
klausytojams Solidarumą, ] 
minė apie nepaprastai dide 
moralinius laimėjimus ir p: 
rė klausytojams ginti pagrii 
nes savo teises.

— Aš esu šios tautos sūr 
— pasakė popiežius milijc 
Poznanės lenkų, — todėl ii 
jaučiu visus jūsų siekimus 
norą gyventi tiesoje, laisv 
teisėtume ir socialiniame s 

-džrume; • -- -
Lešek Valensa Poznanėn 

atvažiavo, nes lenkų policija 
kė jo butą ir kiekvieną žm< 
kuris priartėjo prie Valei 
buto. Valensai valdžios atstr 
pasakė, kad jis pasimatys su 
piežiumi ir kad valdžios at 
vai jam pasakys, kada ir kui 
popiežių susitiks.

Valdžia neleido popiežiui i 
! ti j Dancigą, bet Dancigo len 
Šv. Stanislovo Kostkos bažny 
nariai, sudarė 700 grupę ir 
važ'avo į Poznanę. Jie vežėsi 
delį plakatą, didelėmis ra 

telefonų knyga, šimtai žmonių j ,n’s skelbiantį Gdansko 
stebisi tokiu dideliu telefonų Į ° viršuj plevėsavo juod 

pareiškimas' ska’ėiumi bet kuriame Ameri- i t>a^a Solidarumo vėliava.

H£i

GALI PAVARYTI GENE
ROLĄ PINOCHET

SANTIAGO, Čilė.— Vario ka
syklų darbininkų streikas suda
ro labai rimtą pavojų diktato
riui gen. Augusto - Pinochėt. 
Dvylika metų jis valdė kraštą, 
niekas jam nieko nesakydavo, 
bet šį kartą Čilės darbininkai 
gręžtai protestavo ir kariai jau 
pradeda kelti balsą.

Pats Pinochet jaučia ir žino, 
kad visa eilė karininkų jau la
bai nepatenkinti. Iki šio meto 
prezidentas nepajėgė išspręsti 
nė vieno svarbesnio Čilės klau
simo. Visiems aišku, kad Čilės 
vario kasyklų darbininkams rei
kia bent kiek pakelti algas, nes 
krašte viskas pabrango. Patys 
karininkai gauna daugiau, tai 
kodėl nepakelti algų ir kasyklų 
darbininkams?. Karių tarpe vy- 
rąują^tiĮgnjgMs^kad generolą 
Pifiochet* *g3Rfna‘ pasiųsti at
sargom

LIBANAS KALTINA 
IZRAELĮ DĖL ŽUDYNIŲ

BEIRUTAS. Libano P^^Jl/formuojatgen. Tengą apie kiek- 
roras. apsvarstęs palestisięčiųė^ sva.rbesHį įvykį Tei 
žudynes pernai rugsėjo mėnesį; dažnaj pranešimą išklauso u,„ 
palestiniečių stovyklose, prįėjo iefonu 
Išvados, kad Izraelio kariuomė- [ _________ >
nės vadovybė neša visą legalią 
atsakomybę. Prokuroras ; ap- 
klausinėjo visus įtariamus Liba
no karius ir falangistus, ir pri
ėjo išvados, kad negalima fa- 
langistų traukti . teisman, nės 
kalta yra Izraelio kariuomenės 
vadovybė.

Šitas prokuroro 1 
sukėlė ant kojų visus Izraelio kos mieste, 
kariuomenės vadus ir vyriausy-' -------- ------------
be. Beginąs prieš porą savaičių' Kalifornijoje policija su- 
pareiškė, kad vyriausybė ima ^962 protestuotojus prieš 
visą atsakomybę už įvykius at°,n,nius ginklus.
Libane.

Prokuroras Asad 
pirmadienį pranešė prezidentui snia,kLi kyla ir užlieja pakraš 
Tmin GemajeI, kad Falangistų esančius pastatus, 
partija nekalta dėl žudynių.

— Naujai paskirtas Kinijos 
premjeras kiekvieną dieną in-

— Sekretorius George Shultz 
bus Japonijoje ir Pekine. Iš
skrenda ketvirtadienį.

-— Važiuojant Maskvon ar 
Vilniun, geriausia dovana yra j

Germanos

— Jeigu popiežius nieko 
nepadarys, tai jis savo par 
jau atliko. — pasakė iš Dan 
atvažiavusi vyresnio amž 
moteris. — Popiežius yra dr; 
žmogus. Mes suprantame, k; 
pasakė ir mes žinome, ką jis 
rėjo atlikti.

— Karo stovis yra bailių 
bas. Lenkų generolai pask 
karo stovį lenkų tautai, ne 1( 
tautų priešams. Generolai 
lenkų, todėl jiems ir reikalii 
karo stovis.

— Marquette Parko festivalis j Poznanės 
bus šį šcšiad'enį. Tvirtinama,; m lijoninės 
kad meras neturi laiko pss lie- į ’aikyti. J.e 
tuvius užeiti. Jo šventėje nebus, i dar umo 

žmonėms, 
ir 
bins, ksd būtu girdimas l 
vienas pop ežiaus žodis.

Drąsi popiežiaus kalba n; 
bino lenkų dauguma. Jie m 
kūjo, kad popiežius drįstų 
kiais žodžiais ir tokiu tonu 
atvirai kalbėti. Visiems ai 
kad po popiežiaus vizito le 

. gyvens kitokiomis nuotaiki 
ir kitokiomis viltimis.

Pop'ežius passkė. kad Sc 
socialinė ap- Į rūmo unijas variai pasiekė 

Jis r 
lenkų nedaryti nė vieno ž 
nio tam laimėjimui suma

Colorado upės vanduo

______ , Pop’ežius jaučiasi išvargę,: i 
POLICIJA VELKA PAMIŠU- ,Jis I>lanu<’ja firįžli į Romą ket- j 

SIUS PROTESTUOTOJUS virta<li™i-virtadienj.

ROLLING MEADOWS, Ill.— 
Pirmadienį policija nuvilko 37 
jaunus protestuotojus, kurie at
sigulė skersai kelio, nenorėda
mi įleisti sunkvežimių į North
rop Corp, dirbtuves, kur gami
namos atominiams ginklams 
reikalingos dalys.

Jauni studentai yra įsitikinę, 
kad protestais prieš atominiams 
ginklams reikalingų dalių gami-Į 
nimą
Jiems į galvą neateina mintis, kur ir kada jis galės susitikti 
kad JAV, jeigu būtų norėjusios, su popiežiumi.

Į būtų galėjusios visą pasaulį pai-1 • - ----------
JV0 OHJ — --------

ėmė ir nežada imtis. Sovietu Sį- liudijo Senato komitetui, kad 
junga pavogė planus atomui Jam apkarpyta j

prisigamino atominių drauda. Gavo medalius už pasi- ratinio laimėjimo.
• • _ W M*. * T I *1 * w 1 t « f 1 Iv « W A

LIVINGSTON, La. — Praeitą 
pirmad'enį keleivinis traukinys 
nusirito nuo bėgių, išmetė dido
ką kiekį chemikalų ir privertė 
1,700 žmonių paskubomis bėgti 
iš namų.

Pradėjus ieškoti nelaimės 
priežasčių, nustatyta, kad vienas 
mašinistas (inžinierius), gero
kai girste'.ėjęs, leido vienai mo
teriškei kraipyti traukinio ran
kenas bei sraigtus. Traukinys 
pradėjo bėgti greičiau negu tu- j 
rėjo,\kol nusirito nuo bėgių ir vergti, bet jos šio žingsnio nesi- 
padatė žalą bendrovei bei Liy- 
ingstono gyventojams.

Traukinyje buvo trys inžinic- skaldyti 
riai (mašinistai). Jie visi ap- raketų ir pirmon eilėn gali už

— Gen. Jaruzelskis nesirengia , 
bausti Solidarumo unijos nariu. 1 

| nešusių unijos plakatus popie-1 
žiaus vizito metu.

policija viską < 
minios tvarkai 
nieko nesakė

vėliavas nešant: 
nieko nefologra 

prižiūrėjo visus garsu

Antradienį Varšuvos va\ > 
išvengs atominio karo. džia dar nepranešė Valensai, j

kad JAV, jeigu būtų norėjusios, S!l popiežiumi.

— Seržantas Roy Benavidez

niėjinią kovose ir už drąsą, bet i
klausinėti, bet teisman patrauk- imti visą Europą. Amerika sir apdrauda apkarpyta.
tas tiktai vienas, kuris iš nuobo- rusais tariasi dėl branduplinių .
durno mėgdavo patraukti iš ginklų apribojimo, bet privalo| — Įvairiose New Jersey vie-Į 
bonkos, nors tas mašinistams būti pasiruošusi,, jeigu reikėtų tose chenrkai randa daug diok- 
griežčiausiai uždrausta. i kovotu I sido, pavojingo sveikatai.sido, pavojingo sveikatai.

— Salvadoro prez:dentas 
gana norėtų gauti didesnės 
ramos iš JAV-ių.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

Tai — ne anekdotas ir ne farsas: 
Kartą (gal sapne?) pats dievas Marsas 
Pasiūlė apžvalgą man duoti — 
“Galėsi ‘Kariui’ raportuoti!” — 
Apie karus ir jų herojus 
Per amžius. Jam sumojus 
Su pirštine jo geležine, 
Išvydau vorą begalinę 
Pėsčių, raitų, ir ant vežimų — 
Visų tautų, visų režimų...
Jaunuolio veidas, ilga ietis — 
Tai Aleksas, Makedonietis: 
Puodynė snapso jam prie kojų — 
Jis mėgo gerti tarp pavojų.
Niūrus romėnas, Hanibalas — 
Apžergęs dramblį, kad jį galas!.., 
Atila, pusnuogis, apžėlęs, 
Mauroja pagalį iškėlęs...
Prajojo (na, kas čia per “fonės”!) 
Mergų būrys — tai amazonės.
Kryžokų armija, kaip tyčia
“Už Kristų, vyrai!... Už bažnyčią!” 
Be galo ilgas ešalonas — 
Jo priešaky Napoleonas...
Maskva — pasaulio karo tvaike 
(Kol Leninas visus išvaikė...). 
Už Lietuvą — kai laisvė švito, 
Berneliai žengė, šovė, krito. ..
“Istorijos laikai.-čįa.spmą*išyiį!’’,- .>>iV 
Man Marsas tarė, “Jūsų Vytį--
Matau aš vejant okupantus!” — *
Ir naujus aukso akselbantus 
Man ant peties prisegęs, Marsas
Staiga išnyko.’.'. (Sapnas, farsas ?!. ..)

1 ■ Arėjas Vitkauskas

— Na, jeigu taip, tai paimk 
didesnę stiklinę.

PRANCŪZŲ JUMORAS

Vienas Paryžiaus savaitraštis 
patiekia tokį pasikalbėjimą gar
saus rašytojo Tristano Bernar
do su savo anūku:

— Ar tiesa, dėde, kad gęn. de 
Gaulle išgelbėjo Prancūziją ?

' Taip, mano vaikeli.
— Tai jis yra antruoju Joan-^ 

na d’Arc, kuri išgelbėjo Pran
cūziją prieš šešis šimtus metų?

