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AFGANISTANE SUŠAUDĖ 3.000 KALI
AR IŠKELS LIETUVOS REIKALUS 

MADRIDO KONFERENCIJOJE?
Artėja Madrido konferencija, kur bus svarstomi Europos rei

kalai. Washingtonas jau tam stropiai ruošiasi. Mums labai svarbu, 
kad toje konferencijoje būtų iškelti Lietuvos reikalai. Tuo klau
simu norėdami padaryt: spaudimą į vyriausybę net keli kongres- 
manai buvo pasiūlę atitinkamas rezoliucijas. Dabar tų rezoliucijų 
svarbiosios mintys sujungtos į kongresmąnp Edwardo Derwinskio 
rezoliuciją Nr. 147,-kuri buvo paruošta daugiausia prisidedant 
VLIKo pirmininkui;

Daug nuo mūsų pareis, ar bus 
primta rezoliucija, skatinanti 
JAV vyriausybę, kad Madrido 
konferencijoje būtų iškelti Lie
tuvos reikalai. Mes galime reikš
mingai paveikti, siųsdami laiš
kus savo kongręsmanąms ar te- 
Jefonu juos paskatindami pa
remti House Concurrent Resolu
tion . 147, .pasiūlytą* kpng^ Pęr- 
-winskio. Sukruskimę paskatiųti 
. savus kongręsmanųs balsuoti už 
šią rezoliuciją.- Tai, svarbų Lie
tuvos reikalui. Ligšįol šią rezo
liuciją yra parėmę virš 50 kon- 
gresmanų, o reikia, kad prie jos 
pravedimp prisidėtų bent 100 
.kongresmanų, kad jiį Patektų 
.į Ųžsįenip,JleikaĮų. Komit^tą^

riaus valdyba: pirm. A. Pautie- 
nis, vicepirm. O. Jokūbaitienė, 
J. Virbalis ir K. Karalis, A. 
Mackųvienė, Br. Nainys, B. Nat-
kevičiūtė bei pakviestieji orga- ‘ 
nizacijų -- ir visuomenės atsto
vai: J. Stempužis — Tėvynės 
Garsų radijo; V. Gedgaudas — 
“Dirvos” red., A. ■ Laikūnas — 
spaudos, A. Jonaitis — karių , 
Ramovės, V. Jokūbaitis 
ALTos tarybos, B. Aukštuolis 
— Pabaltiečių komiteto, J. Bud
rienė — skautininkų dr-vės, St. 
Sankalaitė — vyčių. Komitetas 
bus dar papildytas kitais visuo
menės atstovais. (Elta)
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.„ AMERIKOS LIETUVIŲ ‘ 
KONGRESE KALBĖS 

ROMAS GIEDRA

Prieš trejetą mėnesių iš Lie
tuvos atvykęs okupantų kalin
tasis Romas Giedra dalyvaus 
Amerikos Lietuvių Kongrese 
Clevelande spalio 13-14 d. ir pa
darys pranešimą apie save iš
gyvenimus bei apie padėtį Lie
tuvoje. R. Giedra yra ryžtingai 
pasireiškęs kaip tautinio pasi
priešinimo aktyvistas.

GENERALINIS KONSULAS
- A. SIMUTIS APIE 
LIETUVOS ATEITĮ

Lietuvos generalinis konsulas 
New Yorke p. Anicetas Simutis 
spalio 13-14 d. dalyvaus Ameri
kos Lietuvių Kongrese Cleve
lande ir ten1 turės paskaitą te
ma: “Lietuvos laisvės viltys šių 
laikų tarptautinių įvykių rai- 
doje”.---------------- ---------- ---

S »
UOLIAI RUOŠIAMASI 
AMERIKOS LIETUVIŲ 

. KONGRESUI

Amerikos Liet. Tarybos pir
mininkas dr. K. Šidlauskas ir 
sekr. inž. Gr. Lazauskas liepos 
14 d. buvo nuvykę į Clevelandą 
ir ten su vietine ALTos vadovy
be ir kitais komisijos nariais 
smulkiai aptarė Amerikos Lie
tuvių Kongreso paruošiamuo
sius darbus.

Kongresas įvyks spalio 13-14 
dienomis Clevelande; kongreso 
rengimu rūpinasi ALTos sky-

Izraelis nori naujo..
Ų. " kabineto. ,, ,

TEL AVIVAS, Izraelis. — Iz
raelio spauda, radijas ir visuo
menės veikėjai reikalauja, kad 
Izraelis, pasekdamas prezidentą 
Carter, padarytų pakaitas savo 
kobinete. Kabineto nariai guli 
ligoninėse — Beginąs ir Daja- 
nas; Egipto prezidentas kalbasi 
tik su opozicijos atstovais, o ne 
su valdžios atstovais, o karo mi- 
nisteris Weizman visai nesikal
ba su Beginu ir Dajanu. Jis ne
kreipia dėmesio į kabineto nu
tarimus, bet kasdien siunčia ge
rai ginkluotus karius ir degina 
palestiniečių centrus. Jis visai 
nesirengia kalbėtis su Beginu. 
Jeigu reikia, tai tegu Beginąs 
kalbasi, sako, kuris, krešulio 
kankinamas, iš viso kalbėti ne
begali.

Pasakojama, kad karo minis- 
teris prašys Aukščiausią Izrae
lio teismą uždrausti Beginui 
steigti—naujas—kolonijas Sama- 
rijoje.

Iz-

Izraelio kariai įsi
veržė į Libaną

LONDONAS, Anglija. — 
raelio karo jėgos, nekreipdamos
dėmesio į bandymus klausimą 
kelti Jungtinėse Tautose, trečia
dienio rytą ir vėl įsiveržė į pie
tų Libaną. Izraelio kariai užėmė 
Libano kaimą, gulintį 6 kilo
metrus nuo demarkacijos lini
jos. Kaip vakar jie sudegino 
vienus užimtus palestiniečių na
mus, taip ir trečiadienį padarė 
šiame kaime.

Sovietų kareiviai peršovė du kiniečius pasie nyje. Incidentas įvyko šiaurėje, netoli 
pagrobtos Mongolijos. Kinija įteikė griežtą protesto uotą.

rusuV

KALENDORtLIS

Liepos 26: Ona, Joakimas, 
Greitutė, Meilė, Gluosnis.

Saulė teka 5:37, leidžiasi 8:16.

Oras šiltas, drėgnas, gali lyti.

— Alžyro generolų triumvi
ratas artėja prie nuomonės, kad 
demokratija gali būti naudin
giausia valdymo forma.

— Mula Chomeini uždraudė 
iraniečiams gerti vyną, išskyrus 
pagamintą iš savo ūkyje augin
tų vynuogių.

— Gydytojai nepajėgia paša
linti krešulio, kuris kliudo Be
gino regėjimą, • '

VALDŽIA TIKTAI DIENOS METU VALDO 
PUŠŲ AFGANISTANO TERITORIJOS

WASHINGTON, D.C. — Iš 
Kabulo išskridusieji Amerikos
konsulato tarnautojai tvirtina, 
kad paskutinėmis* dviem savai
tėmis labai padidėjęs teroras vy
riausybės valdomoje Afganista
no dalyje. Antradienį sekreto- 

j riaus Cyrus R? Vance pavaduo- 
į tojas Hodding Carter pranešė, 
kad paskutinėmis dienomis Ka
bule padidėjęs teroras, todėl 
JAV Valstybės Departamentas 
patarė visam šimtui Amerikos 
konsulato tarnautoju pasinau
doti proga ir išvažiuoti iš Kabu
lo, o šiandien išskridusieji JAV 
ambasados tarnautojai tvirtina, 
kad paskutinėmis dviem savai
tėmis vien tik Kabulo kalėjime 
sušaudyti 3,.000 afganistaniečių, 
sėdėjusių kalėjime nuo praeitų

I metų.

