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SSRS Ministrų Taryba 1978 m. spalio 13 d. priėmė potvarkį 
apie “Priemones toliau pagerinti rusų kalbos mokymąsi ir mo
kymą sąjunginėse respublikose”. Potvarkio tekstas nepaskelbtas, 
bet jo turinį atpasakoja žurnalas Ruskij jazyk v nacjonalnoj škole 
(Rusų kalba tautinėje mokykloje, Nr. 1, 1979). Potvarkis aiškiai 
rodo, jog daromos ypatingos pastangos užtikrinti, kad visi nerusai 
Sovietų Sąjungoje išmoktų laisvai kalbėti ir rašyti rusiškai.

Pasak sovietologės Ann Shee- šalia šešių milijonų žydų Hitle- 
ny (Radio Liberty Research, rio mirties lageriuose”. Studiją 
RL120/79, 1979.IV.17), naujieji planuoja periodinis leidinys The 
potvarkiai ir panašios priemo- Novak Report on the New Eth- 
nės įkvepia dar daugiau baimės, 
tiems nerusams, kuriems jau 
dabar daug rūpesčio kelia val
džios “tikrasis tikslas” — “kal
binė nerusų tautybių rusifikaci- 
ja”, ar galimybė, kad “dvikal- 
biškumas” neišvengiamai su
žlugdys jų pačių kalbas. (Pana
šių nuomonių dažnai .pasirodo 
Lietuvos savilaidinėje’ ’spaudo
je.) Sheeny nuomone, Maskva 
yra taip tvirtai įsitikinusi, jog 
būtina visus SSRS piliečius iš
mokyti rusų kalbos, kad ji ne
paisys nerusų jautrumo tuo 
klausimu. Tačiau ji galvoja, 
kad, ir įvedus naująsias prie
mones, rusų kalbos lygiąjaerusų 
tautose, ypač Centrinėje Azijoje

nicity (Novako Pranešimas apie 
Naują Etniškumą), kurio balan
džio numeryje kalbama ir apie 
“ukrainiečių, latvių, lietuvių ir 
kitų patirtas kančias’’. Informa
ciją šiai studijai siųsti Novako 
Pranešimui šiuo adresu: The 
Novak Report, 1329 E Street, 
NW, suite 1242, Washington, 
DC 20004.

pakils.

ĮSTEIGTAS “DEMOKRATI
JOS INTERNATIONALAS”
Balandžio 28 d. Washingtone 

įvyko pirmoji Demokratijps In
ternacionalo korifereri'cija.- Tai 
nauja organizacija, apjungianti 
“disidentus ir opozicijas vadus 
iš kairiųjų ar dešiniųjų dikta
tūrų ir demokratijų piliečius, 

' mėginančius kukliais;ir praktiš- 
' kais būdais padėti i^ktatūrose 
gyvenantiems žmonėms, kurie 
siekia 'demokratijos”.-Vienas or
ganizacijų pirmininkų.yra Pavel 
Litviliov’as, buvęs Sacharovo 
bendradarbis. Narių-steigėjų są
raše randame Leo Cheme, In
ternational Rescue Committee 
pirmininką; žymų disidentą is
toriką Andriej Amaįrik’ą; ru
munų rašytoją Paulių Gomą; 
buvusį Čekoslovakijos ūkio mi- 
nisterį Eugenijų Loeblį; jugosla
vų disidentą, rašytoją Michailo 
Michailov’ą; ir daugelį kitų 
žmonių pavardžių. Informacijos 
ir įstojimo į organizaciją reika
lais rašyti Thebdore Jacųueney, 
Coordinator^ The Democracy In
ternational, c/o Wilkie Memo
rial of Freedom House, 20 West 
40th St., New York, NY 10018.

ROMOS DIENRAŠTIS PRI
MENA ITALŲ KOMUNIS

TAMS LIETUVĄ

Vedamajame “Berlingerio ne
kantrumas”, Romos dienraštis 
II Tempo (1979.11.20) primena 
“valdžios geidžiančiai” Italijos 
komunistų partijai padėti-Lie
tuvoje: “Paskutinis ELTA-Press 
numeris išverčia iš Lietuvos sa- 
vilaidinio žurnalo Vyriausio 
Teismo proceso Vilniuje aprašy
mą.;. Viktoro Petkaus nuteisi
mą. .. 75mečio Petro Paulaičio 
trisdešimt metų kančios Sibiro 
gulaguose... už religinę veiklą. 
Tai ne Vietnamas, tai Europa, 
civilizuota krikščioniškosios Eu
ropos sritis. Ten komunizmas 
pasirodo be kaukės, savo nekin
tančioje ir nežmoniškoje tikro
vėje..(ELTA)

1941 metų birželio mėnesį rusai nepajėgė išvežti i Rusijos gilumą sovietų policijos suimtų lietu
vių, tai šaudė juos stovyklų laukuose. Paveiksle matom rusų sušaudytus suimtuosius lietuvius.

SOMOZA GALIS LIKVIDUOTI

JIS YRA TIKRAS, KAD UŽSIENIEČIU 
INTERVENCIJA JO NENUVERS

MANAGUA, Nikaragva. — 
Prezidentas Somoza pareiškė, 
kad vyriausybės jėgos gali lik
viduoti maištą dviejų savaičių 
laikotarpyje. Nacionalinė gvar
dija, sutraukusi stipresnes jė
gas, sumušė maištininkus Masa- 
jos srityje. Sukilėliai bandė pa
stoti kelią valstybės karo jė
goms, bet jiems nepasisekė. Ni
karagvos aviacija ir artilerija 
išmušė maištininkus iš pozicijų. 
Prezidentas esąs tikras, kad 
maištas gali būti likviduotas 

ir.šiek tiek anksčiau, nęs reikia 
transporto bendrovių pareigūnai sukoncentruoti jėgas į vieną 
-------- 1 Federalinės aviacijos fronto ruožą. Maištininkai ne-

„Kaltina federalinės 
aviacijos vadus

WASHINGTON, D.C. — Kon
greso atstovai, advokatai

raras Salvadore
17^ 1>CO^EU Salvador. — Te- 

jronstams iš automatiniu šautu
vų apšaudžius a* .<•>’» Jiliu va
žiavusius nW\ Ijjus, trys mo
kytojai užmušti ir du suž'

Policijos žiniomis. u~ .a ataką 
(atsakinga vra vien': Kraštutiniai 
' dešinė organizacija. Daugelis 
j mokytojų Salvadoro respubliko- 
ije priklauso organizacijoms, 
kurios remia dabartinę valdžią, 

■ o ultradešinieji tokias kaip tik 
• ir atakuoja.

Irane įvesta viešu 
išpliekimy bausmė

TEHERAN, Iranas. — Ajan- 
degan laikraštis paskelbė, kad

SUDARYS KOALICINĘ VYRIAUSYBE 
ADMINISTRACIJOS REIKALAMS

BRIUSELIS, Belgija. — šian
dien paskelbti duomenys rodo, 
kad Europos devynių valstybių, 
tvarkančių Bendrosios rinkos 
reikalus, daugiausia balsų gavo 
ir daugiausia atstovų pravedė 
Europos socialistai. Naujame 
parlamente Europos socialistai 
turės 111 atstovų. Socialistais 
europiečiai vadina socialistus 
demokratus, nieko bendro netu
rinčius su komunistais, kurie, 
reikalui kilus, taip pat vadinasi 
socialistais ir demokratais, bet 
jie paneigia visus pagrindinius 
demokratijų principus.

Antra galingiausia Europos 
politinė partija yra krikščionys 
demokratai. Jie pravedė Į Bend-

Popiežius išskrido 
pailsėti

VATIKANAS. Roma. — Po
piežius Jonas Paulius II. pralei
dęs 9 dienas komunistinėj Len
kijoj. parskrido vėlyvą sekma
dienį. o pirmadienio pavakare 
išskrido į Castel Gandolfo. kad 
galėtų bent tris dienas pailsėti. 
Jis informavo atsakingus parei
gūnus apie svarbesnius susitiki

mus ir pasikalbėjimus Lenkijo
je. pasirašė kelis paruoštus do
kumentus ir. gydytojų pataria
mas. išskrido poilsiui.

Kelionė popiežių gerokai iš
vargino. Jam tekę ne tik mels-

rosios rinkos parlamentą 106 at- tis- bet ir kalbas sakyti įvairiais 
stovus.

Europos socialistai gavo 27c‘< ’.m0 klausimais. Be to. Lenkijoje
politikos ir kasdieninio gyveni-

RUOŠIAMA STUDIJA APIE 
HITLERIO AUKAS

Dr. Bohdan Wytwycky rašo 
studiją The Other Holocaust 
apie “dešimt milijonų, žuvusių

kaltina Federalinės ; 
vadus dėl nelaimių ir greitų' 
sprendimų.

Federalinės aviacijos vadai 
sustabdė keleivinius lėktuvus, 
kad galėtų juos patikrinti. Visa 
tai įvyko po “Jumbo jet” DC-10 į 
lėktuvo nelaimės Chicagoje.

Dar nebuvo išalkinta DC-10 
lėktuvo nelaimė, o aviacijos va
dovybė įsakė patikrinti tiktai 
lėktuvų sraigtus, kada reikėjo 
tikrinti motorams pritvirtinti 
sostus. Dabar įsakyta patikrinti 
ir kitų keleivinių ir transporto 
lėktuvų sostus.

turi artilerijos.
AMERIKIEČIAI BĖGA 

IŠ SOSTINĖS
Prezidentas Somoza buvo pri- 

j žadėjęs duoti Managuoj gyve- 
I nantiems amerikiečiams reika- 
lingą protekciją, bet Somozos 
žodžiu niekas nepasitiki. Jis pri
žadėjo palaikyti tvarką visoje 
sostinėje, bet to padaryti nepa
jėgė. Maištininkai, pasitraukę iš 
Masajos. nebėgo, bet persikėlė į 
tris Managuos priemiesčius, ku
rie nebuvo ginami.

Prie netvarkos prisidėjo dar 
vienas netikėtas įvykis. Ameri
kiečiams paskubomis išvažia
vus, visa eilė butų palikta be 
jokios priežiūros. Namų ir butų 
savininkams dar nespėjus pakil
ti iŠ vietos aerodromo, prasidėjo 
daiktų nešiojimas. Kiekvienas 
nešė, ką tik galėjo. Nešikų tarpe 
buvo ir nacionalinės gvardijos 
karių, kuriems buvo įsakyta pri
žiūrėti tvarką apylinkėse;

Vargas su abortais

Ziono krosnis blogai 
sulydyta

ZION, III. — Viena Ziono ato
mo krosnis elektrai gaminti 
prae'tą savaitę užgeso ir visai 
atšalo. Pasirodo, kad krosnies 
vamzdžiai nebuvo gerai sulydy
ti, todėl ji ir užgeso.

Laimė, kad iš krosnies nepra
siveržė jokios nuodingos dujos 
ir niekam nepakenkė. Reikalas |
jau ištirtas, blogas vamzdžių ly- i Pr*e Kaspijos jūros esančio Ira- 
dymas bus sutaisytas, o krosnis ■no m>est° Shahsavar aikštėje 
vėl uždegta viešai buvo išpliekti vienas vy

ras ir viena moteris už turėjimą 
nelegitimuotų santykių. Negana 
to. nusikaltėliai dar gavo po 18

SANTA ANA, Calif. — Aukš- mėnesių kalėjimo, 
čiausio teismo teisėjas Byron -------------------
McMillan atmetė skundą prieš 
daktarą William Waddill, kuris 
buvo kaltinamas, kad jis “nu-. .„ ... . , ranksciavo ir plyšo psmaugęs išimtą gyvą gemalą 1 c|lora<_e 
darant abortą. i . , . . . ., - .T .... ... . nauja gaoala v.etoj įlenKiO.Jury negalėjo prieiti vieniu- į J - ® 
gos nuomonės. 11 balsų buvo u4 i 
daktaro išteisinimą, bet vienas 
buvo prieš daktarą, palaikant šachą keltis į Meksiką ir negy- 
kaltinimą prieš jį.

— Nustatyta, kad stiprus de
galų vamzdis Al askoje susiga- 

An- 
Speciahstai tikisi įdėti

— H. Kissinger Įtikino Irano

venti mažoje saloje.

MIRĖ JOHN WAYNE

Birželio 13: Akvilina, Anta
nas, Minkantė, Suvaidas, Ku- 
notas.

Saulė teka 5:21, leidžiasi 8:26.
Oras giedras, vėsus vakare 

gali lytt. *'

Statys dirbtuves Austri
joje, Ispanijoje

DETROIT, Mich. — General 
Motors automobiliams gaminti 
bendrovė nutarė išleisti du bili
jonus dolerių automobilių dirb
tuvėms statyti. Ttiktai tas dirb
tuves statys Ispanijoje ir Aust
rijoje. Bendrovei apsimoka sta
tyti dirbtuves užsieniuose, nes
ten darbininkai pigesni ir maši- • — Vokiečia nepatenkinti, kad 
nų gamyba našesnė. Amerikoje |amerikieč:ai sunaudoja žymiai 

daugiau degalų, negu europie
čiai. Blogiausia, kad JAV pri
moka už aukštas-gazolino kai
nas, o vokiečiai patys priversti 
mokėti.