— Maždaug panašiai.
— Tai dėl ko ir jo nesudegi

na ant laužo kaip tą Orleano 
mergelę?

Į tai rašytojas neturėjo ko at
sakyti. . k 2

» « * ,
KITAIP NUGIRDO

PRIEŽASTIS
Mokytoja: — Kodėl žmonės 

■pasmerkia karus?
Mokinys: — Dėl to, kad pas

kiau reikia mokintis daugiau 
istorijos.

s Vaikinas pasakoja mergi
nai:

— Jeigu tu neisi už manęs, 
tai aš mirsiu.

Mergina atsisakė ir po 60 me
tų tas vyras ištikro pasimirė.

» » ♦
NUOŠIRDŽIAI

— Ko tu reikalautum iš savo 
būsimo vyre? Išminties, turto 
ar gražumo?

Nebe jauna mergina atsako.
— Ko reikalaučiau? Kad tik 

jis greičiau pasirodytų.

RECEPTAS
— Pasakysiu tau kaip pada

ryti labai skanų “Koktail”: — 
pripilk ketvirtą dali raudono 
vyno, ketvirtą balto, ketvirtą 
konjako, ketvirtą peperinento J. 
ketvirtą romo ir sumaišyk ge
rai.

— Bet tai juk jau bus 5 ket
virtadaliai!

>— Kaip nesmagu, kad pašau - 
lis materialistiniai nusiteikęs.. 
Girdi tik vieną žodį “pinigas”/

— Keista, bet aš dažniausiai* 
girdžiu du žodžiu: “Nėra pini
gų”-

pa*

PAPARČIO ŽlfDAS - 
LAIMĖS ŽENKLAS
Daug kas jo ieškojo, 
bet mažai kas surado

Lietuvių padavimuose ir ] 
sakose Paparčio Žiedas užima 
nepaprastą! garbingą vietą. Pa
partis, anot žmonių, pražydi Jo
ninių naktį ir kas tą žiedą už
tiks, tas galės turėti ko tik jo 
širdis trokšta.

Vienas bernaitis sykį nuėjo įsi-; 
gyti paparčio žiedą. Kokia se-‘ 
nelė žynė jam patarus: “Nu
eik švento Jono naktį, per patį 
vidurnaktį, į girią, susirask pa
partį pasidėk žvakę, pasivošk ją 
po puodyne ir lauk.

Pasikalbėjimas 
Maikio 
su Tėvu

-
— Pasaulio pabaiga ateina, aš einu j Marquette Parką pra- 

Maiki. Dar niekad taip nebuvo, sivėdinti.
kad gavęs laišką negalėtum per-

. Dabar kampiuteriais
— Iki kito karto.

jeigu 
kas tave ir gąsdintų, be baimės* 
būk ir niekur nuo paparčio ne
pasitrauk, lauk ir lauk pražys
tant”.

Bernaitis pasiruošęs, kaip bu
vę patarta, ir laukiąs. Laukiąs, 
laukiąs, o gi dvylikai besibai
giant ir pradėjusios rodytis bai
dyklės. Jam buvę baugu, bet 
jis vistiek kentęs. O tos vis bai
sesnės ir baisesnės... Štai jau 
dvylikta baigias, jau kelios se
kundės teliko. Baidyklės ir dar j 
arčiau lenda. Bernaitis neišken-

lin-!” Tuomet akimirksniu pa
partis pražydęs, piept nukritęs, 
baidyklė pagriebus, ir po vip-j skaityti.
•ko... 1 taip surašyta, suskaičiuota, kad

Kaip netoli lig laimės. Tik-; durn^ galv^ §ali gaUti-Nestebė’■ 
tai pakęsk, pakentėk, neišsigąsk,! kad Floridos studentai net
neprarask vilties ir turėsi. Bet| valdzial ,deI i
tam reikia didelio pasišventimo,, 
dideles ^Būtinai valios,

Paritai^ ^a-rtaiš iaiipė.-- ati- 
lengvai. Ir 

; ' pap^o žiedas sykį bu-
L.Yęs užkritęs, vienam švento Jo- 
■ «o naktį už vyžos apartiem. kai 
! ’ieškojęs prapuolusių arklių. Ar

klius tuojau pairivedęs ir vis-1 kuose dirba robotai 
' ka .■žinoies. Bet oaskui vyžas! mobilius stato robot

to, kad egzaminų neišlaikė. Mat, 
mokslas perėjo kampiuterių 
smegenis, tai ką žmogus gali iš
manyti? Skaičiau, kad net to
kiame Singapūre žmonės susir- • 
go kampiuterizmo užmačiam...

— Japonai, Tėve, elektronikos . 
srityje specialistai, — Azijos, 
technikos ašis. Japonų fabri-i ‘ 

klius tuojau pairi vedęs ir vis-1 kuose dirba robotai, net auto- 
ką žinojęs. Bet paskui vyžas! mobilius stato robotai. Japonų 
avęsis, paparčio žiedas iškritęs, traukiniai greičiausi pasaulyje, 
gaidys pagriebęs ir po viskam. Technikoje ir ekonomijoje ja- 

Pasakojimuose apie Paparčio! ponai Vakarams tampa pavyz- 
Žiedą yra nemažai gyvenimo} džių.- Kai dėl kampiuterių, tai 
gudrumų. Laimė ir žinojimas vaikams ir žaislus gamina pagal 
ne lengvai atsiekiami, bet jie kampiuterių sistemą. Televizi- .

j joje mačiau, kad jau gamino 
kišenines televizijas, kišeninius 
registerius ir t. t.

— Maiki, aš bijau, kad neiš
rastų tokios mašinos, kuri pa

visgi yra ir jų ieškoti verta.
Gervė

# * *

NE TAIP SUPRATO
Pasekmingai užbaigęs bylą,, 

advokatas pasiuntė telegramą sa
vo klientui kitam mieste: “Tei
singumas laimėjo”.

Klientas tuojau jam atsakė: 
■“Jeigu taip, tai kuogreičiausiai 
apeliuok”.

Vienas prasiskolinęs vyrukas 
pasakoja gydytojui:

— Ah! Nogėčiau bent tiek pa
gyventi, kad sumokėti visas sa
vo skolas!

— Atrodo, kad jūs trokštate 
gyventi amžinai.* * *

• Skambindama pianu 
gina klausia vaikino:

— Ar tamsta mėgsti gerą mu-
• Mandagumas panašus į pi- ziką?

pigą. Visi jį nori gauti, bet ki- — Taip, bet jūs galite skaro
tiems teikia labai nerangiai. binti ir bile kokią...

mer-'

^GA^S

kai kada turiu blogų minčių 
apie moteris...

— Technikos ir naujų išradi
mų amžius, Tėve. New Yorke 
požemintių traukinių stotyse 
vaikai išrado būdą, kaip iš mite- 
rių išimti "tokenus”, kur kėliau, 
tojai sumeta. Jie tuos “tokenus” 
iščiulpia, nes jie padaryti iš 
lengvos medžiagos. Pardavinė
ja pigiai. Policija sugalvojo į 
tniterius pripurkšti raudonų pi
pirų sunkos, bet tas nepadėjo. 
Vaikai miterius vandeniu nuplo
vė ir pipirus. Per dieną vaikai 
pasipinigaudavo nuo 50 dol. iki 
500 dol. Matai, Tėve, ir nemok
šos vaikai moka vogti.

— Vogti ir kvailas gali. Vagys
tė yra žmogaus silpnybė — klep 
tomanija. Vagys ir plėšikai ne-

• Pasaulinis karas tebevyks-} 
ta. U. S. Gynybos Centro infor
macija “Pasaulis kariauja” sa
ko, kad dabar 45 tautos įsivėlu- 
sios į karus visame pasaulyje. 
Visas ketvirtis pasaulio įsivėlęs 
Į 40 konfliktų, dėl kurių žuvo' 
milijonai žmonių per praeitą 
dešimtmetį. K) karų Azijoje, 10 
Viduriniuose Rytuose, 10 Afri
koje. Taip pat Lotynų Ameriką-/ 
je ir Europoje. Prielaida, kad iš‘ 
pasaulinių konfliktų ir teroris- 
.inių veiksmų gali prasidėti ato_ 
minis karas.

telpa kalėjimuose. Yra išgersė- sakyti.
, jusi įvairiausių suktybių itališ

ka Mafija. Yra tautų, kurios <š! 
viso neturi palinkimo vogti? 
pvz. suomiai, japonai, švedai ir' 
kt. Čigonai ir kai kurie slavai’ 

j yra skirtingi.
5 — Taip gal buvo, bet ne da-!
! bar Maiki. 1

— Dabar žmonės skirtingi, 
. skirtinga civilizacija, sudėtingas 
i gyvenimas. Sovietai iš pagrrn- 
, dų bando p;ikeisti žmogaus gal-! 
. vojimą, kad nebandytų galvot^ 

apie demokratiją, apie Dievą 
tiktai garbintų tą, ko lobiausi, i 
nekenčia — sovietinę santvar-! 
ką. Kas buvo krikščionis, Sov 
Sąjungoje bus plėnis. Meilė Ir' 

j pagarba žmogui neegzistuoja, 
■ kai kas antras, trečias šnipas ki-i 

tam žmogui... Todėl ir vaiku- 
mokytojos terorizuoja, grasina 

į pabauda tuos, kdtie einą į baž; 
; nyčfą arba mirose patariaauja 
! Atrodo, kad pasaulis iš vieno 
’ pusė- daro didelę pažangą tech 

nikoje, o viduje pūva.
— Taip, Tėve, yra.
— Tai lik sveikas. Maikuti. o

• Cukrus ir vėžys. Kažkas ne
paprasta dietoje — cukrus ir 
mirtingumas nuo krūtų vėžio,, 
praneša britų mokslo žurnalas: 
‘Naujasis mokslininkas”. Rašo,: 
kad krūtų vėžio liga priklauso 
nuo hormonu kiekio. Dieta tu
rinti stiprų efektą kovoje su vė
žiu.

• Londonas nežinomas. Be-, 
veik pusė studentų, paklausti 
nurodyti žemėlapyje kokioje vie
toje yra Londonas, negalėjo pa-

Miami universiteto pro-
feserrius David Helgran sako:’ 
‘Jie turėjo išmokti vidurinėje 
mokyklojįd". Geografija dabar 
nėra sunkus dalykas, nes ir te ’ 
fevizija gali daug padėti. JAV 
mokyklose kai kurie studentai 
Londoną nurodė Islandijoje, ki
ti — Europos žemyne. 32% ne
galėjo pasakyti, kur yra Londo
nas. Algeriją nurodė kažkur 
Meksikoje. Capetown — Pietų 
Amerikoje. 8'/r negalėjo net nu. 
rodyti kokioje vieirre yra Mia
mi. Jie suklupo, kai laikė gee-; 
grafijos egzaminus... Tokie stu
dentai astronautais nebus, bet 
gali būti geri sport1*) inkai.

• Saulės šviesa skaisčiam po
pietyje yra milijoną kartų stip- 
esne už mėnulio.