Neramumai Afganistane pra- 
■ sidėjo praeitais metais, kai ka
riuomenės štabo viršininkas pa
darė-perversmą. nužudė ne tik 
prezidentą, premjerą, ministe- 
rius ir jų šeimas, bet pasikvietė 
sovietų valdžios patarėjus poli
cijai sutvarkyti. Ji. esą. buvusi 

! nepatikima, gyveno kyšiais, vis
ką pranešinėjo krašto priedams. 
Valdžios priešak'n kariuomenės 
štabas padėjo JAV ambasados 
Washingtone tarnautoją N. Ta-

Į nakal._ Pastarasis,— bek!ausydą-_
mas policijai atsiųstų rusų pa
tarėjų, areštavo visus buvusius 
įtak’ngesnius valdžios žmones ir 
jų šeimas. Vėliau pradėjo kišti 
Į kalėjimą stambesnius žemės 
savininkus, atsiradusius Kabule, 
didoką skaičių policininkų, o dar 
vėliau į kalėjimus pradėjo kišti

Prez. Sadat kalbėjosi 
su opozicijos vadu

KAIRAS. Egiptas. — Egipto 
prezidentas Sinajaus kalnuose 
buvo susitikęs su Simon Peres, 
Izraelio opozicijos vadu. Sada- 
tas turėjo susitikti su M. Begin, 
bet pastarasis dar tebeguli Tel 
Avivo ligoninėje. Gydytojai 
stengiasi jam pašalinti krešulį, 
kuris sukelia . didokus skaus
mus. Gydytojai nustatė, kad Be
gino sveikata žymiai silpnesnė, 
negu jis norėtų.

Beginą labiausiai nervuoja 
Likud partijos nariai, reikalau
dami išmesti Beginą iš partijos. 
Tada jis turėtų trauktis ir iš vy- 
riausvbės. V

RUSAI PERŠOVĖ DU KINIJOS PASIENIO Azijos i°r°se ne ZUVyS, ‘remiimai
JAV 7 isjs Laivvnas “ietų 

Kinijos vandenyse ’’ a pilnu 
tempu užimtas g^' ^ejimu pabė
gėlių ir tremtinių iš komunistų 
naujai užgrobtų šalių. Savo 
pajungtose šalyse komunistai 
kariauja savo tarpe ir pabėgę- i 
liams kontinente nebėra vietos I 
ir niekas jų nebepriima. Trem- Į 
tiniai sukemšami į senus laivus į 
ir išvelkami į niekam nepriklau
somas jūras, kur paliekami li
kimo valiai.

Prezidentui Carteriui priža
dėjus gelbėti. 7-ojo laivyno to
limų skridimų patruliniai lėk- buvusius karius, kurie nepritarė 

žiaurioms perversmo priemo
nėms ir reikalavo demokratinės 
tvarkos.

į

i Per metus Kabulo kalėjimas 
Vakarų Vokietijos transporto ! buvo tiek prigrūstas, kad' dau- 

laivas antradienį su 110 vietna-1 giau žmonių jau nebetilpo. Su- 
miečių. išgelbėtų pietų Kinijos gimtiesiems, turėjo _ ruošti . teis- 
Jūros . vandenyse, atplaukė į ! mus. bet pagal veikiančius Įsta- 
Kuala Lumpur. Mnla’Z'ioje; kl- j tymus teismai negalėjo suimtų- 
tas Vakaru Vokietijos laivas su I ių teisti, nes nebuvo įrodymų. 
261 pabėgėliu antradienį 

MORISEY. Naujoji Ginėja —j ’ 
Papuasų vyrai tiek tarp savęs 
susipyko ir susiėdė, kad niekas 
nepajėgia jų- apraminti. Kova 
prasidėjo prieš 3 mėnesius, kai 
vienos papuasų giminės vyras 
buvo užmuštas kitos giminės 
kalne. Už kelių dienų buvo nu
žudytas vienas kitos giminės 
vyras. Dabar tos žudynės tiek 
įkaito, kad nekas nepajėgia ko
vojančių ir kerštingų papuasų 
suvaldyti.

Naujosios Ginėjos vyriausybė 
malūnsparniais pasiuntė laisvus 
policininkus, kad suimtų ka
riaujančius papuasus, kelis nu
baustų ir sustabdytų muštynes. 
Papuasai dažnai taip įniršta, 
kad visus giminės vyrus išžudo. 
Moterys į kovas nesikiša. Jos 
sveikina laimėtojus.

KINIJA REIKALAUJA SUSTABDYTI VISAS 
PASIENIO PROVOKACIJAS

PEKINAS. Kinija. — Pekino vietoje. Jau anksčiau sovietų j 
vyriausybė trečiadieni pasiuntė i malūnsparniai sukinėjosi virš i 
Maskvai labai griežtą notą dėl ■ Kinijos pasienio kaimų. Tuo rei- 
vis dažnėjančių sovietų karių 
užpuldinėjimų ant Kinijos pa
sienio sargu. Kinija pranešė 
Maskvai, kad josios kareiviai 
visai be pagrindo peršovė du Ki
nijos pasienio sargus. Kinija 
buvo besirengianti spalio mėne
sį pasiųsti savo atstovus j Mask
vą ir pradėti pasitarimus san
tykiams pagerinti, bet jeigu so
vietų valdžia tęs provokacijas, 
tai tada nebus jokios prasmės 
pradėti pasitarimus.

Sovietų kariai, neturėdami jo
kio pagrindo, peršovė vieną Ki- 
nijos pasienio komisarą ir vie
ną civilį. Maskva pripažino, kad 
taip atsitiko liepos 16 dieną, bet 
pažymėjo, kad kiniečiai buvo 
įsibrovę į Sovietų Sąjungos 
ri tori ją.

MASKVAI ĮTEIKĖ 
GRIEŽTĄ PROTESTĄ

Kinijos vyriausybė, antradie
nį patyrusi apie Kinijos pasie
nio sargų peršovimą, įteikė so
vietų ambasadoriui Pekine la
bai griežtą notą, ragindama 
tuojau sustabdyti visas pasienio 
provokacijas. t

Užpuolimas padarytas kalnų 
srityje, Sjnkiang regione. Dvi
dešimties sovietų karių būrys 
paleido kulkas į pasieniu einan
čius du kiniečius. Be jokio įspė
jimo, be jokios provokacijos, 
rusų kareiviai nušovė Li Bao- 
kiną ir peršovė Burumbutugą. 
Kinijai reikalauja sumokėti pa
darytus nuostolius ir sustabdyti 
pasienio provokacijas.

Kiniečiams labai nepatinka, 
kad du sovietų helikopteriai 
įskrido į Kinijos teritoriją ir la
bai žemai sukinėjosi . užpuolimo

kalu rusams- pasienyje buvo 
įteikti protestai.

RUSAI PROVOKUOJA 
INCIDENTUS

Kinijos vyriausybės įte:kta 
nota sako, kad sovietų karo jė
gos jau ne vieną kartą buvo įsi- 
veržusios Į Kinijos erdvę ir 
skraidė virš pasienio kaimų ir 
gyventojų ūkių.

Kinijos vyriausybė protestuo
ja prieš šias pasienio provokaci
jas ir reikalauja, kad sovietų 
valdžia suvaldytų Kinijos pasie
nyje esančias sovietų karo jėgas:

tuvai dieną iš dienos skraido 
ieškant tų pabėgėlių ir teikdami 
pagalbą. Ir Vakarų Vokietija 
dalyvauja gelbėjimo akcijoje.

te-

Policija skuba 
laukiniu raminti

— Alkoholikų tėvų vaikai daž
niausiai esti nesveiki, turi de
fektus.

Tikrina arabu investi
cijas JAV-se

WASHINGTON," D.C. — At
stovų rūmų pakomitetis įparei
gotas ištirti naftos kartelio pa
darytas investicijas Amerikoje. 
Kongreso atstovai jau žino, kad 
arabai, gavę dideles dolerių su
mas už nepaprastai brangią naf
tą, yra nusipirkę liukusinius 
namus, bankus, ūkius, krautu
ves ir kitokias vertingas nuosa
vybes: Be to; arabai-turi didoką 
skaičių hkcijų Amerikos naftos 
bendrovėse ir transporto srityje. 
Kongreso atstovams ir eiliniams 
amerikiečiams bus lengviau da
ryti - sprendimus, kai jie bus 
tiksliai informuoti apie arabų 
turimų dolerių investicijas Į 
Amerikos pramonę ir prekybą.

Anglys — Illinois valstijos 
energijos šaltinis

SPRINGFIELD. III. — Sekre
torius Dixon pareiškė, kad ang
lys yra pats didžiausias Illinois 
valstijos energijos šaltinis. Kraš
te yra daug anglies, tik reikia“ 
juos kasti ir 
gubernatorius O

i tebe- i Tada nutarta naudoti sovietu kuo daugiau
i ' ’ i -i buvo 80 mylių atstumo nuo 1
kranto. Valdžios pareigūnai pa
reiškė. kad tie pabėgėliai bus 
apgyvendinti V. Vokietijoje.

— New Yorko teisėjas apskai
čiavo. kad moteris, prižiūrėda
ma vaikus ir vyrą, per metus 
turėtų uždirbti $35.000.