į unijas suvaryti darbininkai,’ 
reikalauja didelių algų, žiūri 
vien tik savo reikalų, dažnai ne
kreipdami dėmesio - į darbo 
kokybę. :

ŽYMIAUSIAS AMERIKOS FILMŲ AKTORIUS 
IR TIPINGO AMERIKIEČIO LEGENDA

Praeitą pirmadienį, birželio 
11 d., mirė 72 metų amžiaus su
laukęs, plaučių vėžio nugalėtas 
6 pėdų ir 4 colių vyras, žymiau
sias Amerikos filmų teatro, le
genda tapęs aktorius, kuris savo 
vaidintuose 200 filmų paliko mi
nių pamėgtu tikro amerikiečio 
sektinu pavyzdžiu.

1964 metais, pergyvenęs sun
kią plaučių operaciją, būdamas 
terminuotos ligos auka, Wayne

susitiko su visa eile savo senų 
nematytu ištisus 

V C,

paduotų balsų, o krikščionys 
demokratai gavo 23% 
balsų. Socialistai gavo 4Ų balsų t 
daugiau negu krikšer. demdk'rą- . 
tai, bet atrodo, kad abi šios de
mokratinės grupės sudarys koa
licinę vyriausybę.

Europos konservatoriai pra
vedė į parlamentą 63 atstovus, 
o Europos komunistai pravedė 
44 atstovus. : 
sumažino atstovų skaičių socia
listai ir krikščionys demokra
tai, balsų daugiau gavo konser
vatoriai ir komunistai.

Bet tas balsų padidėjimas yra 
toks nedidelis, kad jis neturės 
jokios reikšmės būsimoje Euro
pos valstybių politikoje. Euro
pos socialistai gavo kiek mažiau 
balsų, bet vis dėlto gavo dau
giau balsų ir pravedė daugiau 
atstovų, negu bet kuri kita Eu
ropos valstybių politinė partija. 
Panaši padėtis yra ir su Europos 
krikščionimis demokratais. Jie 
gavo mažiau balsų ir pravedė 
mažiaus atstovų negu anksčiau 

! turėjo, bet krikšč. demokratai 
sudaro antrąją pačią didžiaus'ą- 
ją Europos valstybių politinę 
partiją.

Atrodo, kad Europos socialis
tai bus paprašyti sudaryti Eu
ropos Bendrosios rinkos valsty
bių vyriausybę, bet jie vieni jos 
nepajėgs sudaryti.

Abi pačios didžiosios partijos 
sudarys koalicinę vyriausybę, 
kuri tvarkys ne tik Europos 
rinkos reikalus, bet palies ir 
žmogaus pagrindines teises. Eu
ropos valstybių parlamentas ir 
atsakinga vyriausybė buvo su
daryta Europos Bendrosios rin
kos reikalams tvarkyti. Prie 
rinkos reikalų prisidėjo ir pa
grindinės žmogaus teisės, kurio
mis rūpinasi.

Trečiąją jėgą sudaro konser
vatoriai. Kiekvienoje valstybėje 
yra konservatorių, bet jų skai
čius yra ribotas. Bet liūdniausia, 
kad konservatoriai nepajėgia 
įtikinti gyventojų savo idėjų 
gerumu. Jie gali pakritikuoti 
socialistų padarytus pasiūlymus, 
bet ką nors konkretesnio ir ge
resnio fješiūlyti nepajėgia. Pati

paduotų pažįstamų.
metus.

Prašo $ 18 bilijonų 
sveikatai

WASHINGTON. D.C. — Pre
zidentas Carteris prašo Kongre
są skirti 18 bilijonų dolerių

Šių rinkimų metu I krašt0 gJ?vent°jM sveikatos rei-
kalams. Sveikatos sekretorius 
Califano. specialistų patariamas, 
apskaičiavo, kad sveikatos rei
kalai privalo būti pagerinti vi
same krašte ir kad pirmiems ke
turiems metams ši suma būti
nai reikalinga. Vyrauja įsitiki
nimas. kad Kongresas šiais rin
kimų paruošiamais metais pra
šoma suma oaskirs. v v 1

Ruošiamas įstatymas 
kariuomenės prievolei
WASHINGTON. — Senato 

Ginkluotų Pajėgų Komitetas 
pirmadienį priėmė įstatymą, ku
riuo visi vyrai nuo 18 iki 26 me
tų amžiaus turėtų registruotis 
kariuomenės tarnybai. Tik dar 
neaišku, ar šis Įstatymo projek
tas pateks Į Senatą dar šią sa
vaitę. Kiek seniau Gynybos sek
retorius Harold S. Brown pa
reiškė laiške Kongresui, kad 
registracija nereikalinga, nors 
yra numatoma problemų mobi
lizuojant karines pajėgas sku
bos atveju.

1
rai vaidinti, kad niekas nebūtų 
tikėjęs, kad jo dienos suskai
tytos.

“Dieve, koks vyras jis buvo, 
kai pirmą kartą jį pamačiau 
žingsniuojantį karštoje Georgi- 
jos saulėje, 6 pėdų ir 4 colių vy
rą, spaudžiamą kautynių apran
gos, su pistoletu prie šlaunies, 
saulės nudegintu veidu po plie
no šalmu. Jis ištiesė ranką ir 
draugiškai pasakė — John

sugebėjo ne tik scenoje, bet ir Wayne", rašo žinomas filmų;silpniausioji Europos jėga .vr* 
natūraliame gyvenime taip ge- kritikas Roger Ebert. ' | komunistai. Jie labai jiu af-

kakliai nuola kiekvieną socialis
tų - livmą, bet nepajėgia ką 
nors aukštesnio ir geresnio pa
siūlyti.

Socialistai labai lengvai su
kritikuoja komunistus. Užtenka 
paklausti, kaip'rusai komunistai 
tvarko bet kurį sudėtingesnį 
ūkio ar teisės klausimą, tai’ ko
munistams uždaro burną.

Vyrauja įsitikinimas. kad 
Bendrosios rinkos klausimas 
sujungs Europą didesniems pla
nams ir darbams. Jeigu pavoks 
išspręsti Europos Eer.diosios 
rinkos klausimus, tai yra pa
grindo manyti, kad rinka ir pa
grindinės žmogaus tgisės ,nuws 
Europą prie galingesnes Euro
pos. Sąjungos. *■'



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
k&ip bolševikams iš Lietuvos 
pabėgu* ir naciams vokiečiams 
Lietuvą užplūdus, “Pupų Dėdė” 
eiliavo ir dainavo: “Šimtas vel
nių išvaižiavo,-penki kantai at
važiavo . . .**T ’ -Si.' *•

Sigutė Pašilytė

UŽDAVINYS SEIMUI
PLB pirm. inž. V. Kamantas, 

sveikindamas Tautininkų seimą 
Čikagoje, tikrumoje pasakė pra- 
ka.Lą Ta prakalba atspausdin
ta D. augo 123 m. ir užima virš 
30 celių pietą. Joje p. Kaman- 
tas seimo nariams davė tokį už
darinį.

— Prieš metus laiko Roches-

Valaitis susitarė su JAV LB 
krašto valdybos pirm. Algiman
tu Gėčių ir atstovu Algimantu 
Gurecku, kad abi institucijos 
dirba naudingą Lietuvos laisvi
nimo darbą ir kad reikalingas 
bendradarbiavimas taip abiejų 
institucijų. Bendruomenės, mė- 
nesui praėjus, vienbalsiai patvir
tino tą susitarimą, kai ALTos 
valdyboje šis susitarimas buvo 
svarstytas tik prieš mėnesį laiko 
ir didesnė dalis jo atmesta, nes 
prieš šį susitarimą balsavusių 
tarpe buvo Amerikos Lietuvių 
Tautinės sąjungos atstovas. Ky
la klausimas, ar ta nuomdnė, 
kad nereikia susitarti, yra ALT 
sąjungos ar ta nuomonė yra 
lik jos atstovo? Būtų gera, kad 
šiame seime jūs aiškiai pasaky
tumėte, kokia vra Tautinės są
jungos nuomonė šiuo klausimu.

Nesusipra/o, bet priprato
Muz. A. KuČiūaiįs kalbėjo ge

gužės 1 d. Jaunimo centre D. L 
Lapinsko operinės vakaronės 
metu, aptariant mująją,.;operąD -. 
“Amadar”. Matomai tą opera 
yra kaip Sali.o Seineriu poezija , j 
— Pykšt, pokšt: keberiokštnes 
fuzikas publikai, siūlo;’

— Pirmučiausiai siūlyčiau žo
dį “supratimas” pakeisti pripra
timu, nes supratimo daugiau 
reikalinga praeities, o ne dabar
ties muzikai. i

Alano tetulė buvo labai mo
derni senmergė. Ji laikė šunį ir 
katiną, abu buvo margi ir labai 
savo pareigose geri. Tačiau te
tulė užsimanė, kad jos šuo ir 
jos katinas turi priprasti prie 
vienas kito ir net gulėti vienoje 
didelėje pintinėje. Ji juos į ją 
guldė, gražiais žodžiais vienam 
ir kitam ir be gailesčio mušė, 

, „ , , Jbet niekei gero iš to neišėjo.may gd to heaven. But bad little: 
girls go everywhere”. į Vieną kartą,, jai šunį ir kati-

Tenai esanti velnė-moteris, Įną bemokant pripratimo, atėjo 
skulptūra prisiųsta iš Japonijos.

Nuomdnė buvo gera, seimas 
pilnai savo atstovui pritarė, tik 
retokas bendruomenės urėdui 
nepasakė, kad nedera sveikinant 
ilgai kalbėti ir kelti tokius klau
simus.

R. Nerimavičius

Moter,.s Velnių Muziejuj

Neprklausomos Lietuvos 22 
nr. žum. Pranys Alšėnas, naudo
damasis kanadiečių spauda, ap
rašė Velnių muziejų Kaime. Iki 
šiol lietuviai buvo įsitikinę, kad 
velniai yra tik vyriškos giminės. 
Tačiau muziejaus užsienio sky
riuje jau yra ir moteriškos gi-1 
minės velnių. Apie jas autorius 
taip pasakoja:

— Kažkoks britas lietuviams 
prisiuntęs velniškai atrodančią 
mažos mergaitės stovlėlę bu 
tokiu įrašu: “Good little girls

MODERNUS SAPNININKAS

tė J.

Pdgal šėną lietŲviiką sapnininką; ~ 
(Tęsinys) ’

ŪKIS yra turtingumo simbolis, dirbti gerame ūky
je — laimė, matyti kitus dirbant — greitas pralobimas, 
įgyti ūkį — gera sėkmė.

ŪKIO įrankius sapnuoti reiškia slaptos minties įsi
kūnijimą — pirkti ūkį ar tik ūkelį savo bei savo šeimos 
malonumams, taip pat pasigaminti sveikus, organiškus 
maisto produktus. Tuos įrankius parduoti reiškia nuos
tolius.

Į UNARĄ arba garbę kam nors atiduoti reiškia liū
desį arba pažeminimą. Jei kiti tau atiduoda pagarbą, tai 
susilauksi malonumų.

UNGįUKYS reiškia apgaulę ir barnius bei pyktį. Ma
tyti jį negyvą — kančia, traukti ungurį iš vandens — 
gera sveikata ir laimė, virti jį ir valgyti — apkalbos, 
nulupti ar nunerti jo odą — visi dalykai klostysis pagal 
tavo norą ar valią.

UNIVERSITETĄ sapnuoti yra gerai: jaunimui gerai 
mokslas seksis, o tėvai leis mokytis savo vaikus.

UOGOS prinokusios reiškia džiaugsmą ir pasisekimą 
meilės dalykuose, neprinokusios — ilgesį ir liūdesį.

UOLINIAI kalnai raiškia tvirtybę, lipti į juos — 
gera sėkmė, plyšiai bei prarajos tarp jų — nelaimės ar 
nesėkmės. ■ ;

UOLUMAS darbe nieko gera nereiškia, tik neša ne
laimes ir nesėkmes. ?

UOSTĄ matyti sapne reiškia kelionę, p prekybinin
kams gerą sėkmę. - ’ 5' r _

UPĖ, jei didelė ir srauni, reiškia pavojų. Taip pat pa
kojų reiškia važinėti joje laiveliu. Upė, jei Tnaža ir su

— Jūzaps šmots;. Aš norėčiau l 
su juo susipažinti. Ar ponas Ne- 
rimtavičius jį pažįsti?

— Pažįstu, ką veiksi nepaži
nęs. Tai “Atsiminimų skirsne
lių” autorius. Jie parašyti tokiu 
geru stilium, kad net kiti rašy
tojai pavydi. Artimiausiu laiku 
jį aplankysim ir galėsi pasišne
kėti žemaitiškai.

— Girdėjau, kad čia Čikagoje 
yra net žemaičių susaidė. Ar jų 
urėdas yra tikras žemaitis, o gal 
koks suvalckinis?

— ‘Yra. Ten visi tikri žemai
čiai: netikrų ■ nėra. Užeisim ir 
pas-juos. Q-dabarqjrašome būti 
kaip . namuose, — atsisveikino 
Nerimavičius.

bet gryna lietuvių literatūros 
kalba. Niekas dabar žemaitiškai 
nerašo.

’— Tu, Maiki, man ir ponui 
Nerimtavičiui nemeluok. Aš 
pats Naujienų Magaryčiose skai
čiau juoda ant balto žemaitiš-

— Čia yra tie žemaitės kam
bariai, — sakė Nerimavičius 
Makiui ir Tėvui, užlipus į antrą 
aukštą. — čia jos lova, o čia 
stalas, prie kurio jai teko , ilgai

____  __ kaimynas. ir; riulė pasitarti su
Aiškintojas, girdi, pabrėžtinai veterinarijos gydytoju. Ji taip

ir padarė.. Tikrai, po vieno ir ki- sėdėti ir rašyti. Turėsi, Tėve,
progos gulėti .istorinėje žemai"

pranešąs, kad daugiausia vyrai ir padarė., Trki'aų po vieno ir kr 
lankytojai saką, kad toje skulp- to operavinįo, šuo ir katinas bu- 
tūroje moteris, atrodantį kaip: vo geriausi drangai . . .
medūza, “panaši į mano uošvę”.

