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> LIBERIJOS PREZIDENTAS DOE 
ATSKRIDO Į IZRAELĮ

LIBERIJA BUVO PRIPAŽINUSI IZRAELĮ JUNGTINĖSE 
i TAUTOSE, DABAR NORL ATNAUJINTI SANTYKIUS

JERUZALĖ, Izraelis. ’— Libe- - — - l ..... -r
DIKTATORIUS ZIA PASI

RUOŠĘS BAUSTI

KARACHI, Pakistanas.— Nie
kam ne paslaptis, kad gen. Zia 
Julrak ruošiasi įvesti demokra
tinę santvarką Pakistane, bet jis 
visus reikalus turi taip sutvar
kęs, kad. galėtų iki mirties val
dyti visą Pakistaną.

Jis ruošia tokią konstituciją, 
kuri leis jam būti prezidentu iki 
ririrties. žmonės jau pradėjo! 
kelti protestus prieš jo sauvalę, ‘ 
bet jis vartoja tuos pačius meto-1 
dus. kokius jis vartojo prieš ka- ; 
reivius. Kareivius jis mušdavo, 
botagu plakdavo, o jeigu kuris 
ranką pakeldavo, tai nušaudavo.

Dabar jis nori įgąsdinti kraš
to gyventojus. Karachi gyvento
jai susirinko protestuoti prieš 
dabartinę, vyriausybę. J_is. įsakė 
policijai paleisti šūxį_į- minią. Ji 
taip ir. padarė. Tada jis ,liepė 
palikti nušautąjį aikštėje, kad 
visi matytų, kaip nušautas žmo-

.Pirmiausia jis paprašė infor- J gus atrodo. Tokiu būdu gen. Zia 
muoti jį apie-Libi^^jos užsi- 
mojimu^ČadęįiT^t^^^33 Boe 
pastebęjb; ;' kad’ :W^amas 
Etiopį|ęije, ^balsavo prieš

rijos prezidentas Samuel K. Doe 
pirmadienį atskrido į Izraelį, 
kad galėtų atnaujinti santykius 
su Izraeliu. .Prieš 20. metų Jung
tinių Tautų posėdyje Liberijos 
atstovas pasisakė už Izraelį, bet 
karo metu. Afrikos valstybių 
santykiai su Izraeliu buvo nu
trūkę.- Liberijos prezidentas yra 
pirmas, kuris pranešė Izraeliui, 

' kad Liberija nori su juo atnau
jinti santykius:
' Prezidentą Doe aerodrome pa
sitiko gausi Izraelio atstovybė. 
Bei Užsienio reikalų ministerio, 
aerodroroąn atvyko ir ; Izraelio 
prezidętttas Hėrzog.

Pieri -Doe atskrido į Izraelį ne 
vienas. Jis atsivežė 40 specialis- 
tų,/kurie bandys užmegzti san
tykius, kad galėtų palaikyti pre
kybos, finansinius ir diplomati
nius santykius su Izraeliu. Pre- 

'• zidenta'š Doe"pfShioja praleisti 
' keturias-dierias Izraeljqe. Jis no- 

ri gauti tikslesržų žinių apie\z- 
raelį -ir jo kaimynus.
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Filipinuose siaučia didelė panika. Nužudžius Aquino, gyvenojai bijo, kad 
į . kariai .nepradėtų žudyti įtakingesnių opozicijos vadų.
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PHILIPP MES:

CASPAR WEINBERGER
BUVO JAPONIJOJE —

TOKIJO. Japonija. — Praeitą

- NEKREIPKITE DĖMESIO Į PANIKA,
- PATARIA PREZIDENTAS MARKOS
AMERIKOS DIPLOMATAI PATARIA MANILOS VYRIAU

SYBEI IŠTIRTI VISAS ŽUDYNIŲ APLINKYBES
WASHINGTON, D.C. — Vais- no Aquino ir jo pasiųsti karei- 

tybės departamento pareigūnai viai nušovė grįžusį Aquino ir 
pataria prezidentui Ferdinand nepažįstamą žudiką. Visa tai yra 
Markos nuodugniai ištirti Be--melas. Jis nesikėsino ir kareivių 
nigno Aquino ir nepažįstamo nekurstė nužudyti adv. Aquino 
žmogaus nužudymo aplinkybes. Reikalas yra tiriamas. Kai bus 
Jiems atrodo, kad sudaryta ko-’ išaiškintos nužudymo aplinky- 
misija turėtų visas nužudymo bės, tai jos bus paskelbtos su vi- 
aplinkybes ištirti ir paskelbti, somis smulkmenomis.
visuomenei. Tiktai šitokiu būdu' 0 idjos vadai. like be visu 
aprimtų nuotaikos ir visuomem- ri žinlo vado A in0> buv0 
nis gyvenimas galėtu grizli j nusiminę> b(.t jų n„01aika pasi. 
noimalią vagą. j Įaįga. kaį pamatė milžinišką

Amerikos diplomatai oficialiai' minią, sekmadienį susirinkusią, 
pranešė Filipinų vyriausybei, j Nužudyto žmona Corazon pir- 
kad prezidentas R. Reaganas: madienio ryte jau buvo Maniloj, 
lapkričio mėnesį vyks į Manilą, | Pasimatė su velionio motina, 
kaip iš anksto buvo sutarta. Yra - Abi — motina ir žmona pasėdėjo 
atsakingų pareigūnų, kurie pa- ( šalia lavono ir apšiverkė. Vy- 
taria prezidentui Reaganui ge- Į riausybė lavoną atidavė šeimai 
rai apsigalvoti, nes pačioje Ma- laidoti.
niloje ir salose gali būti žmonių, 
priešingų prezidento kelionei į

tanieči us."*į

BUVO IŠSIŲSTI KETURI RUMUNAI IR AŠTUONI 
SOVIETŲ VALDžfOS EKONOMINIAI ŠNIPAI

B^ĮLISĘIJS. — Belgijos polį- 
„ciją-^KmiuIieni suėmė dar šes^s 
kT^^^^^ežė į aerodromą_|ę 
,l|^Kę'-»važhioti iš Belgijos.

PREMJERAS B. CRAXI 
IŠVYKO PASIMAUDYTI

nizfiojamp Ąf- 
jūdžio pirmimiikųlv-^ęę^ident^s 
Doė, išklausęs ųžsięnioi r^įk^ 
ministeriQlrr?pręzidenl:.ch Heįzįog 
Žinias apiė-Libiją, paprašė pa^ę- 
kyiesti Izraelio žvalgybosjyjršfy 
niriką ir be baimės jį plačiąri in
formuoti apie Libiją, i Pareigū
nas buvo pakyiestas ir jis infor
mavo.

.— Liberija džiaugiasi, kad at
sikratė Užsienio imperializmo. 
Sovietų Sąjungą stengiasi Afri
kai primesti sovietinį imperializ
mą. Mes einame kartu su Izrae
liu, nes manome, kad Izraelis 
kratosi sovietinio ar kokio kito
kio imperializmo, — pareiškė 
prezidentas Doe.

Prez. Doe nori, kad Liberija 
būtų laisva ir nepriklausoma 
nuo užsienio imperializmo. Jis 
yra įsitikinęs, kad Afrika gali 
būti nepriklausoma. Jis yra pa
siryžęs kovoti už Afrikos tautų 
laisvę.

' Corązon
Aųufndįiii^^&to Filipinų ,'podi- 
Uko-zmbria^i prieš išskrisditpa į 
Manilą, laikrašlinirikams. pasa
kė, jog praeitais metais, kai pre
zidentas Markos buvo New Yor
ke, Benigno Aquino susitiko su 
Filipinų prezidentu. Ta pačia 
proga jis turėjo progos daugiau 
pakalbėti su ponia Imelda Mar
kos, prezidento žmona. Kalba 
persimetė ir -apie Filipinų politi
ką. Tada ponia Imelda patarė 
Benignui Aquino negrįžti į Fili
pinus, nes jam gali grėsti mir
ties pavojus.

. Prezidento žmona Imelda bu
vo pirmoji įspėjusi Aquino. Ant
ras žmogus, kuris įspėjo Aquino 
nebegrįžti į Manilą, buvo advo
katas Maceda.

' Pasirodo, kad šnipų centras 
buvo nedidelėje elektronikos 
krautuvėje. Pirkėjai ten retai 
užeidavo, bet šnipai buvo gerai 
įsitaisę. Visą dieną jie dirbdavo 
knygynuose, iš kur per dienų 
dienas nusirašinėdavo jiems rei
kalingas 
žmonių, 
pėdavo.

Belgų 
buvusius toje krautuvėje. Ta. 
buvo paskutinė jų diena laisva
me pasaulyje. Sovietiniu lėktu
vu jie buvo išvežti į Maskvą.

žinias. Ten būdavo 
kurių žinios jiems rū-

policija suėmė visus.

— Prez. Reaganas pirmadienį 
patikrino dešinę ausį. Girdėji
mas sumažėjęs.

— Stenwood, Wash., nukrito 
lėktuvas, užmušdamas 11 žmo-

Rugpjūčio 24: Baltramiejus, 
Jogaudas, Valė, Gaudemunda, 
Sauginas, Rasuolė.

Saulė teka 6:08, leidžiasi 7:39.

Oras karštas, drėgnas, lis.

— Nutarimas, kad dar du JAV 
lėktuvnešiai nuplauktų j Centro 
Amerikos vandenis, sumažino 
dolerio vertę.

— Prez. Reaganas skris į 
Seattle, kur pasakys kalbą Ame
rikos legionieriams.

Prez. Reaganas pranešė, kad 
lapkričio mėnesį vyks 

į Manilą.

AFGANISTANIEČIŲ KARA
LIUS GALI PAKENKTI

ROME, Italija. — Afganista
niečių karalius Mohamed Zahir, 
Afganistano šachas, pirmadienį 
sakė, kad jis pridės savo balsą 
prie afganistaniečių, kovojančių 
prieš krašto pavergėjus, šachas 
nori, jog Jungtinės Tautos žino
tų, už ką buvo pakeltas jo bal
sas. Jis nori, kad ne tik Jungti
nės Tautos, bet ir kiekvienas 
krašto gyventojas žinotų, už ką 
šioje kovoje buvo pakeltas ša
cho balsas.

Romos radijas paskelbė šį ka
raliaus pareiškimą, kad visi 
krsšto gyventojai žinotų, kad 
šachas atvirai pasisakė prieš da
bartinį Kabulo komunistinį re
žimą, Sovietų valdžios remiamą.

JAV afganistaniečių skaičius 
nedidelis. Daugiausia afganista
niečių jaunimas eina į amerikie
čių mokyklas. Afganistaniečių 
inteligentija koncentruojasi Vo
kietijoje. Afganistaniečiai mano, 
jog karalius, įsitraukdamas į da
bartines kovas, gali joms pa
kenkti.

ROMA. Italija. — Pirmadienį 
susirinko Senatas pa tvirtinti 
naujai sudaryti Craxi kabineto. 
Diena buvo šilta, kabinetas tu
rėjo visą eilę reikalų aptarti, bet 
premjeras Craxi jokio darbo ne-Į 
siėmė.

Senatas patvirtino premjero 
parinktus ministerius, o pats 
premjeras, vietoj imtis svarbes
nių klausimų aptarimo, pranešė, 
kad jis išvažiuoja į Tunisijos 
pakraštį pasimaudyti. Kai su
grįš, tada ilgiau tarsis su minis
ter) ais.

Premjeras yra įsitikinęs, kad 
krašte bus ramu. Jeigu kas nors 
neitų taip, kaip turėtų, tai klau
simą spręs minisleriai ,o ne pats 
premjeras.

SĖKMINGAI EINA
TRIDENT RAKETA

CAPE CANAVERAL, Fla. — 
Pirmadienį specialistai paleido 
42 pėdų ilgio Trident raketą. 
Trident, smarkiai leisdama dū
mus, sėkmingai pakilo reikalin- 
gon aukštumon ir nukrito į van
denyną, 50 mylių alstumoj nuo 
Cape Canaveral.

Specialistai apskaičiavo, kad 
Trident labai gyvai pakilo, visai 
neiškrypo >š linijos ir nukrito 
toje vietoje, kur jai buvo pa
skirta vieta nukristi.

Specialistai labai patenkinti, 
nes ji nenukrypo nė vienos pė
dos nuo paskyrimo vietos. Kri
timo vietą nustatė elektroninė
mis priemonėmis.

— Ponia Niksonienė gavo šir
dies smūgį. Ji praleido penkias 
dienas ligoninėje. Pirmadienį ji 
grįžo į savo butą New Yorke. 
Ten jos laukė jos vyras, buvęs 
prez. R. Niksonas.