— Neįprastas skystis nauja
gimio akyse gali būti pirmas 
kūdikio vėžio pažymys, 
gydytojai.

sako

siūlo

patarėjų pasiūlytą rusišką me
todą: šaudyti kalinius pagal po
licijos nurodymus, be jokio teis
mo. Praeitom dviem savaitėm 
jau sušaudyta 3.000 kalinių. 
Šitas teroras privertė Valstybės 
Departamentą įsakyti ambasa
dos tarnautojams išskristi iš Ka- 

j bulo. Sostinės policija gali su
šaudyti kelis amerikiečius, o vė
liau atsiprašyti, kaip jau kartą 
padarė.

Nur Tanakal vyriausybė die
nos metu valdo apie pusę Afga
nistano teritorijos. Naktį joks 
pareigūnas nedrįsta išvykti iš 
Kabulo. Kalnuose gyvenančios

naudojimą.

vartoti. Illinois
Thompson siekia

platinti anglių

džios. bet amerikiečiai palaikė 
ryšius su naujais valdovais ir 

prekybos ryšius.
-erikos konsu-

nes tikėjosi, kad 
us Washingtonas pripa* 

Ttnakal vyriausybę, bet 
pi. pažinimas nebuvo pa-

vedė
Tanakal oivšė 
la n'

— Jordanijos politikai
karaliui gauti iš JAV reikalingą
saugumą, tai ji bus tikra, kad įvairios afganų giminės kontro- 
niekas Jordanijos neužpuls. -liuoja pasienį su Pakistanu ir 

--------- --------- į Indija. Susidaro įspūdis, kad
— Amerikos karo vadai ma-1 Tanakal suks Afganistaną į šo

no, kad JAV daliniams būtų vietų orbitą, nors krašto gyven- 
lengviau apginti arabų žemes, tojai priešinasi tokiems pla- 
negu duoti jiems ginklus ir 
laukti, kad jie apgintų savb 
žemes.

nams. .. .
Nuo perversmo dienos JAV 

nepripažino naujos .Tanakal vflU

zins 
toks 
siustas i Kabula. “......  —-- fc— —

Amerikos pareigūnai labai 
atidžiai sekė, ką Tanakal vyriau
sybė darys su policija ir su| kraš
to kontrole. JAV negali pripa
žinti vyriausybės, kuri nekon
troliuoja savo teritorijos. Val
džiai radę jus šaudyti kalinius 
be jokio teismo, tas pripaž.rū
mas, matyt, dar toliau bus ati
dėtas. nes JAV nenori pripa.. n- 
ti savivaliaujančios valdžios. 
Dauguma tarnautojų išskris šio
mis dienomis, bet JAV konsulas 
ir toliau .pasiliks Kabule.



STASYS JUŠKENAS

ŽURNALAS “SVEČIAS”
(Tęsinys)

Bet didžiausias Juro "arkliu
kas” tai buvo tautosakos pa
minklų rinkimas, ir toje veiklo
je dalyvavo visa šeimyna bei 
pažįstami. Deja, k 1 a stingoji 
džiova per anksti nutraukė gy
venimą gabaus vaikino, kuris 
Nemuno vagą rcgul’uojant pra- 
r i samdė virėja rnt žemsemės, 
kad t’k nepražiopsojus kokią 
nors senovės iškaseną. Jo ar- 
chcologinus radinius perėmė 
Karaliaučiaus "Prussia” muzie
jus, tautinius rūbus ir kitus 
materialinius kultūros pamink
lus prietelius Helsinkio prof. 
Niemi, gi rankraštinė medžiaga 
pirmoje eilėje teko prof. Kur
šaičiui. nuolatiniam Paskalvių, 
lankytojui. Neišmanėliai žmo
nės, deja, sunaikino daug taria
mai "pagoniškos medžiagos” ir 
lik nedidelė dalis liko šeimos 
nuosavybė, atskiru tomu ją iš
leido Kauno Tautosakos Archy
vas.

Bene uoliausias Juro talkinin
kas buvo jaunesnysis jo brolis 
— Mikas ((1876-1945), laikrodi
ninkas, amato išmokęs pas dėdę, 
taipogi Miką, ir išlaikiusį meist
ro egzaminus. Abiejų Mikų ju
velyrinės krautuvės Žiliuose, 
Gastuose bei Tilžėje buvo gerai 
žinomos lietuvininkams šiapus 
ir anapus senojo rubežiaus. Sie
niniai laikrodžiai su įrašu “Miks 
Banaitis” kabojo ne vieno lie
tuvininko stuboje, o reklamos 
kone pusę šimtmečio tilpo ka
lendoriuose bei laikraščiuose.

Beje, visi broliai tarnavo prū
sų kariuomenės lietuviškuose 
pulkuose. Kristupas — pirmam 
lietuvių raitos lauko artilerijos 
pulke Gumbinėje, Juras pas Lie-

tuvos Ulonus Įsrutėje, o Mikas 
— pirmame Prūsijos kttfiigaikš- 
čio Boguslavo Radvilos vardo 
pionierių batalione Karaliaučiu
je (Erstes Pr. Pionerbatafllion 
Boguslaw Radziwill). Deja, Mi
kas iš tarnybos grįžo invalidu, 
nustojusio 75'i darbingumo. 
Vis tiek jį mobilizavo pirmame 
kare, gavo geležinį kryžių, o 
paskui atėmė pensijėlę, išmokė
dami kompensaciją infliaciniais 
grašiais “Der Dank des Vateir 
landės ist dir gewiss!”

Karo išgyvenimai tik sutvir
tino Miko įsitikinimą, kad teisė
tai griuvo santvarka, per šimt
mečius nusikaltusi niekinant ir 
engiant tikruosius krašto gyven
toj us. Jo ir daugelio kitų nuo
mone, ateitis Rytprūsiams tebu
vo sandraugoje su pabaltiečiais 
kaimynais, ir kad lietuvinin-. 
kams vieta būti vienoje valsty
bėje su kitais lietuviais — tarsi 
tarpminkais ateities gyvenimui. 
Todėl jis pasisakė už Mažosios 
Lietuvos susijungimą su visa 
Lietuva.

Deja, politika nuėjo kitais ke
liais. Sveikatai pablogėjus, Mi
kas liko Tilžėje sesers ir brolio 
globoje, atgaivino juvelyrinę 
krautuvę; toliau su prietėliais 
organizuodamas kultūrinį lietu
vininkų gyvenimą. Buvo pasku
tinis Vokietijoje Lietuvių Susi
vienijimo reikalų vedėjas. Prieš 
šią organizaciją ir nukrypo pa
grindinis atgyjančio vokietinin
kų nacionalizmo narsas, jų dir
vose, kerštingumo trąšose išau
go hitlerystės piktžolės, kuriems 
“išnaikinti visa kas lietuviška” 
buvo ne šūkis, bet veiksmo 
instrukcija.

Lietuvybės išlaikymas tampa 
nusikaltimu — lietuvininkai pir
mieji ir seniausi hitlerininkų 
priešai, tik paskui žydai, social
demokratai, komunistai, tai 700 
kovos metų tradicija. Šiandien 
žinom, koks finalas. Didėjantis 
teroras pasiekia pirmąjį kulmi
nacinį tašką ' 1935 m., kuomet 
Lietuvos valdžia drįsta nuteisti 
Klaipėdos nacius ir juos išva
dinti krim'naMstais.

Tilžėje įvyksta ne tik ■‘žėmai- 
č.o korimas^’, bet lietuvįninkų 
užpuolimas, Jarsi repeticija, vė
lesnėms “Kristallnacht” aken- 
jčms prieš žydus. Pogromų 
centre kaip tik Banaičių krau
tuvė bei namai miesto centre — 
čia įelieka nei sveikos 
langų, 
parašo 
ainiais 
Kauno
Lietuvos pašte išvogę, pristato 
Tilžės gestapui. Kartu su Miku 
suimams (nepilnametis) Kristu
po sūnus Valteris, kuris netru
kus išmestas iš gimnazijos gau
na bėgti Lietuvon. Miką nutei
sia penkis metus kalėjimo (pa
leidžiamas tik karui prasidėjus,
ir kasdien laukia pasiuntimo į - 
koncentracijos stovyklą). Į

Gestapininkai įtūžusių me- j vedimu jiems duoda stiprybės jokio priekaišto, nei blogo žo- 
mellendėrių sustiprinti,' tęsia 1 atlaikyti šiuos bandymus. Kris- , džio, veikiau užuojauta prie- 
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sienos, 
Mikas 

antina-.
vieną

durų ar iškabos.
korespondenciją
perspėjimais į

laikraštį. Nacių agentai <

TITANAS Venera

persekiojimo politiką, kurios 
centre dabar atsidūrė Kristupas, 
Elzė, duktė Jieva. Jai blokuoja 
kelią študijupti aukštesnėje pre-

tupas ir Elzė lieka “Bennende šams, dar gilesnis pasitikėjimas 
Kirche” sąjūdžio ir Evangelis- 1 Dievo vedime. Net ir tada, kai 
che Gemeinschaft brolijos na- i anglų fosforo bombomis padeg- 
riais, palaikomi kitų surinkimi- ta, sudegė visa Tilžė imtinai su 

liudininkų, | šeimos namais. Trys senukai

JUOZAS ŽEMAITIS

Skaudus jausmas ir neišdildomas vaizdas
9 šįmet, liepos mėn. 17 dieną 1 
j ankstų rytą, suėjo lygiai 40 me
stai, kai Rytprūsių lietuviškoje 
;žemėje, ir xisai netoli nuo tuo- 
Į laikinės nepriklausomos Lietu
vos ribų, atsiskyrė su šiuo pa
sauliu buvęs Lietuvos karo avia

cijos kapavnas Steponas Da
rius ir jo draugas — bendrake
leivis Amerikos lietuvis Stasys 
Girėnas.

