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- TURKAI IR SOVIETAI JAU 
PASIRAŠĖ DRAUGIŠKfflIO SUTARTI

MASKVA, Rusija. —, Visas Manti ginklų iš JA Valstybių, 
pasaulis; ypač Pabaltijo tautos neprašydama jų iš Sovietų Są- 
gerai žino, ką reiškia pasirašyti jungos, kurie Turkijai yra taip 
draugiškumo ir nępjioEmo su-Į reikalingi, išeikvojus juos inva 
tartis su Sovietais. Sovietų Sąjun j zijos metu į Kipro salą 1974 m. 
gos ^ lyderiai-jas su malonumu ] Ministeris pirmininkas tepasa- 
pasirašinėja-ir kurių jie nesilai- ;kė, kad esant teigiamiems ženk 
ko. Jiems visos sutartys yrą tik! lams JAV kongrese, neprivalė- 
popierio gabaliukas, padedąs 
paslėpti- tikruosius "tikslus; Bet 
nežiūrint to; pasirašinėjama su 
jais .sutartys .ir po to džiaugia
masi lyg “geležėlę radus”.
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Taip šių mėtų birželio 23 d. 
tokią“geležėlę”’ rado jr Turki-1 
jos' ministeris 'pirmininkas, oa-* • - ' - 
snažęs m &wtu Sąjungos ly- j priklausomybę k __
denais draugiSaupo ir nepuo-fnečiamjabę atsižvelgiant Helsin-

° sutartį . Pasirašęs sutartį, jjyje pasjrašyto akto, kuris už- 
ministem pirmininkas - piasi- į Eur0pos saugumą ir ben 

sutarus yra pa- dradarbiavima. -Sutartis tik at- 
gnndas gerai kaimynų draugys- ^5^ 1972’ metų Ankaroje 

pasižadantį komunikatą, kad So 
vietų Sąjunga ir Turkija pagar
biai laikysis ir nepavartos savo 
teritorijų puolimo bazėmis.

čiau aiškinti neigiamais žodžiais 
nagrinėjant neigiamą hiptezę.
Sutartis Helsinkio akto dvasioje

Ministeris pirmininkas Ecevit 
pabrėžė, „kad pasirašytas doku- 

j mentas yra įrodymu, jog abi ša
ulys neturi jokiu agresyvių tikslų 
j ir kad jos gerbs viena kitos ne-

* ir teritorijų ne-

čiąi? -. kaip ir Eietuvos-Soviėtų 
1920 metų nepuolimo sutartyje'

tas. kuriuo draucSismSovfeti- 
pa- 

yartąti;puoĘmo bazėmis prieš, tą

tą valstybę. . ’/• .

/Turkija^pasilieka JfATO narė

' Tuxįrįją ir 
draugiškumo beįį nepuolimo su- 
tArt]-pasirašiusi ■ su Sovietu Są- 
jungoisi.-iydSriais ir'toliau pasi- 
liel^;NATO:riaiw;.. .. . . .
/" ss ' ■ ■ .

Esą,--Sovietu.lyderiai- derybo- 
' se?-Maskvoje nereikalavę . ir ne

kėlę fkJšusiįAo, • kad Turidja' iš
stotų, i.i NATO organizacijos. 
Jie net pabrėžė, kad būdami prie 
Šingu sąjungų nariais — NATO 
ir Varšuvos pakto — galima bū 
ti' draugais. Derybų metu-Mas-! 
kvoje net nebuvo .užsiminta apie 
NATO organizaciją. ir nebuvo 
siūlyta sovietišku ginklų.
Vietoje ginklų — ženės crlyva

Ministeris pirmininkas Elevit 
pasigyrė, kad- Kremlius ateinan 
čiais metais pradės vežti i Tur 
kiją- žemės alyvą, apdirbtą ir 
neabdirbtą. Kremlius turkus ap
rūpins alyvos produktais— kas 
met iki 3-įu milijonų tonų. Tai 
sudarytų 1/5 Turkijoje suvarto 
jamo žemės,alyvos produktų kie 
kio. Dėl kainos dar bus derama
si; -bet yra numatyta, kad Tur
kija Už. alyvą atsiliginsianti kvie 
čiais ir kai kuriomis metalo rir 
šimiė.. v

Ministeris .pirmininkas Erevit 
betgi’atsisakė žurnalistams pa- 
aiėkinti. kaip ilgai Turkija lauk

piketavo nacius 
Lietuviai jaunuoliai

CHICAGO. — Lietuvių jauni
mo sąjungos 40 narių birželio 
23 įvairiais plakatais nešini pi
ketavo nacių grupės-namus Mar 
ąuette Parker esančius- 2517:. W. 
71 gatvėje. Piketihinkų vadovas 
J. I Juozevicius pareiškė Sun- 
Times reporteriui, kad piketavi- 
md tikslas yra’pareikšti opozici
ją Amerikos. Nation alinei Sočia 
listų Partijai, trumpai naciais 
vadinamai.

Sun-Times birželio 24 d. laido
je 'įsidėjo ir' piketininkų nuot
rauką.’

Įtatymas, liečiąs 
pornografiją ir įsibrovimus

Springfield, — I1L Ulinojaus Įs
tatymų Rūmai priėmė įstatymą, 
kuriuo bus baudžiami 15-30 me 
tų kalėjimo bausme visi tie. ku
rie tik panaudos vaikus ar jau
nuolius pornografijos tikslams. 
Taipgi kiečiau bus baudžiami ir 
visokie įsibrovėliai į namus. To 
kie priskaitomi prie kriminali
nio nusikaltimo grupės—Class X.

KALEND0R4U8 1

Birželio 26: Persevera, Dovy- 
das;,Viltaūtė, Jaunius.

Saulė teka — 5:17, leidžiasi

Kinijos lyderis 
lankysis Europoje

BELGRADAS. — Jugoslavi
ja. Jugoslavijos pranešimu, bir
želio 23 d. Kinijos komunistų par 
tijos pirmininkas Hua Kuofeng 
pirmą kartą rugpiūčio mėnesy
je lankysis Europoje. Pirminin
kas Belgrade bus rugpiūčio 21 
d., kur kalbėsis su Jugoslavijos 
diktatoriumi prez. Josip Tito. 
Vėliau jis skris į Rumuniją pa
sikalbėti su Rumunijos prez. N. 
Ceausescu, kuris Pakinge lan
kėsi gegužio mėnesyje.

Kinijos komunistų partijos 
pirmininko apsilankymas Euro
poje. kaip praneša Jugoslavijos 
oficiali žinių agentūra, yra ri
šama su Kremliaus invazijos į 
Čekoslovakiją dešimtmečiu.

—Prezidentas- Niksonas pra 
eilft ketvirtadienį minėjo savo 
30 metų vedybinę sukaktį.

PREZIDENTUI NEPATINKA BRZEZINSKIO
NIEKINIMAS SOVIETU SPAUDOJE
Maskvai priminė, kad Brzezinskis yra tik 
patarėjas, o sprendžia pats prezidentas

EORT Worth, Tex. — Prezidentas Jimmy Carteris praeitą 
penktadienį atvyko į Texas valstiją dviejų dienų vizitui. Prezi
dentas nori išsikalbėti su Texas atsakingais valstijos ir partijos 
pareigūnais, kad galėtų aptarti kelis Texas valstiją ir visą kraštą 
liečiančius klausinius. Texif valstijoje yra labili turtingų dega
lų versmių savininkų, daug galvijų augintojų, kuriems labai ne
patinka prezidento nutarimas sumažinti muitus Pietų Amerikos 
galvijams įvežti į JAV. Prezidentas nenori, kad šis konfliktai to
liau pi stų, todėl nuvažiavo į svarbų centrą problemoms išaiškinti 
ir aptarti. v

Nubaudė raudonosios 
brigados narius

TI RINAS. Italija. — Itali
jos teismas Turine išnagrinė
jęs keturiolikos raudonosios bri 
gados narių bylą, visus rado kai 
tais ir nubaudė įvairiomis baus- 

-jmėmis: raudonosios brigados įs-

1978 m. gegužės 21 dieną Chicagoje įvyko \ I-los apskrities sušauktas suvažiavimas, kuris 
svarstė įvairius organizacinius reikalus, bet daugiausia iaikv pašventė naujam vajui. Iš kairės į 
dešinę matome: Kazį Mačiuką, SLA apskrities Pirmininką; Lietuvos respublikos generalinę 
konsule Juzę Daužvardięnę; SLA prezidentą Povilą Dargį; SLA iždininkę Euphrosinę Mikužiu- 
tę; Martyną Gudelį, įstatų komisijas pirmininką, ir Kristiną Austin. SLA iždo globėją, ir šešjtei^ė^ Renato Curcio ir kitus 
tos SLA ūpskrities sekretorę. /“vadus” nubaudė 13 — 15 metų

kalėjimo bausme. Teismo spren
dimą paskelbus, vienoje tėtėfo- 
no budeJėje-buvo rasta raudono,- 
sios.. brigados, komunikatas, ku
riame pasižadama ir toliau vyk
dyti teroristinius užpuolimus.

Dvidešimt devyni kiti raudo
nosios brigados nariai, kurie už 
užstatą buvo laisvi, nesėdėjo ka 
Įėjime, kurie tik remia marksis
tinį judėjimą, gavo nežymias 
bausmes arba ir visai teismo bu
vo pripažinti nekaltais.

Teismo sprendimą skaitė teis 
mo pirmininkas Guido Barbaro, 
kurį, kaip ir visą teismą, saugo
jo 800 policininkų. Kaltinamie
ji per advokatus atsisakė būti 
teismo ’salėje išklausyti teismo 
sprendimo bei skirtų bausmių. 
Jie pareiškė, kad jie nesidomi 
režimo teismu, nei jo sprendi
mais. Teisiamųjų tik giminės bu 
vo teisme, bet kurie greit salę 
apleido slapstydamiesi nūo fo
tografų.

Raudonosios brigados nario 
Arnaldo Lintrami motina, kuris 
yra nubaustas 9 12 metų ka
lėjimo bausme, pasakiusi korės

I MARQUETTE PARK!
-Rodezijos kariai įsiveržė

’ j Mozambique

Birželiu 24 d. pranešama iš 
Mozambiko, kad Rodezijos ka
riai, dengiami karinių lėktuvų, 
buvo užpuolę Mozambike pabė
gėlių stovyklą. Stovykla yra 18 
mylių atstume nuo Rodezijos

Pašilk pranešimo. 17 pabėgė- 
Mozambiko

Atmeta rabino Kahano pasiūlymą sutraukti . 
į Marquette Parką 50,000 jaunu vyru

CHICAGA, — I1L — Skokie savivaldybės pareigūnai, už
girdė rabino-'Meir Kahano, atvykusio iš New Yorko, sutraukti sienos, 
į Marquette Parką 50,000 jaunu vyrą ir vykti ten. kur naciai f
maršuos. Skokie savivaldybė labai patenkinta', kad naciai pakei-ihą buvo užmušta, 
tė savo nuomonę ir nutarė į Skokie nėmarvuoti, bet iš New Yor- » Piliečių Išlaisvinimo jėgos tvir
ko atvykęs rabinas Kahanas, apgailestavęs, kad naciai nežygiuo- tina, kad stovykloje buvo tik pa 
ja į’Skokie, nutarė rengti galingą jėgą”, kuri pastotų naciams bėgėliai iš Rodezijos ir kad jie 
kelią bet kurioje vietoje. Jeigu naciai būtu sutraukę į Skokie gyveno tik žemės ūkio centre. 
10.000 žmonių, p rabinas Kahanas būtų suorganizavęs 50,000. | Užpuolimo metu vienas Rode- 
kaip jis kabėjo, tai įvyktų didelis kraujo praliejimas. ‘ fcijos helikopteris užsidegė.

Pataria neiti į Marquette Purką

Skokie savivaldybės nariai pa 
taria žydams neklausyti rabino 
Kahano ir neįrengti žygiuoti 
į Marquette Parką. Jeigu į Mar 
quette Parką susirinktų koki 
500 ar tūkstantis nacių ir jie ten 
suruoštų eisenas ir mitingą, tai 
Marquette Parko gyventojai ga
lėtų ir nenukentėti. Bet jeigu į 
Marquette Parką sugužėtų dar 
50.000 nacių priešų, tai polici
jai būtų sunku dvi priešingas 
sroves atskirti.

Daugiausia nukentėtų nieko 
dėti Marquette Parko gyvento
jai. Būtų sutryptos visos jų gė
lės, žalios priervelės, išdaužyti 
namų langai, išvartyti stulpai, 
sudaužyti automobiliai, sužeisti 
žmonės ir visai ramiai ir pavyz 
dinei apylinkei būtų padaryti di
delis nuostoliai. Per radiją labai 
gražią kalbą pasakę viena Sko
kie moteris, kuri patarė į Mar
quette Parką nesirengti ir ten 
nežygiuoti. Marquette Parko gy 
ventojai į kitas kolonijas niekad 
nežygiavo.

Juodžiai nori žygiuoti į 
Marquette Parką

Teisėjui Leighton įsakius 
Chicago* Parkų distriktui leisti 
naciams žygiuoti į Marquette 
Parką liepos 9 dieną ir ten su- 
ruošti mitingą, Martin Luther 
KJm Jt. organizacijos vsdovy-

zijos helikopteris užsidegė. j

Rodezijos kariai taipgi ūžpuo
ilarquette Parką. Ji pareiškė stovyklą Mansangena
protestą, kad jssios vadams 
praeitais metais buvo uždraus
ta maršuoti j Marquette Parką, 
o šiais metais leista naciams ten 
maršuoti. Ngrus labiausiai py
kina nutarimas, liedžiąs naciams 
maršuoti be jokio užstato.

šštadinį naciai buvo nuvykę 
prie miesto centre esančio fede
ralinio namo, bet Chicago® poli- 
čia jiems nurodė, kur ir kada 
jie gali praeiti Kitą sekmadie
nį rengiam maršuoti jugoslavai 
ir kitos tautybės. Advokatai pa
taria miesto savivaldybei skųs
ti aukštesniam teismtfi teisėjo 
Leighton įsakymą leisti na
ciams maršuoti Marquette Par
ke.

srityje, kur kovos dar tebeeinan 
čios.