Don Pilotas

■ BŪKITE GUDRŪS
Bolševikai, gudrūs būkit, 
Po maišelį pasisiūkite 
Atsibudę iš naktelės, 
Diržui griebsit už sagtelės.

Nebus laiko kelnes mauti, 
Reiks maišelin susikrauti.
Nepaspėsit užsisegti,
Kai pradės jus Dėdė vežti.

Kur jūs tuomet atsidursit?
Gal Rosėjoj įsikursit?
Į kolchozus pas Leniną?
Paragausit kieto blyno.

Jūs jam dirbat ir aukojat,
Jo razbajams pataikaujat,
Jis turėtų jus godoti,
Po medalį dovanoti.

Gerbėt kūjį ir plaktuką, 
Kurs nuo kaulų jau atbuko.
Žmonių krauju aptaškytas
Stovi Kremliuj pastatytas.

Jūs galėsit jį bučiuoti, 
Savo laisvę ignoruoti.
Ten neilgas bus jums džiaugsmas, 
Beviltingas greit kils šauksmas.

Atsivers ten akys jūsų, 
Nebegerbsit riestų ūsų. 
Grįžt pas Dėdę vėl norėsit, 
Bet čion vietos nebturėsit.

a

Andropovas guostis moka,
Kad Maskvoje butų stoka, 
Neri reporteriams ten vietos, 
Ir jų lovos siauros, kietos.

Kai čion rusai atvažiuoja, ... • 
Kelis butus okupuoja,
Čion pas Dėdę yra vietos, .
Lovos plačios ir nekietoj - ;

Ne tos lovos jam ten rūpi,^
Tik tas meškinas, ką tupi.
Kad kas gaurų nenuvilktų, t
Jo niekšybių u^švilktų. '

Stovi uždanga ten juodą, \ ?
Už jos-žengti jie neduoda.
Bet mes žinom, ką ji-slepia:
Tautų laisvę tenai kepa.

Ten urvuose drėgnos sienos, 
Ilgos naktys, tamsios dienos. 
Mūsų broliai ten pavergti, 
Kančiai, mirčiai jie pasmerkti.

Štai ką uždanga ta dengia.
Tautoms karstą kala, rengia.
Tad nenor, kad kas matytų 
Ir jų darbą sutrukdytų.

• -: ■ ’ Perkūnas

• Jau antra didžioji automo-., 
biiių kompanija paskelbė nupi
gini mą kaikurių modelių.

Tai labai gražus užsimojimas,, 
tačiau kuomet nueini pirkti nau
ją automobilių, tai iš tavęs pa- 
i eikalauja ne nupintos kainos, 
bet 400 dolerių viršaus oficia- 
liškosios.

* * *
Vyras. — Kodėl tu tokia susi

rūpinusi ?
Žmona: — Kunigas man liepė:

NEGAND/X |

Taip prabėga jaunos dienos.
Taip kaip vėjas ir audra. 
Kai senatvėj tiek; vienas.
Tave lydi neganda...

Don Pilotas

sukalbėti penkius “Tėve musų”, 
o aš moku tik vieną...

* ♦ ¥

• Dar viena pastebėlė jau ži
nomoj temoj. Vienas detroitie- 
tis gavo iš savo sesers' Lietuvo
je laišką, kuriame sakoma: “Gy
vename taip kaip Kuklienė, ku
rią tu pažinojai”...

O Kuklienė buvo kaimo uba
gė, kuri nieko neturėjo ir visą 
laiką skurdo.

2 — Naujienos. Chicago, 8. I1L ^'ednesdav. June 22. ’98?.
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J. KLAUSEIKIS

■

džiaginiai.
Laikas žvilgterti į save ir pa

siklausti, kiek mes jiems pade 
dame? Ypač mes, kurie laisvoj 
Lietuvoj augome, darbavomės 
ir iš tautos išteklių daugiausiai 
gavome.

Toli negana, kad šiandien šiaip 
taip susirenkame. Tuščia, jei tik- 
pakalbame, ar kitaip Baisųjį Bir-j 
želį paminime. Paaimanavus iš
siskirstėme. Juk pavergtieji ne
nustoja aimanavę kasdien, ken-Į 
čia kasdien, deda pastangas išsi
laikyti fiziniai ir išlikti dvasi
niai stiprūs kasdien. O mes ar 

‘kasdien istengiamės jų siekius 
parėniti? ’ Ar viską padarome, 
kad tautiniai neišbiėstume?

Buvusieji mūsų bajorai ne tik? 
patys tautai žuvo, bet ir tautoš 
išteklius eikvojo besibastydami 
po svetimus kraštus. Mes bent 
turto žvilgsniu esame savos rū
šies bajorai. Ir tartum tikri anų 
palikuonys savo išteklius pra
bangiai prabaliavojam, . ar pra- 
švaistbm kelionių svaiguliuose. 
Tik ne. ten kur mūsų svarbūs 
pasirodymai būtini. Pavyzdžiui, 
kai Madride buvo reikalinga? 
stipresnis pademonstravimas 
mūsų rūpesčių, jaunimėlis, nors 
ir prašytas — skatintas, pasiskųs 
bino pasivažinėti po Angliją-Vo- 
kietiją. Dvi turtingos organiza
cijos. (be priekaištų patriotinės), 
tą pat metą Suorganizavo ■ gau
sias ekskursijas po Karibų van
denis. Taip, kad Madride liko 
tik veiksnių delegatams bepa- 

: sireikšti. Toli nesižvalgant, ver
ta priminti, kad renkant para- 

,.šus protestui pareikšti, dėl ne-

prasmę ir reikšmę tautos kultū
riniam klestėjimui. Sukėlė troš
kimą laisvės. Todėl sąlygoms su. 
sidarius, Lietuvos laisva valsty
bė ir buvo atkurta. Tautoj glū- 
dėjęs gyvastingumas greitai 
Lietuvą vėl įrikiavo į Europos 
valstybių eilę lygiaverčia vals-

kiek 
bet

Lietuvos nepriklausomybės laikais Alytuje pastatyta dviaukštė mūrinė mokykla

dar 
vaka-

—

L 1

Birželis — mokslo metų pa-, 
baigtuvės. Losangeliečiai lietu
viai įvedė madon, kuri virsta 
tradicija, T visuomenei parodyti’ 
abiturientus, baigusius aukštes
niąsias mokyklas, ir tuo pačiu 
besimokantį jaunimą pagerbti. 
Šįmet abituriėntų‘*vakaras buvo 
birželio 11 d šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. <

Į dailininkės A Vanikojieilės 
šu pagelbiįlinkais išpuoštą: salę 
įžygiavo trylika jaunuoliu. Juos 
pasitiko gausi publika plojimais 
ir valio, o orkestras maršu. Su
sėdo )ie specialiai skirtose jiems 
vietose prie garbės stalo. Progra
mai vadovavo solistas Rimtau
tas Dabšys. jis kvietė po vieną 
abiturienfą .bei' abiturientę sce- 
non ir nupasakdjo, kokią mo
kyklą baigė, kokius1 meno ir 
sporto pomėgius turi ir ,lįą žada 
studijuoti. Viltis Jatulienė kiek
vienam įteikė to vakaro ir bend
rai mokslo baigimo atžymėjime 
raštą. ■■

Iš eilės scenon kviesti: Petras 
Žmuįdzinas, žada studijuoti ar- 
chitektaktūrą; Sandra Radaitė, 
— 'bizni — “advertising”; Ju
lius Kaupas, techniką, kompiu-: 
terius; Ina Žėkaitė, žurnalistiką. 
Augis Juozas Gedgaudas, biolo
giją, pasiruošimą į medicinos 
mokyklą; Daina. Janutaitė, pre
kybą, kompiuterius. (Ši abitu
rientė aukštesniąją mokyklą bai
gė San Francisco mieste, kiti abi
turientai bei abiturientės yra 
losangelięčiąi bei iš gretimų 
Pietų Kalifornijos miestų). Jo
nas Vytautas Kautas žada studi-, 
juoti kompiuterius. Kristina 
Justina Budrytė, kompiuterius; 
Darius Jatulis, matematiką; Li
na Kontrimaitė, kompiuterius; 
Dainius Petronis’, biznio admi
nistraciją; Erika Ugianskytė, 
medicina: Tadas Gintautas Dab- 
šys, psichąlogiją,

Tai viso trylika aukštesnią
sias mokyklas baigusiųjų: 7 abi
turientai ir 6 abiturientės. Pa
žymėtina, kad dauguma jų ža
da studijuoti modernųjį mokslą 

kompiuterius, žinoma, kai 
pradedantieji studentai univęr- 
sitetę;sūsMuria su-kai'kuriais jų 
pasirinkto mokslo:- svyr&umaisj 
kartais ar: ^vajaibą!
mokslo šakbfe-afeisako ir pasiręn- švento' rasto ištraukų skaitymo,!______  ____ __ ___
ka ką aplinkybės padiktuoja. Ta- mokyklą baigusiųjų laiminimų j School of Dance and Musi 
čiau malonu, kad visi abiturien- . ' - ’ ■ v* • ’ ’ ■ .....................,
tai,-ės linkę į aukštojo mokslo viena malda, 
siekimą. Sakoma, jog Los Ange- gelijos skaitymas nepradėtas

LOS ANGELES, CALIFORNIA
Abiturientu polinkiai į mokslą 

les- ap;| nkėse buvo 
daugiau abiturientų, 
ran neatvyko.

Klebonas ir konsulas 
sveikino -abiturientus

Prelatas J. Kučingis savo ne
ilgoje kalboje džiaugėsi, kad tė
vai leidžia vaikus į mokslą ir. 
kad jų vaikai veržiasi į mokslą.' 
Pabrėžė jis, jog Los Angeles šv. 
Kazimiero parapija yra išskirti- 
na išeivijoje, nes čia labai dide- ■ 
lis nuošimtis parapijos narių 
yra aukštąjį mokslą baigusieji. 
Linkėjo busimiem studentam ir 
studentėm būti susipratusiais lie 
tuviais.

Vieša kalba džiaugėsi ir Lie- į 
tuvos garbės konsulas V. Čeką-Į 
nauskas tuo abitūros pasiekusių
jų būreliu, primindamas, jog vii-. 
tys jaunojoj kartoj. Abiturientų 
vardu kalbėjo Tadas Dabšys, dė_' 
kodamas tėvams ir kalbėtojams. _ 
Pabrėžė jis, jog su aukštesnio-, 
sios mokyklos baigimu pasibai-į 
gė vaikystė. Būsią gerais JA 7 
piliečiais ir lietuviais.

Abiturientų ir abiturienčių 
tėvai sukviestė daug savo gimi
nių, draugų ir vos talpino erd
vioje salėje. Buvo gausybė .vai-Į 
gių patiekalų, muzika ir publi-j 
kos šokiai. Visam vakarui jau-Į 
kią nuotaiką darė vyraujančiai. 
susirinkusi vidurinioji karta, oj 
senukų tėvukų nedaug tebuvo- j 
me. Programos vedėjas Rimtau-j 
tas Dabšys scenos žmogus, tai ir J 
to vakaro prograinai, kuri buvo- 
neilga, labai įdomiai vadovavo,! 
kėlė publikos nuotaikas.