Abu ryžto kupini vyrai 1933 
metais liepus 15 dieną 6 valandą 
24 minulę ryto paliko Ataeriko's 
krautus, ir, jau su gerokai su
dėvėtu lėktuvu, perskridę pla
tųjį Atlantą, to pačio liepos mė
nesio 17 uieuos ankstų rytą, ne
toli gimtosios žemės, susitikd 
su giltine, kuli juos abudu ten 
ir prarijo.

1933 metų liepos mėnesio vi
duryj, t- y. liepos mėnesio 15 
dieną atvykau į Nidą paatosto
gauti, nes kaip tik tais pačiais 
metais Nida buvo paskelbta an
trąja Lietuvos jūrine vasarvie
te. Ten pat sutikau jau vasaro-

I j antį tuolaikinį Lietuvos teisin
gumo miaisterį Aleksandrą Ži
linską — veiverietį (gimusį Vei
verių miestelyje) ir mano tėve
lio jaunystės ir mokslo draugą. 
Apsigyvenau jo nuomojamoje 
viloje. Tiek liepos men. 15-tos. 
tiek ir 16-tos dienomis ir vaka
rais praleidom’daug laiko prie

narsuolius vyrus ir mūsų tėvy
nę ...”

— Kas Nyko? — garsiai sušu
kau.

— Barsi nelaimė, Juozapėli
(taip jis mane vadindavo), bai-
si nelaime.

Kurį laiką tęsėsi visiška tylą. 
Aš bijojau ir prasižioti, ir ką 
nors klausti. Praėjus porai mi
nučių, mmisteris pradėjo atsi
peikėti ir ėmė kalbėti.

— Mūsų iakūnų-didvynų lėk
tuvas nukrito čia pat už lango
— arti prie savosids tėvynės, 
lietuviškoje žemėje — Soldino 
kalnelio eglyne, ir jų, žinai jų
— Dariaus ir Girėno jau nėra,
_ _ tyliu, bet labai liūdnu balsu 
man viską paaiškino.

Ir vėl užviešpatavo tyla, bet 
aš pastebėjau, kad mano “dėdė” 
kaž ką galvoja.

— žinai, Juozapėli, važiuo
jam į Soldiną mūsų žuvusius 
didvyrius aplankyti. — Aš ma
nau, kad vokiečiai mane, kaip 
oficialų Lietuvos asmenį ir mi-

leis be i oi maltinių. Tųpj pat 
įsakysiu šiojeriūi' p^hįeti ma
šiną. ;

yiskas. vyko labai ^gfeĮiai ir 
prie įvažiavimo' į, Vokietiją ri
bos užtrukome kokia 13,’minu
čių. Pirmą valandą į>b-i>?ėtų jau 
buvome Soldino policijos vado 
(tikrai neprisimęfiu,- bet rodos 
jo pavardė buvo bavariška, kaž 
kas panašaus į Biekerie ar Pies- 
perle) būstinėje- Vokiąs Buvo 
gana mandagus ir^rtMbjaų pasi
siūlė mus inivažti į tragedijos 
vieta.

Privažiuoti prie npiaumės vie
tos nebuvo galiūfa; apiėĮ puski
lometrį ėjome pėsti? ėglių su pu
šų mišinių’ apaugusiu kalneliu. 
Neužilgo pastebėjome prosvai- 
štę, kuri sudarė sprogusios bom
bos vaizdą. Tuojau pasirodė 
plačiai issibarsčiūšios 1-ėkttfvtf 
dalys: suiankstyti ir nuplėšyti 
sparnai, išniręs iš liemens mo- 

; ■“(Nukėfta'l b psL

kybos mokykloje, sabotuojama ninku, net Jehovos 
juvelyrinė krautuvė siuvvkla. nors kiti juos koliotų “kudlo- likę be namų vis tiek atsisakė , 

tais lietuviais pagonimis”. Ne evakuotis, kėlėsi nuo vieno pas radio besiklausydami žinių apie 
“ąžuols drūts” prie Nemunėlio kitą ūkininką, kol juos į traukinį mūsų drąsuolių begalo’ rizikin- 
išlaiko tokias audras. Toki lūž- pasodinę išvežė pas dukrą Jievą SU skridimą. Abeju širdyse kun- 
ta. Veikiau pamario nendrelei 4 į Vakarų Vokietiją. Į kuliavo džiaugsmas, kai vėlų
palyginsi Kristupo Banaičio bū-j Čia Vestfalijos žemėje Kris-1 liepos 16-tos vakarą sužinojo- 
(įą nendrelė, kurią audros ' tupui teko išgyventi trečią sa- ine> kad mūsų drąsuoliai jau 

skandina, kuri svyra, Į vo amžiaus trečdalį. Vokietijos priartėjo prie Vokietjios kran- 
i pietuose mirė jo žmona Liėnė, 1*4- Su tikrą viltimi, kad tas lie

tuviškas arelis ryt tikrai nutūps 
Kauno aerodrome, nuėjome bent 
kiek pailsėti.

Liepos mėnesio 17-tos dienos 
rytas buvo miglotas ir lietingas. 
Nežiūrint, kad tokiam orui esant,

Nepavykuš ekonominiai par
klupdyti aukų, gestapas grie
biasi šlykščiausių priemonių iš
ardyti Kristupo moterystę: tero
ro. neatlaikius, nuo šeimos atsi
skiria jo žmona Liėnė.

Tiktai tėvų paveldėtas gilus 
tikėjimas, žinojimas žmogų 
tesant svečiu šioje žemėje, be
sąlyginis pasitikę j imas Dievo j yis vanduo iki kaklo. Iki naujos 

.. Ja-/ I audros.

ta. Veikiau pamario nendrelei , į Vakarų Vokietiją, 
palyginsi Kristupo Banaičio bū- Į <

blaško, 
pasinėrus vėl iškyla, linksta, bet 
lieka, riedžiūsta, nei lūžta, nors

Announcing a new interest rate for 
U.S. Savings Bonds:

i

Vos sulaukus iš kalėjimo grį
žusio brolio Miko. Kristupo šei
myną užpuola nauji pavojai, kai 
Hitleris Stalinui pardavė Lietu
vą: 
kratos, areštai, užsipuolimai. 
Lietuvininkus norį varu išva
ryti “į Rusiją”, kūr jų laukia 
“sąjungininkai”. Kristupo šeima 
nepasiduoda — čia gimėm, čia 
ir mirsim, lietuviais buvom, kai 
Lietuvos dar nebuvo, tokiais 
liksim, kai jos nebėr, gaudykit 
vietoje, surakintus gabenkit, iš 
čia neisim, nebent mūsų lavo- 
nūs nuneškit. Kažin kuo visa 
tai būtų pasibaigę. Bene padėjo

i po karo pabaigos vėžiu mirė ir 
! politkalinys brolis Mikas, pas- 
! kui Elzė. Naujas smūgis buvo 
r sūnaus Valterio sveikatos suiri- i
Į mas karo pabaigos vergų išda- 
' voje, sunkiai teko verstis pade-
idant dukrai išauginti keturis lytinis miegas nelengvai leidžia t • - _ - _ - _ X • T • •I-’I- • sz -1i vaikus. Kiek ir ! vargų patyrė 

.— .tikėjimas 
buvo jam ramstis ir stiprybė. 
Griežtai jis atsisakė net ir pra- 

. syti pagal įstatymą jam tikrai 
| priklausančią kompensaciją už

i Q ‘ 7 • - • -a- inacių persekiojimą. Nebuvom
' prieš Hitlerį, kad mums už tai 
sumokėtų, sakydavo. Gražiausia 
amžiaus pabaigoje senukui do- 

i vana buvo kun. Trakio sveiki- I
i nimai iš Evg. Bažnyčios darbuo- 
į tojų suvažiavimo. Džiaugėsi, 
j kad ne per toliausia apsigyvė^

‘k . » v JLXAV1X XX V

vėl tardymai/ grasinimai, Kristupas_Banaitis
akims atsimerkti, visdėllc- iš lo
vos įsįrįtau ganų anksti..Nusku-. 
bėjęs savo “dėdės” (taip aš mi
nister} vadindavau) kambarin, 
tiesiog apstulbau. Iš radio eina 
kaž koki neryškūs balsai, o ma
no “dėdė’ sukniubęs ant radio 
staliuko ir garsiai eiinanuoja:

.“O, Viešpatie, Viešpatie, ko
dėl taip žiauriai nubaudei tuos

Here s some great news for 
all Americans. On June 1,1979,— 
the interest rate on United 
States Savings Bonds, Series E 
and H, was increased to 6V2U.