— Kinijos audiniai plaukia į 
JAV-es. Tie audiniai kenkia 

‘ JAV audimo pramonei.
— Antradienį aukso uncija 

kainavo ?424. ___  1A.. JL1K

ARGENTINOS GELEŽINKE
LIEČIAI SUSTREIKAVO

BUENOS AIRES, Argentina. - 
— Visą kraštą palietė 100,000 
o _______ T r_______s gene-

į Manilos tarptautinį aerodromą !inis streikas. 2-k valandoms
1 iHkstanč.ų ; sustojo geležinkeliai ne tik pro- 

l/monių. Kalbėtojai tvirtino, kad vjnci-jy sostinėse, bet ir kiekvie
name miestelyje.

lui Benigno Aquino nebeskristi
f Manilą, bet jis nepaklausė. Jis! Įdomiausia buvo*? kad Argen- 
pats nutarė skristi namo ir įsi-Į tinos geležinkeliečiai daug nešū- 
velti į rinkiminę kampaniją. Jį i kavo per radiją, nerašė spaudo- 

■ įspėjo, kad gali įvykti pasikėsr-J je. bet vyriausybei viešai pasakė 
nimas prieš jo gyvybę, bet jis! “Mums reikia pakelti algas!” ir 
nekreipė į tai dėmesio ir išva- j vieningai sustreikavo visame 

krašte.

Iš Manilos ateinančios žinios t 
sako, kad pasipiktinimas žudy-Į

pirmadienį JAV ■, krašto apsau- nėniis labai didelis. Sekmadienį geležinkeliečiu paskelbtas c 
_ .1 J- — A*  V'’_ T "\.T o ta 11 ne ndi'n/lmmo .gos sekretorius Caspar : Wein- ;

berger buvo nuskridęs į .lapo- ( susirinko dešimtys
niįą. ■ . Jų

Sekretorių pasitiko Ja ponijoj pakartotinai patarė advoka-
krašto apsaugos reikalų agentū
ros direktorius -Jįazuo Tanikąva. 
Buvo išrikiuoti-japonų marinai, 
pėstininkai ir kiti daliniai.

Pro išrikiuotus karius sekre
torius praėjo, pagerbdamas ja
ponų karius. Sekretorių lydėjo 
pulk. Robert Krauze, aukštas ir 
stambus vyras, pasidabinęs savo 
krūtinę keliais medaliais.

i žiąvc.
MANILA, Filipinai. — Prezi-Į 

dentas Markos ir Filipinų ka
riuomenės štabo viršininkas gen. 
Fabian C. Ver. pirmadienio va
kare pasakė kalbą, patardami
gyventojams, nekreipti dėmesio patenkintas atskridusiais pran- 
į sėjamą paniką, nes nėra pa-

ČADAS PRAŠO DIDES
NĖS PARAMOS

NDŽAMENA. — Dabartinis 
Čado prezidentas Hisen Habre

PREZIDENTUI NERŪPI 
MOTERŲ TEISĖS

WASHINGTON, D.C. — Bar
bara Honeger buvo labai veikli grindo.
Ronald Reagano rinkiminės’ — - ...................
kampanijos narė. Ji tikėjo, kad nos dienos sergu, kad turiu 
prez. Reaganas kreips didelį dė- aukštą temperatūrą, kad gydy- diktatorius į Fava Largeau j?u 
mesį į moterų teises. Prez. Rea- tojai tiria mano sveikatą, — pa-1 sutraukė daugiau karo medžia- 
ganas, padėkojęs jai už rinkiimj reiškė televizijoje prezidentas F.Į gos negu turi prancūzai. Kai Li- 
nę paramą, paskyrė ją nustatyti Markos. — Visa lai yra melas, bijos karo jėgos pradės stumtis 

ronlAi-n Lio nciwiin A X _ t_____ ________ _ 4------------ ! •_ ■ _ . _ _

cūzų karo lėktuvais, bet jis čia 
pat pabrėžia, kad atsiųstų dar 

— Tvirtinama, kad aš jau ke- daugiau lėktuvų ir karių.
i Prez. Habre žino, kad Libijos

visus moterų klausimus liečian- Aš neturiu jokios aukštos tem-j 
ėius įstatymus.

Ji pamatė, kad tai yra ne toks 
lengvas darbas. Reikia knistis po 
įvairių valstijų įstatymus ir nu
statyti, kurie įstatymai yra nu
kreipti prieš moteris.

Barbara Honeger to darbo ne
galėjo padaryti, nes buvo visa 
eilė įstatymų, kurie moterų tei
ses apsaugo. Ji priėjo nuomo
nės, kad prez. Reaganas tokio 
įstatymo nenori,, nes'ji nepajė
gusi jo suform&lubti.

' peralūros, aš nesergu ir tvarki} 
visus valstybės reikalus. Tvirti
nama, kad štabo viršininkas, 
gen. Fabian C. Ver yra įveltas 
į pasikėsinimą nužudyti Benig- libijiečių.

pirmyn, tai prancūzai Libijos 
karių neatlaikys. Jeigu Libijos 
kariams pavyktų pralaužti pir
mas Čado fronto linijas, lai ge
nerolas Poli nepajėgs sustabdyti

— Sovietų karo laivai gali' 
trintis tarp Amerikos lėktuvne
šių ir jiems pakenkti, todėl do
lerio vertė sumažėjo.

— Mississippi gyventojai tu
rės pasisakyti, kuris demokra
tas bus valstijos gubernatorius: 
ėvelyn Gandy ar Bill AHain. 
Nuspręs juodžių balsai.

— Chicagos meras pasirinko 
juodaodį Fred Rice Jr. policijos 
vado pareigoms. Žiūrėsim, ar 

! miesto taryba patvirtins.

Pakistano valdovas pastatė parlamento rūmus, 
dabar ruošia konstituciją ir rinks parlamentą, 

kuris turės prisilaikyti gen. Zia nurodymų.
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SUSIVIENIJIMAS LIETUVIUAMERIKOJE
.yra7' seniausia, didžiausia ir \ tuįfingiąusia lietuvių fratemalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.H

5
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aitklėtdjui AL Weigeliui, užrū-J mais įteikė ir po vokelį.
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kad tais pačiais 1652 metais jo 
įsakytas Sicinskis nutraukė ben-

Abiturientų klasės auklėtojo 
Aloyzo Weigelio .kalba. buvo

• Ąžuolai yra vieninteliai mej 
džiai, kurie daugiausia yra palies 
čiami žaibu. i

Lėktuvas trenkė į Grane? 
Canyon šoną ir užmušė-visus 
10 turistų, kurie skrido pa si žiū-' 
rėti į kalną iš viršaus.

Tamašauskas (miręs 
rugpjūčio mėnesio pa

GIFT PARCELS TO LITHUANIA
1 ’

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

organizaCija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
SLA— atlieka'kultūrinius darbūs, gelbsti ir.kitiems, kurie tuos 

darbūs-, dirba. - ■' ~ -
SLA— išmokėją'-daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 

u .. ,- /;.apdraudų Savo nariams. ė■
apdraudžia pigiausinniis kainomis. SLA neieško pelno,

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS 
i* LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir mokrt 
nL metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet neaenatų, Vin* 

Krtyi*, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
J. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir 1 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio. M. Sfleikio, V. Kaiubos, A. Rūkitelės Ir A. Vara-

SLA — :. . _ _
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu, 
^Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 

. • Susivienijime . apsidrausti iki $10,000.
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda —,Endowment
; 7 Insurance, kuri ypač j naudinga jaunimui’ lekiančiam 
’ j r aukštojo mokslo; ir,, jų gyvenimo .pradžiai ' :
SLA — vaikus apdraudžia pįgia terminuota apdrauda: už 
>/ 7$1;OOQ "apdraudos sumą temoka fik $3.00’ me'ttins.
SLA ^— kuopti yra-, visose lliettmų kolonijose. , 

i -Kreipkitės Į 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 :

VASARIO ŠEŠIOLIKTOS GIMNAZIJOS 
ABITURIENTŲ LŠLEISTUVĖS ' "

’Paskutiniuosius egzaminus žo- rudenį. Mokyklos savo pjūties 
džiu abiturientai laikė birželio metą švenčia birželio mėnesį. 
6-8 dienomis. Tą patį vakarį su : 
keletu mokytojų ir ariimiausrais 
draugais susirinko prie lauželio 
Romuvos parke ir. skrudindami 
dešreles bei gįrkšnodami alutį, 
praleido keletą nervus atpalai
duojančių v&landų.

< Išleistuves.ghnnazija surengė 
birželio. 11 d, Į gėlėmis išpuoštą 
valgyklos sdlę susirinko visų 
abiturientų tėvaį. bei dragai j 
mokytojai, auklėtojai, adinii¥§t- 
ijftCįjos;.bęi ūkio darbuotojai ir 
bendradarbiai. Stalai bųvtr ap
krauti nė kasdieniniais Maigiais 
Pavakarieniavus; prasidėjo kal
bos. ’t

Visus pasveikinęs, direktorius 
Andrius ’’Šmitas pasidžiaugė šie
metinių abituiijaitų gausa — 10. 
Tai rekordinis skaičius mūsų 
gimnazijos istorijoje. Egzaihi- 
dus išlaikė 8Z Egzaminai: Wein- 
heimo giinnazijęje labai sunkūs. 
Tai .pastebėjo ir egzaminų komi
sijos pirmininkas. Nepaisant to, 
pirmaujantys njūsų abiturientai 
pasiekė gerus rezultatus. Ingri
dos Pancerytės bendras pažy-

; Į,8, Tokio pažymio mū- 
sų- ąbitųriehtai’ dar nėra; gairę. 
Gediminas Sidaras, tik vienerius 
metu^ tesiirtbkęs Vasario 16 gim- 
na-zijoje (prieš metus atvykęs iš 
Lietuvos),^sugebėjo išlaikyti eg- 
zaminšus 2,3. Toliau seka Lidija 
Kaiiytė ir kiti. ' _ 4 .
Viši. Abiturientai turėtų džiaūg- 1*’ 1 J V- -V , ,

’Mūsų abiturientų derlius subren
do jų bei mokytojų darbu ir tė
vų rūpesčiu. Bandė nuimti 10 
jaunuolių, bei pasisekė tik as
tuoniems.

Jauni žmbiiės stengiasi įšsiva- 
Įduoti iš bet kulių varžtų. Šios 
’dienos abiturientai labai džiū
gauja, kad nei>evaržys bendra
bučio drausmė bei mokyklos 
•tvarka. Bet netrukus pastebės, 
jkad ir nuo bendrabučio .teiktų ’ 
patogumų išsivadavo: šilto kam
bario, visados ir laiku paruošto 

■bei patiekto maisto, auklėtojų 
patarimų bei pagalbos. Dėkojo 
direktoriui ir mokytojams bėi 
visam ■ petsonalųi, ’kad pade j o 
tiems jaunuoliams bręsti ir su
bręsti. L I

Gyvenimas nėra vien lengvas 
žaidimas. Neišvengiami ir sun
kūs momentai. Gimnazija dau
gelį metų buvo lyg tėvų namai, 

‘ir užuovėja. Linkėjo ir ateityje 
jos neužmiršti.