Mes gi, laisvėje gyvenantieji
galime pajuokauti, prisiminę,

K. Petrokaitis

Puošnios svetainės atviram lange 
Išmargintuose porceliano puoduos 
Dirbtinės Gėlės, su gyvom drauge 
Stovėdamos, grožiu savuoju rodės —
T. Išpuikusios lingavo 

Vielos stiebeliais savo.
Lietutis ėmė štai krapnoti-
Jupiterį taftinės Gėlės prašo rūstų: 
Ar negalėtų lietųjpažaboti.;
Visaip jos lietų kolioja ir plūsta. 
’‘Jupiteri, — maldauja, — lietų sustabdyk 
Ir, ko jis vertas, pasakyk?

Tegu jį ima galas!
Visur iš jo tik purvas, balos — 
Gatve dėl jojo nepaeisi.” 
Juliteris jų paiko noro bet nepaisė. 
Dėl to lietus nuėjo ruoštu savo 
Ir aršią kaitrą jis nuvijo,

Ir žemė atsigavo:
Atvėso oras ir gamta atgijo — 
Ir žaluma visa, tarytum, atjaunėjo. 
Tuomet lange ir gyvos Gėlės bestovėję 
Išsiskleidė visu grožiu savuoju, 
Sulytos jos stipriau kvepėjo, 
Šviežesnės bei putlesnės stojo.
O dirbtines Gėles, vargšes, nuo šiol šalia. 
Išliko nelaukta, liūdna dalia:
Netekusios grožybės buvusios savos, 
Jos buvo išmestos į sąšlavas.

♦

Tikri talentai kritikuojami nepyksta — 
Dėl kritikės tikrasis grožis nesunyks ta.
Dirbtinės gėlės tik, kai lyja, 

Lietaus nekenčia, bijo.

9

:ant jos sūnaus sofkelės.. .
j — Kodėl Tamsta, ponas ar tik 
ponaitis, Nerimtavičiau, vadinate 
ją bendru vardu — žemaitė. Juk 

Aštuonmetis mokinukas sako dau§ yra žemaičių. O ir aš esu 
! mokytojui:

.— Pone mokytojau, aš

Kas nuken'ės?

tės lovoje, o Maikis lai ilsėsis | kai, o ir pasirašyta žemaitiškai
— » • - -W M — ■ V - ’ . » • X* • X# •

, žemaitis, net.. nuo pačios Plun» 
neno-: S®3'- L locnos pavardės

riu tamstos gąsdinti, tik noriu neturėjo? , , ,,
• ' — Turėjo, kaipgi neturės, —t 

mano rašto Maikis. — Ą gimė Už
venčio bajorų Beniuševičių šei- 

tai t U" m°ie- Studentas Povilas Visins- 
kis ją įkalbėjo rašyti į slaptą lie
tuvišką spaudą, nes ruškiai bu- 

įvo uždraudę lietuviškai rašyti 
ir skaityti. Todėl ji pasivadino

sakėjpasakyti, kad mano tėtis 
jeigu ir toliau po i-----
darbais kartosis tokie blogi pa
žymiai, tai kas nors už „ 
rėš nukentėti ...
i---------------------------------------

Nuostabūs modernaus 
gyvenimo faktai

3 2

• 1979 m. sausio mėnesį Pie-: 
tiniame ašigalyje McMurdo pan

ikoje, aukščiausia temperatūra 
Įbuvo 10° F. aukščiau nulio. Gy-| 
vūnija tenai pasijuto keistai,! 
niekad neturėjusi lokios šilu-- 
mos. O Chicagoje sausio mene-j 
sį siautėjo didžiausia sniego au
dra 'ir dideli šalčiai. Pavasarį — 
katastrofiški potvyniai ir torna
dai.

Žemaite, o. .vėlįau . ištekėjo už 
Žymanto...

— Tai ar ji rašė žemaitiškai?
— Ne. Ji rašė ne tarmiškai,

Sveikinimas Tėvui su Maikiu
Sveiks, ponas Generole!
Sveiks, Maikuti!

Gerai padarėt, kad atvykot į 
Čikagą — į Naujienas. Tiesa, čia

• nėra Zacirkos su gyvatine, bet 
!čia rasit Martišiaus taverną ir

Brazilijos Karipuna gimi- Gintaro užeigėlę, o ten parduo- 
indėnai Amazonės džiung- da nesugadintą degtinėlę ir pu- 
yra atskira indėnų giminė, tuojantį alutį. Kai Jūsų bume-

o 
nės 
iėse 
kuri niekad dar nematė balto lės išdžnis, prašau užeiti į tas 
žmogaus. Penkios plačios upės garbingas užeigėles.
ir Amazonės džiunglės skiria Dabar, kaip sako ponas Neri- 
juos nuo civilizacijos ir nuo pa- mavičius, Naujienos judum da- 
saulio. Ten yra 3,000 indėnų, vė butą, kuriame gyveno rašy* 
apie kuriuos galima sužinoti toja žemaitė, o ten užeis ne 
ik per pačius indėnus, sako viens lankytojas. Čikagoje rasit 
Valiūnai Foundation vadovybė, šimtus gerbėjų Įr mylėtojų, či-

© Ramiajame vadenync <S,000

nesni ir už Tamsta, ponas Gene* 
jrole; o Vyčiai čia savo organi
zacijos centrą palaiko. Jei, ponas 
Generole, dar tebesi linkęs prie 
kamandos. čia turėsi kamanda- 
vimui tinkamų žmonių. Čia gy
vena būrelis marijonų, kurie 
lyg žydų bitės yra pasimetę. 
Tamsta, ponas Generole, tikrai 
čia neliūdėsi. 0 Maikutis galės 
geriau susikalbėti su akiratinin- 
kais, kurie turi daug popieriaus 
— prirašyto ir nerašyto, kurie 
ieško ir neranda savo raštams 
patrauklios temos.

kagoje rasit žmonių, kurie se-

Čikaga, Tėve ir Maikuti, lai 
būna Jūsų Namai, gerų nuotai
kų kupini. J. Šmots

grynu vandeniu — vyrui reiškia gražią ir gerą žmoną, 
o mergaitei — geismų išsipildymą. Jei upė teka per tavo 
kambarį, tai įgysi įtakingą draugą. Bet jei jos vanduo 
yra drumzlinas — saugokis nelaimės., • J “ ’- !

URĖDĄ sapnuoti yra negerai, nes visokiais atvejais 
reiškia ^nuostolius ir kitokius negerumus. Bendruomenės 
urėdas" sapnuoti dar blogiau, Jięs. reiškia nebaigiamus 
ginčus ir įvairias nesantaikas. - . ;

URVAS reiškia užmarštį praeities dalykų, įpulti Į jį
— prarasi pinigų arba turto.

ŪSAI reiškia subrendimą ir išmintį. Jei jie gražūs 
ir dailiai sušukuoti — garbė, o jei susivėlę ir nutysę ligi 
barzdos — kvailystė ir kiaulystė. Ūsai ir barzda ant jauno 
veido nieko gera nežada, tik tolimešiiį“ dekadansą.

UTĖLES sapnuoti yra gerai, nes'jos gyvenime reiš
kia pinigus, jų turėti ženklina turtingumą ar turtų pa
veldėjimą bei išlošimą. Tačiau utėlių turėti ir jas už
mušti reiškia ligą, bet matyti jas ant drabužių yra laimė. 
Jei sapnuoji, kad tave utėlė kanda, tai gausi netikėtų 
pinigų.

UZBONAS yra negeras dalykas, ypatingai jei su 
alum, nes reiškia turto ir garbės praradimą.

UŽDANGA nuo lietaus reiškia sunkų darbą arba 
pastangas be naudos, uždanga nuo audros — nelaimė. 
Uždanga scenos reiškia dideles ambicijas ir kalbas be 
jokios veiklos.

UŽGAVĖNĖS yra liūdesio ir nusiminimo simbolis.
UŽGIMIMAS reišlkia artimo asmens mirtį, pačiam 

užgimti — gera ateitis.
UŽMUŠTU būti reiškia ilgą gyvenimą, užmušti kitą

— neteisinga priesaika.
UŽPULTU plėšikų būti reiškia išvengti didelių 

pavojų.
UŽSTATĄ imti reiškia nuostolius, duoti jį — nauda.
UŽTEMIMAS saulės reiškia.karą ar didelius nuosto-

(J. A. Krylovas, PASAKĖČIOS. 103 pasakėčių rinkinys, ver-

pėdų gilumoje gelmių Burlaivio ' o ~
ingula rado ir išėmė 10 pėdų rimo niekas dar. nebuvo matęs, 
ilgumo kirmėlę. Tas gyvis ne- Smithsonian Instituto moksli- 
luri galvos, nė akių, tiktai spyg- ninka-i sako', kad gyvūnijos ka-

nėj Azijoj. Sako, sviestas turi 
geltoną spalvą ir sviesto skonį.

Don Pilotas

liūs, mėnulio — blogi reikalai meilės dalykuose.

Gus daugiau)
Valaitis, kaina $4, gaunamas Naujienose) liuotus vamzdžius. Tokio šutvė- ralijoje nėra kito -panašaus gy- 

_______ ___________ :—----------- ’vūno. Jo oda tokia .kieta, kad
joks skustuvas negali įpjauti.

• Japonijos vyriausias chi
rurgas Fukokos ligoninėje ša
koti kad ritamam C. prailgina 
vėžiu sergančių* ligonių gĄ-vcrri- 
mą. Nobelio premijos laureatas 
Liftus Padling, kuris teikė vita
miną G terminuotiems vėžio Ii-: 
gooiams. prailgino jų gyvenimą; 
net tris keturis kartus-už tuos, 
kurie neėmė vitamino

'i* 1,000 metų sviestas. Jei ga
lima tikėli pasaka, kad kai pir
masis rusų erdvių kosmonautas 
Tdiigarinas skra’ęš l»i matęs, 
kaip Sibire moterys rinkusios 
mėlynes uogas. Tai reikia tikė
ti 'įr Sovietų Tass agentūros ra- 
|x>rtu, jog airhtsrfogai (nesako 
kurioje vietoje) surado didelį 
molinį pu<xlą, su sviestu, kuris 
ga^fe^būti 1.00Q, meĮį scaūujo. 
T» 'puodas su sririįŲl 
,ka^> 9

!
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Tą ūžesį nutildo pirm. St. Va-

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

ŠEŠTADIENI, LIEPOS 28 d.

2530 BLUE ISLAND AVENUE
(26-ta gatvė, vienas blokas I rytus nuo S. Western Avenue)

Rėmėjams bus paskirstytos gausios, vertingojo vanos

Y
I

priemonių. Jie siūlo 
uždrausti šiame kraš- 
keliavimą Sovietų pi- 
o taip iškelia Olimpi-

A. Daugintas 
(Pabaiga)

pasiketi savo pergyvenimus, 
pav. kaip pasisekė nugalėti pri
sikabinusią ligą ar apvaldyti re-

Į ir. pavergtiems
“LAISVĖS ESTIJAI, LATVIJAI, 
LIETUVAI”,
KUI”, “Aš ESU AMERIKOS

Tautybių mitingas Clevelande ir protestas dėl Sovietų Pilie
tybės Įstatymo. Kalbas pasakė teisėjai — Edvardas Katalinas 
ir Frank Obeli. Taipgi kalbėjo abiejų senatorių — Howard M,- 
Metzenbaum ir John Glenn atstovai ir kiti. Mitingą gerai 
pravedė lietuvis Rimas Aukštuolis. Žydų atstovas dr. Riga 
kalbėtojų platformoję pasirodė su plakatu: “Laisvė Petkui”.

Reportažas iš Clevelando.
(Tęsinys)

Didžiausias Clevelando dien- laiškų skyriuje po stambiom 
rastis PLAIN DEALER š.m. ge- raidėm antrašte: “ANGRY CLE- 
giržės 21 d. pirmame puslapyje VELANDERS ASK U.S. HELP 

įsidėjo savo IN REJECTING SOVIET CITI-
Washingtone Thomo jJzENSHIP LAW”, Įdėti 8 skai- 

LAW tylojų, jų tarpe 2 lietuvių, laiš-

pagrindine žinia 
biuro
Brazaičio straipsnį:
MAKES SOVIETS of U.S. citi
zens” su parašte — “Even na* 
tive Americans included in Mos
cow definitions”. Gi sekančioje- 
to pat laikraščio laidoje patal
pintas Ohio vicegubernatoriaus 
George Vainovich (respubliko
no1) šiuo klausimu spaudos kon
ferencijos aprašymas, kur jis, 
aštriai pasisakydamas prieš ini-i 
nimą Sovietų Įstatymą, reika
lauja U S. vyriausybę imtis rei
kalingų 
tuoj pat 
te laisvą 
liečiama, 
nių žaidynių Maskvoje boiko
to klausimą. Iš kitos pusės Geor
ge Vainovich ragina visus dary
ti spaudimą Į JAV Prezidentą, 
valdžios pareigūnus, senatorius, 
kongresmanus, laiškais, telefo
nais, telegramomis.