Bažnyčioje švilpimu 
išreikštas džiaugsmas

Birželio 4. d. savaitgalyje 
vau šiaurės Kalifornijoje:

i
bu- •

____ ___ ___________..... Ber-I .___ . .. . 1keley mieste jaunesnioji anūke 
Viltis bai^ė Šv. Juozapo para-1 
pijos mokyklą, o vyresnioji anū
kė Daina atsisveikino su Santa 
Rose mergaičių akademija San mų. 
Francisco mieste.

Šv. Juozapo (amerikiečiu) j 
mokyklą baigė 33 moksleiviai. Iš-, 
leistuvių apeigos tos parapijos' : 
bažnyčioje. Vietoj vargonų iš-' 
kilmes puošė gitarų ir kitokių! 
muzikos instrumentų garsai.

BIRŽELINĖ PRASMĖpersižegnejimu.
Santa Rose mergaičių akade

mija, įsteigta San Francisco MIAMI, Florida. — Miami L. 
mieste 1862 m., yra vienuolių' A. P. klubo vadovybė š. m. bir- 
domininkiečių (Dominican Sis
ters) vadovaujama mokslo įstai
ga. šįmet tą mokyklą baigė 91 
mergaitė. Malonu buvo girdėti, 
jog ir Daina Janutaitė labai ge
ra buvo mokinė ir baigė "with 
high honor”, laimėdama porą at- 
žymėjimu — “awards”.

Diplomų įteikimo iškilmė bu
vo greta mokyklos esančioje do
mininkonu bažnyčioje. Varsc- 
nų muzika, choro giesmė, trum
pos prakalbėlės. Mokyklos ve. 
deja įteikė kiekvien"’ .turien- 
tei diplomus, įspėta bažnyčioje 
esanti publika diplomus įteikiant 
neploti, paploti būsią galima, kai 
visoms diplomai bus Įteikti. Ta
čiau vis tai vienur tai kitur ke
lios katutės pasigirsdavo: saviš
kiai' išgirdę mokslą baigusios 
pavardę paplodavo. Tačiau, kai 
diplomų Įteikimas baigtas, pa
pliupo bažnyčioje'daugybė gar
sių plojimų, šauksmų ir net 
džiaugsmą išreiškiančių švilpi-

želio 12 d. užprašė lietuviškas 
pamaldas Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje, kurias pravedė dr. 
kun. V. Andriuška su pritaikytu 
pamokslu.

ir

čiag malonu, kad visi abiturien-

Taip ir pagalvojau, jei “prisi
keltų nors vienas senelis iš kapų 
milžinų”, kurie tą bažnyčią, ku
rie tą mokyklą daugiau negu 
prieš šimtą metų įsteigė, ką jie 
pasakytų,' išgirdę tokį švilpimą 
bažnyčioje?

Nemažai,' bet neilgų kalbų, I To savaitgalio viešnagė baigė-
- Z ■- i,.. t____  -■ i t - .. . ___  - •. ________ ___

si Berkeley mieste “The Davlin

ir kitokios muzikos ir baleto. Į 
tą iškilmę irgi anūkė Viltis pa
kvietė, nes ji mokyklą jau porą 
metų lankė ir dar toliau baleto 
klasėje mokysis:

Trėmimu ir okupacijos 
prisiminimai

JAV prezidentas Reag;
proklamuoja birželyje Pabalti
jo .laisvės dieną, bet Los Ange
les ir apylinkių estai, latviai ir 
lietuviai birželio 12 d. buvo su
sirinkę į latyių salę ne laisves, 
bet liūdnų okupacijos ir, trėmi
mo dienų paminėjimui.

Sutapo irjtaip, kad tą pačią 
dieną Los Angeles Times dien
raštis rašydamas apie Vatikano 
ir'Kremliaus santykius, pabrėžė, 
jog išskyrus'Lenkiją, niekur ki
tur nėra tiek daug katalikų, kaip 
Lietuvoje — apie 80% visų gy
ventojų. Apie 70%- vedybų lie
tuviai . atlieka . bažnyčiose, apie 
90%. naujagimių pakrikštijami.

Rašoma,, jog prieš Brežnevo 
mirtį Kremlius leido paskirti bei 
Įšventinti du lietuvius vyskupus, 
gi per 23 metus naujų vyskupų 
neleista- Paminėtas tame dien
raštyje ir latvio kardinolo, kaip 
pirmo kardinolo sovietijoje pa
skyrimas.

(Bus daugiau)

— kunigų pamokslų, tačiau nė f mokslo metų baigimo iškilmėje.
— —1J~, nė vienas Evan-'Jau 40 metų tą mokykla veikia 

Berkeley. Pabaigtuvių progra
moje buvo prakalbėlių, pianino
MininfiinniniiiniiiiiiiiiiinnmiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiF-
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'• LITERATŪRA, lietuvių Hteratūros, meno Ir mnixL 
I9M m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenatą, Vin« 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
J. Raukčio, <tr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir T 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubo*, A. RCkitelės ir JL Vara'

GIFT PARCELS TO LITHUANIA

4 v. p. p. klubo salėj parengimų 
vadovas J. Vaičekonis pradėjo 
minėjimą, pakviesdamas vietinio 
ALTo skyriaus pirm. Petrą Šilą 
įvadiniam Baisiojo Birželio ap
tarimui, kuris samprotavo maž
daug sekančiai: Lietuviai ir ki
tos mūsų gentys buvo apsuptos 
slavu ir germanu. Ir vieni ir ki- 
ti nuolat veržėsi i aisčių apgy
ventus plotus. Ypač puolimai 
sustiprėjo, prisidengiant krikš
čionybės platinimo vardu. Tas 
daugiausiai ir paskatino apsi
jungti vieno valdovo galioj, įkur 
ti Lietuvos valstybę.

Tada Lietuva buvo net dides
nė užimtu plotu ir gyventojų 
skaičiumi, lyginant paskirai su 
islavais ar germanais. Tačiau, 
kai visas dėmesys turėjo būti 

1 nukreiptas į gynybą,: mažiau 
bekreipta dėmesio Į tautos kul
tūrinius barus. Taip, kad ilgai 
ir savo rašliavos neišugdė.. To- 

'• dėl ir. Lietuvos istorija vėtk iš
tisai nusagstyta valdovu vaidais 
ir karų vardinimais.;';Sti’k'ril^- 
čionybės plitimu į lietuvių tau
tą veržėsi ir svetimos kalbos, 
kaip ir kultūrinės apraiškos. 
Ypač po mums nelaimingos uni
jos su nusiponavusiais lenkais. 
To pasėkoj ir mūsų šviesuomepė 
— bajorija nutautėjo,- . -. * ■

Daugiausia unija nulėmė/kad 
Lietuva liko rusų okupuota,' bet 
ir tautiniai susilpnėjimas nebus 
likęs be įtakos. Net buvo pavo
jaus, kad tauta ir išnykti gali. 
Vienok prie savo žemės prisiklau 1 

' idę artojai išlaikė tautinę, gyvy-, 
bę. Galop, išsiugdė ir šviesuo
menę iš savo tarpo, šį savo ruož
tu įdiegė valstybingumo siekio

Tačiau. Lietuvos kryžkelinė 
padėtis atnešė birželį. Baisųjį! 
Birželį 1940 metais. Naują tau-' 
tai vergovę. Vienų metų laiko
tarpyje tauta įaudonojo barba
ro Įgąsdinta kalėjimais ir ūkiniu 
sužlugdymu sulaukė sekančio 
Baisiojo Birželio Siį! '
trėmimais, žudymais ■ bei' žiąu-!, 
riais kankinimais. Antrajam Pa
sauliniam karui pasibaigus ge
nocidiniai veiksmai, keleriopai 
padidėjo ir tebesitęsia iki šiol. 
Senovėj mūsų šviesuomenė pa
ti nudardėjo nuo savo tautos, šį 
kartą ji buvo ištremta i Sibirą 
ar išblaškytų po visą pasaulį.

Kiek baisūs buvo ir tebėra ge
nocidiniai veiksmai prieš mūsų 
įautą visi žinome. Baisusis Bir- 
ž<(iis ištįso jau virš 40 metų 
laikotarpi. Imperialistinis bol
ševikiškos Rusijos tikslas lietu
vius, kaip ir kitas pavergtas tau, . 
(as, nutautinti — išbraukti iš 
gyvųjų tautų tarpo. Kad tokia 
grėsmž yra pogrindžio Aušroje, 
P. Slavėnas štai kaip - užbaigia 
savo išvedžiojimus: ‘ -

‘‘Pavojus realus ir didelis. 
Dar pavojingiau šia pavojaus 
nematyti”.

Tat, ar namie likusioj tautoj. 
auga šviesuomenė — tautinė 
šviesuomenė? įvairiais keliais;
sužinome, kad ji gyva, šviesi iri leistinų mūšų teismų bendra- 

. J'' darbi’avimų su rusiškų teismų 
procesais, iš salėj buvusiiį 240 

(Nukelta į 5 psl.)
""""T" —' ' ——i

už išlikimą tebekovojanti. Bet jų 
pastangos be atodairos žlugdo/ 
mos fiziniai, moraliniai ir me

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE | 
yra seniausia/ didžiausia ir' turtingiausia lietuviu fraternalin’ė 
organizacija,'lietuviams .ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbėti' ir.kitiems, kurie tuos* 
:- darbus dirba. ' * /;/

SLA —išmokėjo daugiau kąip, AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
*• % apdraudų savo nariaĮris/ '
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pėlno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
-Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali .

• \ : Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
SLA—apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 

Insurance, kuri ypač ^naudinga jaunimui; siekiančiam 
aukštojo mokslo injju-gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia dęrminuoU apdrauda: už
, * $1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

kuopų yra visose lietuviu kolonijose. ' ' 
Kreipkitės į savo apylinkes kuopų veikėjus, . 
jie Jums "mĮelai pagelbės ų SLA'įrirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

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

Tel. (212) 563-2210 .
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'• DAINŲ SVeNTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* ir tai 
Hnlą šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie datm 
švente* bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainnojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!? 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja t2.

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apralj 
tu Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities Hte 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyg>

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

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

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

MARIJA NOREIKIENĖ

^iminiiiiiiiiiiiiiiniiniHrjiiiiiiiiiiiiiiiiiinnTmTnnnmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiih'

faoml&I paražyt* rtudija apie Rytprūriuz, remiantis Pakalni* | 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Jdomfli kieky!enrrr 
lietuviui. Leidinys ffiustrnotM nuotraukomis pabaidoje duodami 
vitovardžlų pavadinlma'%Ir jų vertiniai | vokiečių kalbą. EaEaJ 
naudingoje 335 puri, knygoje yra Rytprūsių lemėlapla. Kaina M.

> K4 LAUMtS L1HX. ralytojoa Petronėlė! Orintaitėf itf
minimai Ir mintys apie įamenis Ir vietas neprfk. Lietuvoje Ir pb 
maišiais bolševikų okupacijom metais. Knyga turi 234 puslapius 
bet kainuoja tik ąs. ’ ■ • t 4

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesuptai 
laa Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje! tik & 
Jurgio Jalinsko knygoje *pie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poc 
riją. Dabar būtų jj galimi pavadinti kovotoju už žmogaus teku* 
Knyga yn didelio ferma to, 265 puslapiu, kainuoja 16.