Kun. ,Fr Skėrys džiaugėsi ga
lįs pasveikinti tokį didelį abitu-J 
rientų būrį. Pakartojo savo kas
metinį prašymą nenutraukti ry
šių su gimnazijai ir Lietuvių 
Bendruomene. Lnkėjo Dievo pa
laimos ateičiai ię įteikė po vo- 

' kelį.
Viešnia įš Kalifornijos Hypa- • 

jtija. Petkuvienė Yčaitė džiaugė
si, matydama. rėmėjų būrelių, 
kuriems ir ji priklauso, aukų 

tlsr, kad čiadšriioko daugiau, ne- vaisius — studijoms ir savaran- 
gu kur; kštur. būtų išmokę, nors, kiškam gyvenimui paruoštus net 
turėjo sunkiai dirbti. Išreiškė 8 lietuvius jaunuolius. Dėkojo 
vdtj; kadt&foje'mokykloje įgyto- Į pedagogams, čia- taip gražiai) 

auklėjantiems jaunimą. Ji pati 
didžiuojasi,’kad yra baigusi ne
priklausomos; Lietuvos. gimnazi
ją^ Tuo, gali, didžiuotis ir šios

mis lituanistinėmis žiniomis at
eityje pasinaudos. Pageidavo, 
kad sti gimnazįj a=atsisyęikinan- 
ejUjTysys su lietuviais būtų pa
laikomas per Lietuvių Bendruo
menę. Visi'turėtų jausti atšako- 
mybęĄVŽ -šios mokyklos likimą, 
išeidami 8 abiturientai paliks 
spragą. Kvietė pasistengti ją už
pildyti, surandant bent po vieną 
riaują mokinį į savo vietai.
^Direktorius fdėkojo? visiems- 
inokytojams, ypač XIII klasės

mbkvkloš abiturientai. Kai bus 
’žvelgiama- iš 'kėlių metų pers
pektyvos, išryškės, kad eta pra
leistas laikas buvo pačios lai
mingiausios gyvenimo dienos. 
Kalifornijos lietuvių protestantų 
vardu kvietė lyginti skirtumus 
tarp evangelikų ir katalikų. Vi
siems abiturientams su linkėji-

patingą 'a-bitiirientų globų ir pa- 
rųošimų egzaminams.^. Linkėjo/
sėkmės’ątęįefaį ir’.kartu šų dėVu Į persunkta; ' humoru. Niekados 
A. ^matgji|O^l<ei<^-v^ų-Miįy-žs -.janį)4ętęi^ girdėti taip, giriant 
gomis ir pp^^kęl^- į j ; ;šią įcjasę,;ĮŽip-siandien. Kai prieš

Kūratbri-još" valdybos pinįi-1 trejus metus turėjęs perimti šią 
ninkas tęvas Alf./Bernatonis L klasę, savęs klausęs, kuo . taip 
pastebėjo, jog švenčiamos, ivai- sunkiai nusikaltęs, kad taip 
ri'oši šventės. Viena jų yra der- skaudžiai baudžiamas. Visi, ke
liaus surinkimo, diena, minima legos rodė užuojautą. Kokius

mokinius globoti jis gavęs, iš- VACLOVAS BIRŽIŠKA 
ryškėjo >š kiekvieno sąmojingo^ 
apibūdinimo. Dėl jų Mokytojų 
tarybos posėdžiuose vis turėda-

! vęs: sunkumų. Buvę nelengva 
Įtikinti. ir klasę,, kad jau laikas 
pradėti rimtai dirbti. Laimė, kad 

’ prieš metus atėjęs naujas moki
nys davė naujų paskatų. Visi su
kruto. Tada pasidarė aišku, kad 
abitūra pasiseks. Sarkastiškai 

.dėkojo savo- globotiniams, kad 
padėjo išlikti jaunam ir dina
miškam. O visgi šios klasės kar-

• tais pasigesiąš.'..
... «

Prieš porą dienų gavęs iš 1971 
metų abituriento Ričardo Pala- 
vinsko laišką su žinia, kad įsi
gijo daktaro laipsnį. Tai įrody
mas, ką gali pasiekti šios mo
kyklos abiturientas. Tai nebe pir
mas ir tikriausiai ne paskutinis.

Baigdamas šios klasės auklė
tojo pareigas išreiškė viltį, kad 
ir toliau visiems taip seksis, kaip 
per abitūros egzaminus. Įteikė 
kiekvienam po istorinę knygą su 
jože.

Vokietijos LB .valdybos vice
pirmininkė Živilė Grodbergienė 
su geriausiais linkėjimais atei
viai kiekvienam abiturientui įtei
kė dovanų knygomis Vasario 16 
gimnazijos' baigimui -prisiminti.

■ Mokiniu tėvu vardu buv. vice- 
glirektorė Vincenta Pancerienė 
užtikrino, kad tėvai yra laimin- 

jgi,-, matydami, laimingus savo
vaikus;. Dėkojo mokytojams ir 
visam-: mokyklos personalui už 
uolų darbą'; vaikų labui. Tėvai 
galėjo • būti; ramūs, žinodami, 
•kad yrą kas, jų vaikais rūpinasi.

muelius 
1650 m. 
baigoje), nuo 1637 m. Užnerto 
superintendentas, bet miręs daę’ 
prieš tai, kada tos visos knygoj; 
buvo išspausdintos, ir dėl to jo, 
vardas pačiose knygose nemini-į 
mas. Pirmoji buvo išspausdintai 
“Kniga Nobaznistes Kriscionisz-; 
kos”, kurios prakalboje jos buto-* 
riumi pasivadino Samuelius Jąu-i 
gėlis Telega (gimęs apie !160® 
m. ir miręs po. 1666 m.).

(Bus daugiau)

evangelikų knygoms spausdinti, 
pirmiausia turėdamas galvoje 
lietuviško Biblijos vertimo pa
rneš’ mą. Spaustuvei įruotši iš 
Gdansko buvo pakviestas Joaki- 
mas Jurgis Retas, greičiausiai į 
Kėdainius atgabentas buriuįstro 
Stepono daugelio Telegos. Jo tė
vas, Gdansko spaustuvininkas, 
pasimirė 1647 m. Ir savo spaus
tuvę padalijo tarp savo žmonos 
Ir sūnų. Kiliems jo sūnums pali
kus Gdanske, jauniausias Joaki- 
mas Jurgis priėmė Radvilos 
■kvietimą, ir su visa savo manta 
•ir spaustuves įrengimu atvyko j 
Kėdainius. Gana daug laiko at
ėmė spaustuvės sutvarkymas ir 
paruošimas pačių spausdintinų- 
rankrašėių, dėl to spaustuvė 
pradėjo veikti tiktai 1653 me
tais. Ji buvo grynai lietuviška, 
nes iš jos spaudinių- ‘težinomas 
vienas nereikšmingas lenkiškas 
spaudinys, o visi kiti buvo lie
tuviški.

Su.iku dabar pasakyti, ar Rad- 
yila, kurdamas tą tikrai lietu
višką spaustuvę, turėjo, be gry
nai tikybinių, ir kokių politinių 
tikslų, nors tuo laiku jis vedė 

Į tiek savarankišką politikų, kad 
galima būtų jį.įtarti, jog jis jau 
tuomet galvojo apie atsiskyri
mą nuo lenkų ir sudarymą- sava
rankiškos, ar su kitais kairny-

Lietuvos reformatų lietuviškasis darbas
lent, Ch. S., Stangas 4932 m. 
“Archivum Philologicum” pa
skelbė savo surastus, gyvenusio

i XVII a. pradžioje Rakove Lenki- _______ _
joje, arijono vado Liubieni'eckio nais;sufederuotos Lietuvos, ątsį- 
albume išlikusius kelių Lietuvos rėmusius į savo lietuvišką e£no-

(Tęsinys) _■ .
Tas dvi knygas išleidę, refor-j 

matai, matyti, tarė, jog jų visai, 
turi užtekti liaudžiai, ir daugiau 
kaip penkiasdešimt metų nieko 
neveikė. Tiesa, įvairūs Lietuvos 
reformacijos istorikai vis karto
ja, matyti/ iš to paties šaltinio 
kilusią žinią, kad 1624 m. naują 
lietuviška katekizma reforma
tams buvo išleidęs buvęs Krisi 
tupo Radvilos mokytojas, o nuo 
1614 m.’ ligi mirties 1625.XI.18 
to paties Radvilos rezidentas 
Saliamonas Risinskis, kiek la
biau žinomas savo lenkišku ka
tekizmu. Bet atrodo, kad ta in
formacija yra klaidinga: niekur 
to katekizmo neišliko nei pėd
sako, ir, galimas daiktas, kad jis 
buvo supainiotas su Risinskio 
lenkiškuoju katekizmu. Tačiau 
dabar atrodo, .kad reformatų 
konkurentai Lietuvoje, arijonai, 
tuo pačiu laiku buvo sumanę 
ruošti ir lietuvišką tikybinę lite
ratūrą, kuri gal ir būtų galėjusi 
kiek pakelti jų jau visiškai 
smunkančią įtaką Lietuvoje. Bū-

albume išlikusius kelių Lietuvos
arijonų lietuviškus 1617-1618 grafinį elementą (prisiminkime, 
metų įrašus. Tuo įrašus įrašė ’ -
anksčiau buvęs arijonų spaustu
vininku Vilniuje, o tuo laiku1 drą seimą, o 1655 m. Radvila 
spaustuvininkas Liubčėje, kurią 1 buvo nutraukęs'uniją su lenkais 
per žmoną Kiškaitę pąyeldėjo jy-sudaręs uniją sų švedais).

~ , Visi ’ šios spaustuvės žinomi
darbai pasirodė 1653 m.. Grei
čiausia, pirmasis jų sumąityto^ąš 
ir’-iš dalies ruošėjas buyh ŠaD ; ■ ■______ ■_____ y j |

ENERGY 
WISE •«

Abiturientams ^prasideda nau
jas gyvenimo tarpsnis. ‘ Daug 
pakopų iki laimės žiburio, šian- 
dies peržengta tik pirma pako
pa. Linkėjo ir kitas taip pat lai
mingai peržengti.

(Bus daugiau)
(Vokietijos LB biuletenis)

Jonušas Radvila, Petrus Slastus 
Kmita (miręs apie 1628-1629 
m.), ari jonų pamokslininkas 
Kėdainiuose Jonas Okelęvičius, 
Kėdainių pilietis Bumevjčiųs, 
Elijošius Gintautas ir Andrius 
Rokiškietis. :

Žinoma, -tie įrašai' galėjo būti 
ir savotiška egzotika — vienas 
tik pasigyrimas, Įkad 'jie mol^ą 
kalbą, kurios tolimame -Rūkove 
niekas nebuvo girdėjęs, bet tai-’ 
galėjo būti ir ištraukos-iš jų1 
ruošiamos lietuviškos’ knygos, 
kuriai išleisti buvo galimumų, 
nes Kmita pats turėjo savą 
spaustuvę. Tačiau be tų kelių 
užrašų, apie tuos, darbus šiuo 
tarpu dar nieko nepavyko” išaiš
kinti. A

Buvo trumpas laikas,, kada ąvr - 
rodė, jog ir Lietuvos reformatai 
imsis platesnio ir savarankiško 
lietuviško darbo, šis galimumas I

Chanai fra oil and 
titan evary 3,000 it 
6,000 miles to av©K 
Waatln$;gasoline.
Doni be. i Bom Loted I
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DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos fr to 
tinlų lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalm 
Iverrtes bei Jų istoriją ir eigą.’ Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim!* 
bei užkulisi ate. Studija yra 151 pusk, kainuoja 12.

'• VIENHO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apralj 
tu luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožų apraiymu, bet tiksli to laikotarpio buities Htr 
ratfirinė atudija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyp 
parduodama tik ui CL ' . • • »

Romiai paražyti ttndija apie Rytprtriūs, remiantis PakainSi K 
Labguvai apskričių duomenimis. Aprašymai JdomŪs kiekvksiaiT 
lietuviui, Leirfitnyg ffiurtruot*, nuotraukomis pabaigoje duodami 
ritovardHų pavadlpimaSb jų vertiniai | vokiečių kalbą. E&Ea 
naudingoje 335 puri, knygoje yra Rytprūsių lamėfaipl*. Kaina F

< KA HAUM1S LIMB, mlytojo* Petronėlė Orintaitėi atf 
mtnknai ir mintyj apie asmenis ir vietas neprfk. Lietuvoje ir pfr 
maišiais bolševikų okupacijos metate. Knyga turi 234 puslapiu* 
bet kainuoja tik

■> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupr* 
bu Ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje! tik i> 
Furglo Jalinsko knygoje «ple Juliaus Janonio - gyvenimą Ir po* 
riję. Dabar būtų jj gįttma par kovotoju ui žmogaus tėte* 
Knyga yv didelio fora

naatt 11 ii hi 11 ■■ iii mi

Ksygra l*Tmrnos Miujteacm. 1TW 3«. WateW 5L, UMc<f*

, SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

W. 69th St, Chicago, DL 60629 ♦ Tel. 925-2737

JA Y DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL

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

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vaL ryto iki 10 vaL vakaro.

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

|

rarr

TeL 476-2206

susidarė, kada Vilniaus'vaivada 
ir Lietuvos didysis etmonas, 
Lietuvos evangelikų reformatu 
vadas Jonušas Radvila apie 1652 
metus nutarė įsteigti Kėdainiuo
se spaustuvę specialiai lietuvių

50 metų

E PRAEIT
ATEINA juiuMl

bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvį, lietuvius 
Ir lietuviu kalbą. Jas mokėsi kartu su kum Jaunium ir prof. EL 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

3 — Naujieno*, Chicago, 8, DI Wednesday, August 24, 1983
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STALINO TARNAI
KAUKAZIEČIO DAINA

Aš gruzinas iš Maskvos, 
Pagrobėjas Lietuvos, 
Svarbią pareigą turiu — 
Raudonuosius aš periu.

Mano balsą kas išgirs, 
Tas malonių daug patirs.
Duosiu batą pataukuot 
Ir jo padą p-abučitiot.

Skvb brčtlj kas išdtioš, 
Mano dūdą padūduos.
KMs ndan kliudo phsakys, 
Mano-pūdą palaižys.