Apie PLAIN DEALER šiuo 
klausimu akciją norisi kiek 
plačiau priminti, nes laikraštis 
parodė tikrai didelio susidomėji
mo. Trumpai kalbant savaitės 
laikotarpyje šiame dienraštyje 
tilpo 5-6 straipsniai, reikalau
jantieji JAV vyriausybę imtis 
akcijos prieš šį akiplėšišką ko
munistų. įstatymą, užtikrinant 
šio krašto piliečių teises ir sau
gumą. Sekmadienio PD laidoje,

Prieš porą dienų tilpo edito- 
rialas: “RESIST BAD SOVIET 
LAW”, o šeštadienio laidoje vėl 
įdėtas Brazaičio pranešimas iš 
Washingtono, kuriame jis per
duoda State Departmento žy
gius, jų aiškinimąsi su Sovie
tų ambasada bei jaerduoda kai 
kurių valdžias pareigūnų pati
krinimus. Būdamas kontakte su' 
Clevelando kongresinane (Rep.) 
Mary’ Rose Dakar (D-20), jis 
perduoda ir jos pareiškimą, ku
riame, tarp kitko, sakoma: “Aš 
niekad nebūsiu patenkinta, iki 1 
aš gausiu raštu oficialų Sovie/ų 
ir mūsų State Department užti
krinimą”.

Kalbant apie šio klausimo 
•suaktualinimą Amerikiečiu news 
media, politikų ir valdžios pa
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Birželio 6 diena, lyg neoficiali šakojo apie to klūlx> veiklą. P. 
Chicagos lietuvių jiensininkų Gibaitis, pasidžiaugė, kad las jo 
diena. Tą dieną, šaulių namuo- pasodintas medelis jau išaugo 
se, Įvyko metinis jų susirinki-1 į <1 d<l; medi ir gerai valdybos 
uias. Diena graži, šaulių namai prižiūrimas. Kasininkas J. Bla- 
Brighton Parko centre, tai dau- žys pranešė, kad kasoje turi virš 
gelis mūsų galėjo ateiti pėsti. 4,763.00 <iol. Narių yra 200. Re- 
Kurie toliau gyvena ir tai pa- vizijos kom. narys p. Banys, 
togu, nes papigintas autobusu: perskaitė revizijos aktą. Prane- 
susisiek mas. O iš priemiesčių* šė, kad visi kasos dokumentai 
ir automobiliais atvyko. Nariai yra tvarkoje :.r prašė kad valdy- 
jauč’a pareigą dalyvauti savo bai būtų pareikšta padėka, 
susirinkimuose. O, be to, vėliau 
bus kavutė su užkandžiais. To
dėl skirtą valandą jau buvo pil
na salė. Dalyvavo virš 2(X> žmo
nių.

Nežiūrint, kad kiekvienas na
rys yra išgyvenęs “pusę am- 

i žiaus’’ ir likusieji plaukai jau 
I gerokai pabalę, narių nuotaika 
buvo gera, daugelio veiklą puo
šė šypsena. Susirinkome kiek

kraštams, pav. leruotina ir aš pažadu jums, kad 
mūsų žmonėms būtų suteikta 

‘LAISVĖS PET- pilna šiuo klausimu informaci
ja”.

s LIETUVIS, NE RUSAS” ir pan.' Sen. John Glenn savo komu- 
Patį protesto miitingę pradėjo* nikate sako ir pažaste, kad jis 

Į ir jam vadovavo Rimas Aukš-Į esąs kontakte su State Depart- 
tuolis. Pirmieji kalbėtojai: teisė-1 mentu ir turįs vilčių, kad netru- 
jai Edvardas Katalinas ir Frank 
Obeli- \

Vėliau kalbas pasakė senato
rių Howard M. Metzenbaum at- 

reigūnų tarpe, kreditą reikia 
atiduoti Jonui Nasvyčiui, PIA.IN 
DEALER ir jo korespondentui 
Washingtone. Reikėtų netik Įver
tinti J. Nasvyčio pastangas, bet 
bent laiškais padėkoti PD ir 
Thomui J. Brazaičiui.

PROTESTO MITINGAS, su- C 
rengtas miesto centre 12' vai. 
Mitinge mirgėjo plakatai, netik 
su protesto šūkiais prieš Covie- 
tų išleistą įstatymą, bet ir rei
kalavimais laisvės disidentams

stovas Lad Anthony ir sen. John 
Glenn atstovas Pat Bluso- Dar 
prieš mitingo pradžią Public 
Square buvo dalinamas sen.j 
Metzenbaum pareiškimas, kuų: 
riame senatorius pabrėžia, kad 
šis Sovietų įstatymas yra giliai 
sukrečiantis ir grasąs milijo-- 
nams amerikiečių. Taip gi jis 
piktinasi, kad mūsų pačių val
džia, State Departmentas, šiuo 
klausimu iki-šiol jokio pareiški
mo nepadarė. “Situacija neto-

kus šiam svarbiam klausimui 
bus rasta išeitis.

Mitinge dideli įspūdį paliko 
žudų atstovo Dr. Riga pasirody
mas kalbėtojų platformoj su 
plakatu: “Laisvė Petkui”. Dr. 

{Riga akcentavo, kad visos tau
tybes bendromis jėgomis turi
me siekti Petkaus, Scharans- 

jĮkio ... ir visų kitų disidentų iš
laisvinimo. Dar mitingui tebe
vykstant mūsų jaunimas aikštė
je sudegino raudoną Sovietų vė-

tik reikia pasigesti žinių apie umatą. Materys, kiek ir ką val- 
pačio mitingo šaukimą. Gal čia gyti, kad tų “svarų” skaičius 
ir rengėjų neapsižiūrėjimas- Ne- nedidėtų? Taip salė ūžė, kaip 
turiu žinių, kaip atskiros tauty- bičių avilys.
bės savo tarpe mitingą rekla
mavo, tačiau lietuvių tarpe jisĮnagūno balsas. Jis praneša, kad 
buvo pakankamai paskelbtas reikia aptartį visokius pensinin- 
per DIRVĄ, lietuvių radio. Be kams rūpimus klausimus. Prie 
to, antradienio vakare, prieš mi-Į stalo pakviečia valdybei narius 
tingą, LB iniciatyva Lietuvių ir tos sąjungos steigėją ir jos 
Namuose buvo sušauktas specia-| pirmąjį pirmininką p. Gibaitį. 
his susirinkimas, kuriame buvo (Trumpai pirm, nupasakojo, ką 
padaryti atitinkami pranešimai,valdyba per metus padarė, kiek 
ir taip pat praneta apie penkta-j turėjo iškilų ir parengimų. Lan- 
dienio mitingą. Tad negalima komi ligoniai, įteikiant nedidelę 
teisintis nežinojimu. Pačiame* dovanėlę. Mirusius narius paly- 
mitinge pasigesta mūsų organi- dima į amžiną poilsio vietą, ar- 
zacijų, ypač jaunimo, kaip atei- triniesiems pareiškiama užuo- 
tininkai, skautai ir kit., organi-;jauta. Vald. narys, J. Skeivys, 
žuoto dalyvavimo. [atstovas prie burmistro sudary-

iParapijų salėse dažnokai su-’ to Senior citizens klubo, papa-

Nariams aptarus, kelis jiems 
rūpimus klausimus, pirm. Va
nagynas, užbaigia oficialią italį 
ir pakviečia rašytoją AL. Baro
ną, ką nors paskaityti iš savo 
kūrybos. Jis yra parašęs kelias 
knygas, kurių yra išversta ir j 
kitas kalbas. Jis turi ir jumoro 
gyslelę. 'Kodėl ir mums be rim
tos apysakos, apie “žvaigždikį”, 
jis paskaitė keletą savo jumoris- 

ankščiau, kad būtų laiko išsi-Įtinių eilėraščių. Pažymėtina, 
žvaigžilikio apysakoje aprašyta 
tikras jo gyvenimo įvykis. Susi
rinkusieji rašytojui padėkojo 
gausiais plojimais.

Po to, mūsų šeimininkės pa
sirodė salėje su lėkštėmis, pil
nomis sumuštiniais ir kavos 
puodais. Tikrai reikia stebėtis, 
kada ir kaip jos sugebėjo pa
ruošti tiek maisto, Ir vėl, pui
kiai dekoruota šaulių salė, atro
dė kaip bičių avilys. Čia pasi
girdo ir K. Venskaus akordeono 
balsai, šokiams skirtoje aikštelė
je atsirado šokėjų poros.

Taip ir nepajutome, kad pri
artėjo vakaras ir reikėjo skirs
tytis į namus. Visi buvo dėkin
gi valdybai, kad sugebėjo ne tik 
rimtai pravesti susirinkimą, bet 
sudarė progą ir maloniai popie
tę praleisti.

Ignas Petranskas,

liava, kurios netikėta deginimą rengiame šventes su vėliavomis 
suspėjo pagauti TV stočių fil- ir• ?a^iai8^1^d^S’.^k 
muotojai ir to vakaro progra- 
moj tai buvo parodyti su kitais' 
mitingo vaizdais TV ekranuose.

Nors pačių demonstrantų 
skaičius ir nebuvo imponuojan
tis, (PD -paskelbimu 300), tačiau 
patį mitingą, jo reikalavimus 
pastebėjo didesnis Amerikiečių 
skaičius, nes tuo metu, kaip tik 
buvo, pietų pertrauka ir ištaigų 
tarnautojai pasipylė į restora
nus bei valgyklas. Apskritai šį 
Clevelando-etninių grupių poli
tinį mitinga reikia laikyti pasi
sekusiu, o: ypač dėl to, kad pats 
reikalas ir mitingas -užėmė žy
mią .vietą,' news mediA: spauda,

kai reikia parodyti savo jėgą’! 
viešai ir bendrai, stokojame1 įs 
drąsos ir pareigingumo. Tai la-į $ 
bai rimtas’ reikalas, Į kurį mes’ 
visi turime atkreipti rimtesnio’; 
dėmesio, ypač organizacijų va--; 
dai. j

ų J-g Gamtininkai nustatė, kad 
Amerikos kiškis nuolatos prisi- 
dąiko savo gyvenvietės, kuri yra 
Yapie 3 akrų dydžio.

Kalbant apie save pačius, po
rą dalykų privalu konstatuoti- 
Reikalas amerikiečių news- me-

WOSNIAKO SODE

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į pikniku

The Di-Gel 
Difference 
Anti-Gas medicine 
Di-Gel adds to its 
soothing Antacids.

įO • Di-GeL ' 
p The Anti-Gas Antacid.

ENERGY 
WISE

Lbntt um of dlswasMr 
to once a day, after the 
waning meal, and cut 
•xcesalve use of water 
and electricity.

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, HL

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

Atdara šiokiadieniais nuo

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

Tel. 476-2206

Turime po kelias

1. P. I. Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINĖ 
PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 psl $10.00

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir H dalis.

Minkšti viršeliai... $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai -------- $15.00

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai ....

Čekį reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, III., 60608

Pridėti dolerį palto išlaidoms.

___ $10.00
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^hicAgoje ir priemieičiuoeft: 
zueUmg -----------------------

putei metu -------------------
trims mėnesiams ------------
riezuim menegixri ________

litose JAV vietose:

NAUJIENŲ nžtinė k&tdies. išskyra sekmadieniu*, cue
9 vaL ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniai! — iki 12 tiL

te Chictfio 333-00 per year. 318.00 per 
rix months, 310.00 per 3 months. In 
other USA localities 330.00 pėr year, 
316.00 per six months. 39.00 per 
three months. Canada 333.00 per year; 
other countries 384.00 per year.

30 cents per eopy.

Naujiem* eina kasdien. iSakirlant 
sekmadieniu!. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI. 90608. Telat 421-6100.

pase! metu ---------------
trims mėnesiams _ 
viexxam menesiui -----

_____ 316-00
_____ 3 9.00
_____ « 3.00

Kanadoje:
metams - ____  333.00
pusei metu -------- ---
▼lenais mėnesiui ___

____  318.00
_____ 3 3.80

UteieniuoM:
metama ------------------
pusei metu __________
▼ienam mtoeMui ___

_____ 334.00
_____ 318.00
_____• | 4.00

Pinigui reikia riu»ti pežtc Kccey 
Orderiu kartu n užnky*s.