> 1ATTXTNW' NOVELES, W Zoečenko kirvb*, J. Vaiafči>

I TH So. 5L, CSkAf*

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2b01 W. 69th St., Chicago, III. 60629 ♦ Tel 925-2737 |
@ £V. VALANTINAS - . . , $ 
g
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i JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, Ill.

• 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
*3
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■ SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose:

r i Ml

I

Ini LIUDAS MIKŠYS, 
■0 metų studijavęs, kaip

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai bet kada Ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kurt Jaunium Ir prof. K.

lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 
tr patarė mums toliau studijuoti.

3'
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ne tiek ryžosi apginti kun. A. Kezį, kiek išlięti ateistinėm 
širdies pykčio tulžį ne tik A. Svilonio adresu, bet ir prieš 
krikščionybę ir jos Bažnyčią.

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
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by The Lithuanian News Publishing Co., Inc.
1739 So. Halcted Strwt, Chicago, IL 6060a Telephone 421-6100

Nemanau su Kaz. Baltrukoniu vesti bet kokias dis
kusijas, kadangi iš jo pareikštų puolimų atrodo, jog jam 
nesvarbi objektyvioji tiesa, o įrodyti," kad Dievui ne
svarbu nei kunigystė, nei Bažnyčia. Be to, jis jaučiasi
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu*

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
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galįs autoritetingai kalbėti visais klausimais, net ir to
kiais, apie kurious neturi net elementariškiaųsio supra
timo. Paprastai, tokie yra drąsūs, nes jiems viskas aišku, 
jie viską išmano. Deja, jis tokiais argumentais ne tik 
neapgynė kun. Alg. Kezį, bet jį dar daugiau sumenkino. 
Sunku būtų tikėti, kad tokia Kaz. Baltnjkonio gynyba 
kunigas Alg. Kezys didžiuotųsi.

Štai jo argumentai: Jis rašo apie autentiškumą, ku
ris, jo nuomone, gali skaidriau spindėti individe, nei ko
lektyve. Niekas to neneigia, kad tokių negali būti, kurie 
savo įsigytoje mokslo srityje nespindėtų. Bet tokiu spin
dinčiu autentiškumu ne kiekvienas individas spindi. Kas 
galėtų tvirtinti, kad kun. Algio Kezio ir Kaz. Baltru- 
konio autoritetas būtų skaidresnis, negu Visuotiniame 
vyskupų suvažiavime padaryti nutarimai.

Kaz. Baltrukonis aiškina, kad kun, Alg. Kezys ska
tina mąstyti. Niekas negali žmogaus mąstymo suvaržyti, 
bet tai dar nereiškia, kad kiekvieno individo mąstymo iš
dava būtų moralės norma. Tai būtų absurdas! Juk ir 
kriminalistas, prieš įvykdant kriminalinį nusikaltimą, 
mąsto ir galvoja. Betgi jo mąstymo išdava negali būti

Trumpas atsakymas kunigo 
Alg. Kezio gynėjui

Jei neklystu, tai ar nebus tas pats Kazimieras Baltru
konis, prieš kurį turėjau Naujienose atsiliepti dėl jo 
piktų, krikščionybę užgauliojančių puolimų. Po to, ku
riam laikui jis buvo apsiraminęs. Bet, štai, ir vėl ne
seniai “Vienybėje” prapliupo nuvalkiotais pliurpalais 
prieš krikščionybę ir jos Bažnyčią; Lyg būtų juos nupla
gijavęs nuo komunistinių.ateistų leidžiamo ■ Sovietų Ku
rijoje žurnalo “Bezbožnik”... f

A j 1 ; ' ■ j ‘

Bet kas kelia ypatingą nusistebėjimą, kad Kaz. 
Baltrukonis tokiais niekinančiais krikščionybę argumen
tais ne tik pranašauja jos subyrėjimą, bet ir juos naudoja 
apginti kun. Alg. Kezį, pagarsėjusį Chicagoje kaip foto
grafą, nuo A. Svilonio jam padarytų priekaištų. Mat, jis 
Drauge ėmėsi aiškinti povatikanines (kilusias po Vati
kano suvažiavimo) teologijos kryptis. Tam aiškinimui 
panaudojo ne Bažnyčios oficialų mokslą, o tik kai kurių 
kraštutinių teologų nuomones. Tad ir nušnekėjo, kad 
Draugo skaitytojui atrodė pakeistos ne tik liturginės 
apeigos, kalba, bet ir sakramentai, Šv. Rašto supratimas, 
moralė, skyrybos, penktadienis. Ir jis pabrėžė, kad kuni-. 
gai šių naujovių akivaizdoje jaučiasi kaip išsigandę 
paukšteliai.

Žinoma, jei būtų taip rašęs tas, kuris neturi nieko 
bendro su teologijos mokslų, ir nieko neišmanantis Baž
nyčios istorijos moksle, nebūtų prasmės A. Sviloniui su 
tokiu diskutuoti. Bet kai taip rašė kunigas, jėzuitas Alg. 
Kezys, tai buvo būtinas reikalas jam paminėti, kad jo 
aiškinimas, pasiremiant pavienių teologų nuomonėmis, 
su Bažnyčios oficialiu mokslu nesiderina, ir tai yra

moralės norma.
Nežinau, ar ir kun. Alg. Kezys yra tos pačios nuo

monės, kad nėra kunigystės sakramento. Kaz, Baltru- 
konis šis me klausime klaidžioja kaip aklasis miške. Jam 
kunigystė yra tik tikėjimo mąstymo produktas, taigi, jo 
išmone, kaip toks, kada nors išgaruos iš praktikos. Ši jo 
“filosofija” parodo tai, kad jis šiame klausime yra “pa
tentuotas”, ignorantas- ; - 1 ' , ; /

. Kažin, ar galėtų dar ciniškiaų pasityčioti' Maskvos 
bolševikinis ateistas apie Kristaus iš; mirties prisikėlimą,; 
kaip Kaz. Baltrukonis tyčiojasi. Mat, Jis šį faktą galėtų 
išspręsti ir prie bavariško alaus hpkalo. Grejpįąuąia'Kaž. 
Baltrukonis, taip rašydamas, buvęs bavariško-alaus kvai
tuly, todėl jam ir rimčiausi dalykai atrodo komedija. Štai 
prie kokių nesąmonių prieina kun. Alg. Kezio “apologe-i 
tas”, Jam krikščionybė yra mozaikinis cirkas. Bet vis tik ■ 
yra patenkintas, nes, jo manymu, gerai, kad kun. Alg. 
Kezys negyveno prieš kelis šimtus metų, nes katalikai, 
protestantai ir kitos sektos jį būtų suspirginę apt laužo,'

Jis prikiša kun. Alg. Keziui, kad jis pamiršo ar nu
tylėjo, jog Bažnyčia persekiojo ir žudė tuos, kurie nesi
teikė jai linkčioti. Ji ir šiandien žudo žodžiu. Toks jo 
aiškinimas parodo, kad Kaz. Baltrukonis yra Bažnyčios 
istorijoje igncrantas. Jis kartoja tą, ką krikščionybės ir 
Bažnyčios priešai jau seniai pliauška. Jis nežino, kad 
yra pasaulinio garso istorikų, parašiusių šiuo klausimu 
aiškinimų. Bet jam tiesa nerūpi, kartoja tik tą, ką šian
dien okupuotoje Lietuvoje ateistai kalte kala pavergtie
siems Į galvą apie Bažnyčios nusikaltimus, bet tuo jie 
siekia pridengti tas sadistines žudynes, kurias ten pa
vergėjas vykdo. Jie ten sukėlė visą pragarą sunaikinti 
Bažnyčią ir krikščionybę, jos gynėjus. Bet ar tai gar
binga Įsisavinti Kaz. Baltrukoniui? -!

tylėti, kai juos šmeižia ir jų dvasines vertybes niekina?
Kaz. Baltrukonis rašo, kad .sutrupės katalikybės im

perija. Jo išmone, Dievui nereikia popiežinių imperato
rių. Nežinau, kokius mokslus .ir kur juos yra išėjęs, bet 
atrodo, kad jis tai parašė bavariško alaus kvaituly, todėl 
iš tokio rašto išėjo iš krašto’!

GANA UŽDARĖ 
VISAS SIENAS

AURA. — Ganos prezidentas 
J. Rowling pirmadienį Įsakė vi
siems pasienio sargams uždaryti 
visa? sienas į Togą ir į Aukštes
niąją Voltą.

Sekmadienį grupė karininkų 
norėjo nuversti pulkininką J. 
Rowling, bet pasikėsintojai bu- 
yo suimti. Ne visi, dalis jų ry- 
žqs; pasiekti Užsienį. Prezidentas 
įsakė uždaryti visus perėjimo 
pupktųs ir neleisti niekam iš- 
važiųctį. ‘r’?'i

Prez. Rowling-'nori likviduoti

Draugo skaitytojų klaidinimas.
Manau, jei Kaz. Baltrukonis būtų atidžiau įsiskaitęs 

j A. Svilonio kun. Alg. Keziui skirtas pastabas, tikriau
siai nebūtų bandęs jį apginti krikščionybės priešų “argu-
mentais”. Bet, manau, nesuklysiu, kad Kaz. Baltrukonis

Jis reikalauja laisvos dvasios. Argi Bažnyčia drau
džia žmogui būti laisvam dvasia? Bet jej laisvom dvasios 
individas skelbia melą, šmeižia, sąmoningai iškreipia 
tikrovės faktus, negi galima sučiaupus lūpas tylėti, ir
tokiam pasimetėliui nieko nesakyti? Ar katalikai turi

Negalima tylėti ir tada, kai jis “Vienybės” skaity
tojams tvirtina, kad Dievui, nereikalingos prabangios, 
liuksusinės šventyklos, kurios pastatytos žmonių pra
kaitu uždirbtais pinigais. Į šį jo svaičiojimą tenka tik 
pacituoti šv. Jano Evangelijoje Kristaus atsakysią Ju
dui Iskariotui. JŠis atsakymas yra aktualus 'visiems lai
kams, visiems žmonėms. Manau, kad jis tinka ir Kaz; 
BaltruHoniųL ^Tėūsd Jėzui buvo iškeltas pokylis, Morta 
twaayq..,« Marija i-mė brangaus tikrojo 
svarą, patepė Jėzaus kojas ir nušluostė jo - ^yo ,prievaita, įkeisti, &
plaukais. rNathai' pasidarė pilni tepalo kvapo.’ AiųųnęV ’ * " 7 - ■
vienas iš jo mOkytimų, Judas Iskariotas, kuris turėjo ”jį;
išduoti, tarė: kodėl neparduota to tepalo už tris šimtus 
dinarų ir neatiduota beturčiams? Pasakė gi jis tai, ne 
kad jam būtų rūpėję beturčiai, bet kad buvo vagis.. . 
Kristus tarė.: Palikite ją, beturčių jūs visuomet turite 
savo tarpe”. Jon. 12, 3-8.