Izraely miršta iš bado
TELA VIVAS, Izraelis. — ly

dos tautietis Abie Nathan, ku
ris veda radijo prgTamą ir kas
dien transliuoa taikos praneši
mus, jau 40 dienų yra paskel
bęs bado streiku prieš izraelitų 
jsikurdinimą^ užimtose arabų ež 
mėse. Jis sryvybę palaiko tik 
gerdamas vandenį.

V. Vokietija atgavo meno turtus
BONN. — Vakarų Vokietijos 

parlamento narys Rudi Walther, 
padedant Vokietijos buvusiam 
žydui, penkiais procentais pi
giau, atpirko meno turtą Londo
no varžytinėse, kuris (buvo tur-! pondentams. kad jos sūnus išei- 
tuolio Roberto von Hirsch nuo
savybė. Meno turtai, susidedan- 
tieji iš senų senojo pasaulio žy
mių dailininkų paveikslų, skulp 
turų ir visokių percelano dirbi
nių. kurie buvo antrajam pasau
lio karui iškilus išgabenti iŠ Vo
kietijos, Londono biržos varžy
tinėse buvo įvertinti 20 milijonų 
dolerių suma.

Von R. Hirsch pabėgo iŠ Vo
kietijos į Šveicariją 1930 me
tais, kur ir 1- 
metų amžiaus.

siįs iš kalėjimo žymiai anksčiau, 
dar neatilikęs bau .-męs, kadan
gi Italijoje greit būsianti revo
liucija tada, visi tokie kaip jos 
sūnus, bus paleisti iš kalėjimo.

Pirmasis Italijos teisingumo

Penktadienio vakare prezi
dentas nuvyko Į Alamo miestą, 
kuris pagarsėjo labai atkaklio
mis kovomis praeityje ir šian
dien turi Įtakos į ekonominį 

; krašto gyvenimą. Susirinku
siems įtakingesniems pareigū
nams prezidentas aiškino susi
dariusią dabartinę tarptautinę 
padėtį, rusų bandymus naujai 
kolonizuoti .Pietų Afriką ir blo- 
gėjantieji Sovietų Sąjungos san
tykiai su JAV.

•''Sovietų diplomatai keliais at 
vėjais prižadėjo Į išlafevintas 
Afrikos kolonijas ^nesikišti, bet 
ji siunčia naujausius savo gink
lus, savo kareivių ji nebesiunčia, 
bet veža, maitina, ginkluoja ir 
kovon siunčia Kubos karius.

Savo laiku Castro pareiškė, 
kad už kelių savaičių Kubos ka
riai išvyks iš Angolos. Jau pra
ėjo du metai, bet Kuba ssavo 
karių iš Angolos dar neatšaukė; 
Prieš du metu Angoloje buvo 
tiktai 12.000 Kubos karių o liąn 
dien ten jau laikoma 20,000.

Sovietų diplomatai Washing
tone ir- Maskvoje tvirtino, kad 
Etiopijos karo jėgos nesiverš Į 
Somalijos teritoriją, ir kad ru
sai bei kubiečiai, padėję - valdžiai 
stabiližuotis, tuojau išvyks iš 
Etiopijos, bet tuo tarpu nei so
vietų patarėjai, nei Kubos ka
riai, kaip matyt, visai nesirengia: 
išvykti iš Etiopijos. Sovietų vy^ 
riausybė. apginklavusi Kubos ir 
Etiopijos karius, pati Somalijai 
negrąsina, bet rusų apginkluota 
Etiopijos vyriausybė kelis kar
tus grasino Somali jai invazija. 
Praeitą penktadienį sovietų kar 
lėktuvai išmetė kelias .bombas 
Somalijoje ir užmušę dešimtį so 
maliečių.

__ Mes neleisime rusams mus 
stumdyti, susirinkusiems pareiš 
kė prezidentas. Už šį sakinį pre

organų etapas, apkaltinęs kai- 2identas susilaukė labai garsiu
t_____• j  • _ i ■ __kuriuos raudonosios brigados te
roristus, tęsėsi tris mėnesius. 
Raudonoji brigada iš anksto bu 
vo prisipažinusi ir prisiėmusi

mirt sulaukęs 94»katt* nužudžius vienuolika as-

Prieštarauja konstitucijai

Washington. — D. C. Vyriau
sias JAV teismas birželio 23 d. 
nusprendė, kad blogos kalėjimų 
patalpos bei jų vienutes kaipo 
tokios, negali būti vartojamos

menų, įskaitant politiką prof. 
Mdro, jo 5 sargybinius ir daug 
pasikėsinimų ores teisėjus, ad
vokatus ir prisiekusiųjų teismo 
narius bei liudininkus ar kalė
jimo sargu.

. r D^^ltoiaos, negan dūli vartojamos Jis ragina jo Voice ot Peace ... . L ... 4-..^j-- i? u kalimų izoliaojai. kadangi tucrradijo klausytojus užversti Iz-f * 
radio vyriausybę protesto laiš
kais, kuriuose būtų protestuoja 
ma prieš ^Izraelio vyriausybėm

j met nusikalstama konstitucijos 
į aštuntajam priedui.

•— Etiopijos lėktuvai bom-*

Nusistovės maisto kainos
Washington. D. C. — žemės 

ūkio departamento sekr. Bob 
Betgland pareiškė, kad nežiū
rint. jog 1978 m. ma sto kainos 
yra pašokusios net dešimčia

valwi4 okupuotose arabųbardęvo Somalijos pasienį ir i procentų, jos nsdėlto prisiarti- 
JtotDRfeadfthl žydų pflijBfiiaią užmušė 10 somaliaSių; ‘ /na prie pastovumo.užmušė 10 «omalie5iq na pri* pastovumo.

ir karštų katučių. Be to, prezi
dentas pareiškė/ kad sovietų ra
dijo ir spauda grieštai be pa
grindo puola patarėją Zbigniew 
Brzezinskį ir pradėjo vesti šal
tojo karo politiką. Rusai tvirti
na. kad Brzezinskis veda griež
tesnę Amerikos užsienio politi
ką, bet tai melas, yįsai be pa
grindo šmeiž amas ištikimas pa
reigūnas.

Prezidentas pabrėžė, kad Br
zezinskis yra tiktai patarėjas, 
o sprendimus daro kr^to prezi
dentas. prezidentas gali priimti 
ar atmesti patarėjų patarimus. 
«Prez*d^ntas užėmę griežtesnę li
niją su rusais tik todėl, kad So
vietų SąjungilfftiŽ* iki šio meto 
padarytus susitariūnis^

‘ i -g- wH



ŽEMAIČIŲ SUKILIMO VADAS 
GYVAS ŽMONIŲ ATMINIMUOSE

Vaizdeliai iš lietuviu tautos 
kovv pnei maskolių okupaciją

Saulėtą 1863 m. kovo mėnesio} organizacinių gabumų, greitai 
dieną Plateliuose, skambant var-(tapo Telšių apskrities sukilėlių 
pams ir gaudžiant trimitui, po.vadu, 
pirkias vaikštinėjo dalgiais, ša-J 
kėmis ir bardankomis ginkluoti 
suk lėliai, kviesdami į bažnyčią 
žmones. Klebonui Stanislovui 
Gruzdžiui atsirakius skaityti su 
kilėiių manifestą, į sakyklą pa
kilo j uodaisv kailiniais, su bliz
gančiu kardu rankoje, vyras. 
Apžvelgęs susirinkusius, skar
džiu balsu perskaitė sukilėlių 
manifestą ir pakvietė 
parapijos gyventojui 
prieš caro valdžią.

Paslėpęs manifestą, 
mostelėjo link didžiojo altoriaus, 
kur keturi barzdoti vyrai, įrė- ’vadino Aleksandraičiu. — . n t * A _ - -______ -

A. Grosas XIX amžiaus vidu
ryje Telšių apskrityje buvo vie 
nas iš labiausiai išsilavinusių 
žmonių. Petrapilyje buvo baigęs 
aukštąjį mokslą. Studentavimo 
metais priklausė Lietuvos ir Len 
kijo* bajorų pažangių studentų 
kuopelei. Caro kariuomenėje tar 
navo rotmistru. Už gerą tarny
bą buvo apdavonotas Stanislo, 
vo ordinu. 1861 m. reformos vyk 
dymo metu buvo taikos tarpi
ninkas Žemalės, Tirkšlių, Vikš- 
nių ir kitose Žemaitijos apylin
kėse. Tapęs sukilėlių vadu, pasi 

Sedoje 
mę durtuvus, laikė surištomis j A. Groso vadovaujamas būrys už 
rankomis pirklį šulmą. Už tai,1 puolė valsčiaus valdybą, polici- 
kad sukilėliams buvo pristatyl jos būstinę ir paštą. Turgavie- 
tas parakas, sumaišytas su aguoltėje prie Sapeigos krautuvės iš- 
nomis, pirkliui buvo paskelbta kėlė Žečpospolitos vėliavą. Yla- 
mirties bausmė. Pasmerktasis kiuose išvaikė caro valdžios pa- 
lyg drugio krečiamas drebėjo ir reigūnus ir virš valsčiaus val- 
kūkčiojo. Per veidą srovęjėmis dybos iškėlė vėliavą. Akmenėje 
bėgo ašaros ir prakaitas. Antį prie valsčiaus būstinės A. Gro- 
Aimtmečio ąžuolo šakų pakorę J sas su savo vyrais, paklupdęs 
šulmą, tankiai dainuolami žė-’du valdžios pareigūnus, priver- 
maitiškas dainas, pakrante žy-Jtė viešai duoti priesaiką, kad 
giąivo į Alsėdžius, Alsėdžiuose 
p^nakvojęš kitą d. patraukė į

Platelių 
kovoti

kardu

kiuose išvaikė caro valdžios pa-

jie daugiau netarnaus carui.
Kiti jo vadovaujami sukilėlių 

i veikė Skuodo.Notėnus, čia, Baidotų kaime, įvy 5arįaj aktyviai 
ko sukilėlių aktyvo pasitarimas piungės, Tverų, Platelių, Lecka- 
Buvo nutarta keršyti caro vai-j vos, Sedos, Notėnų. Šačių, Bars 

tyčių, Viekšnių, Vegerių. Klyko 
Platelių, Notėnų, Šačių ir kt. lių ir kitose apylinkėse. Ritinės 

apylinkių'kaimuose plačiai pas-[dvare buvo įrengta ginklų dirb- 
klido kalbos apie sukilėlių va-1 tuvės. Iš dalgių buvo kalami kar 
do Artūro Groso-Aleksandraičio dai,. iš šakiu — durtuvai, 
iš sakyklos perskaitytą manifes Be šių ginklų buvo gamina
mą ir pirklio šulmos pakorimą. mos titnagu uždegamos bardan- 
> ’ Buvęs Žemalės dvarininkas ’ kos. Ginklakaliai nespėjo nukal- 
Artūras Grosas, gimęs 1821 m., jti tiek ginklų, kiek jų reikėjo, 
prasidėjus 1863 metų sukilimui,‘Todėl dalis sukilėlių buvo ap-

šakių

(Tędnys)

LIETUVIŲ ARCHYVAS

Bolševizmo metai

rl "tf

;.U.

Ant Kuršmarių kranto

T -

suorganizavęs dvaro darbiniu--ginkluoti dalgiais, šakėmis ir[rininkas įsakė sukilėlius pakar
tų įbūrį, stojo į kovą prieš caro ’kirviais. Iti. - > i 7 -? • 4 > -/
atvaldyst*. Būdama® didelių-^" Žemaitijos sukilėliai griežtai ir ka^uvią^įįūrįf) va<fąs

Oi . r. *■ - 9 < - .*5-

elgėsi su caro valdžios pareigu: S. Pasenka buyg drąsus. Kietu 1 
na is ir nepaklusniais gyvento-!1---- xxx" ----------
jais. Židikuose pakorė valsčiaus 
viršaitį ir seniūnus. Plačiųjų 
miške nužudė Tirkšlių valsčiaus 
carinį pareigūną M. Žukauską. 
Netoli Leckavos sudegino kele
tą nepalankių sukilėliams vals-' 
tiečių sodybų.

Mažeikių, Arkšvos, Svirkon- 
čių, Krakių ir kt. kaimų gyven
tojus, nepristačiusius maisto, 
nubaudė pinigine bauda.

1863 m. birželio pradžioje' 
sukilėliai Dautarų pelkėse kovė * 
si su caro kariuomene ir pralai
mėjo. Dalis pateko į nelaisvę, 
o kiti su vadu pabėgo. Vėlyvą 
naktį aplenkę Židikus, klampo
dami per kemsynus ir durpyną, 
A Grosas-Aleksandraitis sudrau 
gaiš netoli Ylakų pasiekė Gedri
mų kaimą. Kūlupio upelyje nu
siplovę purvą ir dulkes, užsuko 
pas prijaučiantį sukilėliams vals 
tietį. Pasistiprinę duona su pie 
nu, daržinėje ant šieno užmigo.

Belaisviai, sumušti ir. kruvini, 
buvo atvaryti netoli Leckavos 
ant kalniuko. Caro armijos ka-

•A?

Great 
American 

Dream 
Machine.

Ajaenca U tha >Iaoe that la made 
out of dreams. And, U.S. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come tarue for years.

Now, Bonds mature inJess than 
rix years. That means your dreams 
can eocoe true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Bend-e-Month plan where you bank.

Before you know it, your American
1 wUl be a reality.

Take stock in America.

Parengtinio ir teisminio tardymo duomenimis nus
tatė: ‘z

Teisiamasis Čeilitka,'būdamas nepatenkintas tarny
ba Raudonojoje Armijoje, nuo 1940 metų gruodžio įpė- 
nesio ligi 1941 metų kovo mėnesio tarp dalinio karių sis’ 
temingai vedė antisovietanę agitaciją, be to, pareikšdavo 
išdavikiškas nuotaikas.’7

Remdamos išdėstytu, Čeilitką Joną, Morkaus sūnų, 
pripažino padarius nusikaltimą, numatytą RTFSR BK 
58T0 1 d. str., o pareikštą jam kaltihimą pagal RTFSR 
BK 19-58-1 b str. laiko neįrodytų, nes ČeiHtkos pokalbio 
vietos apie tėvynės išdavimą yra antisovietiirio pobūdžio 
ir kvalifikuotinos RTFSR BK 58-10 1d. str., vadovauda- 
nios RTFSR BPK 319, 320 ir 326 str. str.