E

i

po trijų mėnesių daugumai leido pasinaudoti daugumos a! 
teisėmis. '

Tuo, rodos, turėjo viskas baigtis. Pralaimėjusieji tu
rėjo pasveikinti laimėtojus, prisipažinti prie vartotų ne
lietuviškų metodų, atsiprašyti ir ištiesti ranką. Iki šio
meto nei vienas pralaimėtojas to nepadarė. Jie patys ap
tilo, bet savo pavaldiniams įsakė tęsti šmeižtus, kenkimo 
ir ardymo darbą. VLIKas, nekreipdamas dėmesio į centre 
buvusius “išminčius”, persitvarkė ir ėmėsi darbo, tuo 
tarpu sunkiau einąsi su Amerikos Lietuvių Tarybos sky
riais. Tie patys bendro darbo ardytojai, nežinomų jėgų 
raginami, stengiasi kenkti Amerikos Lietuvių Tarybos 
vedamam darbui. Naujienas pasiekia žinios iš įvairių 
ALTos skyrių, kur keli rėksniai, “šimtaprocentiniai pat
riotai”, savo šūkavimais nori pakenkti ALTos vedamam 
darbui. Savo laiške Naujienoms autorius šitaip rašo:

“Pirmiausia siunčiame Jums geriausius linkėji
mus stipriai laikytis savo įsitikinimų, demaskuojan
čių demagogus — bendradarbiautojus sų Maskva. 
St. Petersburge jie yra grobuoniški ir žiaurūs tiems, 
kurie nepritaria jų idėjoms.. . Paklausite, kodėl mes, 
rašydami korespondencijas, nesirašome pavardės, 
bet naudojamės slapyvardžius? Todėl, kad bijome 
šmeižtų, išjuokimo, keršto ir demagogijos.. .” (Laiš
kas iš St. Petersburgo)
Laišką rašė St. Petersburgo lietuvis. • Jis visą laikąLietuviams reikia apsidairyti

I t
.......................................t . • . 1 pritarė ALTos darbui, priklausė St. Petersburgo ALTos, 

uo praei ų me ų ap ricio menesio leuvių arpe j įuį ^u0 į^rpU dabar visuomeninis darbas ALTos sky- į 
visuomeniniame lietuvių darbe pradėjo reikštis labai jau į^ daros. neįmanomas Triukšmadariai turi kelis ra0_ | 

tyvus ardomajam darbui. Pirmon eilėn jiems rūpi paro
dyti, kad St. Petersburgo lietuviai nepritaria ALTos ves
tam ir vedamam darbui. Jie nori visai Amerikai parodyti, 
kad buvusio ALTos pirmininko įtaka labai nedidelė Flo
ridoje, St. Petersburgo mieste, kur jis dabar apsigyveno.

; Nieko frontininkai taip nekenčia, kaip dr. K. Bobelio. 
Bet tai yra nedidelės grupės ardomasis darbas.

. gyvenime, ypač spaudoje, sąvo- 
| kos sukeičiamos atvirkštine 
tvarka: tiesa vadinama šmeižtu, 
o melas — tiesa; tautų pavergi
mas — išlaisvinimu. Piktojo 
prado įsitvirtinimui tarnauja vi
sos suktos ir apgaulingos infor
macijos priemonės.

Visi bendradarbiautojai, grįžę 
iš privilegijuotiems skirtos vieš
nagės okupuotoje Lietuvoje, vi
sais jiems prieinamais ir turi
mais būdais plačiai garsina ten 
laisvai klestinčią lietuvių tauti
nę kultūrą, pilną tikėjimo ir są
žinės laisvę. Tuo tarpu sunkų 
vergijos jungą per ištisus de
šimtmečius nešautieji mūsų bro
liai okupuotoje Lietuvoje savo 
slaptoje pogrindinėje spaudoje 
mi^ns perteįkia nemeluotą kar
čios tikrovės vaizdą (žr. “Alma 
Mater” Nr. 1).

— Sunkus dabar mūsų tautai 
laikotarpis, gal pats sunkiausias 
iš visų kada nors buvusių Lie
tuvos istorijoje. Gresia pavojus 
jau visos tautos egzistencijai. 
Nors dabar vykdoma ta pati ca
rinės okupacijos politika, prie
monės yra ne tik žiauresnės, bet 
ir žymiai rafinuotesnės, todėl ir 
rezultatai didesni.

Gyvą susirūpinimą ir didžiau
sią atsakomybę turi jausti kiek
vienas sąmoningas lietuvis, ypač 
inteligentas ar- juo besiruošiąs 
tapti. Niekas neturi stovėti nuo
šaliai, kai tautai gresia mirtinas 
pavojus.

Šios atsakomybės akivaizdoje 
kyla tokie klausimai, kurie ver
čia visus rimtai susimąstyti. Ar 
mes pakankamai padedame sa
vo tautai sunkioje priespaudoje 
visais galimais būdais? O gal 
mes plaukiame pavėjui, tuo pa
sitarnaudami mūsų tautos duob
kasiams? Ar mes esame gilia: 

(Nukelta į 6 psL)

I. SERAPINAS

DIDVYRIŲ AUKOS PRASMĖ
Nėra didesnės meilės kaip savo gyvybę 
atiduoti už savo draugus.

(žodžiai iš šv. Jono Evangelijos) 

dar su “vodkos” vaišių priedu.
Į Kai šiandien minime didžiuo
sius idealistus, tautinei ir religi
nei ištikimybei sudėjusius savo 
gyvybės aukas, “tikrųjų patrio
tų” bei “gyvosios lietuvybės sta
tytojų” nei ta intencija už hero
jiškai žuvusiuosius iškilmingose 
pamaldose bažnyčioje, nei salėje 
minėjime — niekas iš jų nepa
sirodė, idant nenusikalstų iš 

I aukščiau nustatytai generalinei 
Į linijai.
į Ar tai ne tautinės ir religinės 
i laisvės kovos išdavystės darbas?
i Ar tai ne spiovimąs į veidą vi
siems laisvės kovotojams?

Ir kokie menkučiai bedvasiai 
savanaudžiai laisvųjų kraštų le-

(Tęsinys)
Romas Kalantas, Antanas Ka

linauskas ir kiti tuo pačiu tikslu 
paaukoję savo gyvybes už ken
čiančią Lietuvą, kuriuos pas 
mus besigarsiną “tikraisiais pat
riotais” ir “gyvosios lietuvybės 
statytojais” yra apšaukę pami-i 
šėliais, turėtų būti mūsų išeivi
jos.^ jaunuoliams, besiveržian
tiems į komunistinius - kapsuki- |i ai nius Vilniaus kursus, neatlaidus ‘ - 
sąžinės balsas. Juk R. Kalanta, i 
protestuodamas prieš Lietuvos ! 
istorijos žalojimą, už tai per abi- j 
tūrps egzaminus iš šio dalyko j . 
specialiai buvo “sukirtas”. Jis ir 
kiti susideginusieji protestavo

• ♦ v 1 • AT- • La VGUCTUUZ.1Q1 laiOVUĮU XXJ.UQVU

rpnes krašto pavergimą. Musų gi . . . , ,lt -u u • TT-11 • - _ pintiniai, skubantieji bedievybės

nelietuviškas noras primesti savo valią kitaip galvojan- 
tiems, demokratinius principus pripažįstantiems ir įtiki
nimo metodus vartojantiems žmonėms. Vietoje įtikinimų, 
bando vartoti prievartą, vietoj argumentų vartoja kolio- 
jimus ir vietoj gyvenimo faktų pakelia balsą ir sten
giasi gąsdinti savo tautiečius.

Tokia prievartinė tendencija buvo naudojama kon-j 
ferencijų metu, o dar labiau ji buvo sustiprinta, kai pasi- j Triukšmadarius reikia atpažinti. Pirmiausią reikia išaiš- 
baigė dvi didžiosios konferencijos ir dauguma nepritarė kinti jų užsimojimus ir nustatyti faktus apie jų vedamą 
mažumų užsispyrimui toliau valdyti. VLIKo principų ardomą darbą. Reikia turėti triukšmadarių vardus ir pa- 
nekenčiantis žmogus buvo užsispyręs stovėti VLIKo prieš- vardes ir pirmame didesniame susirinkime iškelti ardy- 
akyje; prieš VLIKą sudarančias politines grupes keliais | tojų keliamą nerimą ir leidžiamus šmeižimus. Amerika 
atvejais pasisakęs žmogus įtikinėjo daugumą, kad jis vie- yra didelių laisvių kraštas, bet įstatymai neleidžia laisvės 
nas daugiau žino, negu visi kiti kartu sudėjus; posėdžiui naudoti piktiems tikslams.
pirmininkauti turėjusieji užsispyrėliai įsivaizdavo, kad Kada bus aiškiai nustatyta, kas skleidžia Šmeižtus, 
jie geriau tarptautinę teisę suprato, nei “kreivi” interpre- iš kurio šaltinio tie šmeižtai kyla, tai galima pasiskųsti 
tatoriai; paruošė prieš demokratinį procesą nukreiptus j ALTos centrui, kuris turi teisę sudrausti arba pašalinti 
statuto paragrafus, paraližuojančius galingą ir didelę organizacinio darbo ardytojus. Jeigu bus liudininkai, ku-‘! jaunimas skuba į°Vihiių sunie- 
lietuvių organidaciją. Susidarė įspūdis, ?kad keli agitato-1 rie1 matys žmones, kenkiančius lietuviams tvarkyti savoJkintos Lietuvps istorijos moky- 
riai (neišaiškinta kieno raginami) buvo bepradedą įtikinti j reikalus, jie turėtų pastaruosius kelti viešumon.

riems triukšmadariai ir visuomeninio darbo ardytojai 
pradeda kenkti. Jie privalo žinoti, kad niekas neturi tei
sės jų šmeižti, niekinti tos organizacijos darbo, kuriai 
priklauso Amerikos lietuvių dauguma.

Jeigu ALTos centras ir lietuviškoji laisva spauda ne
pajėgs padėti, tai galima rasti ir kitų priemonių visuo
meninio darbo ardytojams sudrausti. Beilria drąsos ir

1 pasiryžimo. Reikia atminti, kad kiekvienas lietuvis pri-

Kada bus aiškiai nustatyta, kas skleidžia šmeižtus,

tis, melų persunktos suktos par 
Bet pirmą žingsnį privalo žengti vietos lietuviai, ku- ■g1rlkos Pasisotinti, nusilenktidaugumą, kad ji ne dauguma, ir kad parinkti organiza

cijų atstovai ne atstovauja tų organizacijų, jeigu užsispy
rėliai jų nepripažįsta. Esą, statutai duodą jiems teisę iš
ardyti visą organizacijų veikimą, jeigu jie bus išmesti iš 
centro. Nuotaikos buvo tiek įtemptos, kad atrodė, jog vis
kas iširs ir subyrės.

Laimė, kad realistai turėjo daug kantrybės ir tikė
jo, kad daugumos balsai turi būti garsesni ir teisingesni 
už mažumos užsispyrimą. Rinkti organizacijų atstovai tu-; R**611 j-veuMa a-uumw, nou yicnvieiiyc, uęvuyis pry 

.. , x f. i _ _ i valo kovoti uz pagrindines savo teises. Kovojąntieji virčio turėti kantrybes pakęsti visus įžeidimus, įskeltas abe- į f -. . & • • - - . . . . J
. . ,, ' y isuomet laimėdavo. Savo teisių neginantieji visuometjones ir klausyti pačius biaunausius legaliems orgamza-j . . s - j

cijų atstovams mestus melagingus kaltinimus. Išleidę Pia aime avQ-__________________________ ________
stambias sumas bereikalingoms kelionėms, apšmeižę veik____ _ _____________ ■ ■ ________________

ir. raudonosios vergijos bacilų 
parsivežti prieš ten, vergijoje, 
žūtbūtinėje kovoje besigrumian- 
čiuosius dabarties Margirius!

Ar ne nuostabūs dalykai da
rosi, kad į šią pramuštgalviškai 
skubančiųjų jaunuolių tarpą 
akupantui tautos pavergimą pri-

Tėvynės pavergėjo tarnams ir 
padėkoti jiems už tautos laisvės 
sur akinimą.

Laisvės pertekliumi persisoti
nę ir vergijos jungo nepažinę, pažinti jau įsirikiavo eilių eilės 
bet jo pasiilgę, mūsų jaunuoliai ' visokių profesijų ir mokslo laips- 
skųba į Vilnių pas išbandytus ir ' 
užgrūdytus komunistus “pasi
mokyti patriotizmo” — kaip ap
gaulingomis priemonėmis lais
vajame pasaulyje greičiau ver- šia kilnių ideologinių organiza- 
gįją įgyvendinti. Kurgi nebėgs, Į cįjų atstpvai ir net jų priešakyje 
kur neskubės prie raudonosios' stovintieji vadai, kurie senų
žvąigždės spinduliais apšviesto, 

’ akį ir širdį viliojančio išradimo,
kiekvieną daugumos atstovą, jie vis dėlto prilipo liepto VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI kuris Maskvos pastatytos “Tė- 
galą. Kun. A. Trakis, išklausęs visus būtus ir nebūtus 
kaltinimus, privedė VLIKo tarybą prie balsavimo, kuris

, vįškės” draugijos per visas še-
i šias savaites teikiamas dykai ir

ANDRIUS RYLIŠKIS

FRAGMENTAI IŠ PRAEITIES MIGLŲ
(Tęsinys)

Mūsų kameros įnamis Antanas Čaplikas, gulė
damas priešais mane kairėje pusėje, pro ašaras 
man sakė:

— Aš matau mirtį ir mūsų kamera žus per tave.
Tuo tarpu, išsilaisvinę iš kamerų kaliniai, ko

ridoriuje pradėjo belstis į mūsų duris ir kažką sa
kyti. Prie durų išgirdau: — Vyrai, laikykitės ka
meroje ramiai! Raktai nuo visu dųrų rasti stalo 
stalčiuje apačioje. Jau pradėtos atrakinėti ka
meros, r

Nuo durų grįžus prie lovos, žvelgiau į Čapliko 
pusę. Pastarasis ašarodamas stipriu balsu sakė'

— Matau tikrą mirtį ir teks žūti.
Visi tyliai kilo ir rengėsi. Tuo tarpu atrakino 

kamerą iš koridoriaus. Mes su Venckum skubėjo
me į raštinę vidaus pasų, laikrodėlių ir pinigų. Bet 
raštinės koridoriuje sutikome raudonarmiečius 
kalinius, kurie, matyt, išplėšė stalčius, spintų du
reles ir viską vertingesnio išgrobė. Mes suradome 
savo vidaus pasus ir mūsų bylų numerius, kad ga
lėti).? sandėlyje pasiimti lagaminėlius su savo 
daiktais.