Jei Kaz. Baltrukonis būtų įsiskaitęs į šį faktą, ne
manau, kad jis būtų taip tašęs, nes būtų pasirodęs, kad 
ir jis esąs vienodos minties su Judu Iskariotu, kuriam 
gaila vargšų žmonių prakaitų uždirbtų pinigų. Betgi jis 
turėtų žinoti, jog' žmonės bažnyčias stato ne prievartau
jami, bet iš meilės Dievui, Ir tai būdinga, jog žmonės net 
lenktyniauja, kad pastatytų dar gražesnę bažnyčią, negu
kiti kitur pastatė. Iš viso jis nepagalvoja, kad yrą šian
dien kraštų, kur nėra bažnyčių, arba kur jos uždarytos, 
sandėliais paverstos, bet ten darbo žmonių materialinė 
būklė argi grąžiau žydinti, negu ten, kur yra pastatytos 
gražios, didelės, meninės vertės bažnyčios? Nepatarčiau 
Kaz. Baltrukoniui įsisavinti ano apaštalo dvasią, jo turė-
tą “susirūpinimą” vargšais, kurie kenčia skurdą ne dėl 
bažnyčių statymo. Juk ir Judo Iskarioto buvo veidmai
niškas susirūpinimas vargšais. Ir tai buvo Įrašyta Į am
žinų knygų-lapus, kaip viena iš tų juodžiausių jo gyve
nimo dėmių

A. Svilonis

Sekmadiė-

pats pulk. Rdwl-ng ir keli jo
draugai. Susirėmimų metu šeši 
Žmonės neteko gyvybės. Astuoni 
nuvežti į ligoninę. .Pulk. Row
ling rjiošia krąštą laisviems rin
kimams.

LEIDO SUSITIKTI SU SAL
VADORO ĮSIBROVĖLIAI

WASHINGTON, D.C.— Pre
zidentas Reągaųas pirjnadiem 
gana ilgai kalbėjosi su .specialiu 
JAV ambasadoriųatii Richard 
Stone, apvažiavusiu Centrinės 
Amerikos valstybes.

AĮeksika, Kojumlaja ir Vene
zuela pataria ambasadoriui R. 
Stone .susitikti s.u Salvadoran 
įsibrovusiais Nikaraguos ir Ku
bos partizanais, bet Stone ne
norėjo susitikti ir tartis su įsi
brovėliais.

Ambasadorius Stone mano, 
kad su jais nebus galima susi
tarti, nes jie ne rinkti, bet kitos 
valstybės paskirti įsiveržti ir 
nuversti demokratinę sistemą 
ne tik Salvadore, bet ir kitose 
Centro Amerikos valstybėse.

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

Paskutinėmis dienomis slaptais reikalais 
atvykęs Į kunigaikščio dvarą -ir pamatęs Juram 
daitę, užsidegė tokia aistra, kuriai Danutės am
žius nesudarė jokios kliūties. Tačiau kartu Dan- 
veldas žinojo Danutės kilmę, ir kad Jurando var
das buvo siejamas su baisiais atsiminimais, todėl 
ir jo geismas buvo grindžiamas ant žiaurios 
neapykantos.

De Lorche pradėjo jį klausinėti apie tuos 
Įvykius:

— Pavadinote, pone, tą mergaitę velnio duk
ra, kodėl?

Danveldas ir papasakojo Zlotorijos istoriją: 
kaip pili atstačius jie puolė Jursmdą ir kaip tuo 
metu žuvo Jurandaitės motina, dėl kurios Juran- 
das pradėjo ypatingai nekęsti visų vienuolių rite
rių. Tai pasakodamas, kryžiuotis degė neapykan
ta, nes tam jis turėjo ir asmeninių priežasčių. 
Nes ir jis pats prieš pora metų buvo susitikęs su 
Jurandu, kurį išvydus, pirmą kartą jo gyvenime 
drąsa apleido jį taip niekingai, kad palikęs du 
. n mminaičius, kitus žmones ir grobi, ir kaip 
apdumta.', bėgo visą dierią į Ščytną, kuridėl-di
delio Įtempimf ilgan susirgo. Pasveikusį Didysis 
Ordino maršalka atidavė Į riterių teismą, kuris 
JĮ išteisino, nes Dmveldas kryžium ir garbe pri

siekė, kad pasibaidęs arklys nunešė jį iš kovos 
lauko. Tačiau šitas Įvykis uždarė jam kelią Į aukš
tesnes Ordino vietas. Kryžiuotis apie šituos Įvy
kius nutylėjo, bet vietoje to tiek pripasakojo 
skundų ant Jurando ir ant visų lenkų, kad visa 
tai vargiai galėjo tilpti lotaringiečio galvoje.

— Mes juk esame pas mozūrus, o ne pas len
kus. — atsakė jis lukterėjęs.

— Tai kita kunigaikštystė, bet žmonės tie 
patys, — atsakė Storasta. — Tas pats atkaklu
mas ir ta pati Ordino neapykanta. Dieve .duok, kad 
vokiečių kardai visai šitą padermę sunaikintų!

— Teisybę kalbate, pone, nes, jei šitas kuni
gaikštis, kuris iš paviršiaus garbingai atrodo, 
drįso priešais jus ir jūsų žemėse pastatyti pilį 
todėl apie tokią neteisybę negirdėjau net ir pa
gonių tarpe.

— Pilį jis prieš mus pastatė, bet Zlotorija 
yra ant jo, o ne ant mūsų žemių.

— Tada garbė Kristui, kad leido jums nu
galėti. Kaip pasibaigė tas karas’

— Tada karo nebuvo.
— O jūsų pergale prie Zlotorijos?
— Dievas mus šitame žygyje palaimino, nos 

kunigaikštis buvo be kariuomenės, tik su dvariš
kiais ir moterimis.

Lotaringietis nustebęs pažvelgė Į kryžiuotį.
— Kaip? Taikos metu užpuolete moteris1 ir 

kunigaikštį, kuris savo žemėje pilį statė?
— Dėl Ordino ir krikščionybės garbės nėra 

negarbingų žygių.

i — 0 jei šitas baisus riteris už jauną, jūsų 
nužudytą žmoną kerštauja?

i .
1 — Kas prieš kryžiuočius ranką pakelia, tas

■— tamsybių vaikas.
Lotaringietis susimąstė, bet neturėjo laiko 

Danveidui atsakyti, nes įjojo į plačią, sniegu ap
dengtą aikštę, kurioje kunigaikštis nusėdo nuo 
arklio, .o paskui jį pradėjo lipti nuo arklių ir kiti.

1 XXI
Prityrę eiguliai vyriausiojo medžiotojo prie

žiūroje išdėstė svečius ir dvariškiui ilgoje eilėje 
pagal aikštės pakraštį įaip, kad būdami pasislėpę 
prieš save turėjo atvirą vietą, įgalinančią šauti 
iš kilpinių ir lankų Du trumpesni aikštės šonai 
buvo užtverti tinklais, už kurių slėpėsi žvėrių 
baidytojaū kurių pareiga buvo vyti žvėris šaulių 
kryptimi, nekeiejaneius bėgimo krypties ir į 
tinklus įstrigusius žvėris užmušti ietimis. Dideli 
būriai vietinių žmonių buvo ‘gudriai sustatyti ra
tų ir turėjo varyti visus žvėris iš miško gelmių 
į aikštės Ūž šaulių taip pat buvo išdėstyti 
tinklai, kad sulaikytų per šaulių eilę prasiveržu
sius žvėrie j r Čia galėtų būti nudobti.

j Kunigaikštis atsistojo viduryje eilės nedide

lėje įdauboje, kprj ęjo per risą aikštės plotą. Vy- 
Jriausiasis medžiptojas Mrokota iš Mocaževo pa
rinko jam šitą vieta, žinodamas, kad šita Įdauba 
didžiausi miško žvejys bandys prasiveržti iš i'ato. 
Pats kunigaikštis laikė rankoje kilpinį, netoli jo 
Į medį atremta buvo sunki ragotinė, o užpakaly

kunigaikščio stovėjo du jo sargai su kirviais ant 
pečių, stambūs kaip ir patys miško medžiai, ir 
įtemptais kilpiniais, kuriuos jie turėjo prireikus

■ paduoti kunigaikščiui. Kunigaikštienė ir Juran- 
] dailė nuo arklių nenusėdo, nes to niekada nerei
kalavo kunigaikštis, vengdamas netikėtumų nuo 
taurų ir nuo zubrų, nuo kurių įtūžimo lengviau 
galima buvo gintis raitam, kaip pėsčiam. De 
Lorche, kurį kunigaikštis buvo pakvietęs stoti Į

■ dešinę nuo jo, prašė, kad jam leistų pasilikti sau
goti raitąsias damas, ir užėmė vietą netoli kuni
gaikštienės, stovėdamas su tiesiai, kaip vinis, iš
kelta riterio ietimi, iš kurios mozūrai tyliai šai
pėsi. nes ietis medžioklei mažiausiai tikoi - .

I Tuo metu Zbyška Įsmeigė savo ragotinę Į 
sniegą, kilpinį užsimetė ant pečių ir. stovėdamas 
prie Danutės arklio, žiūrėjo į ją iškėlęs galvą ir 
kartais jai kažką tyliai sakydavo, kartais apka
bindavo jos kojas ir bučiavo jos kelius, nes da’% • 

! visai neslėpė savosios meilės nuo žmonių. Nurimo 
i jis tik tada, kai Mrokota, kuris miškuose išdrįs- 
|davo surikti ir ant kunigaikščio, Įsukė laikytis 
griežčiausios tylos.

(Bus daugiau)
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Tel: 562-2727 arba 562-2728

M. Šileikis

TEL. 233-8553
Service 855-4504, Pege 04051

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westcheeter Community klinikai 
Medicinas direktoriui

1938 S. Manheim Rd., Westchester, UI. 
VALANDOS; 3—8 darbo dienomis

‘Vienuolis”

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

tokiu adresu;
NBojieuos, 1739 S. Halsteo St, Chicago, IL 60608

I

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBĖ; AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Strwt 

Vilaudot

OPTOMETRISTAS

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

Tikrina aki R- Pritaiko akin nu 

ir “contact leases'’.

Dr. LEONAS SEIBUT1S?
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CH1RURGUA 
2454 WEST 43rd STREET

Vaiandoe: aatrad. 1—4 pcpieį

Ofiso telefonas; 774-238$, 
InidMciiM telot: 448-5545

C

.fLUBIDA
. «* i _ * « _

DR. C. K. BOBELIS 
Prostatos, inkstų ir ilapumc 

takiį chirurgija, 
5025 CENTRAL AVĖ.