Ir nekaltą kas įt^s, 
Mano blėkę jam užners.
Šėiriios paslaptis kas teiks, 
Sunkiai dirbti tam nereiks.

Biaurų melą kas praneš, 
Mano užuojautą tas ras.
Šnipinėti kas šūtiks, 
Tas ant vietos pasiliks.

Savo tėvus kas išduos, 
Mano globai parsiduos.
Kas kaimynus šnipinės, 
Tas jų lobiū praturtės.

Kas nemanys taip, kaip aš, 
Tas ramybės nesuras.
Persekiotas visad bus 
Ir nuo rankos mano žtfs.

Kas galvos nian rienulenks, 
Enkavedistai tą nutrenks.
Kas pyliavą tik nuslėps, 

f Tas nuo kirčių greit sūlėps. • >
Kas karvutę pakavoš, 
Tas Sibire baliavos.
Jei kas sūrį tik huštiks, 
Tas į cypę įsibruks.

kas paršiuką neatveš, 
Tas nei gurbo neberas. 
Partizanus kaš užtars 
Enkavedistai tą pakars.

Kas beteisį papenės, 
Tas tėvynės neb’regės.
Kas pabėgėlį priims, 
Savo vardo neb’atfhins.

Prieš mane kas pamurmės, 
Tas rytojaus neb’regės.
Mano ūsą kas pašieps, 
Giltinė tą greit pagriebs.

Aš Stalinas tik Maskvos, 
Dabar viešpats Lietuvos. 
Nors jaučiu, kad neb’ilgai 
Viešpatausiu aš tenai.

Nes ištižėlis esu, 
šeštą dešimtį nešu.
Jei man sprando nesulauš, 
Vistiek giltinė nugrauš.

Pėrkūtias

f ALAt® kot PASIRODYS .

šeštadi^tio vakarė Anupras 
gerai Išslfeiušė Ir atsirėmęs į 
ftūfinę sieną nejuda nėi žihgs- 
fllb. Praeinantis jo klaūsia:

— Ko taip stovi atsirėmęs į 
plytas?

— Kad man sukasi galva.
------ Tai eik riarho.

— Kam čia bereikalo vargin
ti save. Prieš mano akis suki
nėjasi visi namai, tai palauksiu, 
kol manasis pasirodys ir tuomet 
įeisiu į vidų.

MINČIŲ SPĖLIOTOJAS

Kurorte jaunas yyrilkas kal- 
basi sū grSžia mergina. Vaikinas 
tikrina:
— Aš galiu atspėti kiekvieiią 

žmogaus minti.
— Taip pat ir mano
— AlškU.
— Negalimas daiktds. Jei bū

tų taip, tai nesėdėtuniėt taip to
lį nuo manęs.

NEAIŠKUMAI

ginos, kuriame šakoina, jog* ji 
make nušaus, jeigu nėapšivesiu 
su ja. .

— C13 iiiėko balsaits, imk ir 
apsivėSk.

— Set po laišku gi nepadėjo 
savo vardo.

Pasikalbėjimas
Maikio 
su TĖVU^W

^U?RAt6 ko JAI IŽIKIA

Vienas šk6tas galutinai nusi-, 
tarė apsivesti, bet ne su savo 
tautiete, o su arigle. Prieš veš- 

j fuvės jis klausia, ką turėtų jai 
nupirkti.

— Nupirk ką nors tokio Kas 
pagražintų mano pirštą, ranką 
arba kaklą...

Ir škotas tą padarė. Jis nupir
ko kas ištikro pagražino viską iš 
sykio — šmotuką muilo.

I

mA iš £6

— Ilk ką pasiūliau vedybas, 
ė jūs pridedate juokauti. Ar tik 
ne ii manęs?

— Nė iš tavęs, tik iš savo vy
resniosios sesers.

— J£ds tekio atsitiko?

jog visam pasaulyje neatsiras to
kie asilo, kuris sutiktų imti ma
ne. _

TRYS YPATYBĖS
— Žinai, aš sūradaū merginą, 

kuris yra graži ir turtinga.
— Matyt, neužbaigiai pasako

ti jos ypatybių. Pridėk dar žodį 
“ir kvaila”. . ~» . .

TEGUL ANAS RŪPINASI

Du žydai sustojo pernakvoti 
j New Yorko" viešbutyje. Apie vi- 
durknatį vienas atsikėlė ir ėmė

j vaikštinėti kambaryje. Antrasis 
nebeiškentė paklausti;

— Kodėl tu taip sukinėjiesi 
nuo vieno galo iki kito?

— Wėll, aš esu skolingas Ru- 
binšteinui $1,0()0 ir kaip rytoj ’ger^veikė
prižadėjau jam sumokėti, bėt ašį 
neturiu pinigų.

— O,— eik j lovą ir atsigulk, 
tegul Rubihštėihas rūpinasi it 
vaikšto kambaryje.

♦ ¥

UŽMIRŠO KAS BUVO
PIRMIAU

Sofija išvažiavo su Vytautu 
prie ežero. Vėlai vakare sčųjįž- 
ta labai linksma.

I — Ką gi veikiai taip ilgai? — 
klaūsia jos motina.

— Palikę automobilių atsise-
■ dom ir šnekučiavom. Paskiaii
i apkabino mane ir pabučiavo. 
Į Aš jatfi jjasakiatUupg esu įįrirtuą

sykį gyvenihfė būąi^jaiHd. ri Guja lauk iš kiefiib, teb.

MĖSOS KRAUTUVĖJE

— Nupirkčiau šias smeginis, 
bet ar jos yra šviežios?

— Prieš kėlėtą Valandų tos

Prie krautuvės žmona pasako
ja vyrui: >

— Paladk čia vifeną minutę, 
aš sugrįšiu už pusvalandžio.

1 
I
i 
I

— Ar prieš karštį gali atsi- — Ar tai tikras dalykas?
spirti, Tėve? > — O kuriam galui tokia skū-

— Labai sunku, Maiki. ba vestuvės suruošti? Ne kad
— Jūk tu dabar jau nebe- nori, Malki, bet kad reikia. ,

dirbi... į
— Dirbti aš nedirbti, bet ne

galiu rasti vietos atsikvėpti.
Nėra nė vieno namo kampo, ku
riame galėtum atsightiti.

— Reikia ilgiau pamiegoti,
tai bus fengvaiu prieš šilumą at
sispirti, Tėve. j1 į

— Ger^š patarimas, kurį duo
da vili ihbkyti vyrai.

— O kas blogo su šiuo pata- 
rifhū?

— Bloga tas, kad karščių me- : 
tu negali miegoti. Karštomis 
dienomis žmonės negali miegoti. 
Nemiegojau ir aš. Aš padariau 
didelę klaidą kelione į Letnbntą, 
ieškodamas Kamantienės.

— Ar suradai?
— Kur tu ją surasi, kad

| narnas seniai parduotas. Aš

SKIRTUMAS

— Nevedę vyrai daug 
pasižymi karo lauke.

— Iš kO tu tą sprendi?
-- Vedusieji įpranta greit 

pasiduoti tartum būt namuose.* * ♦
PAS1KALBĖJ1BAI

Ona: — Ar tavo “bosas” vaik
što po ofisą, kuomet diktuoja?

Sally: — O ne, juk aš negalė
čiau sėdėti ant jo kelių.* * *

PO LAIKO

Keliautojas: “Aš suradau
mne tužihą kiaušinių. Ką turiu 
daryti?”

Konduktorius: “Jeigu per 30 
diėnū niekas jų nereikalaus, tai 
Į^alėšit pasilaikyt sdu”.

geriaū

va-

— Ktjs čia dabar 
ddrg'sl ?

—6§1 pfifVirtinta 
fr fca- 

sąjunga 
pritš komUn’stVs.

ias 
tu- 

Į rėjau tikslų namo adresą. Jis 
buvo geras, bet tame name Ka
mantų jau nebuvo. Tas namas 
parduotas, pataisytas. Jame gy
vena barzdočius su šeima. Jis su
mokėjo Kamantams visus pini-

1 gus, nainą atnaujino, išvalė ir 
dabar jame gyvena.

— Tai kur Kamantai apsigy
veno ’?

— Kai Kamantai namą parda
vė, tai Kamantų šeima iširo. Ka- 
inantas nuėjo savo keliais, o 
žmoną paliko eiti savo keliais.

— O kuriais keliais nuėjo 
vaikai?

— Tu žinai, kad jis su žmona 
turėjo tris vaikus — sūnų ir dvi 
dukteris. Visi vaikai nuėjo su 
mdtina. Pinigus nusinešė pats 
Kamantas, o liiotiha liko su 
vaikais.

Vaikai tai yra didžiausias 
pinigas. Doleris eina žemyn, o 
vaikai auga, eina aukštyn. Juo 
vyresni, tuo jie brangesni.

— Bet vaikus reikia maitinti, 
aprengti, apvalyti ir pamokyti. 
Jeigu jų neleisi į mokyklą, tai 
nieko iš tų vaikų neišeis.

— Tai kur Kamantas išva
žiavo?

Kamantas, kaip sakiau, iš- 
vhžiavo j Grand Rapidš, Mieli. 
Ten Kordas pastatė didelį kny
gyną, bei jis Kamanto riesamdė. 
Kamantas yra inžinierius. Jis 
dirba ligoninėje, į>&čioje di
džiausioje. Jis prižiūri šiltą ligo
ninės vandenį, pufkslius, radia
torius, pečius, kaminus. Ir gerai 
uždirba. Jis geras inžinierius, 
baigė inžineriją Vokietijoj, o ži
nias papildė CTėvtlahde.

— Tai kodėl jissurudšė tokias 
dideles ir greitas vestuves?

— Kartais vestuves redda 
gi'ėitai ruošti. Jei#u nesiskubin
si, tai pirma tufįši ruoSti krikš
tynas...

.jjtigu tokii nelaimė, būtu 
atsitikusi jo suūži, tai AaV tūlų 
nedyvas, jaunas berniukas rfe- 
turi pafyritno, bet kad suaugės 
žmogus turėtų buteli šii vėitu- 
vėmis. tai Čia kas nors nepa
prasto.

i

VILKO SKUNDAS

Daugel avelių suėcięs, 
Užu krūmo atsisėdęs 
Vilkas krapštė galvą savo 
Ir labai sunkiai dūsavo.

Skundės — priešų visur tūri, 
Kurie'piktai į jį žiūri; 
Būk^kairiiynai laisvę varžo,

i

■ *? . i Kai kurie piktai burnoja,
- Jis tik husijtlSKė. Aš' tePįįia- .

■■ th, hHhš rtnl Bak j‘s griauna taikias viltis

i pertraiikė ją motifiay ‘

buvau užmiršus, jog britž du, . .
metu mėš buvom susižiedavę..; fIr ^iiiiytors rodo Utis.

Aha, štŠi if Dėdė Šamas,
NEGALI" GAUTI

Moteriškė klausiiiėja padau
žos:

— Kodėl riestisiraridi darbo?
s. —Kiekvienoje vietoje reika

lauja paliūdymo nuo paskuiihio ["Ką be triukšmo ir be skardo, 
darbdavio.

— Nejaugi nėgeii to gauti?
— Ne, tamstele. Jis pasimirė 

prieš dvidešimt mėtų.

“Avis kriatisti čia fte vietai”
Ir vis urzgė, klausinėjo, 
Kur trys avys pasidėjo, ■ J

Pirmasis melagis sako:
— Buvo taip karšta diena, kad 

šiau, pienas surūgo. V
šiau, pienas surugo. •

Antrasis melagis:
— Kai aš nuėjau pasiskinti 

lomeičių prie savo garažo, ran
kas nusideginau. Tomeitės bu
vo karštesnės negu saulė... j

NORI DAUGIAU ŠILUMOS
Amerikos istori/oje dar ne- 

i uvo tokių kaiščių, kurie tęstųsi 
'.u mėnesius su temperatūra tarp 
T) ir 105 laipsnių. Viefidfn mi- 
ionieriui Į galvą atėjo gera min

tis, nuvykti Į Aliaską ir ten es
kimams pasakytit pamokslą. Mi
sionierius sako: '

— Jeigu jūs darysite nuodė
mes, tai po mirties pragare jums 
bus labai karšta. Eskimai apsi- 
Ižiaugė ir pradėjo ploti. Jų va

das pasakė: '•
— Darykime daugiau nuodė

mių, bus šilčiau...

ŽUVYS EŽERE VERDA

Vienas melagis, melagių kon
kurse premiją laimėjęs pasako
ja: 1

-- Vieną labai karštą dieną 
nuėjau Į ežerą pasi—maudyti. 
Žiūriu, pakraštyje labai daug iš
virtų žuvų. Įbridau į vartdėnį, 
mano kojos pradėjo degti hud 
karšto vandens.