Pagal bylų umerius suradome lagaminėlius ir 
ėjome laukan. I ėjęs pro kalėjimo vartus pama-

. čiau, kad esame vokiečių užfrontėje ir tik paste
bėjau, kad A. Čaplikas su agronomu Jakuliu jr 
daugeliu kitų bėgo taku Marijampolės geležinke
lio stoties linkui, o čia stovintis vokietis karys lie
pė rinktis Į Marijampolės miesto stadioną, netoli 
kalėjimo. Čia vėliau gavome duonos ir lašinių, ras
tų kalėjimo maisto sandėlyje. Mes stebėjome visą 
dieną vokiečių kovos lėktuvų kovas su rusų lėktu
vais ir zenitinės artilerijos bei kulkosvaidžių vei
kimą. •

Patyrėme, kad vokiečiai pirmą karo dieųą (niekas nestabdė iy neklausinėjo. Buvome užėję pas 
užėmė Vilkaviškį, Marijampolę, Prienus, Simną, (pąkelės ūkininkus atsigerti. Visi buvo maloniai 
Alytų ir kt.

niais bei titulais apsisagsčiusių 
pusamžių ir net visai žilagal-1 
yįįj?!- Ir dar nuostabiau, kad visi 
jie ne “bespalviai”, bet daugiau-!

įpročiu dar tebeliudiją Kristų ir 
Tautą ar tarnaują Dievui, Tėvy
nei ir artimui. 'Tai tik žodžiai. 
Tąčiąu darpąi visai ką kitą rodo.

Visame viešajame dabarties<
4

Simno kelio. Po pusryčių kitos dienos rytą ėjoiųe neprisimenu). Venckus paprašė pavėžinti mane į 
į Simną, Rusų karių būreliai dar su ginklais blaš
kėsi javų laukuose. Vokiečių kariai sėdėjo pakelė
je antį suolų prie radijo siųstuvų ir imtuvų pasta
tytų ant seklyčių stalų, paimtų iš ūkininkų, kiti su 
žiūronais stebėjo apylinkes, padangėse dūzgė žval
gybiniai lėktuvai. Vokiečių kariai motociklistai 
ir retkarčiais kariškos automašinos su ginkluo
tais vokiečių kariais pravažiuodavo vieškeliu. Gir
dėjosi šūviai laukuose. Mūsų einančių vidurkeliu

Alytų ir kt. nusiteikę. Vokiečių kariams pagerbti buvo nuskin-
Rusai nesudarė jokio fronto, o girdimi susišau- |tos gėlės darželiuose, žmonės džiaugėsi nusikratę 

dymai, tai priešo armijos likučių valymai.
Sužinojome, kad Marijampolės NKVD parei

gūnai ir kalėjimo administracija sekmadienį bir
želio mėn. 22 d., karui prasidėjus, išskubėjo į Kau
ną ir nebuvo grįžę. Visos NKVD įstaigos bylos 
nesunaikintos.

1941 m. birželio mėn. 23 d. vakare vokietis ka
rininkas, atvykęs į stadioną per vertėją pranešė 
visiems įnamiams.

— Dabar visi eikite į savo gyvenvietes kelio 
viduriu ir niekas jūsų nelies. Kariuomenės dali
niai užimti valymu ir apie jus informuoti. # r

Jis išvyko, palinkėjęs geros kloties ir sėkmės 
kelionėje. Iš alytiškių mes su Venckum likome tik 
dviese ir išėjome per miestą pas pažįstamus prie

rusiškojo slogučio.
Birželio mėn. 24 d. pavakaryje, be nuotykiu at

vykome į Simną. Praeidami pro Simno miestelio 
ugniagesių stoginę, radome susitelkusius jaunus- 
ir viduramžius žydus. Susitikau pažįstama varė- 
nietį Polečeką.

Kažkas iš žydų pasakojo, kad Antanas Čapli
kas, buvęs Alytaus apskrities mokesčių inspekto
rius, popietėje praėjo Simno miestelį ir nuėjęs į 
Pošnios bažnytkąimį pas pažįstamus.

Prie Simno policijos nuovadijos iš Kaųųo prir 
važiavo automobiliu su dviem vyriškiaįs. Studen
tas vairavo, o senesnysis, buvęs kariškis, sakėsi 
Lietuvos laikinosios vyriausybės komandiruoti į 
Alytų maitinimo reikalams tvarkyti (pavardžių

Alytų. .Jie mielai sutiko ir mes nedelsdami išvažia
vome. Pasukę į Alytaus kelią, pasivijome didelę 
vokiečių karių motorizuotą koloną. Paskutinės ko
lonos mašinos mus praleisdavo. Retkarčiais kariai > 
iš lengvų kariškų mašinų klausdavo iš kur važiuo
jame ir į kur bei kokiąis reikalais. Studentas-šo-' 
feris kalbėjo vokiškai silpnokai, o vyresnysis dar 
blogiau. Į

Pagaliau, apie 12 vąl. jįąktįes, pasiekus kolo- į 
nos vidurį, pastojo mums kelią kariška mašina. 
Kresnas vidutinio ūgio jr amžiaus vokietis kari
ninkas liepė išlipti mums visiems iš mašinos- Jie j 
nedelsdaipi Pčdurė kratą mūsų,automobilyje. Vo- 
viečiai rą£o rųsįšHą automatą, revolverių, grana
tų ir dar kažkokių ginklų.

Studentus ajlkipo, kkd jie nųmątę vioni va
žiuoti ra jotui, kuriame dąr siaučia raudonosios ar
mijos likucjaj, todėT pasiėmę ginklų ir rodė Ęau- 
no lietuviškosios komendantūros atjtiųkąmą liu
dijimą. ' .

(Bus daugiau) I

REDAKCIJOS PASTABA
Pradedant šį rašinį spausdinti, jo autoriaus 

pų-ma? vąrdps buvę pažymėtas ĄNTĄNAS; taip 
tęsėsi ligi šiai dienai.

TiŲsJi# šio rašinio autoriai# pąyadinimas tu
rėjo būti ANDRIUS RYLIŠKIS.
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ėdaluotos. Todėl pastabos da

Mažeika 8? Evans
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EUDEIKIS
DA1MIDnai vokiška’

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

P. Jonikas.

PERKRAUSTYMAl

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

T ei.: OLympic 2-1003

Tek: LAfayettt 3-35U

AMBULANSO 
PATARNAVIMASChicagos

Lietuviu

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Putoki Rd. (Crowford 
M*di««l Building) Tok LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinu 374-8004

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

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL 737-8601

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

‘Lietuvos Aidai’
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

vo veikalo “Bau- und Kunst

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

bout the
Mouse -■

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaJ. vak. 
Šeštadieniais 7—8 vai. rak. 

Visos laidos iš W0PA stotie*.
banga 1490 AM.

St. Petersburg. Fla, 5:30 vaL p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71«t Street 
Chicago, Illinois 60629 

TeleL 778-5374

S V. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van. Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

Frepar* stuffing mix m directed on pnckxiv wing IV et^a 
water. Gently presą into » greased 4-cup ring rnobU keep warm. 
Meanwhile, prepare peas u directed on package: keep warm. 
Combine turkey, aoup. ptmlanto. wine, and U cup ctf tbe peas ta 
a saucepan. Cook and stir until mixture just comes to » ML 
Unmold stuffing onto serving plate; spoon turkey mixtars arasnd 
bam and into ceotsr M ring. Serve with MmalaJng pta Makaa 
fw-rtuev ____  __________ ___________________________

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Woatahetfer Community klinikos 

Modictnoa direktorius 
1938 S. Manheun Rd„ Westcrwatar, IL. 
VALANDOS: 3—9 darbo Hiennmig ir 

kas antra šeštadienį 8—3 vai. 
Tel.; 562-2727 arba 562-2728

OBTHOPEDas-PROTEZJSTAS 
Aparatai - Protėjai. M4cL ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms. 
<Arcn Supports) ir L t.

vai-; 9—4 ir 8—8. Aą?tadieniaia 9—1 
i*cu West 63rd St., Chicago. tfu 60629 

Tei^.; PRospeci 6-5084

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

prefracmt Ii WOFA» 

1490 WL A. Ma

Lktvviv kasdien nuo pir
madienio Dd penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet šeštadieninis 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki ft:30 
'ai. ryto.

VecHĮa Al do n* Oavkve

Ttlafu HEmbck 4-24U

HST Se. MAPLIWOO& AVB.
CHICAGO, ILU

With the holiday season 
crpon us, you’re sure to be 
enjoying festive activities with 
family and friends. You’ll 
probably be doing lots of en
tertaining right in your own 
home, so why not perk it up?

Since more entertaining 
takes place* centered around 
the cozy kitchen* you can 
start there. Guests love to 
gravitate there when a meal is 
being prepared, so make it 
dual purpose: a place to serve 
a meal and to visit with 
friends.

Your kitchen must be func
tional but you want it pretty, 
too, not just for guesta, but 
for yourself as wHL Nothing 
boosts your morale tike beau
tiful colors and a play of 
different tex turėt, ’ Let your 
imagination soar and you’ll 
be delighted with your own 
creation.

In the contemporary kitch
enette shown here, note how 
the color keynote lies in the 
vibrant geometric-patterned 
floor covering* Using the 
floor as a starting point* the 
crehmy apricot paint on the 
cabinets and door were done 
in a totter hue of the terra-

"Visa darykite be murmėlimp ir svyravimp, kad būtumėte nepeik
tini ir tikri Dievo vaikai, nebartini sugedusios ir ilkrypusios giminės 
tarpe. Jų tarpe jūs žibate lyg žiburiai pasaulyje". — Pil. 2:14, 15. 
Besistengiant sekti Viešpaties Jėzaus pėdomis ir bėgti lanktynėse prie 

aukštojo atlyginimo, kurį siūlo mums Evangelija, reikia nemurmėti ir nesi
skųsti, kad mūsų kelias persiauras. Nereikia ieškoti kito lengvesnio ke
lio, bet ištikimai eiti tuo, kurį Viešpats parodė, nes jis žino kokių prityri
mų mums reikia kol esame Kristaus mokykloje. Esant Dievo vaikeliais 
mūsų širdys turi būti pripildytos džiaugsmu ir dėkingumu ir mūsų lūpos 
turi girti ir garbinti dangiškąjį Tėvą, visų gerų dovanų Davėją ir mūsų gy
vybės Užlaikyto] ą.

Leidimai — Pilna apdreuda 
ŽEMA KAINA 

R- ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

: — ---- -------------------------------- -------- ■■ "— TSy?v7r K. Loirt,

Sylvia K. Lowe, a member of the National Home Fashions 
league, is Floor Fashion Specialist, GAF Corporation

Perk Up The Kitchen For Holiday Entertaining

priklausytų “bo tams”.
Tokios išvados iš toponimikos 

sukėlė -sumišimą nacionalistiniu 
vokiečių mokslininkų tarpe. 
Gertrūda Mortensenienė, labai 
aktyvi nelietuviškos senovės gy
ventojų kilmės propaguotoja, 
“atrado”, kad “lietuviai vėlai 
teatėjo j Rytų Prūsiją” (žr. že
miau). Geografas Hansas Mor-

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III

DR.LE0NAS SEIBUT.IS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet, 
ketvirto. 5—7 vai. vak. 
Ofise t«I«f.: 776-2880 

Rezidendjoc t»I»f.: 448-5545

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

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

Telef. 476-2345

cotta tone of the cushioned 
GAF sheet vinyl floor. Then, 
the textured stucco walls were 
painted a pale sand-beige. 
Mixing a bit of country 
warmth with streamlined con
temporary, a natural look was 
further emphasized with straw 
baskets, rush-seated chairs and 
butcher-block countertops. 
The round table with its soft 
cloth provides a graceful 
accent among all the square 
corners. Extra seating is a 
comfortable bench cushioned 
In easy-care polished cotton 
in chocolate, with blue and 
terra-cotta stripes. The sleek 
no-wax vinyl floor covering ii 
GAF’s new “Belmont” from 
the GAFSTAR Softred line* 
featuring a diagonal geometric 
against a pleasingly textured 
background. Easy to maintain* 
there are five colorways styled 
to complement or coordinate 
with the latest appliance 
colors.

With minimal effort and 
lots of Imagination, you too 
cnn achieve a decorator look 
in your kitchen. Just add a 
patterned floor and lots of 
color and you’re ready for 
holiday entertaining.

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE

TE1------ BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBi AKIŲ LIGOS
3907 Wwt 103 r d StrMt 

Valandos pagal susitarimą.

GEORGE F. RUDAUNAS
3319 So. LITUANICA AVĖ

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAVVICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI. 974-4410

dį. Nevykusiai suskliaudus žo- 
Į džius bei posakius, vertime kai 
kurios knygos autoriaus glosos 
(vienos kalbos žodžio aiškini
mas kita) atrodo priskirtos 
man, nors jos tėra tik mano pa
tikslinti autoriaus rusiškų žo
džių vertimai. Nevienur skaity
tojas negalės aiškiai matyti, ar 
nevykusios etimologijos yra pa
teiktos ipaties autoriaus ar ma
no pridėtos. Pavyzdžiui, auto
rius Maž. IJetuvos vietovardį 
Kirsappen (orig. psl. 164) tesie- 
ja su prūsų kalbos žodžiu kirs 
(autoriaus duota lytis) ir šį pa
starąjį paaiškina žodžiu upė 
(rus, reka), o vertime (psl. 89) 
tai jau atrodo šitaip: "Kiisap- 
^en - kirs (pr.) (“upė”? P. J)”.
Iš taip suskliausto žodžio su 
šiais inicialais atbdytų, kad aš 
čia abejodamas (su klaustuku) 
siūlau upę. O iš tikrųjų tas klau
stukas rankraštyje buvo mano 
padėtas prie neteisingo auto
riaus cituojamojo prūsų kalbos 

įžodžio ir apskritai viso vieto
vardžio aiškinimo (Kirsajxpen 
yra sudėtas iš dviejų prūsiškų 

Įžodžių: kirsa, kirscha . . . “per” 
Gr.ape “upė”). Nepagrįstų, klai- 
Į dingų aiškinimų yrą daugybė 
tų dviejų skyrių tikrinių vardų 
sąrašuose.