St, Petersburg, Fla. 33/1$ 
TeL (8132 321-420$

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdraudc 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charts 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8062

BIRŽELINĖ PRASMĖ

(Atkelta iš trečio puslapio) 

lietuvių tik 120 tepasirašė. Toks; 
pat buvo reikalų nepabojimas, 
rodo visišką pasimetimą. Tam j 
tikrą apsnūdimą. Todėl čia jaul 
tinka Maironio šauksmas ...lai-1 s 
kas jau laikas iš miego pabus-, 
ti ...ir jo skatinimas ...Petys gi į A 
petį, na, vyrai, kas galit sustoję Į i 
į darbą prikelkime Lietuvą mū
sų ...Ten likusieji savo vargais, 
kančiomis ir gyvybėmis tautos 
išlikimui aukojasi. Prireikus 
šimtais tūkstančių parašų priren
ka, nors ir žino grėsmę baudo
mis nukentėti. Keliauja į mūsų 
tautiniai svarbias vietoves. Ne- I 
ša kryžius į Kryžių kalną. Kiek 
pajėgdami stiprinasi tautiniais 
pasireiškimais. Mes turime ir 
galime jų siekius bent lėšomis 
paremti. Ne lėšų trupiniais. Įsi
klausykime į A. Juodvalkio Dir
voje raginimą — nurodymą, kad 
visur reikalingi, pinigai, pini
gai.... Taigi, jei atidžiau įsigilin- 
tumėm į dabartinius tautos po
reikius ir stipriau remtume, ta
da tikrai Baisiųjų Birželių minė
jimai įgytų tikrąją reikšmę — 
prasmę.

Meninėje programos 'dalyje,

RLB noveles vertinimo komisijos nario A. 
Tamulyno skaitytos paskaitos per novelių 
premijų įteikimą laimėtojams santrauka

žiburiai, Pavasaris mieste, Pa-' 
kalnės tyloj, Bedugnė ir kt.

| V. Krėvės nov.'. Bobulės var
gai, Skerdžius, Galvažudis, Sil
kės, Raganius ir kt.

Šį žanrą jis iškėlė į aukštą ly
gį, jis tautinio charakterio reiš
kėjas, panteistinio pasaul. eiš- 
kėjas. Krėyės novelių forma to
bula, stilius, išdailintas. Krėvė 
kaip novelištas pasiekė aukš-

(Tęsinys)

Tai atsitiktiniai kūriniai.
ŽYMIEJI LIETUVIAI

NOVELIST AI:
Biliūnas savo kūryba novelę' 

pastūmėjo pirmyn.
Jis mažam kūrinėlyje — no-; 

vėlėj sugebėjo atvaizduoti žmo
gaus dvasios pasireiškimus — 
dvasini žmogaus turtą.

Jaunesnioji karta novelistikoj. 
ėjo skirtingais keliais: A. Vie/ 
nuolis — psichologas ir.'gamtos 
garbintojas. Geros jo ' nevelės:'

KNOW YOUR HEART
*

J. Savickio novelės skirtin
gos (-(Skandinavų įtaka).' Jo 
novelės . ekspresionistinės, susi- 

. i PYn§ su impresionizmu ir sim- Paskenduolė, Kūčių naktį, Grį-1 |v>]-7rnn 
žo, Užėlusiu taku ir kt.

Ign. Šeiniaus novelės: Nakties Lietuvos nepriklausomybės at- 
' kūrimas pašalino kliūtis kūry

bai. 1929-34 į. noveles žanrą įsi
jungė: Cvirka, Venslova, Boru
ta, Inčiūra, Alantas, Dovydėnas, 
Orintaitė, Vaičiulaitis ir kt.

Lietuvos operos veteranė solis
tė Antanina Dambrauskaitė,; 
akomponuojant Danutei Liaug-: 
minienei, padainavo tris liaudies, 
dainas. Dainų prasmė, ypač 
šauksmas, kad Lietuva bus lais- 

' va, solistės atmintinas iškilimas: 
ir tebeišlaikomas balso tvirtu-: 
mas, klausytojuose sukėlė didelį 
pasigėrėjimą. Audringais ploji
mais išreikalauta dar vieną dai
nelę padainuotu

t
Kai bažnyčioj buvo pagiedotas 

Lietuvos himnas, salėj minėji
mas užbaigtas “Lietuva brangi”.

Susirinkimą atidarė pirm. P. 
Šernas. Po priimtos dienotvar
kės, susikaupimo minute buvo 
pagerbti mirusieji BALFo na
riai: J. Stadalius, A. Bačys, J. 
Makūnas, E. Ivanauskienė, B. 
Morienė, I. Petrutienė, B. Dauk_ 
šis ir J. Makauskas.

Perskaičius praeito susirinki
mo protokolą, pirmininkas pra
nešė, kad BALFo centrui pra- 

’• eitais metais buvo pasiųsta 1,273 
dol., kartu ir nario mokesčio 72 
dol., sušelpti 3 vargau pateku
sieji rockfordiečiai, suruoštas 
piknikas ir loterija.

Revizijos komisijos praneši
mą padarė J. Undraitis, pažymė
damas, kad knygos vedamos tvar 
kingai, išlaidos atitinka esamoms 
sąskaitoms, o kasoje yra 620 dol.

Priėjus prie valdybos rinki
mų, buvo pasiūlyta valdybai pa
silikti dar vienam terminui. 
Nors buvo neigiamų pasisakymų 
prieš tokį pasiūlymą, nes dėl 
sveikatos ir amžiaus kaip kurie 
norėjo iš valdybos pasitraukti. 
Galutinai apsvarsčius esamą pa
dėtį, ta pati valdyba sutiko pa
silikti su galimybe, jeigu būtų 
reikalo pasikeisti pareigomis.

Po einamųjų reikalų aptari
mo, susirinkimas baigėsi; Prie 
kavutės ir užkandžių, aptarėme 
tolimesnę skyriaus veiklą.

Veteran’s Memorial Park 
Sportscore

Birželio 1 d. buvo atidarytas 
didelis parkas Rockfordo šiaurė
je. Šis 105 akrų parkas randasi 
prie Elmwood Road, šalia Rock 
River upės. Du pastatai, daug 
sporto aikštelių, laiveliams nu
leidimo platformų, dviračiams 
takų ir kitokių įrengimų parkas 
suteiks malonumo gamtos mėgė- i 
jams. Parke esąs lagūnas ir čia: 
pat upė yra gera vieta meške
riojimui.

Pagerbimui veteranų, Federa
linė valdžia šio parko įrengimui 
paskyrė 38,000 dol. Iš padangės 
leidosi 3 parašiutininkai, upėje 
vyko puikūs vandens pačiūžų 
pasirodymai, o sporto aikštelėse 
jaunimas bandė savo jėgas.

Ši saulėta popietė naujame 
parke gamtos mėgėjui buvo at
gaiva. Rockįordietis

l
i

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEI
GAIDAS“ DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Birželio 19 d. Šy. Petro ir Po
vilo bažnyčioje buvo -paskutinės 
lietuviškos pamaldos, kurias at
našavo kun. K. Raudeliūnas. 
Vasaros metu šių pamaldų ne
bus. Jų nebus ligi rugsėjo mėn.

Po šių pamaldų Lietuvių klu
be buvo Rockfordo BALFo sky
riaus metinis nariu susirinkimas.

— Antradienį aukso uncija 
kainavo $415.

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

JLADUO XELMQ5 VALANDOS

^lEIP VOUlt HEART. FUND — Antradienio pavakare po
piežius buvo nuvykęs į Katovi- 
čius, kur yra galingiausias Soli
darumo skyrius. Popiežius lais-t 
vai kalbėjo apie Solidarumą.

Yedej. — AiOona Oavkv, 
Telefu 778-1544

Stotie* WOPA - 149® AM 
tmsliuojaroe* B mūšy stvdiįee* 

Marquette Parke.

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

—
•t

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

— Naujienos, Chicaao, 8, Ill, Wednesday, June 22. 19K3I

“Lietuvos Aidai
KAZĖ BRAZD1IONYT1

C*xw«. Hlin<»<»
Tolef. 778-074

Kjudien nuo pirma area in ir 
tad inn io 8:30 Tai vakti-n 

Viaoc Laido* ii WCEV atoucu 
banga 1430 AM

Sx. Pe^raburg, Fla., 12:30 vai p.p 
11 WTIS stotiea. U10 AM bans*

tfcAS W. 71at

Apdraustai perkraustymag 
ii 1 vairi y afetvm^.

ANTANAS VILIMAS 
TeL 374-1882 arba J7M994

SOPHIE BARČUS

7159 So. MAPLEWOOD AV». 
CHICAGO, IL 40629

ffATJOKAL OSTEOPATHIC MEDICfNE WEEK 
TO BE OBSERVED JVHE 1-7, 13 BO BECAUSE...

DOCTORS OF OSTEOPATHY 
D-O.^ ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG 

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

THE 19803.

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue

Tel. — 523-3572

SOME CHICAGO MOTOR CLUB Tirs Oi

fxp/tfsswy drmn&

STEPONAS C. LACK ir SŪNuS
LACKAWICZ

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois

Tel. 974-4410

i V«ANl PULATIVE 
THERAPY PROVIDES 
PATIENTS WITH 
AN ADDED DIMEN
SION OF TREAT
MENT-

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

VASAITIS-BUTKUS

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

•- i
3P*

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



žemėlapio rūpestingai ištrynė ■ 
: senuosius pavadinimus, 
gražus, vhai mūsų tautai

1 taip brangus Tolminkiemis turi
Istorija — tai tautų varžybų, 

ko\ų, grumtyin:ų arena. Visais 
laikais, visose žemės rutulio 
vielose gentys kovojo su genti
mis. tautos su tautomis. Vienos 
jų būdavo puolančios, kitos be
siginančios. Mūsų tautai teko 
lemtis būti pastarųjų tarpe. Mus 
yisą laiką tik puolė, naikino, 
asimiliavo.
bet dėl to prieš jį negalime už 
simerkti ir vaizduotis, kad vis 
kas buvo atvirkščiai.

Tai liūdnas faktas

AR IŠLIKS MŪSŲ TAUTA?fe-

nuo Smolensko ir išsilaikę iki , Net
XII amžiaus.

Keletu šimtmet-ių vėliau bal-1 griozd.šką rus šką čist je Prudi (
tų žemės ėmė sparčiai mažėti ir pavadinimą. Tai Muravjovo Ko- ’ 
vakaruose lx‘i pietvakariuose. Į riko amžininko Kornilovo me- 
Su vokiečių ordino atsikrausty-Hodas “Įrodyti”, kad tos žemes t 
mu Į Pavyslį prasideda mūsų nuo amžių rusiškos...
Uolių prūsų tragedija, pasibai- j - - - Maža baltiška sala, suside- 
gusi visišku ju žuvimu. Drau- <lanti iš dviejų brol škų lietuvių 
ge su prūsais „ rmaniškose ban-Į ir latvių tautų, ištisus šimlme- 
gose nuskendo ir dalis vakarinių • ėius trupinta agresyvių germa- ’
lietuvių, kurių agonija užsitęsė ( niškų ir slaviškų kaimynų, šian-į

Šiandien mes, baltų pal:kuo- 
nvs — lietuviai ir latviai, gyve
name tarp dviejų pasaulių, tarp 
milžiniškų germaniškų ir slaviš
kų tautų. O kadaise, žiloje seno
vėje, prieš kokius keturis tūks
tančius metų, šių trijų tautų 
protėviai — baltai, germanai ir 
slavai turėjo maždaug po vie
nodą gyventojų skaičių ir užėmė 
panašaus dydžio teritorijas. Se
novės germanų giminių lopšys 
-i— Elbės žemupys, Jutlandijos 
pusiasalis ir pietų Švedija. Sla
vų — į pietus nuo Pripetės, tarp 
Dniepro vidupio, pietų Būgo, 
Dniestro, vakarų Būgo ir Vyslos 
augštupių. Baltai ilgai užėmė 
teritorijas nuo Vyslos žemupio 
įr Baltijos jūros vakaruose iki 
Volgos ir Okos augštupių rytuo
se, nuo Dauguvos šiaurėje iki 
Pripetės pietuose. Vadinasi, ne 
t’k Nemuno ir Neries, bet ir 
ąugštutinio Dniepro baseinai 
buvo baltųjų gyvenami.