4 nuteisė:
Čeilitką Joną, Morkaus sūnų, pagal RTFSR-BK-19- 

58 1 b. str. laikyti išteisintu.
• . v .-.v*7-

Jam gi RTFSR BK 58-10 1 d? str. atimtį, laisvę patai
somųjų darbų stovyklose šešeriems (6) metams, susiąųii 
nant trejiems (3) metams teises, numatytas RTFSR 
BK 31 str. a, b, c, d, p. p.. 7/

I Bausmės atlikimo laikų apskaičiuoti nuo 1941 metų 
balandžio 14 dienos.

Sprendimas kasacine tvarka galį būti apskųstas per 
XI Armijos Karinį Tribunolą. Pabaltijo Ypatingosios Ka 

fi^Zr'iScėFvSkui's‘“Da7,ro Apygardos Kariniam Tribunolui 72-jų valandų laiko- 
kanto “giminaičius”, taip A. Gro tarpyje nuo to momento, kai jo nuorašas įteiktas nuteis- 
sas su daugeliu sukilėlių buvo tajam. , 7 4 ' *■ ■
prisistatę jiems, nuvežti iki Ma
žeikių. J

j 
Šatėse buvo atlaidai. Pasi-J .

baigus pamaldom, į kleboniją Seineman

Sukilimo dienomis Papilės kle 
bonijoje gyveno vienišas, ser
gantis istorikas ir rašytojas Si
monas Daukantas. Vėjuotą pa
vakarę A. Grosas su vienu suki
lėliu aplankė sergantį S. Dau
kantą. Jiems kalbantis su rašy
toju, staiga su trenksmu atsivė 
rė durys ir švaistydamiesi kar
dais įpuolė keturi caro' armijos 
karininkai. A. Grosas sudėtin- 

j -■

'goję situacijoje nesutriko ir ne
pasimetė.. Norėdamas nuramin-

kumščiu keletą budelių nuvertė 
nuo kojų. Tik būrys kareivių, 
užlaužę rankas;*" užjnovė kilpą 
ant kaklo. Įsiutę kareiviai ilgai 
kardais kapojo, negyvo sukilėlio 
lavoną.

Caro kazokai ir žandarai sten
gėsi A. Grosą-Aleksandraitį su
gauti gyvą. Ąjž jo išdavimą bu
vo pažadėta stambi suma. Iš pro ?
vokatorių sužinoję, kad sukilę-

rinės ištraukė porą butelių spi
rito ir rūkyto kumpio. Prie vai-

po miestelį. Tuo metu A. Gro- 
,sas su vietos klebonu P. Lu-
, , . , . .lllv n AUllipU. 1 11C v ai
kausku zakristijoje aptarė sdo- nelaukti svecia elgėsi
lėbams rupimus klausunus. Pa- .<elegantiškaF’: gėrė spiri- 
vojaus metu P. Luk suskas suk:- ir kvato
Wiy vadą ^aprengė kmugo ru- • butelius. ka
bais ir pasodino j kliUsyklą is- . . , . R nan.
pažinčių klausytis Juodais aki
niais, stula užsidengęs veidą ne 
pažįstamas kunigas “atleidinė- 
jo’’nuodėmes. Po pamaldų šven 
toriu j e žmonės tyliai kalbėjo.: 
kad akiniuotasis kunigėlis už 
nuodėmes skyręs nedidelets at
gailas ir raginęs prisidėti prie 
sukilėlių. Ieškodami Aleksandrai 
čio, kazokai ir žandarai su pro
vokatoriais nusivarė nuo kojų. 
Neradę sukilėliipvado, melagiui 
parsidavėliui gerai įkrėtė ir su- 
ėjor karčemon: ^-feesiljhksmnida- 
mi išgėrė daug degtinės. Sukilė
lių vadas laimingai išvyko iš 
Tirkšlių.

O štai dar keletas epizodų iš 
sukilėlių vado A. Groso Mšdai-

Viekšniuose vestuvės. Be gi
miniu ir svečių jose dalyvavo 

□r keli caro valdžio pareigūnai. 
Kadangi vyko sukilimas, žanda
rai atvyko apsikarstę ginklais. 
Vestuvių įkarštyje, kada pasi
gėrę ginkluoti vyrai kibo prie ; 
moterų, pasirodė naujai paskir-. 
tas apskrities žandaru šefas. O 
tai buvo persirengęs žandaro rū 
bais A. Grosas. Vestuvininkai 
garbingą svečią maloniai sutiko ; 
ir pakvietė prie vaišių stalo, še
fas, visų akivaizdoje išbaręs pa ( 
reigūnus, įsakė ginklus atiduo
ti saugoti vežikui;

Po kelių tostų pareigūnai vi
sai apsvaigo ir nebesusigaudė, 
kas vyksta aplinkui. Pasinaudo 
damas ta proga, Ą. Grosas din
go iš Viekšnių^ Tą pačią naktį 
ginklai buvo išdalinti sukilė
liams.

Originalas su reikiamais parašais . '77 '■
Nuorašas tikras: Pirmininkaująs 2. rango karo juris'

v . * n ••T* ■ 3 ? 1 -

Atsp. 12 egz. ir išsiųsta' pagal apskaičiavimą.
Vyk. (A. M.) (XI Armijos K. T. antspaudas)

šis sprendimas vėliau buvo kįek. pakeistas, būtent: 
. \\ 7 _ f 7iŠ pir.
; mininkaujančio^.'rango' karo juristo Seinemąno ir narių: 
vyresniojo poli truko Gukai ir 1. rango techniko-intendan- 
to černikovo, sekretoriaujant karo juristui Kostjanui, 
1941 metais birželio 17 dienos posėdyje RTFSR BPK 
461 str. tvarka .išnagrinėjo Čeilitkos bylos; 1941. VI 3-4. 
sprendimą Nr. 0091 ir pakeitė ji tą prasmė, kad sprendi
mas kasacine tvarka gali būti apskųstas ne Pabaltijo 
Ypatingosios Karo Apygardos Kariniam Tribunolui, bet 
SSSR Aukščiausiojo Teismo Karinei Kolegijai, (XI Ar
mijos K. T. visai slaptas nutarimas Nr. 0019).

Čia pacituotieji XI Armijos Karinio Tribunolo spren 
dimai mums rodo, kad daugiausia lietuvių karių bausta, 
už mėginimą bėgti iš Raudonosios Armijos. O lietuviais 
kariai daugiausia bėgo iš Raudonosios Armijos ir, reikia! 
pripažinti, kad visdėlto, nemažai jų pabėgo, dėl nepap4. 
rastai žiaurios drausmės, ar, teisingiau pasakius, dėl ne-j 
paprastai žiauraus teroro, žiaurus teroras buvo - ne tik; 
kasdieninė raudonarmiečio duona, neš tik juo buvo pa
remti Raudonosios Armijos drausmės ir kiti kariški sta* 
tūtai, bet jis taip pat tinkamai atžymėtas ir RTFSR Bau 
džiamajame Kodekse, kur jam paskirtas visas devintas 
skirsnys “Kariniai nusikaltimai” (106-121 psL). Kad tu
rėti aiškesnį supratimą apie Raudonosios Armijos karinę 
drausmę, žemiau duodame 193-7 str., kuriuo žiauriai ka
rys daudžiamas už 2 ar daugiau valandų pavėlavimą:

i . . . / s
193-7. a) Savavališkas eilinių ir jaunesniųjų virširrin 

kų sudėties pasišalinimas, jei tai padaryta pirmą kartą 
ir truko, iki dviejų valandų, užtraukia — - 
atidavimą draugiškajam teismui arba nubaudimą draus
mine tvarka. ,

susirinko daug svečių. Jų tarpe 
ir A. Grosas — Aleksandraitis 
su savo pavaduotoju. Jis su vie 
nu į Šates atvykusiu kunigu kai 
bėjo maisto sukilėliams aprūpi- xi Armijos Karinis Tribunolas'.Kąi 
nimo klausimais. Svečiams susėj 
dus prie stalų ir pakėlus pirmą 
tostą, staiga įgriuvo du girti ca 
ro valdžios pareigūnai, šeimi
ninkas nelauktus svečius pasodi 

r no šalia sukilėlių vado. A. Gro
sas sudėtingoje situacijoje nepa 
simetė. Jis maloniai užkalbino 
svečius ir pasiūlė už jų sveika
tą pakelti tostą. Pareigūnams 
toks nepažįstamojo elgesys pa
tiko. Sukilėlių vadas su netikė
tais svečiais įsijungė į kalbą. Pa 
reigūnai, būdami girti, apie vis 
ką kalbėjo atvirai. Iš jų kalbos 
A. Grosas sužinojo, kokiose vie
tose yra sutelkta kariuomenė 
sukilėlių persekiojimui. Sukilė
lių vadui tai buvo . reikalingos 
žinios. Įsilinksminusiems parei
gūnams išėjus į sodą atvėsti, A. 
Grosas su draugais tyliai išvyko 
iš Šačių.

Vincas Lauraitis 
(Bus daugiau) —
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ginu kaip vieną kartą, jei tai truko iki dviejų valandų, ar
ba nors ir vieną kartą, bet jei tai truko ilgiau kaip dvi 
valandas, užtraukia— =; s’r ./•

atidavimą teisti kariniam tribunolui su pasiuntimu t 
j drausmės batalioną laikui nuo sesių mėnesių iki dvlejiį 
metų. ( * .A

e) šio tsraipsnio “a” ir “b” punktuose- numatitieji 
daryti karo metu, užtraukia — • * ' '

laisvės atėmimą laiku nuo trijų iki septynerių metų.
d) Savavališkas pasišalinimas ilgiau kaip vienai pa* 

rai yra dezertyravimas ir užtraukia -r- . 4 i
laisvės atėmimą laikui nuo penkerių iki dešimties 

metų, o karo metu — aukščiausiąją baudžiama ją sprie- 
monę — sušaudymą su turto konfiskavimu (TSRS Aukš 
čiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940 m. liepos 8 d. redak- 
dja)

(Bus daugiau].



Susivienijimo istorija
(Tęsinys)

ke Išrinko Pijų Pašneką pirmi
ninku, Antaną Juškevičių se
kretorių i komisiją parašyti bū 
simam Susivienijimui k insti
tuciją, kurią Šliupas paskelbė 
L. Balse, o komisija išsiuntinė
jo. atsiliepti devyniom tuomet 
žinomom lietuvių Pa.šalpinėm 
draugijom, kurių keturios vei
kė Shenandoah, trys New Yor-* 
ke, ir po Vieną Waterbury,

Čia Pasecko vartojamą žodį 
/užiuuįtas’ reikia suprasti kaip 
“ąkla>s fanatikas’’. Tad reikia 
suprasti jį sakius “nesu aklas 

jpątriatas” ... ir t. t.
Paseckas nurodė, kad lenkai 

kviečia lietuvius į savo parapi
jas bei organizacijas, bet She
nandoah, Brooklyn.^ ir New 
/Yorko parapijose lietuviai jau 
buvo lenkų apgauti ir iš lietu
vių išprašytomis ateivių globai‘Lonn. ir Baltimorėj, Md. 
aukomis tešalpia lenkus. Pri-* 
minė; kąd New Yorko lietuviai, 
kurių tada priskaitė tris šimtus, ‘Kazimier"
■vienerius metus vieningai veik- 
'dami, sudėjo visuomenės reika-

dainininkų, bet vėlinu jų suma
žėja. Bagi no choro vadovybe 
pirmoje eilėje Paremti tuos jau
nus dainininkus, kurie ir ]>o 
dainų šventės pasiliks choris
tais. Choro pirmininkė S. Šakie
nė pak\iesla Į seeną ir jai įteik“ 
tas oOO dolerių čekis.

1

Anita Pakalniškytė

kuri steigiamąją organizaciją 
pavadino “Susivienijimas visų 
lietuvninkų Amerikoje” ir jai 
nustatė tris tikslus: l) pirkti 
žemių ir namų, kurti mokyklas 
ir seneliam bei našlaičiam prie
glauda?, stalyti lie‘aviškas baž
nyčias; 2) steigti darbo biurus, 
kurie laslarbiam padėtų susi? 
ieškoti darbų; 3) sušelpti miru
sio nario giminaičius. įdomiu 
kad tame seime kilęs “karštas 
ginčas” ar priimti j Susivieniji
mą moteris ir merginas. Nutar
ia nepriimti. |

Reikalam vesti Seimas išrin
ko Centro Valdybą, kuri atsa
kinga Seimui ir susideda iš va
dovo (pirmininko), jo pagelbr. 
ninko, rašuniuk * ir iždininko. 
Raštininkas turi sudėti $100 
laidą, iždininkas — $1,000. Vai-j 
dybai pavesta Prižiūrėti Susivie
nijimo “šukas ir kuopus”, ku-: 
rios, savo keliu, išsirenka sa-’ 
vas valdybas. Kur nėra kuopuj 
mokesčius iš narių surenka tam 
tikri paskirti agentai, kurie pi-‘ . 
nigus prisiunčia Centrui.

Nario mokestis nustatytas 10
centų mėnesiui, $1.20 metams.] T jk _K, 1
Įstojimo $1. šešis mėnesius^ J^OS /MlffClCS, Vz&l 
duoklių nemokėję — iš org-jos O ’
išbraukiami. Pomirtinės lik tuo-Į 
met bus išmokamos, kai <rga-; 
nizacijoj susitelks 500 narių.] 
Centro Valdybai suteikta teisė 
apdėti narius jx> 25 centus me
tam pridėtinių mokesčių, “rei-Į

Lok ola s ir kiti užrašai pi r 
imti.