This 61/2% rate will apply tu 
new Bonds and to all outstanding 
ones, too. For Series E Bonds 
that have not reached original 
maturitv of 5 veal’s, the 
improved yield will be received 
as a bonus when the Bonds 
mature. For older Bonds and 
Notes, and forgeries H Bonds, 
the increase tikes effect with 
their next semiannual interest 
period, beginning on

Bonds are getting better all the 
tiine. This interest rate,
together witli’the tax advantages 
available, makes Savings Bonds 
even more attractive.

And when you buy Savings 
Bonds through the Payroll 
Savings Plan at work, or the 
Bond-a-Month Plan where you 
bank, Bonds are still the most 
convenient, easiestf safest way, 
to save.

If you haven’t thought 
about Savings Bonds for awhile, 
this is the kind of news that 

should intrėa^e your 
interest.
Bonds are a tetter 

buy than ever before.

dukters Jievos sužadėtinis (Va j nęS pensininkas pasiuntinys Lo- 
karų Vokietijos vokietis. Tilžėje J]ęyS) grįžęs iš Indijos, išsvajotos 
atlikęs karo tarnybą) ir jo pa- ! jaunystės sapnų šalies.
žintis. Gestapas isšigėiido (visos i
šunybės, mat, bijo viešumos!), j .Kristupas Banaitis 1977. 
Gestapas nutaria iškeldinimą į Vtii.g d. eidamas 99 metus, pil- 
Lenkija (Aussiedlung ins Gene- ; r’°.ie sąmonėje, pilnu tikėjimu... 
ralgoufernement) atidėti iki I kaPus palydėtas būrio savųjų 
karo pabaigos (End^eg - galu-! sūfinkimininkų padėkos ir pa
tinęs pergalės), kurios jis taip ' ~ 
ir nesulaukė. Gal čia Dievulis t 
pirštą prilaikė. AfitŽk Špaudifno 
nėišlaikę Jagomastai, leidosi 
“repatrijuojami” it 1^41 :h. va- . ,
satą, vokiečiams uŽėffiūš Vilnių, j 
geštapininkai juos sūšaudd. Bėt 
jų rankose ten įkaitu atsidūrė 
ir sūnus Valteris, 1943 m. vėl 
atsidūręs kaceto prieangyje, su 
atitinkamu “atgarsiu” šeimai 
Tilžėje...

Karo štnėkla, deja, ėmė retin
ti pėtšekiotojų eileš. ataušo na
cių naršė, katastrbf:škai artė
jant, ptiš mt'na. kad štai Banai
čiai visad Sakė, kad naciškieji 
bedieviai prives ptiė nelaitnės. 
Artėjo jų tariamo “TritfttdO” 
valanda. Bet ištikimi savo tikė- 
jifho tradicijoms Kristupo Ba*- 
naĮčio šeiihynoš žmonės huga- ’ 
lėjd it kerštavimo pagundą —

* *
karų Vokietijos vokietis, Tilžėje ‘ grįžęs iš Indijos, išsvajotos
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HELP YOUR HEAR! FUND
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For your headache get 
extra strength and safety, too

Anacin* has extra strength.
More strength thart any reg
ular headache tablet And . ______
Ahacin combiHs (hat strength regular strength headache 
with safety. -

Like all leading headache 
tablets, Anacin starts with a 
pain reliever recognized safe
Extra strength ^tb safety. That’s common sense. That's Anketa.
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guodos giesmėmis. Sūnus Val
teris ir duktė jieva lietuviškai 
prie kapo sukalbėjo Tėve Mūsų. 
Guli palaidotas gražiai Fūets- 
tenbergo kaimelio kapinaitėse, 
prie Hoektefio miestelio, ant 
Wezeros upės aukštųjų krantų. 
Tarsi Skalviaus priešais Ram- 
byną.-’

Bendrai žurnalas Svečias 
spausdinamas gerame popieriu
je ir dažnai be religinio turinio 
straipsnių, randama nemažai it 
rašinių, ypač liečiant lietuvybę 
ir jos išlaikymą, šiame dedama 
ir keletas eilėraščiu.

ENERGY 
WISE t

CHICAGO MOTOR CWB TTPS OH

expresswayiwrwe

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
Wore pain reliever than any

I

' tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions.



B ROCKTON, MASS

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

ŠEŠTADIENI, LIEPOS 28 d

WOSNIAKO SODE
(26-ta gatvė, vienas blokas i rytus nuo S. Western Avenue)

Pradžia 12 valandą,

$10.00

$10.00

$10.00

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į pikniku
Pridėti dolerį palto išlaidoms.Rėmėjams bus paskirstytos gausios, vertingos dovanos

pirm 
kad

REWARD FOR 
TftE RETURN

e Kvailiausia Įsivaizduoti, kad 
išmintingas esi tik tu vienas.

KUOPŲ ĮNEŠIMAI 
IR SVARSTYMAI

STOLEN FROM
HlS WIFE"/

ANCIENT GREEKS PLACED 
GIFTS ON “WE STATUES OF TMElR 
GODS... IN ORDER Vo APPEASE 
ItAEbA AND THUS W\N THEIR FAVOR

IMPORTANT NEWS FOR
BACKACHE SUFFERERS!

MOMENTUM® Tablets are 
50% stronger than Doan’s.
Before you take Doans Pills for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than (Joan’s That means MOMENTUM 
gives you 50% more pam reliever per 
dose to reheve backache

lb reduce pain, soothe nflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely m minutes! There s no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets Take only as directed

Chaplikas pasiūlė 
komisiją: Antaną 
ir Vladą Ba j erčių, 
vienbalsiai. Po to

Arthritis Sufferers?
Now. Get relief 

for painful inflammation 
and protection for your stomach!

For minor arthritis pain, Arthritis Pein 
Formula has 50% more medicine than 
ordinary headache tablets. Plus two 
antacids for double stomach protec
tion. Try Arthritis Pain Formula, the 
arthritis specialist, from the makers of 
Anacin.’

J. Laukio ORAKULAS. 414 psi.
Minkšti viršeliai

Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.____

pagyrimu ir plojimu.
So. Bostono 43-osios kuopos 

Alfonsas Baika pranešė, kad tu
ri 187 suaugusius ir 21 vaiką.

išleido 
$205, šiuo laiku balansas yra 
$504.58. Visi su pagyrimu plojo.

Chelsea, Mass., 53-osios kuo
pos St. Budwitis pranešė, kad 
lietuvių ten mažai yra, visi išsi
kėlė ir naujų negaunama. Liko 
29 nariai ir banke yra $200. Pir
mininkauja St. Budwitis, valdy
ba algų neima, tik stengiasi pa
laikyti kuopą.

So. Bostono 308-osios kuopos 
. A. Andriulionis pranešė; 
turi 80 narių, o pinigų tik

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

Tel. 476-2206

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

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

ISTORIJA, I ir II dalis.
Minkšti viršeliai-------

kilti savo profesijoje ir visuo
menėje yra užtikrintos. Būsima 
sis daktaras yra visapusiškai iš 
auklėtas jaunas akademikas, ko 
riam rūpi re tik profesija, bet i) 
saugi Amerikos ir Lietuvos alei

so susidarė $452.88; išlaidų tu
rėta $206.60. šiuo metu kasos 
balansas yra $246.28.

Organizatorius Alfonsas Bai* 
ka davė savo raportą, kad pri
rašė 1 narį, o kiti — paslaptis.