— Kas čia tokio, kad tavo ko
jos degė, sako antrasis melagis. 
Kai aš žiemos metu jūroje pasi
maudžiau, tai pasidariau raudo
nas, kaip virtas vėžys...

DU PAKAUŠIAI

Vienas gudrus vyriokas pa$ 
ūkininką paprašė nakvynės. Oki4 
ninkas pasakė:

— Pas mane nėra vietos. Tik 
pas mano kaimyną. Jo pavaldė 
Pakaušis.
| Vyriokas nuėjęs pasveik|ho:

— Sveikas, pusbroli Pakabsi!
— Sveikas, ar ne būsi pakau- 

šęs ar iškaušęs? Aš tik vieną pus
brolį teturiu.

— Tu gal užmiršai mane,per 
taip ilką laiką?

• Tūla mergina nusiskundė 
“Aš pašakiau savo vaikinui, kad 
labai mėgstu gėles ir sekančią 
di&hą jis man atnešė maišiukų 
sėklos...”

Išvogiau iš Baltų gardo...
O tupėdama už krūmo, / 
Lapė klausės skundų kūmo;
Ir prislinkusi prie vilko

.! Tokius faktus ji išvilko:
‘‘Kūmai, kam. čia veidmainiauti?
Jtik nuo sėiio plėšikauji!
Kiir tik eini — keli smiirtą;

Kitą diėiįtą pb pusryčių, ūki
ninkas Pakaušis vis klausinėja 
svečią:

— Man vis neaišku, kokiu bū
du giminės?

— Labai paprastas dalykas. 
Matai, tu turi pakaušį ir aš tu
riu, tai ir giminės. Don Pilotas

Aš girdėjau, Dėdė Samas, 
Ten už vandenio jo namas, t 
Rengiasi slastus statyti — y 
Nuo vilkų apsivalyti; j

Miške yra tavo vieta,
Augink ten vilkų sovietą, 
Bet nelįsk į kitų kluon'ų 
Ir he ėsk svetimų duobą...”
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Ko verti tokie “teologiniai” 
samprotavimai?

Jau kuris laikas, kai Kazimieras Baltrukonis įsitaisė 
“Vienybėje” Skelbti savo samprotavimus “teologiniais” 
klausimais. Bet jis niršta pykčiu prieš tuos, kurie jam 
pataria tuos savo samprotavimus pagristi ne priekaiš
tais, ne priekabėmis ar net kaltinimais, bet faktais. Deja, 
jam tada atrodo, kad tolpe patarėjai ti|ri.;apraibusias 
akis' ir? apsvaigusią galvą. Žinoma, ko vertos tada tokios 
jo diskusijos ar jo polemiką, kai Jos nėra paremtos ob
jektyviąja tiesa, tikrais faktais, o paremtos vien prieka
bėmis, priekaištais’ir kaltinimais. Tokios jo diskusijos 
yra tik tušti plepalai ir laiko gaišinimas, todėl su juo 
nėra prasmės nei diskutuoti, nei polemizuoti.

Šį kartą, kaip pavyzdį, paminėsiu tik vieną kitą ilgo 
jo rašinio, atspausdinto “Vienybėje”, priekabingą ištrau
kėlę. Mat, jis ir vėl kartoja tuos pačius priekabingus 
savo “svarstymus”, kuriuos anksčiau buvo išrašęs. Į juos 
jam buvo atsakyta kritiškomis pastabomis.

Jis rašo, kad plinta bedievybė, kuri yra motinos 
krikščionybės duktė. Išeitų, jog jis tuo nori pasakyti, 
kad jau artėja tikėjimo į Dievą pabaiga. Mat, jei jau ir 
motinos krikščionybės duktė tapo bedieve, tai ko galima 
daugiau tikėtis? Bet ką jis naujo parašė? Tik tiek, kad 
motinos krikščionybės duktė tapo bedieve. Kažin, ar 
buvo kada nors toks rašovas, kuris būtų skelbęs, kad be
dievybė yra krikščionybės duktė. Mes žinome, kad be
dievių buvo visais laikais, net ir be motinos krikščiony
bės. Jų yra ir šiandien. Bet tai dar nereiškia, kad jau visi 
žmonės taps tokiais. Man rodos, jis turėtų žinoti, kad 
šiandien yra tokių kraštų, kur kardu, kalėjimais, perse
kiojimais skiepijama beidevybė, bet ten tikėjimas ne tik 
neišnyko, jis nesunaikintas, bet gyvas. O kaip okupuo
toje Lietuvoje, ar jau visi lietuviai tapo bedieviais? 
Tiesa, ten yra tokių, kurie dėl lėkštės riebesnės sriubos 
ar dėl karjeros yra tapę ateizmo apaštalais.

Argi tai ne senas ir nuolat ateistinėje literatūroje

kartojamas kaltinimas krikščionims, kad ji* kryžiuoja 
tuos, kurie turi kitokias pažiūras, skirtingą Dievo sam
pratą. Jei K. Baltrukoniui rūpėtų tiesa ir jis nesinau
dotų demagogija, tai jis, pirm negu rašęs tokį kaltinimą, 
būtų pats nuodugniai ištyręs. O jei jis to nepajėgtų pa
daryti, būtų pasiteiravęs pas tuos, kurie tokių kaltinimų 
netikrumą yra ištyrę. Bet jis to nedarė. Ištyręs, jis su
žinotų, kad krikščionys tai dar nėra pati krikščionybė. 
Juk krikščionis buvo ir Stalinas, ir Hitleris, šiandien be
veik visi komunistiniai kraštai yra krikščioniški. Bet ar 
galima kaltinti krikščionybę, kad tokie krikščionys bu
deliai žudė žmones, arba tuose krikščioniškuose kraštuose 
vyksta žiaurūs persekiojimai?

Arba vėl tvirtina, kad Bažnyčia yra laisvos dvasios 
pavergėja. Bet juk tai gryna netiesa! Kas šiandien oku
puotoje Lietuvoje taip atkakliai gina žmonių sąžinės 
laisvę, žmogaus teises? Kas amžiais kovojo dėl vergijos 
panaikinimo? Kas taip atkakliai kovoja dėl pavergtų 
tautų laisvės, dėl darbininkų socialinės gerovės? Gaila, 
kad K. Baltrukonio žinojimo akiratis yra toks siauras. 
Žinoma, tai suprantama, kai jis remiasi tik savo galva. 
Todėl rašo tą, ko jo galva nežino ir neišmano.

Juk keista, kad jis šiandien rado progą kaltinti Baž
nyčią, o ne tuos, kurie milijonines žmonių mases ir mūsų 
tautą laiko vergijoje, kai jie ištisus kraštus pavertė kalė
jimais. Kodėl jis apie tai tyli?. Tai būdinga.

Šia proga norėčiau jo paklausti, kai jis kaltina Baž
nyčią dėl laisvos dvasios slopinimo ir dėl krikščionių ki
taip manančių kryžiavimo, kiek gi katalikų misijonieriai 
nukryžiavo pagonių, nuvykę į pagonių kraštus? Juk jie 
ten rado žmones, turinčius kitokias pažiūras ir kitokią 
Dievybės sampratą.

Gaila, kad K. Baltrukonis nežino, kad nuo krikščio
nybės ir Bažnyčios reikia skirti tuos, kurie krikščionybe 
prisidengę ar net jos vardu siekia savo, dažniausiai poli
tinių tikslų. Juk tokių buvo visais amžiais. Jie . naudojo 
priemones, kurio’s yra visaį svetimos Kristaus Evange
lijos dvasiai.. Matyt, kad K. Baltrukonis nėra .girdėjęs 
ir to, kad šiandien vyksta ekumenizmo-1 sąjūdis, pąrejritąš 
broliško sugyvėnimo dvasia. Tolerancija vienų kitiems.

Taip pat niekas nesako, kad ateistas, kaip žmogus, 
negalėtų būti kilnus. Tokių buvo, ir tokių yra. Tokių nie
kas ir nesmerkia. Ko K. Baltrukonis siekia tokia užuo
mina?

Iš viso, įsiskaičius Į jo priekabingus samprotavimus,; 
sunku supratsi, kodėl K. Baltrukonis toks mėgėjas ir toks 
uolus reklamos skleidėjas taip vadinamo bavariško 
alaus. Tas alus jam daug padedąs, sprendžiant net sun
kiausius teologinius klausimus, padedąs net ir išspręsti 
pačią Dievybę. Nereikia aiškinti, kiek šiame jo pasisa
kyme yra rimto svarstymo ir, pagaliau, kiek mokslinės 
išminties.

Jam ir krikščionybė yrą mozaikinis cirkas. Jo išmo
ne, tas cirkas yra paremtas viltimi įsikraųstyti po mir
ties į dangų arba padidinti pragaro apartamento įnamius., 
Arba ir vėl, krikščionybė jam velnioniškai įdomi. Ji cir
kas, kurioje viskas paremta pinigais. Tiesa, kad gyve-; 
nime yra ir tokių, kurie, apsisvaiginę bavarišku alumi, 
tampa klounais. Tokie tyčiojasi iš visko, net įŠ tų dalykų, 
kas kitiems yra šventa ir brangu. Tokiems visas gyveni
mas ir įvykių eiga yra cirkas. Nejaugi mes išeivijoje ir 
tokių klounų turime, atseit — K. Baltrukonio asmenyje, 
kuriam ir krikščionybė yra tik cirkas?

Nepatiko jam ir Svilonio priminimas, kad jis neįsa
vintų Judo Iskarioto šykštumo ir jo gobšumo. Ir jam pa
tarė saugotis tokių Judo neigiamų savybių, nes bažnyčių

J. KARIBUTAS

Kova su okupantu del savo pinigų
(Tęsinys)

s Sulaukę, lagaminus krauname 
į vežimukus. Kinkos dpeba. Ma
tome didelę eilę prie kontrolės. 
Pasirodo, kad iš Kanados gal 
apie 28 turistai eina per kontro
lę. Mes stovime patys paskuti
niai. Jiems visiems, kaip atrodė,

kontrolė buvo labai žmoniška. 
Sakyčiau, paviršutiniška. Kas, 

‘ kad kai kurį lagaminą atidarė ir 
žvilgterėjo. Visi praėjo su pora 
lagaminų ir dar per pejį ‘ter- 
bas” pasikabinę. ,

Mųsu eilė. Visus pasišaukia 
atskiras kontrolierius. Jaunas

puošnumas tikrai nėra priežastimi žmonių socialinio ir 
materialinio skurdo. Jam buvo priminta, kad yra šian
dien tokių kraštų, kur bažnyčios jau išplėštos, uždarytos, 
sandėliais ir ateistiniais muziejais paverstos. Ten žmonių
gerovė nei kiek nepagerėjusi. O kiek ten skurdo ir varg
šų! Neteko skaityti kurio nors rimto sociologo ar ekono
misto priekaištų krikščionims, kad jų bažnyčios yra žmo
nių skurdo priežastimi. Tai bene K. Baltrukonis bus pir
masis, kuris “Vienybėje” demonstruoja savo tamsią ig-
n or ano i ją. ’ . ' < ■ x

Jis gąsdina ateistus, LB-nę ir. kitus, kad jei Svilonis 
turėtų galiąj tai juos nulaužytų su kaulais ir siela. Gali
mas daiktas, kad tokią baimę jame iššaukia tada, kai jis 
prisigeria jo taip ^mėgiamo alaus. Jei jis galvotų blai
viame stbvyje, taip negąsdintų. Svilonis visiems -yrą at
viras ir pasiryžęs kiekvienam ištiesti brolišką ranką, net 
neišskiriant ir K. Baltrukonio, jei jis tik bus blaiviame 
stovyje. . : *: -j

Bet Svilonis niekad nepritars tokiems, kurie rausiasi

vyrukas, $ imp atlikai elgėsi. Pa
prašė atidaryti abu lagaminus, 
kyštelėjo ranką iš kraštų viena
me ir kitame. Radęs po du odi- 

; pius švarkps, nustebo, bet man 
i pasiaiškinus, kad tai yra net ir 

pavardės užrašytos, kam jie ski- 
. riami, paprašė lagaminus užda

ryti, palinkėjo geros viešnagės 
ir priedo — dar giminėms lin
kėjimai.

žinoma, dar patikrino kiek pi
nigų vežuosi ir per juokus pa
sakė. kad su tiek pinigų, tai pas 
mus galėtumei labai gražią 
žmoną gauti. O aš jam sakiau, 
kad man reikia dviejų. Nespėjus 
net pasijuokti, prisistato toks se
nyvo amžiaus rusas ir kažką 
jam rusiškai pasako. Mano kon
trolierius parodo pirštu į vieną 
lagaminą ir paliepia tą lagami
ną vežti į sandėlį. Į mano klau
simą, kodėl, jis labai jau nebe- 
simpatiškai atsako, jog dabar 
toks naujas įstatymas, kad tik 
po vieną lagaminą galima vežtis.