Bunco komisija išdavė rapor 
tą ir pasirodė, kad praėjo sėk
mingai. Dėkoja visiems nu

mik aukojo dovanas, 
duoną, virtiiiukiis irkeksus

koncertas baigias 
Lietuvos himnu. Turime .seremiriu nariu ligo- 

lnin<*:/e: Dribt K:*t\irtis turėjo 
operacija ir \ra (.brist ligoni-

įtaisyta didžiojoje parapijos
šv. Kryžiaus ligoninėje. Na

palį. aplankyti, pra-

u žodžių parapijos nėję ir Anastazija Williams ser 
kati šįmet valgykla

ri.ii, kurie 
jlėjt, kur tiek daug erdvės ir mas šomis juos palinksminti.
I vėsinamas. Anksčiau, kai valgy
kla būdavo apatinėje salėje, tai

J ten nuolaika nekokia tvan
ku, žmonės vienas prie kito su
sispaudę. šįmet didžiosios salės 
valgykla labai šauniai atrodė ir 
visą laiką buvo pilna besivaiši- 
nančių ir besišnekučiuojančių 
ne tik čia pat gyvenančių, bet 
ir iš toli atvažiavusių lietuvių.

Taip jau yra, kad su Parapijos 
Lietuvių diena čia baigiamas 
žiemos ir pavasario pramogų 
laikotarpis. Tačiau šįmet bir
želio 21 ir 25 dienomis Los An
geles lietuviai turės svečių lie
tuvių iš Australijos. Tai sporti
ninkai ir dainininkai iš Austra
lijos į Ton m tą bekeliaujantieji. 
Bus sporto varžybų, koncertas 
ir susipažinimo vakaras.

Pritarė keturios: New Yorko 
Šv. Kazimiero, Waterburio šv. 
..... ......... v Shenandoah šv. Jur
gio ir Vytauto. Komisija nu
sprendė Steigiamąjį Seimą su- 

i tuometinėje Amerikos 
je, Shenandoah, 

Pa., 1880 m. rugpjūčio 15 d. Jį 
suruošti ėmėsi šv. Jurgio drau
gija. Atvyko 11 dv’egatų:

NEW YORKO: Pijus Pasec- 
Pranas Ramanauskas ir

lams apie $2,000 ($800 steigia- 1L.t: , 
.mai šv. Tręzcės parapijai $240 fietuvi sostinėj
kun VnrnamriA olrrai — . .kun. Varnagirio algai, $175 baž- 
nytiniem daiktam ir porą šim
tų dolerių šliupo leidžiamam 
Lietuviškam Balsui).

Todėl Astramskas daro, iš va-, 
“Susivienijimo sumanytojai: kas,

į1 organizacijos tikslą žiūrėjo Jonas šliupas.
hors gal ir nevisai ryškiai, bet BALTIMORE, MI).: Mikas
plačiąi. Jie galvojo netik sušel- 0j)eiaitLs

rius nelaimėse, bet visą Tautą I SHAMOKIN, PA.: Silvestras 
.aukščiau pakelti kultūra, dora’Bruožis.
bei apšvietimu, kad ji garbin-Į SHENANDOAH PA • Matas 
gai. atsistotų kitu tautų eilėje.-j. AndriuklaiUs, Vincas Juod- 
Sumamdojus varė tautiniai jau-'kojis, Andrius Kopočius, Jonas 

, Matulevičius, Stasys Miliaus-
Lietuvos mylėtojai New Yor- kas, Jonas Skritulskas.

Jjfi pavienius Susivienijimo na-

KNYGOS ANGLŲ KALBA

E0"4*"*' VYTAuTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy

X78t 0Mth HalMed Street, Ckleao, ffl. WI53

J. KLAUSELKIS

Metinė Lietuvių Diena

Kasmetinė šv. Kazimiero po* jant tris dainas programoje 
rupijos rengiama Lietuvių die-1 neįrašytas padainavo.
na buvo birželio 18 d. Dar pa-

j vasaris, bet oras lyg vasaros kalniškytė programoje turėjo 
kalni prisiėjus”. Suplaukiu pi-jkaitroje, tačiau tai nepakenkė 11 dainų bei arijų, tačiau publi- 

Hr ypatingai daug suvažiavo lie-lkai jų nepakako, nes vis smar- 
tuvių iš tolimiausių Pietinės Ka-'kiai plodama kvietė solistę dar 
lifornijos vietovių. Programa 
visai dienai, keletas dalių.

Pradėta mišiomis šv. Kaži- P^^o. Akompanavo Rai-

Solistė dainininkė Anita Pa-

nigai būsią laikomi trijuose, 
fonduose: (U) % ėemei ir namam 
pirkti, 25% pomirtinėm, 15% 
darbo biuram. Nariais galėjo i- 
stoti “kiekviena lietuviška drau
gija’1, kuri privalėjo prisiimti ir 
Pareigą “Susivienijimą plėsti’’.

Kiekvienos prisirašiusios 
draugijos ir Susivienijimo kuor 
pos pareiga yra pasiųsti delega
tą į organizacijos seimą, kur 
dalykai nusprendžiami daugu
ma basų. Delegatai nutaria kur 
ir kada šaukti seimus.

(Bus daugiau)

daugiau padainuoti. Ji bisui dvi 
dainas, programoje neįrašytas

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

š.m. Liepos 16 d., sekmad
POLONIA SODE

46-ta GATVE IR ARCE AVNENUE

GROS J. JONIKO ORKESTRAS ŠOKIAMS

Bus skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i pikniką.

miero parapijos bažnyčioje. 
Per mišias pirmą kartą buvo 
giedamas kompozitoriaus B. 
Markaičio parašytos melodijos. 
Ir ne tik giedama, bet įvairūs
instrumentai, vargonus įskaity- 
tinai, darė koncertinę nuotaiką. 
Iš toliau atvažiavusieji kai ku
rie šventės dalyviai sakėsi baž
nyčioje vietos nebegavę, reikė
jo lauke prie didžiųjų durų sto
vint pamaldas išklausyti.

Nuo pat ryto parapijos salė
je, mokyklos Patalpose buvo į- 
vairių dailės darbų paroda: ta-’ 
pyba, gintarai, skulptūros, rank
darbiai. Kaip programoje sura
šyta, parodoje savo kūrybos rer 
dė ir nesigailė j o j oš parduoti: *

> N. Lingertaitis, I. Brazdžionie-L 
nė, J. Gediminienė, A. Petrauš-: 
kas, A. Pažiūrienė, J. Andrašū- ' 

jnas, J. šlapelytė, L. Lipaitė, P.į 
Valiulienė.

Dainavo Anita. Pakalniškytė j C 
ir Bostono sekstetas ■ w

Po pietų Marshall aukštesnio- S 
sios mokyklos salėje buvo kon- w 
certas. Salėje yra apie 1,100 ke- 9 
džių ir nedaug jų buvo likę tuš- w 
čių, tai tiek publikos suvažiavo. V 
Parapijos komiteto pirmininkas 9 
Frank Speecher trumpu žodžiu w 
pasveikinęs publiką pakvietė ■ 
Antaną Polikaitį Amerikos hi- I 
mną sugiedoti, o po to progra- w 
mos vadove pakvietė Birutę 
Dabšiene. Kaip ir anksčiau ke- V 
lėtą kartų, kai ją teko tokiose W 
pareigose scenoje matyti, taip K 
ir šį kartą Birutė Dabšiene bu- g 
vo gera, taiklaus žodžio pranė- w 
šėja, niekais negaiAinanti laiko. ■

Pakviestas į sceną generali- ■ 
nis garbės konsulas Vytautas f 
Čekanauskas, o po jo Liet. Ben- V 
druomenės apygardos pirminiu- K 
kas V. Vidugiris. Abu sveikino f 
parapijos vadovą prelatą J. Ku- B 
čingį, kad jis ne tik religiniam B 
lietuvių gyvenimui vadovauja, 
bet ir kultūrinį darbą dirbdamas > 
yra vienas iš pirmaujančių ko- B 
Jonijos vadovų, mokąs kasmet S 
surengti aukštos kokybės kon- > 
centus. B

Dainų programą pradėjo Bo- B 
stono sekstetas (B. Banaitis, V. K 
Eikinas, N. Lingertaitis, H. Lin* g 
gerta it i s, R. Lizdenis, P. šim- B 
kus). Jų vadovas ir mokytojas B 
kompozitorius J. Gaidelis. Kom- g 
pozi torius Gaidelis irgi buvo iš B 
Bostono su seksteto vyrais at- K 
skridęs ir pianinu akompanavo, g 
Sekstetas bent ketvertą kartų j 
išjįjo j sceną dainttetf, Progrt- ■ 
moja 18 dainų, bet publikai plo

monda Apeikytė.
Koncerto baigmėje prel. J. 

, Kučingis dėk o j o k ompo'zitoriu i 
B. Markaičiui už bažnytinį kon
certą. Publika kompozitoriui 
smarkiai plojo. Buvo iškviesti 
vienas po kito į sceną progra
mos atlikėjai, jiems klebonas 
dėkojo, publika plojo. Papra
šyta į sceną ir. solistės Pakalniš
kytės motina, kartu su soliste 
iš Kanados čia atskridusi.

Kalbėjo prel. Kučingis, jog 
nežinąs, kaip bus baigta, kiek 
sąskaitų teiks apmokėti, bet pa
skyręs 500 dolerių parapijos 
choro kelionei į dainų dieną To
ronte. Paminėjo, jog tais me
lais, kai choras važiuoja kitur 
'dainuoti, įstoja nemažai jaunų

Joniškiečių klubas
Joniškiečių labdarybės ir 

Kultūros Klubo pusmetinis su
sirinkimas įvyko š. m. birželio 
6 d. Šaulių namuose. Pirminio 
kė Julia Sačauskas atidarė su
sirinkimą, pasveikino atsilan
kiusius narius ir pranevė, kad 
mirė vienas mūsų narys Jonas 
Šulcą. Nariai atsistojo tylos mi-

Jonišk iečiai nutarė, kad po 
atostogų nariai važiuotų i Hi
nes veteranų ligoninę, esančią 
Čikagoje, aplankylti ir dova
nėlis jiems suteikti. Norime 
jiems duoti žinoti, kad mes jų 
neužmirštame.

Buvo proga pasveikinti Jen
nie Chinston ir Anna Radaus
kas su jų gimtadieniu. Joms bu 
vo sudainuota “Happy Birth
day” ir “Ilgiausių metų”.

Po susirinkimo gaspadinės 
paruošė skanius pietus ir gerų 
gėrimų. Popietis užsibaigė link 
srnai.

Klubas išeina 3 
stogų ir sekantis 
įvyks spalio 3 d.

mėnesių ato- 
susirinkimas

A. Kalys

give

HEART 
FUND

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTA! ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
OrTA. J? MINTYS !R*DARBAi, 259 psL, lipančius 19CS

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunu dienu ir susi- 
rūpinlmą. .________ ——  ------- - .. — TT-------H-00

Dr^A- J. Gussan — DANTYS, jų priežiūra, sveikata i! £rofii.
Kietais viršeliais, lietoje $4.00 dabar tik _---------------
Minkštais viršeliais tik------------------------------------------- ILK

Dr. A. J. Gusmo — AUKŠTA KULTŪRA — tIAURŪS ĮMONĖS.
Kelionės po Europą JspūdžiaL Dabar tik ---------------- $2.08

Galinu taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čakĮ arba monay orderį, prit 
nurodytos kainos pridedant 50c. parsiuntime Išlaidoms.

NAUJIENOS,
1735 So. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. W6M

Taupykite dabar
pas mus

• ...

Pu en tMvomi jUj jaugti at> 
B«r* dideliu darbu. Rima, jie pa
deda Jumi puiektt asmeniiku Jūkj 
uiilmojimu. Antra, jie padeda ap
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondu namams įsigyti.

Taupykite dabar. ■ -
Bantaupoi, padėtos prlei 10 mtaa- 

alo diezu, nei* nuoiimčiu nuo mė
nesio pirmoi dienos.

liduodaml Certifikatal, kurie ne
ša iki t-HE

palūkanų, priklausomai nuo Įdėto* 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės tąskaitoc
^eša

UNIVERSAL
1 BOO So. Haltfed St Chicago, III. 60608

TTKNA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
ptMfta 1923 meUlA. T< 421-3070

(rtafroc pietuos Bernu tntomobllUmi pastatytą

■ — KAOIIBNO*. Chicago «. ILL Monday, June 26, 1978
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Ruošiasi žygiui i Marquette Parką
Ramūs ir pareigingi Marquette Parko gyventojai 

niekur niekad nemaršuodavo ir nesirengia maršuoti. Jiems
> nerūpėjo parodyti, kaip kitos Chikagos kolonijos turi gy-
> venti. Jie nenorėjo mokytų mokyti, jie nieko nesakė ne-
> mokantiems apsiliuobti apie savo namus. Atvykusiems ki 
;tų kolonijų gyventojams jie nielu noru rodė, kaip jie tvar
Iko savo pieveles, daržus ir gėlynus.' Jeigu kas žingeida-) tai ir aukštieji pareigūnai taip visus, reikalus patvarkė, 
^vosi, tai parodydavo namų tvarką ir namo viduje. Jie mo] kad lietuviai, nesitikėję ir nelaukę, ant savo pečių jau tu- 
įkėdavo miestui gana didelius mokesčius, prižiūrėdavo
* švaros ne tik apie namus, bet ir gatvėse, ir džiaugėsi, kad 
r Amerikoje jie turėjo teisę, užsidirbti duoną ir tvarkyti

reikalus taip,-kaip jiems geriausiai atrodė.
;•. Marquette Parko lietuviai ir gausūs jų kaimynai bū- 

’tų ir toliau taip gyvenę, jeigu Chikagos naciai, vietoj 
r Skokie, nebūtų nutarę maršuoti Į Marquette Parką. Tei- 
: sybę pasakius, maršuoti jiems toli ir nereikės, nes jau
kelinti metai naciai turi savo Rockwell centrą, kuriame 

;jie šaukia savo susirinkimus, šaukia posėdžius ir nuta’
ria, kaip tvarkyti savo reikalus. Chicagos nacių vadovy 
bė panoro žygiuoti Į Skokie priemiesti, kuris guli šiaurės!