Brocktono 17-osios kuopos

^RfiNKUN ONCE" 
ADVERTISED IN a UOCAL- 
O NEWSPAPER,

Budwitis iš Chelsea ir Jonas Jo
naitis iš So. Bostono.

Antanas Andriulionis įnešė, 
kad seime iškeltų klausimą apie 
mokėjimą didesnių nuošimčių, 
nes kituose susivienijimuose 
(pvz., katalikų susivienijime) 
moka daugiau. Pirm. A. Chap
likas paaiškino, kad katalikų su
sivienijimas moka 15c. ir kuopai 
5c. į mėnesį, nežiūrint kokią su
mą narys moka.

Pirmininkas pasiūlė palikti tą 
pačią valdybą. Vladas Bajerčius 
užprotestavo, sakė, kad konsti
tucijoj tai nėra parašyta. Atsi
liepė M. Gofensas, pažymėda
mas, kad ta konstitucija yra se
na ir negalioja. Visi užprotes
tavo. Tad buvo eita prie rinki
mų. Naują valdybą sudaro šie 
asmenys: Alexandras Chaplikas 
pirm., Mykolas Gofensas vice- 
pirm., Jane Bajerčienė proto
kolu sekr., Antanas Andriulionis 
iždin., Martynas Dapkus ir Bro
nius Bajerčius — iždo globėjai, 
Alfonsas Baika — organizato
rius. Sekantį suvažiavimą nu
tarta šaukti So. Bostone, Mass.

SLA 2-osios apskrities suva
žiavimą uždarė pirm. A. Chapli- 
.kas 3 vai. popiet.

Alexandras Chaplikas 
pirmininkas Jane Bajerčienė 

sekretorė

Algirdo mumyie y t kuu.si is 
Alvito, o tėvelis — iš Gargždų. 
Polinki mokslui ir visuomeni
niam darbui jis įgijo iš tėvelių 
kurie dėjo visas pastangas vie
nintelį sūnų tinkamai paruoš*! 
gyvenimui Už tai jiems priklau
so tikra pagarba.

27.59 W. 71st St., Chicago, ILL
> RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
/

Atdara šiokiadieniais nuo

apskrities pirm. Alexandras 
Chaplikas ir, pasveikinęs suva
žiavimo delegatus, tuojau pa
prašė sekretorę Janę Bajerčienę 
paskaityti dienotvarkę. Sekreto
rė perskaitė. Visi priėmė.

Pirm. A. 
į Mandatų 
Andriulionį 
Visi priėmė 
kuopų atstovai įteikė raštiškus 
įgaliojimus.

Pirmininkas paprašė St. Bud- 
witį kalbėti. Jis palinkėjo ir- to
liau sėkmingai dirbti, apgailes
tavo, kad daug narių išvažiavo 
į kitą pasaulį, kiti serga, o nau
jų mažai ateina. Ypač apgailes
tavo dėl garbės narės J. Tuma- 
vičienės, kuri mus ' apleido. 
Klausė kiek važiuos į seimą, ir 
ar nebuvo kokių nors sumany
mų parašyta “Tėvynėje”. Atsi
sakė toliau kalbėti, nes buvo la
bai šilta ir žmonėms tada nepa
togu klausytis ilgų kalbų.

Vladas Bajerčius perdavė lin
kėjimus nuo SLA prezidento 
p. P. Dargio, palinkėjo, kad visi 
būtume sveiki ir laimingi; antrą 
sveikinimą perdavė nuo Juozo 
Lėkio, kuris apgailestavo, kad 
dėl sveikatos pašlijimo negalėjo 
atvykti į suvažiavimą. Trečias 
linkėjimas buvo nuo Vlado Ba- 
jerčiaus, kuris nuoširdžiai pa
linkėjo visiems gražiai sugy
venti ir tęsti darbą toliau. Visi 
paplojo.

Mandatų komisijos pranešimą 
padarė Vladas Bajerčius, pra
nešdamas, kad suvažiavime da
lyvauja 19 narių ir delegatų: 
17-osios kuopos 9, 43-osios kp. 
— 4, 53-osios kp. — 1, ir 308-os 
kuopos — 5.

Pagal ’ vardošaukį dalyvavo 
šie delegatai: 17 kuopos: My-

Kur ta konferencija buvo?
Gal ne vienam teko nustebti 

liepos 20 d. Naujienose paskai
čius pranešimą, kad dr. Leonas 
Kriaučeliūnas. ALTos vicepir
mininkas. grįžęs iš veterinarų 
konferencijos ir kad žmonės lau
kia jo kelionės įspūdžių. Visa tai 
labai gražu, bet nepasakyta, kur 
ta konferencija buvo. Man ro
dos, kad kažkur skaičiau Tri
bune apie veterinarų konferen
ciją. bet man užsimiršo ir po 
ranka seno laikraščio, neturiu. 
Kyla klausimas, kodėl lietuviš
ki laikraščiai slepia konferen
cijos vietą?

Jonas Kreivėnas

Rural Madagascar , its tuf 
FATHER WHO IS GlFYEO AUD 
įjPoūi She Birth of a child ! ’The I 
MOTHER is COMPLETELY IGNORED1

IT’S AMAZING

IS USED IN ACTUAL 
BRI OGU CONSTRUCTION'. 

SUGAR ADDED To MORTAR J 
k INCREASES ITS STRENGTH]/

Bronius Bajerčius įnešė, kad 
į suvažiavimą važiuotų blaivi. 
Visi pritarė.

Vladas Bajerčius davė įneši
mą sekretorės algą padidinti ir 
Albina Baškauskienė patvirtino, 
bet pirm. A. Chaplikas užpro
testavo ir kilo ginčai. Sekretorė 
nesutiko eiti pareigas už $10. 
Buvo pasiūlyta $25, bet ji su tuo 
irgi nesutiko ir atsisakė toliau 
eiti pareigas. Pirm. Chaplikas 
siūlė A. Baškauskienei būti sek
retore, bet ji atsisakė. A. And
riulionis kėlė sumanymą, kad 
visi valdybos nariai atsisakytų 

į savo algos ir sumokėtų $50 sek
retorei, bet pirm. Chaplikas su 
tuo nesutiko. A. Andriulioniu! 
pritarė Albina Baškauskienė, 
Bronius Bajerčius ir St. Budwi
tis. Tai labai suerzino A. Chap- 
liką, kuris siūlė atsistatydinti 
nuo pirmininko pareigų ir eiti 
sekretoriauti. Kilo nauji ginčai. 
Alfonsas Baika ir St. Budwitis 
prašė užbaigti ginčus, sumokėti 
sekretorei $50. Visi pritarė, tik 
pirm. A. Chaplikas atkirto: jei 
sekretorei $50, tai man $100. Ėjo 
balsavimai: 10 už. o 3 prieš. Nu
balsuota mokėti $100 pirminin
kui ir $50 sekretorei.

Bronius Bajerčius įnešė, kad 
loterija nebūtų užmiršta. Pirm. 
A. Chaplikas prižadėjo, kad ne
bus užmiršta. Loterijos knygu- 

l čių komisiją sudaro: Leonas 
j Venckus iš Brocktono, Alexand
ras Chaplikas iš So. Bostono, St.

Algirdas Feliksas K:i> paras,, 
1973 metais pradėjęs studijuoti 
niversity of Illinois, 1977 metais 
’gijo bakalauro laipsnį biologi
jos moksle ir tais pačiais metais 
išvyko į Meksika, studijuoti me
diciną Universidad Autonoma 
de Guadalajara. Atostogas pra
leidžia pas tėvus, Cicero, Illinois. 
Vasaros darbu papildęs biudže
tą,' rudeni pradės tretįjį studijų 
kursą.

Gimęs sausio’ 30, 195f>, Cice
ro, II.., baigė St. Francis of 
Rome pradžios mokyklą, St. 
Joseph H. S., Westchester. Ill., 
r mokėsi Cicero Aukštesniojoje 

Lituanistikos Mokykloje, kur 
pasižymėjo dideliu stropumu ir 
rimtu elgesiu.

Studijuodamas Illinois Uni
versitete, aktyviai reiškėsi lie
tuviškoje veikloje, domėjosi po
litika. Priklausė vaidintojų gru
pėms ir chc’rams, mokėsi vargo- 
nauli, ir yra įsigijęs privalaus 
lėktuvo vairavimo leidimą. Yra 
narys V. I). šaulių Rinktinės ir 
Cicero Lietuvių Respublikonų 
Partijos.

Studjiuodamas mediciną, pa-: 
deda vietos daktarams teikti 
medicininę pagalbą Meksikos 
kalnų ir dykumų gyventojams, 
kurių dauguma dar tebesinau
doja įvairių “raganių” gydymu- 
Apie patirtus šalies papročius ir 
susidariusius įspūdžius Algirdas 
veda užrašus ir planuoja atei
tyje išleisti knygą.