J mūsų protestus, kad jei nau
jas toks įstatymas, tai turėjo vi
zą duodant pasiuntinybė pra
nešti, o, be to, juk prieš mus 
visi turėjo po du lagaminus ir 
jiems tas “naujas įstatymas” ne
galioj.o — viskas lyg žirniai į 
sieną. Nuvežėm lagaminus į san
dėlį, kuris pilnas nuo lubų iki 
aslos. Surašo dokumentą ir pri
deda: kai važiuosite į namus, 
pasiimsite.

Man staiga dingtelėjo mintis, 
kad tame lagamine mano dra
bužiai, fcętaįirite įų kaįpaš ga- 
lėsių be pakaitalo /išbūti? Lėkiu 
paį kontr^ierių. su prašymu, 

. kad leistų lagamtaą pakeisti. I 
: Tas bet kai nueinu į

Standėlį, tąi moteriškė rusiškai , 
: /Šaukte šaukia,- kad ji jau api- - Į 

formino ir jokių pakeitimų ne- 
į galima.

po tikinčiųjų žmonių sąžinę, juos kaltina ir teisia. Jis 
niekad nepritars tokiems, kurie tyčiojasi iš tikinčiųjų, 
jų šventų įsitikinimų, kurie siūlosi spręsti Dievystę; 
gurkšnojant bavarišką alų. Jis nepritars tam, kuris k.alba 
apie Sakramentus, bet neį^uano, ką jie reiškia.

Baigiant šias pastabas, norėčiau K. Baltrukoniui pa-: 
tarti, kad jis rašytų įsigytos profesijos klausimais. At
rodo, jo būta mokytojo. Būtų daug išmintingiau, jei rą-: 
šytų pedagoginiais klausimais bei problemomis, o nekar
totų tuos senus, nuvalkiotus priekaištus, kaltinimus, ku
riuos šiandien okupantas brukte bruka mokslo instituci
jose mūsų jaunajai kartai. Tiesa, jis tuos priekaištus
kartoją, neva norėdamas pateisinti fotografą Alg. Keži, 
Aidų redaktorių, jėzuitą Antaną Tamošaitį ir kitus. Ne
manau, kad jie-būtų reikalingi tokios gynybos.

Mūsų išeivijai būtų daug įdomiau skaityti K. Baltru
konio parašytus prisiminimus iš Drezdeno kalėjimo, ku-
riame jis išsėdėjo net ketverius mėnesius, įtartas šnipi
nėjimu. Įdomu, kad naciai jo nesulikvidavo ir jis išliko 
gyvas. Juk tai "beveik stebuklas. Tokių aprašymų visi

Šaukėsi telefonu .tą, kuris lei- 
dp pakeisti. Tas ątbėga uždusęs. 
Ą.š jam sakau kad ten.mano kos
tiumai. Moteriškė šaukė, kad 
nekeis įr gana. Kontrolierius, 
užklausęs kiek dienų būsiu Vil
niuje, nusprendžia, kad jei pen
ktas, tai užteks jr vieno kostiu
mo. Taip, didžiausiam mano nu
sivylimui; yisQš~idčrybos baig
tos, Lagaminai užplombuoti 
Lauks mūsų.

(Bus daugiau)
— Lakūnas lengvai nutupdė

keleivinį lėktuvą Mmneapclyje, 
kai buyo kilusi baimė, kad ne
įvyktų nelaimė, nes kabinoje 
nebuvo reikalingo oro spaudimo.

— Pakistano diktatorius Zia
nutarė sunkiai bausti gyvento
jus, kurie kels netvarką ar pro
testuos prieš jo vyriausybę.

laukiame. Apie jo Drezdeno kalėjime sėdėjimą rašė ame- o . , , , .
nkiecių spauda. . _ kalbėtojas, lengvai įlikinanlis

A. Svilonis minias.

J. PL’ŠĖNAS

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

— Ką tu ten mokykloje išmoktume!, kad tu 
jau viską moki, ir skaitai ir rašai.

— Žinoma, jam užtenka, — ir tėvas pritaria.
Viena šilta vasaros dieną, kai saulutė ritosi 

į vakarus ir darže dideli batvinių bei morkų lapai 
žaliavo, Petras išbėgo drauge su Morta per ma
žąsias priemenės duris prie daržo aptvaro. Jiedu 
norėjo lįsti per tvorą i daržą ir pasirauti raudonų 
traškių morkų. Jiedu pamatė išeinantį iš alks
nyno takų aukštą, kiek palinkusį vyrą. Pailgas 
jo veidas buvo gerokai rauplėtas ir parudęs nuo 
vėjo bei saulės. Jo aprėdas buvo paprastas, ap
trintas, neaiškios spalvos; kojos apautos suvars
tytais storos odos batais ir iki kelių apvyniotos 
rudo audeklo bintais. Ant pečių jis turėjo kup
rinę, o rankoje storą lazdą su storu, aštria gele
žimi apkaustytu galu.

Petras ir Morta gerokai nusigando. Jiems 
pasirodė, kad pabėgėlis belaisvis, “plenčiku” va
dinamas. pas juos ateina. Prieš kelis metus, tuo- 
;au vokiečiams užėjus Pirmame Pasauliniame ka- 
i . ;:°du buvo matę daug “plenčiku”. Kartais vie
nas. kartai - du ateidavo iš alksnynų ir valgyti 
a,rašydavo. Kai kurk turėdavo šautuvus, bet bu
riavo geri, nieko alogo nedarydavo. Paimdavo, ką 
gaudavo, ir vėl d’ngdavo alksnynuose. Vokiečiai 

buvo įsakę visus krūmus iškirsti arti prie vieš
kelių, kad “plenčikai” jų karių neužpuldinėtų.

Šis “plenčikas” buvo kažkaip kitoks, jis keis
tai ir nustebusiai žiūri i Morta ir Petriuką. Ko 
jam reikia? Jis prieina arti ir sustoja.

— Kur čia kelias į Pelkinę? — po valandėlės 
paklausia.

— Štai čia. Išeikite pro daržą per vartus į 
kelelį už trobos; tuo keliuku nueisite į vieškelį, 
paskui pasukite vieškeliu į dešinę ir eikite Į Pel
kinę, — rodo kelią Petriukas, bet keleivis daugiau 
dėmesio skiria Mortai, negu keliui, kurį Petriu
kas rodo.

— Tai ką. jūs manęs nepažįstate?
— Benediktas! Petriuk, tai Benediktas! — 

sušunka Morta, bet ji vis dar netikra, bijo eiti 
arčiau prie jo.

— Taip, taip, Benediktas. Ar ir dar nepažįs
tate? — Jis prieina prie Mortos ir ją pabučiuoja, 
paskui pabučiuoja ir Petriuką.

— Mortelė jau gerokai paaugusi, pilna be
maž mergina, o Petriukas, kokį palikau, tokį ir 
randu.

Vyresnio brolio Benedikto vaizdas jau seniaį 
spėjo išdilti Petriuko atminty. Jis šešių metų te
buvo, kai Benediktas išėjo į Pirmąjį Pasaulinį ka
rą. j rusų caro kariuomenę. Greitai užėjo vokie
čių armija, pasitraukus rusams, Benediktas ne
spėjo net vieno laiško į namus parašyti. Dabar 
jau keturi metai praėjo. Petriukas dažnai girdėjo 

Benediktą minint, niekas tačiau nežinojo, ar jis 
yra gyvas. Ir štai dabar jis sugrįžta. Pasidaro 
šventiška nuotaika, džiugesiu persisunkia visi 
kampeliai.

Benediktas, eidamas į kariuomenę, mokėjo 
tik skaityti ir rašyti. Dabar parėjo išmokęs dar 
ir aritmetikos. Parsinešė uždavinyną rusų kalba 
ir parodė Petriukui bei Mortai aritmetikos veiks
imus jr supažindino su uždąyįpių sprendimu. Pet
riukas visą žiemą mokėsi aritmetikos, netrukus 
pradėjo spręsti labai sudėtingus uždavinius. Pa
galvos, pagalvos gerai, paskui dalina, daugina, 
sudeda, atima ir, žiūrėk, gavęs tokį atsakymą, 
kaip knygos gale parodytas. Jam gera išspren
dus, didžiuojasi savo sugebėjimu. Nesvarbu, ar 
tokius uždavinius teks kada gyvenime spręsti, ar 
ne, svarbu, kad supratai, kad išsprendei.

— Eik, jau eik tu, vaikeli, kam tie uždaviniai 
tau reikalingi, gal tu turėsi tiek pinigų, kaip tuo
se tavo uždaviniuose, gal tau reikės kada tokius 
skaičius skaičiuoti? Arba gal tau reikės ten van
denį šimtais statinių semti, arba kitus kokius 
daiktus šimtais ir tūkstančiais skaityti? Niekais 
užsiimi ir tiek, geriau kokią šventą knygą paskai
tytum, — ne kartą sako Petriukui mama.

— Motin, kad tu-nesupranti, tie uždaviniai 
ne tam. kad tokiiis kada reikėtų skaityti, bet tam, 
kad galvoti mokytų, na, o kartais tenka kai ką 
ir suskaičiuoti, jei kokioj krautuvėj tarnautų, ar 
kokiam gaspadoriui reikėtų padėti parduoti daug 

javų, ar algas darbininkams išmokėti. Kuo dau
giau jis mokės, tuo geresnį darbą galės gauti ir 
kiti daugiau jį vertins, nestumdys, matys, kad 
nedurnas. Tegul vaikas mokosi, ar bus geriau, 
kad bus dykas? — sako tėvas ir pypkės dūmą pas
kutinį užtraukęs, iškrato pelenus į lovos užgalį.

Mama tyli, bet jai neatrodo, kad tokie Pet
riuko mokslai būtų kam nors reikalingi. Ji nie
kuomet tokiais skaičiais neskaitė ir niekuomet 
jai nereikėjo.

Benedikto sugebėjimai tėvui yra didelis pasi
didžiavimas. Jo aukštas ūgis ir stiprios rankos 
įkvepia tėvui pasitikėjimą ir daug žadantį rytojų. 
Jis visus gyvenime sunkumus nugalės ir susikurs 
gražią sau ateitį. Bet Petriukas labai menkas, 
meKo neauga, vis silpnas. Nedaug ko iš jo galima 
laukti. į motiną, matyt, nusidavęs, suoziuvęs, 
nedrąsus, bet atmintį gerą turi. Jei toliau moky
tųsi, gal kas ir išeitų, oet kas iš to? Kunigu ne
išeis, o kekių raštininku kas jį priims, oiednų 
niekas ir niekur nepriima.

— Kad taip Petriukas galėtų eiti į mokyklą 
kokią žiemą. Pamatytų kaip ten moko, tuomet ir 
namie galėtų sėkmingiau vaikus mokyti, — pa
sakė kartą Benediktas. 4

' J
(Bus daugiai)
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkyti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu;
Naajieaos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608 

■MinBiiiiimiM

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wtbfchwter Community klinikos 
Medicinos direktoriui

1938 S. Manheim Rd, Wa*tchastar, 111- 
VALANDOS: 3—8 darbo dienom* 

ir ku antrą šeštadienį 8—3 vaL 

Tel: 562-2727 arba 562-272$

TEL. 233-8553 
Service 855-4504, Pe*e 04058 

DR. A. B. GLEVECKAŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPEC1ALYB*: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street
i

Valandoa pagal auaitarim*.

OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI
2418 W. 71«t St T*L 737-5149 

Tikrina aki*. Pritaiko akinius 
ir “contact lenaea”,

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSL8S IR 

“ PROSTATOS CHIRURGUA 
? 2454 WEST 43rd STREET

t OfiM telefraM: 774-2888, 
RmMmkUm teielu 448-5545

1FLOIDA

i Prostatos, inkstų ir ilapųsufi 
1 v takų chirurgija,

5025 CENTRAL AVĖ, 
SL Petersburg, Fla. 33/11 

! Tei. (813) 321-420#

< PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrawfe 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chars* 
ir VISA kortele*.

R. ŠER* NAS. TaL 925-8043

Apdraustaj perkraustyta** 
Iš y atstumu, 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 374-1882 arba J74-59S4

SOPHIE BARČUS
RADIJO 4E1MOS VALANDOJ

Bėštadientai* fr aekmalieniali

. Sfotiav WOPA - 1499 AM 
tranalluofamM R mūię atudijM 

*4arquot+t p.rka.