ALEKSANDRA NAVICKAITe-BOONER Veranda (aiiejos) '

Parke jiems visai nebuvo reikalingas užstatas. Advoka"

Pradžioje panagrinėsime mag 
netizmą. Jeigu lazdelės pavida- 
’o magnetą parišime per vidurį 
siūlu ir pakabinsime, tai vienas 
o galas atsisuks į šiaurę, kitas 
pietus. Magnetinė lazdelė turi 

lu polius: šiaurės ir pietų, ar
ia teigiamą ir neigiamą. Jei tu
pėdami dvi magneto lazdeles 
artinsime vieno šiaurės magne
to p lį prie kito magneto to pa
les vardo polio, tai tie poliai 
/ienas nuo kito tols, vienas ki
tą atstums. Tas pats atsitinka 
ir su pietį; poliais. Vienavar- 
džiai poliai vienas kitą atstu
mia, priešingi — vienas kitą 
traukia. Tarp tų dviejų polių 
atsiranda magnetinis laukas. 
Magnetinio lauko jėga yra at
virkščiai proporcinka nuotoliui 
kvadrate. Jeigu nuotolis bus du. 
kartu didesnis, tai magnetinių 
lauko jėga bus keturis kartus 
silpnesnė. Magnetas yra d i po- 
lis. Magnetinio lauko jėgas ga
lima nustatyti svarstyklėmis.

Magnetinio lauko ašis nesu
tampa su žemės apsisukimo aši 
mi. Magnetinio lauko ašis yra 
pasvirusi 11,5 laipsnio nuo Že
mės ašies, šiaurėje magnetinis 
polis yra 70 laipsnių ir 5 minu
tės šiaurės’platumoje, 96 laip 
sniai ir 6 minutės vakarų ilgu
moje. Magnetinio lauko ašis ne 
kerta Žemės centro. Ji yra nuo 
žemės centro apie 300 kilomet
rų.

Kadangi Žemė yra magneti
nis dipelis. tai aplink žemę yra 
magnetinis laukas. Atskirose 
žemės paviršiaus vietose yra

maljjos. Jos susidaro požemyje 
esančios geležies rudos įtakoj.

Žemės magentiniai poliai ne
būna toje pačioje padėtyje. Bū
na polių svyravimai. Tie svyra 
vimai būna dieniniai, metiniai 
ir dar ilgesniais laikotarpiais. 
Tokie svyravimai vadinami de
klinacija. Magnetinių polių svy 
ravimus sukelia dar magneti
nės audr js. Tas audras sukelia 
ant saulės atsiradusios tamsios 
dėmės. Tuo laiku pasirodo siau
rės pašvaistės.
Žemės magnetinio lauko kryp

tis yra nevienodai palinkusi į 
žemės paviršių. Tai yra vadi
nama inklinacija. Pavyzdžiui, 
prie magnetinio polio kompaso 
rodyklė pasvyra žemyn statme 
niškai. Toliau nuo polio, ek- 
vatori ' link jos padėtis darosi’ 
vis mažiau pasvirusi. Ties pu
siauju jau yra gulsčioje padė
tyje.

Nors žemė yra laikoma mag
netiniu dipoliu, bet ji nėra mag 
netas. Daleidžiama, kad žemės 
centras yra iš geležies ir nike
lio. Bet tie metalai nuo didelio, 
slėgimo turi labai didelę tempe
ratūrą. Dėliai to, Žemės vidus 
negali turėti fenoinagnetinių 
ypatybių

Šio klausinio išsprendimui 
atėjo į pagalbą netikėtas paste
bėjimas, kad elektros srovės 
aplinkoje atsiranda magnetinis 
laukas. Tai pastebėjo 1820 m. 
Oested. Pavyzdžiui, aplink ’ ele
ktros laidą, kuriuo srovena ele
ktros srovė, atsiranda magneti
nis laukas.To lauko linijų kryp

ri nacių žygį, kuris nieko gero Marquette Parko tvarkai 
ir švarai neatneš.

Lietuviams birželįs yra baisus mėnuo. Prieš 38 me
tus sovietų valdžios policija, kariuomenė, geležinkelie
čiai ir rusams pasišokę tarnauti milicininkai, iš anksto 
gavę iš tuometinio čekos viršininko Serovo įsakymą, su
imti visus įtakingesnius lietuvius —• valdžios tarnautojus, 
mokytojus, karininkus, policininkus, finansininkus, pro
fesorius, studentus ir įvairių politinių partijų vadus. Gal
vijiniais vagonais jie buvo išvežti į Rusijos šiaurę, dau
guma pateko į Vorkutą ir iš ten nebegrįžo.

_ Nespėjo imsąl baigti išvežimų iš Lietuvos, prasidėjo
vakarų Chicagos dalyjėč'Skokie miestelio gyventojų dau-l vokiečių rusų karas. Stabilias darė haciams visas nuolai- 

: guma sudaro Chicagos žydai Jie turėjo kelias gana di-fdas, vežė jiems reikalingą benziną ir karo mašinai rei" 
' deles kolonijas Chicagoje. Besikeičiančioje Chicagoje žy- kalingą aliejų, tuo tarpu vokiečių aviacija; išgriovusi ke- 
dai paliko savo sinagogas, krautuves, biznius ir išsikėlė!lis svarbiasnius tiltus, pasiuntė į rusų okupuotą Lietuvą 

‘ savo tankus, matociklus' ir motorozuotus dalinius. Vo
kiečiai lietuvių turto nežiūrėjo. Jie griovė namus, tiltus, 
gadino kelius ir kėlė į padanges namus, kuriuose sovietų 
karo jėgos buvo sukoncentruotos.

Tuo pačiu metu Lietuvoje prasidėjo sukilimas prieš 
sovietų karo jėgas. Krašto gyventojai, jaunimasir suau.’ 
gusieji buvo tiek įpykinti sovietų valdžios pravestais arės 
tais ir išvežimais į Rusijos gilumą ne tik suaugusių, bet 
vaikų, senelių ir ligonių. Suimtuosius varė į stotis,'grūdo 
į vagonus, juos kankino ir vežė į Rusijos gilumą, be van: 
dens, be inaisto,'be būtiniausių sanitarijos. įrankių. Iš
vežtieji turėjo palikti visą savo turtą, namus, santaupas, 
mąista ir drabužius. Jie galėjo pasiimti tiktai apsivilki
mą ir truputį maisto kelionei. Visas kitas turtas buvo 
paliktas, kuris rusų kolonistų ir “tarybininkų” buvo va
giamas ir vežiamas į Rusijos gilumą. —

Lietuviams birželis, tai baisių prisiminimų mėnesis. __
ette Parką, leista jiems laisvai ’Suruošti mitingą, ko Sko- Jie prisimena birželio ir karo pradžios dienomis žuvusius nukreipti į Jockson Parką. Ten yra daugiau vietos, prie, 
kie priemiestyje jie negalėjo daryti. Be to, Marquette savo artimuosius, akyse stovi išvežtieji, suimtieji, kalė- ežero šviežesnis oras.

* į Skokie. Ten jie sudaro daugumą. Yra ir kitataučių, gy- 
; venančių Skokie priemiesyje, bet žydai sudaro apie 70% 
' visų gyventojų. Ten jie turi savo savivaldybę, maldyklas, 
; krautuves ir įvairaus biznio centrus. Ten gyvena didokas
skaičius žydų, pajėgusių išsigelbėti iš įvairių naikinimo 

Tstivyklų, įsteigtų nacių Vokietijoj ir kituose Rytų Eu- 
‘ ropos kraštuose.

Chicagos nacių vadovybė jau seniai norėjo suruošti 
‘ žygį į Skokie, kad “pamokit! užsilikusius žydus”. Jie no- 
t rėjo suvežti visus Chicagos ir jos apylinkės nacius, apei- 
Z ti aplinkui miestą ir narodyti žydams, kaip jie turi gy-
* venti ir laikytis. Bet žydai turi galvojančias galvas. Na- 

ciai ruošėsi žygiui į Skokie, o žydai kombinavo, kaip tuos 
žygiuotojus sustabdyti. Bylos buvo užvestos ir aukštes
niuose teismuose, reikalas buvo atidėliojamas, tuo tarpu 
visas šitas “žygis” buvo pasuktas į Marquette Parką. Na, 
ciams buvo pasiūlyta, vietoj Skokie, maršuoti į Marqu-

A. ZUJUS

NUSKRIAUSTIEJI
’ Antraštė beveik (loštojevskiška, ar ne? Bet nesi-
* jaudinkite, čia tragiškumo beveik nėra, bet juoko, kar 
’ tais pikio, labai daug.

* Nuskriaustieji — mūsų lietuviški daiktavardžiai’ 
’ žodžiu, kalbos dalys, žodžiai skriaudžiami visokiais
* būdais ir požiūriais: linksniavimo, asmenavimo, gi

minės ir prasmės.
štai neseniai, bežaidžiant šachmatais, staiga te- 

Z ko išgirsti “Na, vyrai, pajudinkite savo . supuvusius. 
Z smegenis”. Kažkas tuoj atsakė; “Tikrai, tie mūsų 
’ smegenys supuvę”. Man įprasta ta vyriškos giminės 
’forma supuvę, .taikoma enoleriškos giminės daikta
vardžių daugiskaitos vardininkui, nes, pavyzdžiui, 
Marijampolėje neišgirsite “mergos jau buvo isėju- 

F sius”, o tik “mergos jau buvo išėję“. Tai — tarmišku 
mas, ir su juo nereikia kovoti, nei jo gulti. Bet, kai 

r gi rd ižu “supuvusius smegenis”, “trr smegenys”, tai 
tuoj prisimenu žemaitišką formą: saldūs slyvai. Yra 
dar ir kitas žadis: šermenys. Jei ne 75'/, tai bent 
^0% įsitikinę, kad šcrmenv's, kaip ir smegenys, vyriš 
Los giminės! O neseniai viehas mano pažįs(ah>us net 
suabejoja, ar šermenys iš viso daiktavardis. Po šchne- 

r nu kažkaip prasidėjo kalba apie tarmes, ir aš pasa
kiau, kad. nors icra nė vienos tarmės, kuri visiškai 
atitikti! jpilietintą lilelatūrinę kalbą, bet vis dėlto tantį keturis šimtus žuvo...

maghetįnįo laūkp didelės ano- tis yra aplink vielą.

jimuose laikomi ir tardomi. Ne vienas sovietinio čekisto 
vietoje buvo nušautas. Lietuviams "birželis — tai kovus 
prieš svetimą okupaciją, prieš rusų atneštą komunistinę 
sistemą, prieš patį žiauriausią išnaudojimą. Kiekvieną 
metą lietuviai mini birželio įvykius, rašo savo prisimini
mus ir vaįkams perduoda žalą ir skriaudas, kurias atne
šė lietuviams okupantas rusas. Tuo tarpu dabar-pačioje 
Chicagoje lietuviai stumiami visai į kitą birželio mėnesį. 
Dabar Chicagos lietuviai verčiami ginti savo namus, su-1 
organizuotas įstaigas, darželius ir šeimas.

Lietuviai nėra naciai Jie niekad naciais nebuvo. Pp- 
čioje Lietuvoje lietuviai kovojo prieš nacius, šimtai lie’ 
tuvių buvo išvežti į koncentracijos stovyklas ir žuvo ka
ro metu. Tuo tarpu dabar visos Chicagos ir jos apylinkių 
naciai kurstomi maršuoti į Chicagą. Jeigu tik vieni na
ciai maršuotų, tai Marquette Parkas gal ir nenukentėtų. 
Bet jeigu rabinui Kahanui pavyks suorganizuoti bent 
penkis tūkstančius jaunų vyrų, kurie veršis į Marquette 
Parką, kaip palestiniečiai į Izraelį, tai lietuviai nukentės. 
Nukentės ne tik Marquette Parko apylinkė, bet nukentės 
ir žmonės. Kur medžius kerta, ten skiedros lekia?

\ Lietuviai turi vartoti sveiką protą. Jiems reikia sup
rasti, į kokias pinkles jie įveliami Kiekvienas turi paro' 
dyti kantrybės, ištvermės, nesiduoti provokuojamas ir 
visą laiką būti žmoniškiems, kad vėliau niekas negalėtų* 
lietuviams dėmių rasti Tuo tarpu įtagingesnieji politi
kai ir apdairesnės galvos žygį į Marquette Parka turėtų

Nuolat girdime šitokius (ar panašius) pranešitos literatūrinės kalbos pagrindu paimta suvalkiečių! Nuoįat girdime šitokius (ar panašius) pranesi- 
(zanavykų, kapsų) tarmė. Mano aponentas išdidžiai! mus: vėjas penkios mylios per valandą greičiu, šitoks 
pareiškė, kad jam. girdi, pats Jablonskis sakęs, jog 
literatūrinės kalbos pagrindas — tai aukštaičių tarmė. 
Kai aš pasakiau, kd Jablonskis turėjo galvoje vakanf 
aukštaičius, t. y. zanavykus ir kapsus, mano oponen
tas atrėzė: jūs ne aukštaičiai, o ‘'zaneniunčikai” (!!!>. 
Vargcelis... . . •, . ’ • ’ <

Turime du klastingus prielinksnius: apie ir iš. 
Kol dirbame “apie namus’’ arba 4<iš namų” išeiname

“sakinys” iš viso neturi prasmės. Turi būti: vėjo grei
tis — penkios mylios per valandą arba vėjas pučia 
penkių mylių greičiu per valandą. Juk nepasakysite: 
traukinys šešiasdešimt penkios mylios greičiu per va
landą!!

Visokių ‘"renginių”, pradžios pranešamas ir žo
džiu ir raštu, pav., šitaip: vakaronės pradžia septynios 
trisdešimt valandą (!) vakaro. Kažkur, kažkas nuo

— tai linksniuoti mokame. O kai įsipainioja skaitvar-! kažko buvo “keturi šimtai mylių atstume”. Turi būti: 
dis, staiga nutariame, kad “apie” ir “iš” visai ne prie-Į keturių šimtų mylių atstumu.
linksniai! O skaitvardžiai, nors ir linksniuojami, bet į 
tik iš bėdos (nei y ginant antrojo milijono fondo rėmi
mas), Prašau pasigrožėti:

... šiandien temperatūra apie šešiasdcšuut penki 
laipsniai... žinoma, turi būti: ...šiandien tenrperatūra 
apie šešįasdcšąmt penkis laipsnius...