Baigęs medicine's mokyklą, 
toliau gydymo praktiką (in
ternship) atliks šiame krašte. 
Artimieji ir pažįstami džiaugia
si gabaus jaunuolio pasiekimais. 
Jo pasirinktu ryžtingu keliu 
einant, atrodo visos galimybės iš

važiuoti. Perdavė ir “Sandaros” , sekretorė Albina Baškauskienė 
redaktoriaus Grožvydo Lazaus-1 pranešė, kad turi 71 suaugusį, 
ko linkėjimus. Dar kartą labai 43 vaikus; 16 jau išmokėję ir 17 
išgyrė 17-osios kuopos finansų prirašė vajaus metu. Banke turi 
sekretorę Albiną Baškauskienę, $107.70. Pranešimas priimtas su 
kad daug narių prirašė, tai yra 
didelė garbė. Pirm. A. Chapliko 
raportas priimtas vienbalsiai su 
plojimu.

Vicepirmininkas Mykolas Go- Banke turėjo $709.58 
fensas pranešė: ką pirmininkas 
sakė, viską išpildžiau. Jo prane
šimas irgi vienbalsiai priimtas.

Sekretorė Jane Bajerčienė 
išdavė savo raportą iš sekreto
rės veiklos.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 2-osios Apskrities suvažiavimo, 
įvykusio 1979 m. birželio mėn. 10 dieną Sandaros svetainėje, 

Brockton, Mass., protokolas

Suvažiavimą atidarė 2-osios kolas Gofensas, Albina Baskaus- 
ki, Stasė Gofensienė, Leonard 
Shakis, Jonas Platkauskas, Ju- 1 
lija Platkauskienė, P e t r u t ė 
Venskienė, Jonas Platkauskas 
Jr. ir Petras Viščinis; 43 kuo
pos: Alexandras Chaplikas. Ed
vardas Pečiukaitis, Alfonsas 
Baika ir Jonas Jonaitis; 53 kuo- 
dos: St. Budwitis; 308 kuopos: 
Antanas Andriulionis, Martynas 
Dapkus, Jane Bajerčienė, Vla
das Bajerčius ir Bronius Bajer
čius. Mandatų komisijos rapor
tas buvo priimtas vienbalsiai.

Sekretorė Jane Bajerčienė 
perskaitė protokolą, kurį priėmė 
su pagyrimu ir plojimais. Vice- 
pirm. M. Gofensas paprašė kal
bėti pirmininką A. Chapliką.

Pirm. Alexandras Chaplikas 
kalbėjo apie SLA seimo suva
žiavimą, pažymėjo, kad i komi
siją įeina dr. Algirdas Budrec- 
kas. Naujienų — M. Gudelis ir 
Kristina Austin. Kalbėjo apie 
savo 43-ąją kuopą, kad A. Bai- 
Ka prirašė 5 narius, ir kad gerai 
stovi. Labai išgyrė abi sekreto
res — apskrities Janę Bajerčie
nę ir finansų sekretorę Albiną 
Baškauskienę. Pranešė kas va
žiuoja į seimą: Alexandras 
Chaplikas, St. Budwitis, Anta
nas Andriulionis ir Edvardas 
Pečiukaitis. Garsino “Sandaros” 
laikraštį, kad galima jį užsisa
kyti. Kalbėjo apie kvietimą į 
apskrities suvažiavimą, kuris 
buvo skelbtas “Tėvynėje” ir ; Iždininkas A. Andriulionis 
“Sandaroje”. Labai atsiprašė, | pranešė, kad kasoje buvo 431.30 
kaęl vis užmiršo apie loterijos , dol., procentų gavo $21.58, iš vi- 
knygutes; sakė, stengsis klaidą 
atitaisyti. A. Chaplikas pažymė
jo, kad SLA prezidentas p. P. 
Dargis norėjo atvažiuoti, bet 
pirmininkas sulaikė, išaiškinda
mas, kad į suvažiavimą labai 
mažai susirenka, tai neapsimoka

j
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Pavergtų Tautų savaitė
Praeitą savaitę visoje Amerikoje buvo minima Pa

vergtų Tautų Savaitė. Kiekvienoje valstijoje, kiekvie
name didesniame mieste ar miestelyje Pavergtų Tautų 
Savaitė buvo minima tą dieną, kada toje valstijoje ar 
miestelyje žmonėms buvo Patogiau minėti šitą svarbų 
Įvyki.. '

Daugelis nežino, kad Pavergtų Tautų Savaitę pra
dėjo -Lietuviai..—Amerikos Lietuvių Taryba, norėdama 
priminti amerikiečiams ir visam pasauliui, kad komu
nistai pavergė Lietuvą, pradėjo ieškoti-būdų, kaip šitą 
įeikalą sutvarkyti, kad visa Amerika pasisakytų prieš 
Lietuvos pavergimą. Amerikos Lietuvių Tarybos na
riai žinojo, kad ŠĮ reikalą galės tinkamon aukštumon 
padėti tiktai Kongresas. Visi trys nariai nuvažiavo į 
Washingtona ir klausimą aptarė su Lietuvos laisvei ir 
nepriklausomybei palankiais senatoriais ir atstovų rū
mų nariais. Amerikos Kongresas buvo už pavergtų 
tautų laisvę, keliais atvejais Kongreso atstovai tuo 
klausimu pasisakė. Bet lietuviai norėjo, kad visas Kon
gresas pasisakytų. Jie norėjo, kad- būtų Kongreso pri
imta rezoliucija. Atsimename, kad ir Kolifornijoje bu
vo sudaryta Rezoliucijų Komitetas, bet jis nepravedė 
nė vienos rezoliucijos, nes nemokėjo, kaip ją pravesti. 
Jie net nemokėjo, kaip tą rezoliuciją sufrmuluoti, kad 
ji būtų teismo terminais suredaguota ir visų būtų su
prantama ir priimta.

. Daugiausia šiam klausimui susidomėjimo parodė 
Illinois senatorius Paul Douglas. Jis suprato klausimo 
esmę ir ėmėsi iniciatyvos. Sen. Douglas pirmiausia at
važiavo pas Dr. Pijų Grigaitį, tuometinį Naujienų re
daktorių ir Amerikos Lietuvių Tarybos sekretorių. Sen. 
Douglas tuojau pamatė, kad Dr. Grigaitis yra teisinin
kas. Jis baigė teisę Šveicarijos universitete ir baigė tei
sę Chicagos universitete. Chicagoj baigė geriausiu stu
dentu. Jis buvo išrinktas to meto teisininkų klasės ats
tovu kalbėtoju.

Sen. Douglas žinojo, kad Dr. Grigaičiui buvo žino
mi teisės terminai. Tiktai teisininkai tą supranta. Sen.

Douglas buvo ekonomistas ir įstatymų leidėjas, todėl 
gerą teisininką jis aukštai vertino.

Vienos tokios kelionės metu jis : pradėjo aiškinti 
Dr. Grigaičiui, kad vien su Lietuvos pavergimu bus 
sunku didesnį dalyką Kongrese pravesti. Rusai juk pa
vergė ne vien Lietuvą ir Pabaltios valstybes, bet jie pa
vergė ukrainiečius, gudus, lenkus, gruzinus, armėnus 
ir visą eilę tautų. Reikia paruošti tokį įstatymą projek
tą, kuriuo būtų pasiekta visa eilė laisvų arba laisvės 
siekiančių tautų. Jų tarpe, žinoma, bus ir Lietuva, bet 
turi būti įrašytos ir kitos rusų pavergtos tautos.

Į šį baisų rusų komunistų vedamą pavergimo dar
bą, sen. Douglui ir Dr. Grigaičiui pamšius Pavergtų 
Tautų Savaitės įstatymo projektą, sen. Douglas Pradė
jo kviesti pas save kitų tautų atstovus ir prašyti jų pri
tarimo. Sen. Douglas klausimą aiškinosi ne tik Valsty
bės Departamente, bet tarėsi ir su Kongreso vadais. 
Aptarus įstatymo projektą, jis buvo pasiūlytas Kong
resui. Prasidėjo apklausinėjimai, įvairių tautų atsto
vų liudijimai.