Vedija — Aldona Deuta« 
TaMj 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, IL MK29

“Lietuvos Aidai’
KAZt BRAZDŽIONYT*

Kasdien nao pirmadienio iki peak 
tadienio 8:30 t*L vakaro- 

Vlao« laidoa ii WCEV įtotfek, 
ha-1450 AM.

Ii WTIS atotie*. 1110 AM beris*.

Cklcajfo, lUlBoč* S06Ž9 
T«l®f- 778-1374

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI LIETHVIAIoVAKARŲ VOKIETIJOJE

* •’ LUEfeĖtK

Chicagos Lietuviy Suvalkiečiy Drau-' Ši° uostamiesčio lietuviai Mo- 
giįos poatostoginis nariy susirinkimas tinos dieną šventė irgi gegužės 8. 
Įvyks penktadieni, rugpiūčio 26 d., I sv ir mirusiu mo-6 vai. vak. Vyčių salėje, 2455 W. 47th SV‘ m,Sids ir mirusių uiu
St. Nariai kviečiami atsilankyti, nes 
yra labai daug svarbių reikalų ap
tarti. Bus ir veisės.

Eugenija Strungys

KIEK MES KASDIEN 
IŠVVAIKŠTOM?

Atsirado žmonių, kurie suma
nė apskaičiuoti kiek miesto gy
ventojai išvaikščioja i dieną. Ir 
mažiausiai keliaujantis asmuo 
padaro 7 mylias į dieną. Vaikai 
eidami i mokyklą ir bėgiodami 
aplink namus, išvaikščioja iki 
13 mylių. Namų šeimininkė — 
iki 9 mylių, o laiškanešis apie 
20 mylių.

® Sovietų kareiviai apiplėš-- 
darni Lietuvos žmones, aiškinasi 
sekančiai:

“Laikrodžiai,, žiedai ir sida
briniai daiktai yra tyčia nacių 
palikti, kad palaikyti lietuviuo
se buržuazišką nuotaiką. Todėl 
mes tuos dalykus ir konfiskuo- 
jam”. ► v

Bet tie konfiskuoti dalykai 
pasilieka maskolių kišenėse 
ir paverčia juos ne vien “buržu
jais”, bet ir plėšikais.

• Perkūnsargio išradėjas yra 
Benjamin Franklin.

• Žuvis “Halibut” gali 
venti 50 metų.

išgy-

He Invented, New Owp$A 
The American Dream

tobute the

American Dream gama-
I ATLANTA, GA-Joe Kelly 
most have remembered hi 
childhood trip to the nation’i 
capitol where he learned there 
was an American dream avail
able to anyone wiUing to 
accept a challenge*

I But to be created with 
Inventing, and now literally 
owning The American Dream? 
That’s exactly what happened 
to unemployed Joe Kelly of 
Attalla, Alabama.

I In the process of achieving 
L5b dream he was able to 
acquire rights to the closely 
guarded trademarks of 20 
major UJS. corporations. He 
then acquired the registered 
trademark on the phrase TTbe 
American Dream.*

But to Joe Kelly It has aū 
been just one great big game.

Game? That’s exactly what 
The American Dream fe — 
a new board game about 
the American free enterprise 
system.

“America Is ready for the 
*80s, the country is together 
now for the first time in years, 
the fulfillment of my dream 
— all this is taking place at 
the same time!** said Kelly* 
Dow an Atlanta resident.

One man from Atlanta 
purchased 150 games, wiping 
out an entire Store’s supply. 
A savings and loan company 
purchased 5,000 games to 
use as a promotion to lure 
customers.

Mil ton Bradley, Spring
field, Mass., world’s largest toy 
and game company, jumped

lietuviškai

CARITAS 
Po lietuvių

tinų intencija švenč. Jėzaus Šir
dies bažnyčioje aukojo kun. dek. 
V. Šarka. Savo pamoksle iškėlė 
motinos nuopelnus 
seimai bei tautai.

Minėjimas vyko 
draugijos patalpose, 
šeimininkių paruoštų skanių pie
tų mamytes pasveikino VLB 
Luebecko {apylinkės pirminin
kas Pr. Kotkis, apdovanodamas 
jas savo daržo tulpėmis. Kun. 
šarka papasakojo apie Lietuvos 
vyskupų vizitą pas popiežių Jo
ną Paulių III, pesrkaitydamas 
jo kalbą vyskupams ir pastarųjų; 
atsakymą. Pasveikintos VLB 
Luebecko apylinkės vicepirmi 
ninkė Vanda Somonienė ir Pet- 
Ironėlė Kirkickienė jų gimta
dienio išvakarėse.

Jaukus pobūvis užsitęsė iki 20 Į smaguriavusiems kavute su py-
vai. '

PFORZHEIM
Nors Phorzheimc lietuviams

vis dar nepasiseka susiburti į Į dienos progomis. Savo paskaitą 
Lietuvių Bendruomenės apylin-: išpynė taikliai parinktomis ir 
kę, tačiau įvairios šventės ir čia| artistiškai perteiktomis ištrau- 
švenčiamos savųjų tarpe. Š. m. Į komis iš neles Mazalaitės “Mo- 
gegužės 14 suruoštas renginys! tinos”, Žemaitės “Motulės aša- 
pavadintas Pavasario švente ir į rų” ir Lazdynų Pelėdos “Motu- 
Motinos diena. Pradėta bendro-! ]ė paviliojo”.' 
mis pamaldomis Šv. Pranciš- j 
kaus parapijos salėje. Pamokslą 
apie meilę kaip šeimos pagrindą 
pasakė kun. Fr. Skėrys. Šv. mi
šias aukojo kun. Kaz. Senkus.

game makers rarely back lda| 
for new product! from tn<2 
viduals, to it war a milllcra-t* 
one shot that KaHy’a ffani 
would evan be eonaidarad M 
Mil ton Bradley.

Why did Aroeriesfi
Burger King, Coca-Cola, Doit 
Airline*, Walt Disney, Exxe* 
Ford, Goodyear, Hershey^ 
Harts, Holiday Inn, Kellogg^ 
Kentucky Fried Chicka* 
Len’a, Life Savers, Nation* 
Football League, Prudentid 
RCA, Slinky and Unit* 
States Steel all cooperate?

of thew ęiautt, th«r«
Jo« Kellya Charles Goodyea* 
Henry Ford and Milton Hm 
sh«y all atmggled to adiie* 
their dreams. Colonel Hariam 
Sanden, at ag« 66 and a 
Social Security, had a drwM. 
and started a successful foe* 
chain, and was Kelly’s maio 
inspiration. Levi Strauss, 
Kellogg, Walt Disney, th 
stories go on and on.

Each game inctades a beeJ 
with twenty chapters on bos 
the American dream w* 
attained by these draamiz* 
innovators. . i

■ Just as in real life, playst 
of The American Dreafcn gam 
can buy a piece of the “Rock? 
or Coca-Cola, invent Slinkį 
or Life Saven, or “take i 
flyer” on Burger King a 
Kellogg (tockl a 

Darniai skambėjo evangelikų ir 
katalikų Lietuviškos giesmės.

Pasistiprinus kavute, išklau
syta meninė programėlė. Eilė
raštį apie mamytę pasakė Silvi
ja Hochaitė. Manuela ir Heral- 
das Jėgeriai iš Stuttgarto trimi
tais pagrojo 5 melodijas, o Ma
nuela dar atliko akordeonu liau
dies dainų. Alfonsas Cesevičius, 
Lydija Kundrotienė, Siglindė 
Liepaitė ir Edita Jekelienė, kun. 
Senkaus palydimos pianinu, pa
dainavo 4 lietuviškas dainas. 
Alf. Cesevičius apdovanojo ma
mytes šampanu. Grojo plokšte
lių muzika, veike loterija.

STUTTGART

Gražiai Motinos diena atšven V
tė ir švabų sostinės lietuviai. Šv. 
mišias aukojęs kun. K. Senkus 
savo pamoksle išryškino motiniš
ką ir apskritai žmogišką gerumą.

Susirinkusiems į salę ir pa-

rageliais tautiečiams minčių pa
mąstyti ; pateikė poetė Eglė 
Juodvalke iš Muencheno. Ji 

i kvietė ^kįųsytojus ir Motinos

Manuela ir Haraldas Jėgerin
kai pagrojo akordeonu ir dūdo
mis, Jurgita Šimkutė padekla
mavo eilėraštį “Mamytei”.

Keletą valandų trukęs pobūvis 
buvo persunktas draugiška ir 
jaukia nuotaika.

MUENCHEN

VLB Muencheno apylinkės 
valdyba š. m. gegužės mėn. iš
siuntinėjo ibendralaiškį Nr. 2. 
Pateikta brandžių minčių Moti
nos dieną sutinkant.

Iš apylinkės pirmininko R.

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI
BIELIŪNAS

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue 
Tel. — 523-3572

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

SOME CHICAGO M CTO R CLUB TTFS

tXWSSMW DXMH&
Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street Tel. RE 7-1213

1446 South 50th Avenue |
Cicero, Illinois /

Telefonas — 652-1003

Hermano pokalbio su Sofija 
Hermano pokalbio su Sofija Lau- 
gegužės 28 sukako 80 metų. Su
kaktuvininkė yra gimusi Suval
kų Kalvarijoje ūkininkų šeimo
je. Baigusi Marijampolės moky
tojų seminariją, 1926 pradėjo 
mokytojauti Marališkių pradž. 
mokykloje, Merkinės valse. 1927 
ištekėjo už Juozo Laukaičio, taip 
pat pradž. mokyklos mokytojo. 
Kartu su vyru mokytojavo Bar
tininkų, Paiavonio, Alvito, Kro
kialaukio ir Alytaus pradž. mo
kyklose. iš kur 1944 pasitraukė 
į Vakarus. Po karo taip pat mo
kytojavo lietuvių mokyklose 
Nuernberge, Ansbashe, Eich- 
staette bei Muenchene. 1958— 
1960 buvo mokytoja ir mergai
čių bendrabučio vedėja Vasario 
16 gimnazijoje Huettenfelde. Vė
liau dar mokytojavo vargo mo
kyklose Muenchene ir kitur.

Laukaičiai užaugino Ir išleido 
į mokslus dvi dukras ir du sū 
nūs. Visi vaikai jau yra sukūrę 
savo šeimas: sūnus ir dvi dukros 
JAV-bėse, o jauniausias sūnus 
dr. med. Arūnas Laukaitis Augs
burge. 80 metų amžiaus sukak
ties švęsti Sofija Laukaitienė su 
sūnumi dr. Arūnu ir jo šeima 
buvo nuskridę į JAV-bės.

VLB Muencheno apylinkės 
bendralaišky Nr. 2 apstu ir kitų 
vietos kronikos žinučių.

(Bus daugiau) '

1

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

VAKARAI PIEVOJE ; t
Tyli, tyli mano pievos;
Tolyn bėga jų takeliai. .
Kvepia dangiškosios ievos, 
Kyla į žvaigždes žirneliai.
Kur tai skęsta mano kelias, 
Miglos gausiai jį užklojo; i
Jis lyg paukštis iš belaisvės :
Išsiveržęs nuplasnojo... i
Vysta ,vysta mano gėlės,
Miršta ryto nesulaukę,
Lenkiasi takan galvelės, 
Iš miglos tirštos išplaukę...
Vaikšto lengvos pievų deivės, 
Migdo snaudžiančius žolynus;
Paskiau slepiasi į pievas
Ar į miško tankamynus.

P. B.

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

« Laikraščiuose neseniai skai 
čiau, jog anglai, pasinaudodami 
vokiečių išradimais, subudavo- 
jo tokį orlaivi, kuris žaibo grei
tumu dingsta iš aerodramo. Čia 
nieko tokio nepaprasto. Anglijoj 
būna tokių orų, kad už dviejų 
pėdų žmogaus nematysi, o ką 
bekalbėti apie skrendantį orlai-

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, III 60650 
Tel: 652-5245

f RIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois

Tel. 974-4410

V AS AITIS-BUTKUS >

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

5 — Naujienos, Chicago, 8. Hl. Wednesday, August 24, 1983 \



BALFO 5 SKYRIAUS GEGUŽINĖ rengimus. /
Dukra Ingrida Blekytė, baigu- 

BALFo 5 skyriaus pirminin- bai charakteringa: tai avies kailio si vaidybos dramos kursus, vaidį 
no Staitfo ’b garsiajame teatre 
Kanadoje. Sūnus Petras baigęs 
hortikultūros hokslą, dirba sa
vo srityje. Žakas

kas Juozas Mackevičius rugpjū
čio 12 d. savo rezidencijoje su
kvietė valdybes narių ir šalpos 
darbuotojų posėdį.