... iš trys šimtai “keturių dolerių man liko tik pen
kiasdešimt... Čia bent skaitvardis keluri salmksuiuo- 
tas. Turi būti: ... iš trijų šimtų keturių...

Anuo metu, kai vyko tragikomiškas (labiau tra-’ 
giškas, o visai net ne komiškas) karas Vietname, daž-L 
nokai tekdavo klausyk ^ito^ių. 
Šimu: ... K pėnki tūkstančiai šeši šiintaj sepivniašde-f F'” ..... / \ . .. , , , r. " teratūrą tenykštėje htuamtsmeje mokykloje jis dėstąssunt peniau kuriu apie tuksiantis keturi smriai ziw.e... I . j . • i~ . 1 . 1 1.1-.- -X 1 • I-v, laMHŠkai. Jo pradėtuoju kebu prelegentas patarė pa-Tun, geriau pasakius, turėjo bull: ... is penkių tiįks . . v .. . . . .
tancių sesių šimtų septymasdesunt puikių ąpie tuks- j

‘ \ z * Savo siūlymui pasekėjų čia nesulaukę tas pats

“Kinijoje priaugo šilimą (!) milijonų žmonių”. 
Be komentarų...

• prelegentas įvairiomis progomis atvykdamas piršo
(Bus daugiau)

I. SERAPINAS

Melas ir pražūties kelias
(Tęsinys)

į, jffijji, lietuviškasis jaunimas sunkiai £cįker- 
iviffeaif bet laisvai kalbąs angliškai, heftiviu Ii-

Tuo suradimu buvo prieita 
išvada, kad jeigu apliiik Žemę 
yra magnetinis laukas, tai že
mės viduje yra elektros srovės- 
sriautai, kurie sukelia žemės 
magnetinį lauką. Tą teoriją pa
tvirtina kitas faktas, kad mag
netinio lauko jėgos nėra vieno
dos, darosi silpnesnės, arba stip 
resnės. Tai priklauso nuo elek
tros sriautų galingunr*. Dar ne 
pastovesnis magnetinis laukas 
aplink saulę, šiaip jis yra labai 
silpnas. Bet atsiradus saulės pa 
viršiuje tamsioms dėmėms, at
siranda galingi elektors sriau
tai ir tuo laiku labai sustiprėja 
saulės magnetinis laukas. ,

Magnetinis laukas magreti 
zuoja jame esančius metali 
mus daiktus. Kokius nors įra~ 
kius, kaip tai, strėles, plaktu
kus jr kitus, kurie naudojant 
yra laikomi šiaurės — pieb’ 
kryptimi, arba vertikaliai ir ka 
da jie būna sukrėsti, tai įsimag 
netina. Jeigu šiaurės pusrutuly 
žemyn nukreiptas galas turi 
plaktuku į ką nors kalama,-jo 
teigiamą polį.

Strėlės, lietsargių virbalai nu 
kreipti į šiaurę, taip pat būna 
įmagnetinti ir jų apatiniai ga
lai turi teigiamus polius. Gele
žies laužtuvas (štanga), jeigu 
yra laikomas Žemės magneti
nio lauko kryptimi — įžulniai 
žemyn ir į šiaurę ir būna smar
kiu smūgiu sukrėstas, jo apa
tiniame gale atsiranda teigia
mas polis, c viršutiniame nei
giamas J eigų laužtuvą apgręsi- 
me, kad jo neigiamas polis bū
tų žemyn ir laikydami toje pa
dėtyje, kaip pirmiau, pakarto
sime bandymą smūgiu, tai pa
sikeis poliai — neigiamas polis 
pasidarys teigiamu, O' teigia- 
yias neigiamu. , Jeigu laužtuvą 
apgręsime, kad: jo neigiamas 
polis būtų žemyn ir. laikydami 
.toje padėtyje, kaip pirmiau, pa 
' vartosime bandymą smūgiu, 
tai pasikeis poliai — neigiamas 
polis pasidarys teigįąmu, p tei- 
gia m as "neigiamu.

tinis laukas metalinius daiktus 
magnetina ir tie daiktai pasida
ro magnetiniais dipoliais. čža 
rašau apie feromagneĮizmą: ge 
ležinių daiktų įmagnetinimą.

ra ir kitokių magnetizmų, 
apie kuriuos panašysiu kada 
nors kitą kartą.

1845 m. anglų fizikas Faraday 
tvirtino, kad kiekviena medžia
ga turi magnetinį lauką. Tįk 
tas laukas toks silpnas, kad pa 
tikrinti jo stiprumą nėra tokių 
jautrių svarstyklių.

Šių dienų mokslininkas tą 
teoriją patvirtina. Materija yra 
susidėjusi iš a temų. Apie ato
mų branduolius yra elektras 
aukai, o apie branduolius skrie 

. anti elektronai yra apgaupfi 
magntiniais laukais. Tuo būdu, 
kiekvienas atomas yra neįsi
vaizduojamai mažytis magne-

(Nukelta į 6 psL)

lituanistinėse mokyklose įvesti “beklasę” sistemą. Priė
mus jo peršamą mokyklinę sistemą, tektų visai su
griauti ir taip kasmet ant silpnesnių kojų besilaikantį 
lietuviškąjį švietimą. Tai būtų tolygu kaip vasaros sto
vykloje vaikus užimti, bet ne ko nors juos išmokyti.:

Pagaliau dabartinis LB švietimo Komisijos pir
mininkas, paskyręs atskirų mokyklų laipsniams tvar
kyti labai impozantiškai pavadintus deparlamentti 
direktorius (pat» kol kas dar nepasivadings švietimo 
ministeriu, bet pagal depaHamentiuę struktūrą' tatai 
tiktų), praeitos vasaros meta, grįždamas .“iš kelionių 
po Europą", parsivežė sumontuotą, spaudoje plačiai 
nuskambėjusį, garsųjį aplinkraštį. Jtaie, visokiais bft 
dais įrodinėdamas, siūlo mokslo metų skaičių įr 12-os 
sumažinti į 10-tj. šiame projekte prasiiša jo autoriaus 
noras mūsų lituanistinių mokyklų metų skaičių pride
rinti prie “didžiojo brolio” taiybiaiuose kraštuose leis
tojo metų skaičiaus. Kad toks vyriausio švietimo va
dovo užmojis buvo neišmintingas ir antilietuviškas, pa
rodo gausus spaudos balsų tvanas. Visi vieningai pa
sisakė prieš. t

Poetas vysk. A. Baranauskas anais rusų okupaci
jos laikais atskleidė okupanto tikslus. “Tegul, sako, 
bus Lietuva ir tamsi, ir juoda”. Dabartinis raudonasis 
mfisų Tėvynės okupantai" ivairjais būdais inspiruoji 
mūsų švietimo vadovus, kad lietuviškoji, išeivija ta^- 
tų ne (ik tamsi, bet ir raudona, kad su tautiniais anal
fabetais jam ateityje būtų lengva susidoroti.

(Pabaiga) *
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*A.«JRIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOOINt CHIRURGMA 

$*49 Sa. Pul«M<i Rd. (Crawford 
*d.cAl BviMlnf)_ T«L LU 5-6444 

’’3OIUU3 pagal susitarimą. 
*' ne"ribepia, skambinti 374-8004.

INKSTŲ IR ŽLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Talat 695-0533 
*ox V«ll«y M.dical Canfor 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd., Westchester, H..
V ALA’ DOS: 3—8 darbo dienomis ir 

Mar antra šeštadienį 8—3 vaL 
Tel.i MJ-2727 arba 562 2728

. 6L, — 3-5893

PR. A. R. GLEVECKAS* 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS* 
SPECIALYBi AKIŲ LIGOS 

3907 Wwt 103rd StrtcJ 
Valandos patai suMtanmą.

2 L

Mažeika & Evans

MIKAS ŠILEIKIS Rugiapjūtė

Laidotuvių Direktoriai

Kaip buvo seniau ir kaip dabar galvojama 
apie vadinamąjį diabetą i 

j Diabetas yra cukrinė liga, nes kių vaistų taela gydytojas ne- 
t kiu vardu yra pavadinta to- prirašė ir pasakė, kad viską ga 
dėl, kad kraujujė yra didesnis liu valgyti. Tik dar jis pastebė- 

t j cukraus susikaupimas. Apie jo, jei būtų nujaučiama, kad
V&L agal mlurimą. uidZTyta treč diabetą mano pačiam teko šį tą prasideda nusipenėjimas, tad 
AoiDAvAha 1 t sužinoti Lietuvoje 1910 metais, tokiais atvejais reikia šiek tiek 
UKgUBONAS SEIBuTIS kada aš buvau sukakęs 21 me-į susilaikyti nuo perdidelio mai

sto praduktų vartojimo.
Taigi nuc« tų laikų ligi dabar 

jau yra praėję daug metų; ir 
per tuos laikus, turėdamas ta 
diabetą, niekad nejaučiau ko
kiu nors skausmu. Bet siu lai
kų gydytojai, mano patekus į 

vaistų

DR. FRANK PLECKAS 
QPTOMETRiSTAS 

KALBA lietuviškai 
2611 w. h St. T»L 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akuiius ir 
“contact lenaea”’

INKSTŲ, PŪSLĖS l* 
PROSTATOS 'CHIRURGIJA 
2656 WEST SSrd STREET 
Valrantrau. 1—4 popiet 
ketvirtd. * vaL važ. 

Ofiso teiti.: 776-2880 __ 
Rezidencijos tekt: 448-5545

; tų amžiaus. Tada Rusų caro 
įvaldomoje Lietuvoje aš buvau 
pašauktas stoti į rusų kariuo
menę. Ir tada mane pašauktą į 
kariuomene gydytojai ištyrę 
mane surado, kad aš turiu ta

i vadinamąjį diabetą. Buvau ti-
DT> VVT T'lTTTt a c? riamas tris dienas, ir buvo su- Ameriką, prirašo man

V I !• ^JiUK-Ao rasta, kad aš turiu diabetą. To- ir nurodo, kad visai nereikia 
gydytojas IR ^IRŲRGAS dėl mane nepriėmė stoti į ka-j vartoti cukraus ir cukrinių pa- 

Bortdra praktrk«,-$pec. MOTERĄ lig©;, t Huomenę, ir po tokio tyrimo tiekalų, ir riebalinių patiekalų, 
Ofisas 2652 WES. 5yth S’iRCJET . laisvai paleido išvykti atgal į taip pat ir paprastos duonos 

PR 8‘1223 mano tėviškės namus.
OFISO VAL,; pintu, antiari , trečiad. j
ir penkt, 2-4 ir 6-8 vaL vak. Stštadie- Kai rusų valdžios gydytojai
niais 2-4 vaL pąpiet ir kitu laike ištyrė mane, tada man buvo į-

pagalsusitarimą. 'teiktas raštiškas pažymėjimas.
kuriame buvo pasakyta, jog aš

nines”. Apie 4-tą vat. prisirin
ko kaimynu beveik pilna salė. 
Tai iri rengėjų veidai pralinks
mėjo. Reikia pabrėžti, kad kai
mynai ir nariai uoliai remia ši
tą Namų savininkę draugiją, 
kuri gražiai tvarkosi, ar dirba 
savo nariams naudingą darbą. 
Vaišėm? gerai įpusėjus pirm. 
B. Paliulis, pasveikino ir padė
kojo už gausų atsilanakymą. 
Nors ir j>rui nepalankiam 
esant Taip pat pasveikino kitų 

’ dr-jų atstevus, tarp jų ir šaulių 
moterų skyriaus vadovę S. Ci- 
cevičienę; o visiemš .Jonams iri 
Jonėmš buvo sudainuota “Il
giausių metų75;'paprašė jaustis 
laisvai, vaišintis ir iečkoti lai- 
miiigo paparčio žiedo. Nurodė, 

• kad tie žiedai stovi aut stalo 
, dviejuose latmėš šuliniuose su<

daugiau 200 laimėjimų, ir kas ’ \ 
igikojo, visi rado Paparčio lit- 
<ią. Tik/man pavyko ištraukti 
savo* pačius paaukotus fantus 
(keistas^ supusimas).

- Patlėka priklauso naujai gas- 
padinei - vadovei Zinai Macke
vičienei ir jos padėjėjoms, už 
skanaus maisto paruošimą, 
ypač visiems patiko “virtinu- 
kai’\ i Venas kitą vaišinosi, ir 
linksmi prie Kamonio muzikė
lės, kam kojtM leid — šoko, 

* smarkesni net trepsėdami.
Xors oras buvo ne visai palan
kus ir daugelį atbaidė, bet kaip 
salėje, tai problemos nesudarė, 
ir piknikas pavyko. Girdėjau, 
kad davė ir gražaus pelno.

Padėka priklauso visiems šį 
renginį parėmusiems, prekybi
ninkams ir kaimynams už gau
sy fantų paaukojima — Lai
mės šuliniui — ypatingai padė
ka priklauso užeigos savininkei 
Anelei Kojak. Tad iki kito pik
niko, kuris bus ruošiamas lie
pos 30-tų dieną.

Viktoras Galeckas

Taisoma korektūros kaida

š. m. birželio men. 21 d. Nau
jienų Nr 142, straipsnyje “Di
džioji Lietuvių Tautos Tragedi
ja” paskatinė, pastraipa turėjo 
būti:

Kad Lietuvos vadavimo bylą 
numarintų ilgiems laikams, ben
dradarbiaut ojų fronto du priešą 
kinių eilių vadai, aukšto rango 
“politikai” sugalvojo žygį pas 
kitą panašios orientacijos poli
tiką, kuriam valstybių pateki
mas komunistinių despotų val
džion — yra sujauktos padėties 
stabilizavimas į normalią padėtį.