Nerūpestingą .vertimo korek
tūros bei redakcijos priežiūrą 
rodo ir kiti .trūkumai: kai kur 

vie
nas kitas sakinys ar kalbinis pa-

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR SfilRURGAS

B«ndra praktika, MOTERŲ Ilge*.
Ofisu 2652 WEST 59th SY2SET 

Tai. PR 8-1223
OFISO VALu pirm- aatiacL, trečiaA 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL rak. Sfeitadie- j 
nials 2-4 vaL popiet ir kitu lairu: 

pagal susitarimą.

tik XV amžiuje.
Gyvenvietės Krausen pavadir goję savo VIII tomo, išėjusio po jo prieš?, pagrindini

PHILLIPS - LzYBANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ.

ir gyvenviečių pavadinimus. Visų 
“vokie-.parašė, kad “gotų buvimo Senr pirmą, 'jis rėmėsi gyventojų 
bei vy- bos pusiasalyje klausimas turi konservativizmu, p r iv e d u s i u 
gyven-Įbūti pripažintas ginčytinu” (A. prie to, kad esą vokiečiai persi- 

Boe|tięher, knyga VII, psl. 9). kėlę Į Rytų, Prūsiją, savo nau- 
KaS gi privertė mokytą meno jąsias gyvenvietes pradėjo va- 
tyrinėtdją prie tokio pripažin- diiiti pagal senuosius prūsiškuo- 
mo?_ — Jokių “gotiškų” pėdsa- sius pavadinimus.
kų nebuvimas toponimikoje ir. (Bus daugiau)
šalies materialinėje kultūroje.
Boetticheris rado daug “gotiš 
kų” meno kūrinių Rytų Pi'ūsi

Anything less than a 20-pound turkey would be xa tnsult to 
your mother’s holiday feast With two favorite couples ootnixac 
for dinner this weekend, be grateful for her gift package el left- 
•rer turkey. Stove Top chicken flavor Huffing mix forms a rlnc 
»old and creamy turkey a la king surrounds It Birds Kye 4* 
minute sweet <reen peas and a bottle of ehilled wine art ye® 
need for a post-bohday party.

TUKKKT A LA KING WITH 8LUFK1XG RING | '
1 paekare (4 ea) ehJckes 

Saver stsffiag mix 
1% ewpc water

> paekaces (10 «rr, each) 
i S-mi Bute—eook frosca

| Bonką) paneigiama tuo, kad jo sugrįžo prie gotų klausimo 
J pagrinde slypi visai ne 
Itis savininkas Krause”, 
• šnių medis erausy, ir ši

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2619 W. 71 St. T»L 737-5145 

Tikrina akla. Pritaiko akinius ir 
‘‘contact lenses’”

VaL agai susitarimą. Uždaryta tree.

DR. A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija. 

5037 Central Avė.
St. Petersburg, Fla. 3371 

TeL (813) 321-1004

syn, iki pat 1425 metų. O dar 
anksčiau, 1321 m., minima pa
naši gyvenvietė Krauslaken 
(“vyšnių laukas”).

Jeigu net Bonkas savo laiku 
negalėjo rasti nė vieno . gyven
vietės pavadinimo (be tų, kurie 
tariamai kilė iš wang), išlikusio: joje, bet nerado ten. nieko, kas’ 
iš to laiko, kada toje teritorijo
je gyveno gotai (į rytus nuo 
Paserijos), taii ypač keblioje pa
dėtyje turėjo atsidurti “gotų” 
teorijos šalininkai po Gerullio 
tyrinėjimų paskelbimo. Gotams 
pietryčių Pabaltijo teritorijoje 
nebeliko vietos: šiaip ar taip, 
visų rajonų j rytus nuo Paseri
jos (Passarge) upės toponimika 
neišlaikė jokių pėdsakų gotų bu-| tensenas kiek galima papildė

Dėl P. L Kušnerio “Pietryčių Pabaltijo etninės praeities” 
i (Chicago, 1979) vertimo

Neseniai pasirodė šios knygos spausdintos beveik visai nesu 
rusiško orginalo lietuviškas ver 
timas, atliktas A. Tenisono, iš- ro ne tik chaotišką, bet ir dau- 
leistas Išeivijos Lietuvių Miški- giur skaitytoją klaidinantį įspū 
ninku Sąjungos.

Šia proga matau reikalą pa
teikti paaiškinimą dėl tos kny
gos 4 ir 11 skyrių, nagrinėjan
čių Rytprūsių vietovardžius ir 
lietuvių kalbinę ribą. Jų verti
mą, V. žemaičio prašomas, esu 
lyginęs su originalu, taisęs kal
bą ir tikrinęs tuose skyriuose 
autoriaus pateiktus kalbinius 
pavyzdžius, jų etimologižavimą 
(žodžių kilmės bei raidos aiški
nimą). Tie kalbiniai duomenys 
sutelkti veik vien ilguose Maž. 
Lietuvos tikrinių vardų (vieto
vardžių) sąrašuose. Šių dviejų 
skyrių vertimo rankraštyje (ma
šinraštyje) esu prirašęs nemaža 
pastabų, eilę pataisų ir daugelį 
klausimų dėl autoriaus ten duo- j 
tų iškreiptų kalbinių duomenų 
ar neįtikinamo, neįmanoma tik- , 
rinių vardų aiškinimo, etimolo- 
gizavimdį Bet tų tikrinių vardų 
sąrašuos^ sužymėtų savo pasta
bų pats z(iesu suredagavęs; net 
ne visual tikrinius vardus tesu 
spėjęs patikrinti dėl laiko sto
kos. Vis*dėltO anos mano pas
tabos, tilę juodraštiškai rankraš
tyje sužyiaėtoši :vertimo retlak- 
toriaus (faktiškai atlikusio pas-' 
kutinį redagavimo darbą ar jo 
kaip reikiant neatlikusio prieš 
vertimą Spausdinant), buvo iš-.

Taip pat neitikbiainos yra vimo praeityje. Tiesą paisakius, 
Bonko išvados, liečiančios žodį gotiškų jiavadinimų nebuvimas 

įrud (“rudas, rausvas”). Slavų buvo pastebėtas jau XX a. pra
kalbose tai įprastas žodis, jis džioje kultūros istoriko ir me- 
jpaplitęs ir prūsų bei lietuvių no tyrinėtojo Boetticherio. Sa- 
kalboje. Kai dėl Rudau miesto, 
kurio pavadinimą Bonkas pri- denmaelerk der Provinz Ost 
pažino esant 
tai Gerullio istorinė informacija' damasi 
rodo, kad ši gyvenvietė prūsų* reiškė, 
žemėje buvo jau 1258 metais ir Į pusiasalio gyventojai buvę 
tada vadinosi Rudowe

Preussen” I tomo įvade jis, rein-
Bonko išvadomis, pa- pagilino šj ^ąlra-dimą”, parašęs 

kad pirminiai Sembos darbą apie. lietuviu “persikėli-’ praleistas autoriaus duotas 
.mus XV amžiuje” ir apie seną

(Rudo-! tai, susimaišę su prūsais ir su ja prūsų.žemę Sembos pu-į vyzdys (žodis), autoriaus nevie- 
Rudau pradėjo vadintis! lažkokia kita letofinų 7 (letto- siasalį XH. Mortensen, 1923,'no kalbinio pavyzdžio pakeista 

fmškogo) kilmės tauta. Pabai- T927). Šituo savo darbu jis išė- rašyba be atitinkamu pastabų, 
i Gerullio palikta daug spaudos klaidų; o

nimo “vokiška” kilmė (pagal1 penkerių meų, Boetticheris vėl išvedžiojimus, .liečiančius prūsų kai kurios pačios vertimo redak
cijos įterptos išnašinės pasta
bos daugiau klaidina negu ap
šviečia skaitytoją. Dar pridėsiu, 
kad minimuosiuose skyriuose 
įdėtų žemėlapių vietovardžių 
(jų lietuviškųjų variantų), prieš 
knygą spausdinant, nesu matęs 
nei tikrines.
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siškių bendradarbiauto jų tokia 
_ kieta. opazicija,4>rieš- R-..Kaiah- 

tos.-Ar Kahnacsko h- trijų 
susideginusiųjų patriotinę 

susirūpinę savo rtautine kultu- Įrojįką.
ra? O gal tiesiogiai ar netiesio-(
giai padedame ją naikinti? ArĮnašingi apaštalo Povilo žodžiai, 
mes tarnaujame tikrajam moks- užrašyti jo laiške Timotiejui:
- • “Dvasia aiškiai sako, kad pasku

čiausiais laikais kai kuriė atstos 
nuo tikėjimo, klausydamies pa-, 
klydimo dvasių ir velnių moks
lų. tokių žmonių, kurie veid
mainingai kalba melą ir turi 
įdegintą sugedimo žymę save 
sąžinėje...” (Timot. 4, 1-2).

DIDVYRIŲ AUKOS
- PR ASM £ — -

(Atkelta iŠ 1 psl.)* -■

Nuostabiai tiksliai pildosi pra-

lui, tiesai? O gal vietoj tiesos ir 
tikro mokslo tenkinamos tik pi
gia propaganda? Ar mes esame 
tiesos švyturiai, ar tik svetimos 
ideologijos įrankiai?

O kaip su mūsų išeivijos ideo
logais ir mokslo vyrais? Ir čia, 
kaip ir pavergtoje Tėvynėje, pa
našios sutemos. Moralės dėsniai, 
kurie surašyti Dekaloge ir ku
riais iki šiol vadovavosi visas 
kultūringasis pasaulis, šviesieji 
protai ,ėmė skelbti ir mus įtai
goti, kad jie jau pasenę ir mūsų 
moderniems laikams nebetinka. 
Kad Dievas seniai jau miręs ir 
jo senas palikimas likęs tik vit
raže. Kad tautoms susinive
liuoti taip pat atėjęs laikas, nes 
taip skelbia “didysis brolis”. 
Pagal jų išmintį, kovotojai dėl 
tautos laisvės ir nepriklausomy
bės — nuo gyvenimo atsilikę 
svaičiotojai. Iš čia aiškėja ir mū- ugnies liepnos;

, > i >

vedėja Įr. Dąngųplfc^Tpmulio- 
infv. ’ <*" ■’ «

Kongreso at*t. Henry J.
Hyde (D.-Ill) kreipėsi j balsuo
tojus ir į spaudą, kad . nuo Vė
liavos Dienos birželio 14 ūki Ne
priklausomybės šventės liepos 
1 laikotarpis būtų skirtas gerbti

Į Amerikai ir kelti patriotizmuį. 
Vykstant revoliucijai ir sta,i-. 
gionis permainoms Amerikoje 
patriotizmas buvo paneigtas.!

Į Sen. Goki water tuomet pareis- 
!kė, kad patriotizmas nėra nusi-, 
kaitimas. Patriotinių Jėgų ir 
veiksmų naikinimą bei niekini
mą dar tebevaro bendradarbiau- 2212 W. Cermak Road 
tojai ir tilt'ninkai, savo utopinė- _________________ _
mis svajonėmis apgavę dau
gelį žmonių, daugiausia neinte
ligentiškų intelektualų. Jie jau 
pradeda atgauti lygsvarą.

EAL ESTATE
Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, tam* — Pardavlimrf 
REAL ESTATE FOR SALE

Tuoj po paskaitos antroje rrii- j 
nėjimo dalyje buvo atliktas T. ’ 
Serapmienės sudarytas ir pa- 
ruoštas montažas — KANČIA 
PRIE BALTIJOS. Jį atliko vi
sas Dainininkų“ Būrelis. Monta
žo teksto intarpuose — kelios 
dainos ir vienas eilėraštis iš Lie
tuvos laisvės kovotojų — parti
zanų kūrybos.

Montažo mintis turi alegorinį duojamo vyriausio veikėjo .— sisakė Naujienas 3 mėn. tikslu 
atspalvį, šiandien minimųjų ' Ramūno (analogiško skambesio tinkamiau susipažinti, todėl pa- 
didvyrių gyvybės auką, skirtą su Kalantos vardu) gyvybę nusi- vardės prašė neskelbti. Dėkui 
lietuvių tautos laisvei, pasiėmė 

montaže vaiz-

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės j Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
' 9727 S. Western Ave., Chicago, UI. 60643
* F Telef. 312 238-9787

• Nemokamas patarnavimas užsekant lėktuvų, traukinių, laivų kelio
nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- 
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reisia rezervuoti vietas 
Iš anksto — prieš 45 - 60 dienų.

neša į gelmes marių vandenys.! visiems, 
i Ir mūsų religinėje Velykų Ii-1 
furgijoje abu šie gamtiniai ele- < 
mentai — ugnis ir vanduo — 
turi gilią prasmę kelyje į am
žinybę.