Paskum prasidėjo kaimyninių 
genčių judėjimai. Pirmiausia 
Vyslos link pasistūmėjo germa
nai (gotai), vėliau j baltiškas 
žemes ėmė smelktis slavai. In
tensyviausiai slavų migracija 
vyko VI-VII a., t.y. maždaug 
prieš pusantro tūkstančio metų, 
kada jie keliomis bangomis už
plūdo rytines baltų žemes Okos, 
Maskvos, Dniepro, Dauguvos, 
Neries ir Nemuno augštupiuose. 
čia gyvenę baltai buvo išžudyti, 
išstumti arba asimiliuoti. Jie 
išnyko, ištirpdami slavų masė
je, apie save palikdami tik ar
cheologinius paminklus ir dau
gybę vietovardžių, ypač hidro
nimų. Į rašytinius šaltinius pa
teko tik galindai, gyvenę į rytus

dien supama jau tik vieno šų 
dviejų pasaulių — slaviškojo. 
Slaviškas elementas ardo jos

net iki mūsų laikų.
Nesustojo >r slavų plitimas 

Jau istoriniais laikais iš istori
jos arenos pasitraukė didelė' krantus, užlieja ir ritasi perjos 
bailų gentis — jotvingiai-sūdu-! žemes, 
viai. Dalį jų žemių nukariavo, 
rusų kuniga’kšėiai, įkurdami čia I 
slaviškus Naugarduko, Slonimo,' 
Vo’.kovisko miestus, dalį užėmė 
lenkai (Bresto, Augustavo, Są
vartų apylinkes), šiaurinę ir; 
vakarinę jotvingi 
sunaikino kryžiuočiai. Tarp kry
žiuočių valdomų prūsų ir Lie
tuvos liko apytuštė Sūduvos že
mė Užnemunė. Rytų slavai ir 
toliau smelkėsi į baltu žemes. I ' . Ipasiekdami Vilniaus, Dubičių, 
Gardino apylinkes.

Jei iš vakarų baltiškos žemės 
trupėjo nuo kalavijo dūžių ir ko
lonistų spaudimo, tai pietuose ir j d., New Bufffalo Rd. an d Gun 
rytuose jos nyko tyliai, nepa- Club, New Buffalo, Michigan? 
stebimai. Pamažu lenkėjo arba Pats miestelis yra apie 3 mylios šeštadienį liepos 2 d.:

Ar išliks ši maža mūsų sala ir Į 
j jos žmonės, ar nepaskęs ji sla-1 

vų bangose?! Geografija žino! 
daug gyvų tautų, istorija — dar j 

. -- daugiau mirusių...
), šiaurinę ir: Pavojus realus 
ių-sūduvių dalį pavojingiau šio

> ir didelis. Dar 
šio pavojaus ne-

matyti.
(Iš Aušros Nr. 34)

II-JŲ PLSŽ-NIŲ ŠAUDYMO 
VARŽYBOS

ttaaaL — Paradinei 
RBAL ESTATE FOR SALI

, _ Namai, tam* — rar^arlm^ » 
j REAL ESTATE FOR SALS

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

.« NOTAR1ATAS • VERTIMAL

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMW 
tr t ūmais NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W» Cermak Road Chicago, 11L TeL 847-7747

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

1

II-jų Pasaulio Lietuvių Spor- I 
to Žaidynių šaudymo varžybos;
Įvyks š. m. birželio 30—liepos 2i

; Vyks atviroje ir jaunuolių kla-
• sese. -

d) Lėkščių šaudymas (Trap 
Shooting) iš medžioklinių šau-

Dalyvių registracija atlieka
ma iki birželio 25 d., šiuo adre-

j tuvų 4x25 šūviai iš 16 yd. su; ^r. Petras Bulika, 5804 So.

gudėjo ištisi kainai ir valsčiai. į rytus nuo Union Pier vasar-Į 
Slaviški pleištai brovėsi vis gi
liau į lietuviškas žemes, pasiek
dami teritorijas net Į vakarus 
nuo Vilniaus, šis slavėjimo pro
cesas vyksta ir dabar. Mūsų 
akyse miršta ištisi kaimai da
bartinėje vakarų Baltarusijoje: 
Neaiškus lietuviu likimas ir 
Lenkijai priklausančiose Seinų 
ir Punsko apylinkėse.

vietės, o šaudykla dar apie 
mylias Į rytus nuo miestelio.

• Programoje bus individuali
nės varžybos, smulkaus kalibro,, 
orinių ir medžioklinių šautuvų! 
rungtyse. Pistoletų varžybų ne-1 
bus.

Programa ir tvarkaraštis: 
Ketvirtadienį, birželio 30 d.:

a) Angliškas Mačas (English

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto lakžlet^.
Dirbu ir užmiesčiuose, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė, 
Tol. 927-3559

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

Gražus mūrinis, 5 kamb., 2 mieg. 
Rūsys ir aukšta pastogė. Garažas. 
30 pėdų sklypas. 71-ma ir Francis
co. Nebrangus.

2 butu medinis — 5 ir 4 kamb. 
Didelė' pastogė. Garažas. Arti mo- t 
kyklu. Brighton Parke. $35.000. Ma
žas įmokė j imas, savininko paskola. ’

ŠIMAITIS REALTY

Sayre Ave., Chicago, 1L 60633. 
. Telef. — (312) 586-9761. Regis

tracija priimama ir varžybų die
ną, šaudykloje, vieną valandą 
prieš

I I »

D t M E S I/O
62-K METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
JL LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVI
TeL 523-8775 . į

2j e) Lėkščių šaudymas — han- 
i dikapas — 50 skrendančių tai

kinių. Vykdomas tik atviroje 
klasėje.

f) Lėkščių šaudymas — 25 su- 
I dvejintų (doubles) skrendančių 
taikinių iš 16 yd Vykdoma tik 
atviroje klasėje.

Atviroje klasėje dalyvavimas
■ atviras visiems be amžiaus ir 

lyties skirtumo. Senjorų klasė 
— virš 59 m. varžybų dieną, jau
nuoliu — žemiau 18 metu var
žybų dieną.

Varžybų pradžia, kiekvieną 
dieną 9:00 vai. ryto. Registraci
ja — nuo 8:00 vai. ryto.

Dalyvauti gali visų kraštų lie
tuvių kilmės šaudytojai, atlikę 
dalyvių registraciją pagal nusta
tytą tvarką.

Smulkios informacijos pra
nešta visiems Į preliminarinę re- 

-gistraciją atsiliepusiems viene- 
, tams ir pavieniams šaudytojams.

i

Išnaikintų prūsų ir asimiliuo- j'Match) — 60 šūvių gulomis, iš 
tų vakarinių lietuvių žemėse 50 m. Klasės — atvira, senjorų,, 
šiandien nelikę nė vieno- vokie
čio, bet dideliuose šių kraštu 
plotuose neliko nė vieno baltiš
ko vietovardžio, 
baltiškose žemėse gyvena slavai 
— lenkai ir rusai. Vadinamoje 
Kaliningrado srityje jie pasi: 
stengė sunaikint net mažiausią 
pėdsaką, kuris priminti kam is
toriškai šios žemės priklauso. Iš

moterų ir jaunuolių. . ‘
b) Orinis šautuvas (Pneuma

tic Rifle) — 80 šūvių stačiomis,
Dabar • šiose I iš 10 m. Vyks atviroje ir jaunuo

lių klasėse.
Penktadienį, liepos 1 d.:

c) Neapribotas šautuvas ,22 
kai. (Free Rifle) — 3x40 šūvių 
iš 50 m., trijose pozicijose. Vyk
domas tik atviroje klasėje.

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

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St

rungties pradžią.
Il'ju PLSi-niu gaudymo | 

Sekcija

Iš visų gyvūnų liūtas turi

. INCOME TAXINSURANCE
2951 W. 63rd St.

TeL: 436-7878

e 
proportionaliai mažiausią širdį. REAL ESTATE — OUT OF TOWN
■< Nuosavybės — kitur

s Pirmą mašiną mezgimui ko- FARMA - VASARVIETĖ - PAR-: 
jinių pastatė anglų kunigas Wil-! KAS Michigane visai arti Michi- 
liam Lee 1589 metais.

KILLS 
FLEAS,TICKS!

Sergeants
SENTRY'I 

Flea & Tick Collar

Kills Fteas •

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
' N U SI B A ST YM A I

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Mr. K. Januta,

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039 |

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI ' | 
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomiu? gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimu*.

Dr. A- Gūmcb — MINTYS IR DARBAI, 259 pel, liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* Ir 
aualrūpinimą ___ __________________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, rveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. Guasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____

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

dedant SI peniuntimo Išbridom*.

18.00

F3.00

F2.00

gan ežero, 37 akrai su trobesiais 
ir inventoriumi. Patogus susi
siekimas greitkeliais ir tik 132 
mylios nuo Lithuanian Plaza 
Chicagoje. Geras investmentas 
statybos kontrak toriui. Reikia 
matj’ti ir Įvertinti. Skambinti- 
vakarais (616) 227-3496.

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

ARVYDAS KIELA
6557 S. Taiman Avenue 

Chicago, IL 60629 J

TEST.AA1ENTA1

Laikrodžiai Ir brangenybi* 
Pirdevimae Ir Taisymą* 

2644 WMt t*th Street 
Tai. REpublIc 7-1941

Tuo reikalu jums gali dau; 
jadėtl teisininko Prano ŠUL< 
paruošta^ — teisėjo Alphonse 
WET J.S peržiūrėta, “Sūduvos 
išleista knyga su legališkomi 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoj*

Siuntiniąi į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

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 pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

Notary Public
INCOME TAX SERVICI

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

šymai ir kitokie blankai.

.....

ENERGY] 
WISE □

Homeowners Insurance
Good service/Good price

F. Za polis. Agent ‘>
32Q8y2 W. 95th SL

Everg. Park, III. CZ77
60642 - 424-8654 S

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

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

TeL 776-5162 
1649 West 63rd Street 

Chicago, UI 60629

t
Organtet ear pooU W
Mvt gaioUTMu
Doni ba « Bom

• Jeigu žmonės žinotų ką kiti 
kalba apie juos už jų nugaros, 
joks draugiškumas nebūtų Įma
nomas.

ADVOKATŲ draugija
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
šeštadieniais pagal susitarimą.

C6O6 S. Kedzie Avė. 
Chicago, III. 60629

TeL: 778-8000

PIRKITE JAV TAUPYMO 4ONUI

— Naujienos, Chicago, 8, Ill. Wednesday, June 22, 1983