Straipsnio autorių p. I. Sera
piną atsiprašome.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

"Apsivilkite Viešpačiu Jėzumi Kristumi". — Rom. 13:14.
šitas patarimas yra duota pasišventusiems, kurie buvo Viešpaties pri

imti ir atgimdyti šventąja dvasia. Apsivilkimas Viešpačiu Jėzumi nėra stai
gus darbas; negalima tai atlikti per vieną valandą, vieną mėnesį ar vienus 
metus. Tai yra darbas viso gyvenimo. Apsivilkti Kristumi reiškia stengtis 
sekti jo pėdomis arba gyventi, kaip jis gyveno. Būkime tikri, kad šiame 
gyvenime mes pilnai neapsivilksime visomis mūsų Viešpaties savybėmis. 
Bet Viešpats mato mūsų pastangas ir pažįsta mūsų širdis. Jis mato kaip 
mes stengiamės numarinti senąją prigimtį, ir atmesti nuo savęs kūno dar
bus ir apsivilkti teisingumo rūbais, kuriais galime pasirodyti skirtingai 
nuo pasaulinių ir būti patinkamais Dievui.

IV. RAITO TYRINĖTOJAI

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

Z TeL 737-8600
C Tel. 737-8601

EUDEIKISGAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AUGUSTE JAKOVIČIENE

perdaug nevartoti.
Vienas mano geras pažįsta-1 

mas, sužinojęs, kad aš visada: 
gerai jaučiuosi turėdamas ilgus I 

’ metus diabetą, juokaudamas 
, . . , pareiškė, kad neturint diabeto, tesu paskirtas krašto gvnvbos.... . - j . »‘ \ . • j i - - t x‘ i • jautrumo kūne susidaro tinka-'AS-2-JO laipsnio dalvviu. Ir tokie* . . . .1 --y ima onsancfa mm siKtrnimn L-i-

’ F. ŠILEIKIS, O. P,
OBTHOPEDAS-PEOTEZISu as ••Aparatai - Protezai. krašto ^nvbos da^j gali būĮ’”a apsauga nuo susirgimo ki-

dažai. Special; pagalba kjfoms. x s S ® < tomis ligomis.(Arch Support; ir t t 11 Patikti stoti į kariuomenę i * A Relmutis
—4 ir 6—8. ^^adiemais 9_ i1 lik tekiais atvejais, jei iškiltų*

2850 West 63rd St, Chicago. I|L 60629 koks nors karas su kita valsty-l
' Telef.: PRospect 8-5084 be. !

PERKRAUSTYMAl

MOVING 
Leidimai — Pilni apariuda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

. MOVING
Apdrausta, parkrauatymas 

- ii įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
1 Tai. 376-TM2 arba 376-5996

JONINĖS BE LAUŽO
• I Tų praėjusių laikų toks mio-( Brighton Parko Namų savinin 

Įtykis mane paragino nuvykti!kai š. m. birželi 17 d. suruošė 
pas lietuvį gydytoją, kad tin-'šaunų Joninių proga pikniką, 
karnai padarytų ištyrimą. Ir Vyčių salėje. Nors diena pašilai 
tas gydytojas tada pasakė, kad kė lietinga, prieš pietus užėjo 
tikrai turiu diabetą, nors jokių i trumpas, smarkus lietus, bet 

=r skausmų niekad neturėjau ir vėliau apstojo, debesys prasi- 
man pačiam tada atrodė, kad skirstė, tartum danguš duoda- 
aš pats nesąs visai sveikas. Jo-rmas progą sausiems ateiti į "Jo

Revolution Of The One-Pot Meal

- 1 ■; Pagal tėvus Heskytė.

‘ * Gyv. 2665 W. Pershing Rd., Chicagoįe.
Mįiė- W78 m. birželio 23. d., 8:00 vai. ryto sulaukusi 70 metų am

žiaus, Gimusi Laeluvoj, Tauragės aps., ReksČių kaime.
Amerikoje iškyveno 21 metus.

Paliko nuliūdę: vyras Aleksas, 2 sūnūs — Augustas, marti Mėta, ir 
Juozas, marti Diana, duktė Ella Rasokat, žentas Sigmas, 7 anūkai, se
suo Eva Jurkšaitienė su šeima gyv. Kanadoj, švogerka Anna Heskienė 
su šeima,* pusbrMls Jurgis Eskis Tr kiti giminės, draugai ir pažįstanti. 
Lietuvoj liko sesuo Urtė Šlakaitienė su šeima..

Sekmadienį, 1:00 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas Lack-Lackau’icz 
koplyčioje; 2424 W. 69th SL

.Pirmadienį, J:ou vai. p. p. bus perkelta į Lietuvių Evangelikų Tė
viškės parapijos bažnyčią 6641 S. Troy St. ir budėtuvės Įvyks 7:00 
vai. vak.

Laidotuvių apeigos bus antradieni, birželio 27^d. 10:00 vai. ryto 
bus lydima iš bažnyčios į Bethania kapines.

Visi a. a. Augustės Jakovičienės giminės, 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
patarnavimą ir atsisveikisimą.

Nuliūdę lieka:

Vyras, sūnūs, duktė, anūkai, seserys, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Stcpanas C. Lack ir Sūnūs.
TeL 737-1213,

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef. 476-2345-6

1410 So. 50th A*e., Cicero
Telef. 863-2108-9

FRYS MOMRNiSKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SOPHIE BARČUS
RA0UO iSIMOS VALANDOS

Vitos program©* S WOPA, 
r 1490 IdL A M.

LItfvvly kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo iki 9:30 
^aL ryto.

Vodifa Aldona Baubus

Talef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
S CHICAGO, H.L. 60629

In. Colonial times many 
large homes boasted a sum
mer kitchen. When the weath
er got hot, cooking was done 

- there, away from the main 
bouse, which stayed cool and 
dry. Today wt still want to

iĮ

tHdžiouriof kailiu 
paalrinkima*
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i ir

want to save energy and free 
time for all the leisure activ
ities of summer. Thanks to 
modern conveniences we can 
overthrow kitchen drudgery 
without sand fidng taste or 
nutrition.

The hero of fids kftebon 
revolution is the one-pot 
meal, made in a slow cooker 
Eke a crockpot, baked to the 
oven the night before, or pre
pared in advance and frozen. 
One-pot meals can be as 
simple as hot dogs and beans, 
or m fancy m eoq au vin. Bat 
they all get you out of the 
kitchen while tee sun shines, 
consume energy during off- 
peak hours and help keep the 
house coot cutting down on 
air conditioning bills.

Summer is also the time 
when friends are likely to 
drop in, and one-pot meals 
pre an easy but elegant way 
to entertain, indoors or oct. 
Coupled with a festive salad 

^pnd served on a table set 
Srith deeorated Vtea napkins

draugai ir pažįstami 
suteikti jai paskutinį
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FATARNAVl
MAS DIENA

IR NAKTL
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DALYSE.

135 Nor-th Waboh

serving and dean-tip time. ‘
Speaking of rrroltrtion*, 

cot Rmsian ftfesdi hrm a 
way of making load tea uring

even if yon aren't frying foods, 
or open the kitchen window! 
at the top, to hot air escapee. 
Cook or wash diihee after 
dark whenever you can. A- 
void opening the refrigerator 
to much aa powtbte —the heat 
it removes from the inside is 
pumped outside — into your 
kitchen. Use low heat when 
baking your one-pot meals: 
the insulation on your oven 
will ba more effective. Use dis
posable plates, cups and nap
kins as often as possible, but 
when there are dikes to wash, 
load the dishwasher fully be- 
fora naming. You night even 
try washing dishes in cold 
water — with modem deter
gents it works fine.

Another version of the 
summer kitchen is the bar- 
beque or eamp oat, which 
means leaving the kitchen far 
behind. Every camper knows 
that the one indispensable 
Hern in the camp “kitchen’* 
is a roll of paper towels need

The home ptetared above 
doesn’t appear much different 
than any typical suburban 
home. But H incorporates en- 
erry-cavinr features in de- 
sirn, materials, and appli
ances which can cut energy

Heatilator Fire places (riekt), 
dedrned to draw room air In 
through the lower vents, 
warm It and then re-direct 
the heated air Week into the

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
307 Po. LITUAMCA AVENUE. Phone: YArdi 7-344h

1446 So. 50th Ave^ Cicero, UL Phone: OLympic 2-1083

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3571

— M ttBGU aMrrenia, kurie 
galėtų utotakyti Naujienas, pra
šome ataiywti ji adresus. Mes 
jiems siųRime Naujienas dvi sa
vaites neaoka^ial.

sugar, water sad lemon juice 
in a sealed container, shake 
well and place in bright ran- 
light for a few hours. Then 
pour over tee. Presto, ml 
teed tea with temo* I

Scene other tips for cool 
kitchens come from the Scott 
Paper Company Home Service

ban ria to Haaning pots and 
pans. Clip the straight section 
of a coat hawfar hi the 
middle, bend the ends back 
and use it to hang the towel 
noil wherever it is needed.

The aeora effective of 
energy-«*vln< desim, materi- 
■te and MpUences oua well 
*Ave up te one half the cost of 
heetlne end eeoting oar haraes. 
This dAfcn h being proven by 
New Yarkl Long friend Sev- 
Ingx Rank. Ita ^Centeneryy 
*W* honea w boCt to derron- 
etrute the many practical ways 
ef eonrtfetac emrxY The to 
tel addtttenal cost of these 
huprove^eBte wm approxl- 
mately M,000 ... projected to 
he umortted wtthta 4 to I 
years teotth* reduced ex-

solation within walls andeefl-- 
Iną as well as in earthen berms • 
around the foundation, Orlen- - 
tation to seasonal sun atti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplace*.

The two Heatilator Fire
places re-circuiate heated air 
back Into the room. This fea
ture alone reverses the usual’ 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the d>- 
signerx of "Centenergy "M.*

The fLreplacei were rwppteA 
by Jfbtie Oafto, 7*e, ZZomt 
Park, New York. Heaiilator 
Ftr^lace, JL DtvOioa of Pepa 
Indnrtriei, Inc^ located, te ML 
PteftMC fOtCO. VitMSfiKVlWM 
a compieU tote of MZt-4^ 
frsestendtnp «»< well- 
wwuted /LrtptecM . • • pu^ 
etectrte <r wnerf?wwitir

GEORGE F. RUDMINAS
KIS So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArd» 7*1138.1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAwici)

2424 WEST 69tft STREET RKpubUe 7-1213
2314 WEST 23r4 PLACE Vii tink 7^473
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Httta, l'L »74-441t '

3354 ^0. HALSTKD STREET Ph»w: T Arda 7-1111

I - MAUIIVMM, CHICAGO «, ILL Monday. .Tune 26. 1978



MAGNETIZMAS

labai

įplūdimiu,

For

Adresu

Sponsorfaiu pmrdė, vardu Ir vietovė

RIMTAS NAMŲ 
PARDAVIMAS

o rd e-
1739 S
M.

Pavardė ir vardu

Adresu —.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 6060t

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dah

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and felectriclty.

Don’t be a Bom Loser!

REAL ESTATE ' 

2625 West 71st Street 
TeL 737-7200 arb* 737-8334

17350 iMf'Blvd.,'St Petersburg, FT,'33708, tel. 813-391-9753, paskyrė 

svečiais

OKUPUOTOS LIETUVOS ’
POGRINDŽIO ATSIŠAUKIMAS

inų vadovybė ir Platinimo vajaus kornisiia kreipia# 1 visos akai’ 
* visus lietuvius, fcix prašo 
tų pavyzdžiais, 
Ipižįstaut ir

DENTURE DEPARTMENT
We need waxers, packers and plas

ter person Top wages and benefits. 
SCIENTIFIC LABORATORIES

ST 2-7453

Mūrinis 2 butų, naujai atre
montuotas. Vieną tuoj galima 
užimti. Geriausia vieta Brigh
ton Parke.

LAIKRODŽIAI ir BKAMGIMYBti

Pardavimu Ir Taliymu 
U4i WEST Htii STRIKT

Tt«4 llpubifr

BUILDERŠ AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas į.

Namai, lama — Pardavlmtrf 
REAL ESTATE FOR SALE

e USMtaw Naujienas kaip dovaną aito 
yra naujas skaitytojas. Priede . .......... , d

Pavardė ir vardu -------------------------------

— Antanas Rapšys, Norco, 
CaL, kiekvienais metais stam
besne auką paremia Naujienų 
leidimą. Tarp kita ko jis taip 
rašo: “šiemet man suėjo jau 86 
metai amžiaus. Aš labai džiau
giuosi, kad Naujienoms atsiran 
da naujų skaitytojų, kuriuos aš

IEŠKAU PIRKTI iš privataus 
asmens, be agentų, 2 butų, na
mą. Siūlyti Tel. 476-7727.

PART TIME HELP NEEDED 
MACHINE SHOP, 

. DOWNERS GROVE 
1648 Ogden Ave. 

960-1070

Namai, lemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto Uldtmą; 
Dirbu Ir užmiesčiuose frelt, fa- 
rantuotal Ir sąžiningą!

KLAUDIJOS PUMPUTIS 
435* So. Washtenaw Aw. ;

Yet. 927-3559 /-

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką ipauda Ir N sugenu 
pastangas, prašau ju siuntinėti uf pridedamus ____doL

Pavardė tr vardu ----------------- --- . _ ______________ -

Adresu —..................................... ..... ............................

DIE CUTTERS 
PAPER CUTTERS

Some experience. Good salary 
benefits.NU-DELL PLASTICS CORP.

6467 N. Avondale.
Mr. Cautin 775-6373

SPRAY FINISHER EXPERTS 
CUSTOM FURNITURE & CABINETS 

Full time, overtime, top wages. Also 
experienced woodworker openings. 
Hospitalisation.

South Holland 785 6611

tytojus ir J
dos p!nnun\ 
bu juo rash 
štamągrand: 
taip pąt -pavergtos Lietuvos? ir jos įnorių gerbvi _ __________

it Lietuvos nepriklausomybės £staf}mo/ir visuotino lietuviš.

už laišką ir už dėihesį Naujie 
noms;

MAINTENANCE 
ELECTRICIAN

plant in heavy metals indus- 
Steady employment with all 

ipany benefits.
MUST BE EXPERIENCED 

MUST READ, WRITE AND 
SPEAK ENGLISH

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. Kedzie Ave.

Equal Opportunity Employer

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DĖL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS’ L ? ? Y . • ’

knyga —
Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna* 

ma ‘Naujienų’ administracijoj. 
Knygos kaina 53.. Su legališko 
mis formomis — £3.50.