— Chicagos Lie/uvių Dainį’ 
ninku Būrelis paaukojo Naujiem 
noms $10 ir juos atsiuntė per 
Igną Serapiną. Dėkui vadovui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMA1S.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZAXAUSKAS, Prezidentas

Chicago, Hl. Tel. Virginia 7“7747

JUSI

Registruokite savo namus 
(biznius, sklypus pardavimui jai

DAR SENA KAINA
Parduodamas žema kaina 4 kamba-

Nauji langai, naujai išdekoruotas, 
tuoj galite keltis, priešais Marquette 
parka.

LABAI SVARUS 2 butu namas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

26-tus metus veikiančio] jstai ?’ !ŽX„S“S'

— Jonas Kernagis iš Brighton 
Parko tapo Naujienų skaityto
ju, užsisakydamas jas viene- 
riems metams per Aldoną Ka
činskienę. Naujasis mūsų skai
tytojas p. J. Kernagis yra socia
lus ir veiklus asmuo.. Jis Jūrų 

įklauso Lietuvos Vyčiams, Jūrų 
________ _  _ Į šauliams, Medžiotojų ir Žuvau- 

dcsJpIrmūnų pavyzdžiais, platinant šf seniausią Amęrikos lietuvių dienražtį, toju klubai, Anglijos-Britanijos 
klubai, Venecudos lie;l

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė Ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi I vįstM tkal* 

tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos špan

tų juo snsipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk-

goj, o pirkdami pasiteiraukite.
Du butai, medinis su skiepu ir ga-j 

ražas, švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir 
Troy.

Du butai, mūrinis, įrengtas skiepas ’NAUJAS 2 aukštu nQro namas Mar- 
auto garažas. Aveis ir 26-ta. i qUette Parke. 2 butai po 6 kambarius 
Medinis namas su geležies (Hard ir trečias gražiame beismante. Daug 

ware) prekių krautuve. Nebrangus, vertingu priedų.
Į 2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
‘garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau- 
i jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
J nuo potvynių, aluminum langai, ga- 
tįite pirkti už $41,800.
' MODERNUS 15 metų mūro namas.
2 butai ir profesionalui liuksus ofi- 

i į so patalpa. Daug priedų, Marquette
— — \ Parke, aukšta kokybė, $60,000.

M. L. S. . ? ! Į MODERNUS 2 aukštų mūro namas,
; apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 

Gausus namų pasirinkimas Marquette Parke.
pietvakariuose j

, ■ t

bar. “Naujienos” teigia, kad BUDRAITIS REALTY, 
skleidžiama rusu komunistinė

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public

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

Amerikos lietuvių nesantaikos 
papiktina Kanados lietuvius

Nepriklausomos Lietuvos 211 
nr. I. Trumpys rašo apie impor
tuotą bei' vietoj .pagamintą me
lą it taip; pradeda:

“Chicagoje Jaunimo Centras 
su dienraščiu “Naujienos” visą
laiką kivirčijasi dėl iš okupuo-1; 

ir visiems to būrelio daininin- tos Lietuvos atvežtų ir J C rodo-- 
kams. mų įvairių’ rodinrų. Dėl prieš į
- Mykolas Simokaitis iš Mar i keįs Inetl!s rod>:‘J aPsi‘ 
ietie Parko lankėsi Naniiono- z<xfe‘av,mas ■>**• iki da-

metus rodylu filmų, apsi*
ųuette Parko lankėsi Naujieno
se. Dėkui už vizitą, ankstybą 
prenumeratos pratęsimą ir už 
$7 auką. Taip pat dėkui tos apy
linkės tautiečiui, užsisakiusiam 
Naujienas vienerienis metams, 
bet pavardės prašiusiam ne
skelbti. Visi skaitytojai prašomi

skleidžiama rusu komunistinė „ . , '
paopaganda, o Jaunimo Centro J™" aPį?"d,a ~^URANCE,
vadai —kad ten 'nekalto turinio { 
filmai ir kad “Naujiems” išeina 
prieš tautybę.

Vartant praeitų metų “Nau-

BUTŲ NUOMAVIMAS—paren
kant nuomininkus

4243 W. 63rd St, Chicago 
Tęl. 767-0600.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street 

TeL 737-7200 arba 737-8534

remti Naujienas ir jas platinti, jiends”, spalio 3 dienos-laidoje* 
Visi Hetuviai kviečiami į. jas at-j Kreivėnas rašinyje “Importuo-1 
kreipti savo asmenišką dėmesį,j tas melas iš okupuotos Lietu- 
gerai su jomis susipažinti ir pa-1 vos” aprašo, kaip J. Centre Da- 
reikšti savo asmenišką nuomo- nutė Žilis-Žilevičienė suruošusi

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis * tuviu klubui, Tauragės klubui
nepr5Jdausomybės 11 j ir Čikagos lietuvių Pensininkų

i draugijai. Dėkojant iam už pre-
_ VIS __ imnnerata, o .p. ALdpnai Kačins-

* kienei Už talką platinimo vajui, 
gerą žinią malonu skelbti vi
siems skaitytojams.

— Inž. V. žiobrys, Berwyn, kė Vysk. M. Valančiaus Suau- 
Hl., pratęsdamas prenumeratą, gūsių lituanistiniai kursai. Juos

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbufig, 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9758, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. _ Laimingieji turte progos būti 
sveŠais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačių paplūdimiu, 
žaidimų kambarin, TV, telefonų Ir kitais moderniais Įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus Ir mūsų namus” 
lutorė M Miškinytė paskyrė $30 premiją Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

nę jas užsisakant. Platinimo va-| iš okupuotos Lietuvos atvežtų1 
jaus proga Naujienos siunčia-j įvairių eksponatų parodą. Pa-' 
mos susipažinimui 2 savaites veikslai daugiausia susideda iš; 
nemokamai pagal gautus pagei- Vilniaus bažnyčių ir jds parody-i 
davimus ąrbft skaitytojų prisi- tos, kaip laisvai „išvardina, ko- 
ųstus gajimų prenumeratorių, kios bažnyčios -kuo paverstos.

Pav. Katedra-paveikslų galerija 
ir koncertų sale, Kazimiero baž
nyčia - ateistiniu muziejumi ir 
pan., o šv. Petro ir Povilo baž
nyčia paversta atviru muzie--

ųstus gaįimų prenumeratorių 
adresus. „

WE SMOK OUR OWN
• Smoked chubs - Sturgeon - Trout

- Eel.
• French Fried Shrimps.
• OUR SPECIALTY - French tried 

smelts and Fish chips.
BEN'S SHRIMP HOUSE

- • 1049 W. North Ave.-
337-0263. Closed Monday s

— ..
ELECTROS ĮRENGIMAI, 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ava.
Tel. 927-3559

Visas ir visus kviečiame i didžiąją talką.

jjrxiomx pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

MADJIBNOE '
Vm SO. HALSTID FT. 
CHICAGO, IL MEM

• 3 inksto be rsfinlae pratęsia save uranumeratE, taupydamas laiką tr 
xafindanus sustrailnėjlmo Išlaidas. Priede . del.

Pavardė Ir vardas

Adresas

< Užrakau' Naujienai kaip dovana savo _ 
yra naujai skaitytojas. Priede -----------doL

Pavardė ir vardai -------------------------- - ----

kuris

Adresas

BpoDSoriaus pavardė, vardai Ir vietovė

• Platinimo vajam proga, palaikydamas lietuviška spauda ir Naujieną 
pastangas. prašau jas siuntinėti už pridedamai  doL

Pavardė ir vardai

Adresas

• Platinimo vajau* proga, 
tinimui nemokamai oe jc4

prašau siuntinėti Naujienas dvi savaitei roalpa. 
[ų Įsipareigojimu.

Pavardė ir vardai

Adresai

Pavardė ir vardai

Adresai

pavardė tr vardai

i iroiimf

— Klevelande sėkmingai vei-
RENTING IN GENERAL

Nuomos

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

UNION PIER
. . ’ 1 • lA . J- Vr 1 1 X p<tversua atviru muzie--

parėmė Naujienų- leidimą $10jlanke 10 studentų. Mokslo metų jujn Kitos bažnyčios paverstos Išnuomojamas vasarinis butas: 
o niro. Tnnor. L?-r.-J t-* J -Lrfo lofm’Tvin fn J e\ • • i________ • . auka. Jonas Bertužis iš'Brighton užbaiga buvo atžymėta pobūviu 
Parko atsiuntė $2 už kalendo- Gintaro valgykloj’e. Kursams va
rių. Tos apylirikės tautietis už- dovavo lituanistinės mokyklos

prekių sandėliais, bet ‘tai paro-.2 miegami, valgomasis ir virtu- 
dos eksponatuose niekur nepa- vė- M^dyklė ir kiti patogumai, 
minėta. Ta nutylinti ir parodos Jei vasarai “ labai žyml 
rengėja Žilis-Žilevičienė. Antra-nvuolaida- Tik yienas blokas į 
paveikslų serija esanti pakelėse ežerą. Skambinti Chicagoj vidu

mi stovėję rūpintojėliai, kurie esą dieniais 12-2 vai. p.p. tel. 434-3462

A. T V ERAS
Laikrodžiai ir brangenybės 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
TeL REpublic 7-1941

MARIJA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • Teh WA 5-2787

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, DL 60629. — TeL WA 5-2737

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
- ■- Pi ■ ? •

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė or
ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. ~ * j * , ;

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA* neieško pelno, 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000. *

SLA — apdraudžia ir^faiipomąja apdrauda — Endowment 
Insurance,-kuri ypič naudinga jaunbmti, tiekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
_ $1,000 apdrandos sumą temoka tik S3.00 metams.

SLA —kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
i savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.  

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:, 

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMIRICA C

seniai išrautė. Trečioji ekspona-į ’ 
tų grupė, susidedanti iš lietuvis- p ■■■■ --
kų meno audinių ir kitų rank- iirABEi^
darbių. Audiniuose įausta ir iš- WORMS
siuvinėta Tautos Himnas ir K/įS’ CAN 
“Tėvynė brangi mūsų”, ir kito- KILL
kių patriotinių šūkių, kurie oku- ILžEga your 
puotoje Lietuvoje neegzistuoja imm dog 
ir už kuriuos net baudžiama. „

Kokios iš to aprašymo išva- SjSŽSjS 
dos? Neperseniausiai, net pa- "■ <SComnoiife
moksluose buvo galima išgirsti, 
kad “Naujienos” bedieviškas 
laikraštis ir tas ne lietuvis, ant1 
kurio stalo toks šlamštas gulės.1
T” S Čia 4aba,r ,pafMarb' kad ta'ė jokiu klausimu nei salės sa
us bedieviškas ImkrašUs re-|vininkai lankytoiai? 0 bū- 
bgija daužau stelojasi už pa- t uk ,okį mda uke!t
ems rehgmmkus, kurie net pri- net su dtesto demonstracijo. 
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Toliau autorius patiksima, 
kad šv. Petro ir Povilo bažnyčia

Siuntiniai i Lietuva 
ir kitus kraštus 

F. NEDZINSKAS, 40*5 Archer A». 
CMcajo, HL SO*35- T*L Y A 7-WM 

_J

Matary PeM* 
INCOME TAX SERVICE 

«S9 g. MtflasraaA TeL 134-74M 
Vato pat danml Tertis*, EĮatoH 
Iškvietimai, pildomi pūlelybte pra

šymai ir kitokį blankai. t 
* . ' ~

HOMEOWNERS POLICY
F. Za polis. Agent 
320854 W. 95th St 
Everg. Park, III, 
60642, - 424-8654

State Farm Fire and Casualty Company

Bažnyčios bažnyčiomis, šaky- v>We, nėra uždaryta. Tokiu 
čiau kunigų monopolis, ir antra te,«imu «alima Pada^'b 
vertus, jos dar ne visos uždary--žalos’ nes meIas Panaikina tei- - 
tos ir jose dar galima melstis. s^ę- 
Iš čia dar galima nusiųsti reli-Į Bebaigdamas savo straipsnį} 
ginių paveiksliukų, ir jie gau- ir nurodydamas dar vieną ne 
narni. ’Naujienų padarytą klaidą, auto-

Tačiau, kaip su Himnu ir ki- rius taip rašo ir klausia: 1
tais patriotiniais šūkiais? Ten' “Kad rusai lietuvių papročius 
uždrausti netik tokie šūkiai, bet ir visą tautybę naikina, tai 
ir tautiniai ženklai. Pavyzdžiui,1 mums suprantama, nes jie Lie- 
Švenčionėlių bažnyčioje vienoje tuvą tik dėl to ir okupavo, kad . 
vėliavoje buvo įsiūti Gedimino ją sunaikintų. Bet kaip suprasti į - 
stulpai — tai kompartija parei- šiapus esančią dvasiškiją, kuri 
kalavo iš bažnyčios išimti tą rusams talkininkauja?” 
vėliavą arba iš vėliavos Gedimi-j Žinoma, autorius rašo ne apie« 
no stulpus. O čia dabar rėkia- visus kunigus, o tik apie mažą} 
muoja, kad ten net lietuvių Tau- jų dalelytę, 
tos Himnas galimas ... Įdomu,- ; ij 
kodėl tai parodos rengėjai nes-'
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Bebaigdamas savo straipsnįj

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL A Aaaoclatee 

2649 We«t 63rd Street, 
Tel. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais teL RE 7-5047. 
Raštinė veiki* jau daujtiau kaip 

40 metų, patarnaudama klientams.
------------------- - 7

K. PetrokaitiR /

Apdraustas perkrauetymae 
iš įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

Tai. 376-TM2 arba 376-5996