Pasveikinęs visus susirinku
sius, gražia įžangine kalba pir
mininkas atidarė posėdį. Pir
miausia pastebėjo, jog šiame po
sėdyje bus svarstomi tik įvyk
siančios skyriaus gegužinės rci- 
kalai.

Jau kelinti metai, kaip po! 
BALFo apskrities irt skyrių di
džiosios gegužinės^ dar yra ren
giama 5 skyriaus ■gegužinė, šios 
gegužinės tikslas yra tas pats: 
sukelti dar daugiau lėšų, kurias 
po gegužinės perduoda apskri
ties valdybai. Jau iš praktikos 
Žinome, kad šelpiamųjų skaičius 
nemažėja, bet didėja. Tikrai 
reikia dėkoti tokiems BALFo 
darbuotojams kaip Juozui Mac
kevičiui, J. Blažiui ir kitiems, 
kurie, būdami brandaus amžiaus, 
dar tiek įdeda darbo, pašvenčia 
daug valandų, kad tik savo bro
liui ir seseriai nušluostytumėnr 
varpo ašara.

Šiais metais BALFo 5 skyriaus 
gegužinė Įvyks rugpiūčįo 28 d. 
(sekmadienį) Vyčių salėje ir 
godelyje (2455 W. 47 Str.). Pra
džia 12 vai. Kaip visose gegu
žinėse, taip ir šioje įėjimo au
ka 1 dol. asmeniui.
; Maistą, visus virtuvės reika
lus tvarkys p. Elena Pajedienė 
šu padėjėjomis: p. S. Januškie- 
he, p. D. Česnauskiene ir kitomis 
.poniomis bei panelėmis. Atsi
lankiusieji galės ne tik užkąsti, 
bet ir sočiai pavalgyti.
įi Taip pat nereikės kęsti ir troš
kulio, nes veiks baras p. K. Ro- 
žansko vadovaujamas.

KacP==paį vairi nūs gegužinės 
nuotaiką,-“veiks '“laimės šulinys” 
kur kiekvienas galės išmėginti 
savo'-ląimę. Numatyta ir stam
besnių daiktų loterija. Jeigu 
kas dar turėtų vertingų dovanų 
“laimės šuliniui” ar loterijai, 
prašome pristatyti j BALFo raš
tinę 2558 W. Lithuanian Plaza 
Court. Būsime visiems džkin- 
gi. Galima Įteikti dovanų ii at
vykstant į gegužinę. Tarp gau
tų Įvairių dovanų viena yra la-

šliurės- kurias paaukojo p. ’p. 
Mikai kra,,+uvės “Sheepskins of 
Australia” savinininkai (2337'1 i 
W.69 str.). r ' i

Norintiems pamiklinti kojas, 
yra pasamdytas “Gintaro” orkes-' 
tras, kuris linksmins visus nuo
2 vai. iki 7 vai. vakaro. • ' TRUMPAI I 

Bus ir daugiau įvairumų. BA. • *
LFo 5 skyriaus valdybos pirmi-: ' *
ninkas ir nariai maloniai k vie- 1 — Chicagos Lietuvių Medžio-
čia visuomenę atsilankyti į šią ■ tojų-žuvautojų klubas kviečia 
šalpos gegužinę ir kuo galima, visus atsilankyti į rengiamą ge- 
daugiau paremti yargstančkio-’ gužinę, kuri įvyks šių metų rug- 
sius mūsų tautiečius. Tad iki į piūčio mėn. 28 d., sekmadienį. I 
pasimatymo gegužinėje! ; ]*2 vai., šaulių salėje, 2117 W. I

Posėdžiui baigiantis, skyriaus l 43rd StreeL ūkiams gros Evald ‘ 
pirmininkui pasiūlius ir visiems Kno11 o^^ras. Bus karšti ir | 
valdybos nariams pritarus, buvo šaHi užkandžiai, veiks baras bei 
kooptuoti trys nariai Į valdybą: 1 ^a*nu‘s šaltinis. ■
Elena Pajedienė — parengimų 1
va .ovė, C. Genutis — fotografo^ tus karščius, šią vasarą nepa- 
pareigoms ir A. Repšienė — in-j prasti karščiai prasidėjo birželio 
formacijai. j 95 d. ir taip laikosi kasdien prie

Po posėdžio visi dalyviai p. Į 90 laipsnių F., o dažnai siekia 
Mackevičienės buvo pakviesti; siuitą laipsnių. Ne tik žmonės, 
prie kavutės. Turintieji laiko, įr gamta kenčia .Nuvažiavęs 
dar ilgai, gerdami kavutę, sne-Į.j Lietuvių Tautines kapines nų-

I stebau: pievos nurudavusios, į 
j prie paminklų gėlės sudžiuvu- j 
! sios, pajuodavusios. Kur medžių Į 

VAIKAI PAGERBĖ TĖVUS ’ Pavėsyie saulė ne tiek de«ina’i 
ten dar žiba gėlytės, o kur nėra I 

Rugpjūčio 12 d. Petro ir Onos' pavėsio — ten viskas išdžiuvę,
1 žemė suplaišiojusi. Lietaus nėra. 
Kranuose vanduo tiesiog karš-;} 
tas. Tą dieną, kai aš kapinėse] 
buvau, daug žmonių buvo atva
žiavę savo giminių antkapių pa-i 
sižiūrėti, gėlytes palaistytu

M. š

— Ir kapinės kenčia nepapras-

M—>į žwwi — Pardavlmvi 
UAL ■ ST ATI FOR SAL! RIAL BSTATI FOR 1ALR, 

. 1. ■ ■■    ■ ■;

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS z 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J; r C

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 1
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
> MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS •.-VALDYMAS 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAL

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

i INCOME TAX SERVICE
5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

kuči osi BALFo reikalais.
A. Repšienė

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

Beržas Lietuvės pajūryje
(Laurinavičiaus drožinys)

Pajamų bungalow — aukšto mū
rinis, 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas, 

j Marquette Parko centre. Nebrangus.

2 aukštų mūrinis. Pirmame aukšte 
6 kambariai, 3 mieg. Antrasis aukštas, 
padalintas Į du butus. Batų siuvėjų: 
dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Lith
uanian Plaza Court (69th St.) ir 
Washtenaw.

ŠIMAITIS REALTY Į

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chlcages miesto kldaą 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

gersntuotad ir sąžinlngaL 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Talman Ava. 
Tol. 927-3559

IZRAELIS IR JUODOJI 
-.AFRIKA

reigūnų šaudė, tai už jo pečių 
stovėjo Libijos diktatorius pulk. 
Moammar Khadafy. Šiandien, 

} kada tas Khadafy pradėjo nai- 
- kinti juodųjų Čado respubliką, 

Doe nuo jo nusisuko ir atvyko 
į Izraelį prašyti pagalbos prieš

Liberijos diktatoriaus - prezi-i ^uvusi 3° rėmėją-arabą. Atro- 
dentb- Samuel K. Doe 'oficialus | do’ ka<^ ^oe Palomis gali pa-

neafrikinio kontinento politikie
rių kortas.

J. žemaitis
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
TeL: 436-7878

D £ M E S I/O -j
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automeUHa 
Liability apdraudimas penitnlą- i 

karos. Kreiptis: : / *'
A. LAURAITIS I

4M5 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775 (_________________ £____ . *__ ę.'

s Wyoming buvo pirmoji val
stija 
rims

(State) leidžianti mote- , 
balsuoti. PLUMBING AND HEATING 

(Vandentiekis ir šildymas)

sekti ir daugiau Afrikos juodųjų 
valstybių, kurių pirmomis gali 
būti Ivory Coast, Togo, Centrinė

Blekių namuose, vaikai — Sūnus 
Petras ir dukra aktorė Ingrida, 
savo tėveliams padarė siurprizą: 
suruošė 43 metų vedybinio gy
venimo sukakties minėjimą su 
vaišėmis.

Svečių susirinko tiek, kiek bu. 
vo galima namuose sutilpti. Da
lyvavo broliai Bronius ir Alfon
sas Blekiai. p-ia Kundrotienė, 
Pov. Peškaitis, Zarasiškių klu
bo koresp. p. čičelis, dail. Mikas j 
Šileikis ir kiti svečiai, kurių -
pavardžių neatsimenu. M. šilei-l Izraelio vizitas gali sukeltų ara- 
kis pasveikino “jaunavedžius”,! bų pasauliai nemažo'rūpesčio.; 
choru sugiedojo Ilgiausiu Metu!! Trisdešimt trijų metų amžiaus! 1VU1-VYC11“UIV 
Išgerta “tostas” už.Petro ir Onos buvusį Liberijos puskarininkį| -fl-ikos Respub i’a, Aukštoji 

' - - - * ’ j Volta ir kitos.

Tokioms aplinkybėms susida- 
• rius, reikia manyti, kad Izraelis 

dės visas pastangas juodąją Af
riką nuteikti prieš’arabus. Jeigu 

Jam taip pasisektų, tai arabiškai 
'■Afrikai būtų daug bėdos.

Izraelio centre raudono divo- 
<no itšiesimas juodiesiems gali 
labai stipriai sumaišyti politines

S. K. Doe Jeruzalėje raudonu! 
divono sutiko Izraelio valstybės.

- prezidentas Charm Herzog.
Kai Liberijos kariuomenės'

sveikatą. O ponia Ona Blekiėnė 
supiaustė vestuvintį pyragą.

•' Ona ir Petras Blekiai yra vi
suomenės veikėjai, ypač Petras 
daug metu yra Zarasiškių klubo puskarininkis Doe vertė Liberi- 
pirmininkas, geras organiząto. jos valstybės demokratinę vai
rius, moka suruošti' gerus pa- džią ir daug buvusių aukštų pa-

Aleksas Ambrose,
T r s • - ' ? • • ■

: CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS ., ;

ų ~ autorius,
paruošė, sutvarkė ir ifepausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 —1959 metai).

v ' • 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
•wtri

KOVOS DEL LIETUVOS

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

KAINA — $17. '(Persiuntimui pridėti $1)’

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, H 60608

e
kiui. negu surištam liūtui.

7 G

Geriau būti laisvam zui
!

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

_ or 
Triaminic-12® Tablets

For Allergy Relief 
. that’s, nothing to 

sneeze at
C 198 3 Dcrsev Laboratories. Division of 
Sandoi, Ine, Lincoia. Nebraska 6850L

ELEKTRINIS NUTEKĖJIMŲ 
PRAGRĘŽIMAS 

pagrindinio ir plaunamosios bei 
plaujamosios ir vonios drumz

lės. Kalbame-lietuviškai. 
757-3790

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

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

I

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
H e r-m an Dečkys 

Tėl. 585-6624

Laikrodžiai tr braafenybfa 
Pardavimu Ir Taisymai 
1644 West f^th Street 
TeL REpuMk 7-1*41

-

■1 _ t ■

f*---------?
v. - - k- ■ X . f-

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus/kraštui

P.‘ NEDAS, 4O59"Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60532. Tai. YA 7-5916

' ——————j ■WM—y i'iw ■ i ii —M—CM—i

DR..ĄNTAX0 J. 'GUSENO RAŠTAI
Naajieffose galima gauti nepaprastai Įdomina gydy
tojo, Vlnom^nėg veikėjo ir rašytojo atMTninimuk. ;

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl„ liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
susirūpinimą _____________________

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

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

EMONĖS. Kelionės po Europą Įspūdžiai. Tik___
Galinu taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį Arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant XI peraiuntimo išlaidoms.

18.00

*4.00
*3.00

82.08

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

102 pust 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

teisėjo Alphonse

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dauj 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą*
WELLS peržiūrėtu “Sūduvos” 
išleista knyga tu legališkomif 
formomis

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje

“LIUCIJA”
Ave.. Chicago, Ii. 60629. I

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija* jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki JI Pasaulinio karo. 
22 ilgesni' ir trumpesni apsa

kymai, 184 psL Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pa» 
autorių: 6729 So. Campbell

pirkite jav taupymo bonus

1EI THE OBUBGa

M NATIONAL GUARD 
>—-

Notary Public . z . .
INCOME TAX SERYiCI

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

šymai ir kitokie blankai.

Homeowners Insurance 
Good service/Good price

F. Zapolia, Agent 
3208V2 W. 95th SL 

Everg. Park, III 
60642 - 424-8654 &

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo

Ii pagal susitarimą.
TeL 776-5162 

1649 Wert 63rd Street 
Chicago, HL 6062*

ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. BYLATTIS 
ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

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

MO6 S. K*dri« Ava. 
Chicago, IV. 6062?
TeL: 778-8000

---------------------- —i.

PIRKIT! JAV TAUPYMO 4ONUf

— Naujienos, Qu^ago, IU, Wednesday, August 24, 1983