Užsakymus su Money 
riu siusti: “Naujienos”. 
Halsted SU Chicago IB

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKĄ S

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar 
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te 
lefonu: •

HELP WANTED — MALE 
D* rMo I nky Roflcla

. “LIETUVOS AIDAI”
n. KAZE BRAZDZ10NYTE,
Jzl . PROGRAMOS VEDĖJA
J/ W0PA 1490 AM Frt at 9:30—10:00 p. m.

WLNR 106.3 FM Sat at 8:00—10:00 p. m.
2646 W. 71 »t Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. — 778-5374

BRICKLAYER
Experienced Mason 

For full time year around 
employment in rebuilding 

molten metal furnaces.
Plant rates.

Excellent benefits.
Apply — 

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. Kedzie Ave.

An Equal Opportunity Employer

Okupuotoje Lietuvoje po-1 
grindyje veikiantis tautinis! 
frontas atsišaukimą paskelbė iri

ENERGY 
WISE .

tanas Pūtis len baigė pedagogi
kos mokslus taip pat magistro 
lapisniu. >

— A. Kiemaitis, McKay mo
kyklos mokytojas, "gavot pagy
rimo raštą už stropumą darbe 
iš 15 mokyklų distrikto super- 
intendanto.

/ VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir -platinti Naujienas, atsirado mececai 
tinimo; vajaus labai vertingomis dovanomis nai

^Mykolas _Karaįtis,'say^.Grand Shores motelio lr Rezidencinio viešbučio, 

trijų' dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turte progos "būti 
sveŠals puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimą , kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.
- - ■ y-i - .* • • .• /. /■ • • i **•**•..' •' - '' > r? - ' •

L Mūsų , bendradarbė ir savaitinės skilties “ Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė K -Miškinytė paskyrė.$50 premija. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus 'skelbiamos ir paskirstytos rude- 
niniame Naujienų piknike.' ‘ - r " ; '

— Stanley Pocius is Orland 
Parko išvyko-6 savaitėms ato
stogų į Woodruf, Wisconsin 
valstijoje. ;

i 
..— P.L.P. Karo Mokyklos XIX 
laidos kolegoms: Š. m. rugsėjo 
mėn. 2—3 dienomis kviečiame, 
į mūsų laidos suvažiavitną To-^ 
ronte — Kanadoje, kuriame 
prašome visus* skaitlingai daly-: 
vauti. r

Registruotis iki š. m. liepos1 
15 d. pas S.Grigaliūną, 6 Srown; 
Court, Toronto, Ont. M8Z 4V4j 
Canada. Tel. 259-5770. I

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdrauda — INSURANCE

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenksm 
nuoroiniiikua

4243 W. 63rd SU- Chlc*s« 
TeL 767-0600.

PETRAS KAZANAUSKAS. Prezdeūtea T ‘ - į,
2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Vlxgfnhi‘7^747

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARourmi airr parceu service.
W. Ht* *u ChleMB, HL »«*27. — T< WA 5-2717 

t3S3 Sk H.WW H. Chte^., )IL 4MM. — T^_ tS44»> 
V. VALAMTIMAS

< — James-B Demkis išjBrigh 
ton?Parko baigė Knox kolegiją, 
Galesburg, Ill. \ .

t — Nancy Valentinaitė iš Chi 
cagos. pietvakarių. baigė huma
nitarinius mokslus magistro 
laipsniu Southern Illinois uni
versitete, Carbondale, IR. An-

M. ŠIMKŲ » -.į
Notary Public 'Ą; u 

INCOME TAX SERVICK 
4259 S. Maplawooi TtL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, ghnintn 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai

nei darbininko, nei tautos la
bui. Esą, lietuviškiems komuni
stams jau yra atėjęs pats laikas 
atsisukti veidu į tautą, nes vė
liau gali būti vėlu, kai būsite 
pasmerkti. Tad tuoj pat reikia 
peržiūrėti p zicijas. kurios tik 
veda visą tautą ir tą patį komu
nistą į išdavystės Pražūtį.

A įsišaukime prašoma nepa
miršti kenčiančių kacetuose N. 
Sadūnaitės, V. Petkaus ir dau
gelio kitų naujai suimtų. Ben
dras pogrindžio koordinacinis 
komitetas prašo ir siūlo, kad 
užsienyje gyvenančių lietuvių, 
ypač jų organizacijų kova už 
suimtųjų ir visų pavergtųjų ląi- 
svę būtų sustiprinta vienybės, 

[rėmais. .<;>

PRINTING OPPORTUNITY
To work in Christian literature 
as a pressman bn a 2 color 38^ 
Miehle 2nd shift Contact Mr. 
Pilcher daily 345-5530 or after 
6 P.M. at 495-2784. .
LITHOCOLOR PRESS. INC.

• 9825 W. Roosevelt Rd.
I Westchester. .

2 butu 9 m. senumo 2 no 5, 3 mie
gami. 51 St. už Kedzie. Tik S82.500.

72 ir Campbell VA aukšto naujes
nis mūrinis namas įrengtas rūsys. 
$65.000.

10/4 akru žemės netoli Burlington. 
Wisconsin. Maudytis ir žuvauti labai 
arti. $25,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd St TeL 436-7878

• Platinimo vajaus proga, prašiu siuntinėti Naujinus dvi MvaTtet suslpt. 
tinimui nemokamai be jokių ttipareigotimį. I_____ ____________ _______

Pavardė ir vardas -------------------------------------------------------------------------- -----

Adresas - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

— Ponia Marija Palionis iš 
Chicagos pietvakarių, platini
mo vajaus proga tapo Naujie
nų skaitytoja, užsisakydama 
jas 6 mėnesiams. Dėkui. Taip 
pat dėkui jos artimiesiems,* ku
rie ją supažindino su Naujie

nomis ir turėjo teigiamos įta- 
proga, kai visame pasaulyj e |kos. 
švenčiama darbininkijos laisvės! 
dieną, kurios Sovietų imperijoj: 
nėra ir negali būti prie dabarti
nio komunizmo vardu veikian
čio rėžimo.

liepimų į savo pagarsinimus, 
kad buvo matytas tok^ šuo spąs 
tais ant vienos- kojos velkinas 
bet nieko artyn neprisileido. Ua 
galiau po 120 dienų Keeno pa
siekė Butte kur visas miestas 
jau žinojo ir laukė ir mažiems 
vaikam^ su maistu pasisekė pri 
eiti, nes alkis už visą atsargu
mą buvo stipresnis. Keeno buvo 
supuvusi į pagalį, o špatų su 
žalotoji koja buvo tik sau^a oda 
aptrauktas kaulas. >

Buttes miesto meras pašaukė 
Prieis brolį Blaine, kuris Resno 
nuvežė į ranča, prieki pašaukus 
Keeno vardu, ji šoko iš troko 
džiaugsmu netverdama puolė 
glamonėti jo ranką ir pagaliau 
ant jo peties padėjusi savo gal
vą užmigo.

—Dr. V. Dubinskas“ iš Bever
ly Hills apylinkės, pratęsdamas 
prenumeratą, parėmė Naujie
nų leidimą $17 auka. Dėkui.

— Rosalia Gregerienė, nuola
tinė Naujienų rėmėja, iš Cent
ralia, Ilk, išvyko gyventi į Bur
ke, Virginios valstijoje.

—Jonas Bertužis iš Brighton 
Parko, pratęsdamas prenume
ratą, savo gerus linkėjimus at
lydėjo $7 auka. Taip pat dėkui, 
tos apylinkės tautiečiui, užsisa
kiusiam Naujienas vieneriems 
metams, bet pavardės prašiu
siam neskelbti; L

SIUNTINIAI I LIETUVA 
MARIJA N0REIKIEN1

M«8 Wert f>a SL, CMeaffo, ŪL M629 • TeL Wa 5-Z7E7
CMMIt tftMrlftkbnaf riNUc (valriv

'* MAISTAI Ii VUROPOV SANDtLIŲ.

— O. Andrijaitis iš Willow
dale, Oont., Canada, atsiuntė 
tokį laišką: “Prašau tuoj pat 
Siuntinėti man Naujienas že-j 
'Fpiąu duotu adresu .Pinigu s prej 
mumeratai nesiunčiu; nes neži- 

Laukiu 
Dėkui

la, kad aš nieko, šiuo* reikalu ne 
galiu padėti, nes čia nėra lietu
vių, tai siunčiu . nors dešimkę 
Naujienų paramai”. Dėkui už 
laišką ir už auką.

50 mylių stebėdamasis kas nuti j peržiūrėta, 
ko jo šuniui.

Ketvirtam mėnesiui baigian
tis Prices pradėjo gauti atsi

LABAI GRAŽUS 5 kamb. 3 mie
gamu 20 m. mūro namas ir garažas 
arti Kool-Aide.. Graži gatvė, geri kai
mynai. $29,700.

4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau
jas gazu Šildymas. Našlė atiduoda ui 
$38,800.

7 KAMBARIŲ namas, kabinetinė 
virtuvė, naujas stogąs, porčius, nau
ja elektra. Apsauga nuo ^potvynio, 
daug priedų. Platus sklypas, geleži
nė tvora, tuoj galite užimti. Nmr- 
quette Parke. $16.500. - *

MODERNUS 15 metą mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė. $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke. * /:*. •

' . ■ " V" .•

LIETUVIŲ MĖGIAMOJ gamtoj <ne- 
toli nuc Chicagos prie ežero, dideiįs 
namas ir 3 akrai žemės. Daug geju 
priestatų. Svarus oras, aplinka ir nį- 
mas, tinkamas pastoviam gyvenime#, 
$45,000.

JANITOR '
/

Apt. complex in W. suburb 
needs experienced person to 
care for bldgs. Must have know
ledge of plumbing, carpentry, 
H-AQ electro janitorial work

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai 
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su
krauta autoriaus troboje.

į Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai. 
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are. 
Chicago, DL 60629

Perkelta į 4 pusi.

Apie magnetizmą yra 
platus mokslo kursas. Kas do
mėtųsi, gali rasti teoretiniuose, 
ar geofizikos veikaluose pasi
skaityti plačiau.

VI. Valiunevičrus

• Iš anksto be raginimo pratesiu saro prenumeratą taupydamu laiką Ir 
mažliidimas susirašinėjimo išlaidai. Priede------------dol.

Pavardė ir Tardai----------------------------------- L ■ L..—- ------ ------ ---------------

a-88 M.TIWM JjggEŽ
uteMllfy ipdrMrtimM

KrelpUa ' •
A. L A U t * 1 T < V " 

4445 S*. ASHLAND AV1». J 
J23K775

and have own hand tools. Only! ■ v
experienced need apply. 1 *1

449-8789 I
9 to 5 ’ _ C

> MAuSSnoe, ČKKA9O A, ILL. Monday; Jun« 26, 1978

1 WATCHMAN - 
willing to work any shift 6 dty 
week. Overtime after 40 bouts. 
Insurance and other benefits. 
Steady work. Previous work rec
ord will be checked. Most rex 
and write English.

R. LAVIN & SONS, Did 

3426 S. Kedzie Ave.
| Equal Opportunity Employer Į

Okūpuotoj IJetuvoje pogrin-i primestas ir kuris netarnauja 
dyje veikiantis tautinis frontas 
yra naskelbęs atsišaukimą į vi
sus okupuotoje Lietuvoje ir už
sienyje gyvenančius lietuvis 
į veiksnių vadovus, laikraščių 
redaktorius, t rganizacijas, dva
siškius ir t. t. žodžiu, kreipiasi 
į visus tuos kurie yra lietuviai 
ir kuriems lik rūpi pavergtos 
Lietuvos ateitis.

Atsišaukime kreipiamia dė
mesys į vienybės reikalą ir pra
šo JAV. Kanadoje, Anglijoje ir 
kitose vakarų laisvose valsty
bėse gyvenančius lietuvius rem
ti pavergtų brolių kovos pastan
gas visokiais budais — skelbi
ant viešumai pavergtųjų var
gus, kančias, nežmonišką prie
spaudą ir pavergtųjų pastangas 
atsikratyti nuo pavergėjo. Pra
šo skelbti jų informacijas, ku
rios sustiprins ir suformuos vie
šą nuomonę.

Atsišaukime sakoma, kad ne
svarbu, jog suktybėmis sovieti
nis imperializmas yra pasiekęs 
kaikurių laimėjimų pasaulyje, 
-bet jis neabejotinai eina prie 
suirimo. Tai galima matyti ste
bint sovietinę vidaus padėtį,, 
matant kai-.visos pavergtos tau
tos veda pasipriešinimo kovą 
dėl tautinės laisvės ir pilietinio 
nepriklausomumo. Nepamiršti
na, kad šiandie jau vyksta visų 
^nelegalių grupių visuotina kon
solidacija.

Atsišaukime tautinio fronto 
vadovybe kreipiasi į okupuotos 
Lietuvos komjaunuolius ir į pa
čius komunistus, kviesdama 
laiku susiprasti ir mesti tautos 
ir Tėvynės išdavystės darbąjnau nė kiek kainuoja, 
kuris yra tik iš Maskvos smurtu|Naujienų ir sąskaitos’

šuniška ištikimybe

Apie šunų ištikimybę ir mei 
lę žmogui (nebūtinai tik savo 
duondaviui) yra daug sentimen 
talių pavyzdžių prirašyta, čia 
trumpai atpasakojamas pavyz
dys iš Butte City, Idaho, kur 
rančerię Van Pricce turi užsi
auginęs Australijos dingo veis
les šunį — kalę Keeno.

Vieną dieną Price ir Keeno 
išvažiavo i~ rančos dydumas iš
sisklaidžiusius gyvuliu^ suvary 
ti krūvon ir Keeno bebėgiodama 
paklydo ir pateko i kažkieno 
ksjotems gaudyti paspęstus 
spąstų kurių plieniniai dantys 
perdūrė jos vieną priešakinę ko
ją ir Keeno skausmingai prira
kino. Negalėdamas šuns prišau- Į padėti teisininko Prano šulo pa i 
kti, Price grįžo namo už kokių j ruošta, teisėjo Alphonse Welb| 

‘Sūauvos” išleista |