Pagaliau, Pavergtų Tautų Savaitės įstatymas bu
vo priimtas ir pasirašytas. Visa Amerika oficialiai pasi
sakė prieš rusų komunistų pavergtas Rytų Europs tau
tas. Amerikos piliečiai turėjo progos pasisakyti prieš 
tautų pavergimą. Priimtas įstatymas pradėjo veikti vi
sose JAV valstijose. Prieš pavergėjus pasisakė visa 
Amerika. Ji davė progos pasisakyti ir tiems tremti
niams, kurie tapę Amerikos piliečiais, vis dar neužmir
šo, kad gimtinis jų kratšas pavergtas ir kad jie, be bai
mės gali pasisakyti prieš laisvės trokštančių tautų pa
vergimą.

Kas prisimena tuo metu Andriulio, Joniko ir Bim
bos leidžiamus komunistinius laikraštėlius, tai atsime
na, kaip jie smerkė Pavergtųjų Tautų Savatę ir patarė 
joje nedalyvauti, kalbų nesakyti ir demonstrcijon neiti. 
Jie patarė amerikiečiams nuvažiuoti ■ ir pasižiūrėti, 
kaip tos “pavergtos tautos” gražiai gyvena ir apie pa
vergimą ir kalbėti nenori. Įdomu, kad nei Andriulis, 
nei Jonikas į Lietuvą nevažiavo. Jie mirė Amerikoje, o 
jų žmonos į Lietuvą nuvežė tik jų lavonus.

Lietuviai Pavergtų Tautų Savaitės demonstracijo
se dalyvavo. Vieni sakė kalbas, kiti maršavo miesto cen
tro gatvėmis,- kad Amerika ir pasaulis, pamatytų ame
rikiečių nepasitenkinimą tautų pavergimu.

Lietuviai Pavegtų Tautų Savaitės darbuose visuo
met pasirodydavo. Lietuvių eisenos būdavo didelės. Lie
tuvių plakatai buvo pasakantieji. Ėjo ne; tik vyresnieji, 
bet ir jaunimas. Gaila, kad šiais metais lietuvių tarpe 
jaunimo nesimatė. Buvo gan gausus Reorganizuotos 
Lietuvių Bendruomenės narių skaičius, bet šiap lietu
viško jaunimo veik nesimatė.

Nejaugi pavergta Lietuva jiems jau nerūpėtų? 
Nejaugi juos būtų paveikę savojaiku Andriulio ir Joni
ko skelbtos mintys.?

Visame pasaulyje nėra tokios valstybės, kurioje 
Kongresas būtų leidęs savo krašto piliečiams paminėti 
rusų komunistų pavergtas tautas. Kodėl iš rusų nagų 
išsprukusieji lietuviai nekreipia reikiamo dėmesio Į to
kią svarbią dovaną? Nejaugi atbėgusius lietuvius būtų 
paveikusi nedalyvauti priešo propaganda?

Šiuo klausimu verta visiems lietuviams susimą
styti.

Lapkričio 11 d. Kaune mirė 
Mykolas Sleževičius, gimęs 1882 
metų vasario 21 d. Drebliuose, 
Viduklės vals., Raseinių apsk. ! 
Buvo žymus teisininkas, Vals-

■ tiečių Liaudininkų S-gos veikė
jas, Spaudos bendradarbis ir re
daktorius. Jis rūpinosi kariuo
menės atkūrimu ir Lietuvos 
laisvei ginti pašaukė savano
rius. Seimų narys. ir keletą kar
tų buvęs minister! s pirmininkas.

Lapkričio 11 d. į Vilnių atvy
ko Lietuvos vyriausybės įgalio
tinis min. K. Bizauskas. Jis pa
keitė anksčiau tas pareigas ėjusį 
A. Merkį. Pertvarkyti Vilniaus 
teismai. Į sostinę pradėjo plauk
ti žmonių suaukotos siuntos 
knygų ir maisto produktų.

Lapkričio 16 d. Vilniaus uni
versitetas suteikė medicinos 
daktaro laipsnį Stasiui Čepuliui. 
Tai retas įvykis, kad lietuviui 
toks laipsnis buvo suteiktas Vil
niaus universitete.

Lapkričio 17 d. Vilniuje įvy
ko mokytojų suvažiavimas. Da
lyvavo 250 Vilniaus krašto mo
kytojų. Visi džiūgavo, kad po 
tiek priespaudos ir persekiojimo, 
metų, mokytojai vėl laisvai ga
lėjo susirinkti savo sostinėje. 
Suvažiavimą - sveikino švietimo 
ministerijos atstovas M. Kviklys 
5.000 mokytojų ir 300.000 pra
džios mokyklų mokinių vardu.

Lapkričio 21 d. atsistatydino 
J. Černiaus vadovaujamas mi- 
nisterių kabinetas. Tą dieną A. 
Merkys pristatė naują tokios su
dėties kabinetą. Ministeris pir
mininkas A. Merkys, min. pirm, 
pavaduotojas K. Bizauskas, už
sienio reikalų min. J. Urbšys, 
vidaus reik. min. .K. Skučas, 
finansų min. E. Galvanauskas, 
krašto apsaugos min. K. Mustei
kis, švietimo min. K. Jokantas, 
teisingumo min. A. Tamošaitis, 
žemės ūkio min. J. Audėnas, 
susisiekimo min. J. Masiliūnas. 
Tai buvo iš eilės XXI Lietuvos 
ministeriu kabinetas. Bet tada

Kaune- miesto teatrą rūmai

LIŪDNOS IŠVAKARĖS

gedulo kaspiną, -Ši korporacija 
įsisteigė 1932 m. gegužės mėn.
Ją sudarė Kauno universitete 
studijuojantys studentai. Na
riais galėjo būti ne tik iš Vii*

I niaus krašto kilusieji, bet ir ten 
ilgesnį laiką gyvenę ar ’dirbę. ■ 
Stengėsi vienyti bendram vil- 
nietiškam darbui visus, be pa
žiūrų skirtumo, vilniečius stu
dentus. Rimtai nusistatė nesekti 

j kai kurių mūsų korporacijų pa
pročių, stengtis būti lietuviška 
organizacija, lietuviškų tradici
jų palaikytoja ir skatintoja. Mė
go gamtą ir kiekvienais metais - 
stovyklaudavo istorinėje ,L? .K. 
Mindaugo sostinėje Kernavėje. 
Neatsimenu kuriais tai' metais 
ši korporacija savo vėliavą per
rišo gedulo kaspinu ir pašiža- . 
dėjo jį nuimti, kai atgausime - 
Vilnių.

* 3K ®
dar niekas nenujautė,, kad jis 
bus ir paskutinis. Tautininkai 
gerai žinojo anuometinę tarp
tautinę padėtį ir pasirašytas 
Lietuvos pasidalinimo sutartis, 
bet viską nuo žmonių slėpė. 
Jiems tik daugiau rūpėjo kaip 
iškelti prezidento autoritetą ir 
susigrąžinti prarastas pozicijas.

Lapkričio 23 d. Vilniuje buvo 
suruoštas pirmasis Kariuomenės 
šventės minėjimas. Miestas pa
sipuošė lietuviškomis vėliavo
mis, dalyvavo minios žmonių ir 
visa sostinės įgula. Pamaldos 
atlaikytos Vilniaus katedroje. 
Paradas vyko Gedimino gatvė
je. Saulei leidžiantis' katedros 
aikštėje pravestos vėliavos nu
leidimo ceremonijos. Jas atliko 
iš Kauno atvykusi karo invali
dų komanda, vadovaujama gen. 
V. Nagiaus. Gen. S. Raštikiui 
įteiktas sidabrinis kardas ir ad
resas, o gen. V. Vitkauskui — 
medinis skydas su Vytimi ir 
Vilniaus herbu. Teatro rūmuose 
Kauno artistai pastatė A. Račiū
no parašytą operą “Trys talis
manai’’.

Spauda pasidžiaugė Vilniaus 
katedroje šv. Mikalojaus bažny
čios klebono kun. Čibiro pasa
kytu pamokslu. Jame buvo vy
kusiai supinti tautiniai, istori
niai bei religiniai motyvai ir vi
siems buvo malonu išgirsti to
kius giliai patriotinius lietuviš
kus žodžius. Jeigu pamokslai 
taip būtų sakomi visoje Lietu
voje, tai niekas neturėtų progos 
nusiskųsti, kad maža tėra klau
sytojų ir kad važnyčia atplyšusi 
nuo gyvenimo. Bet gaila, mūsų 
kunigai tokių pamokslų nemo
kėjo ar nenorėjo sakyti.

Lapkričio 25 d. Karo ligoninė
je mirė kan. V. Jafulaitis. Ve
lionis dar prieš Pirmąjį karą 
reiškėsi kovoje dėl Lietuvos 
laisvės ir buvo. Dūmos atstovu.

Lapkričio 25 dieną “Vilnijos” 
korporacija Gedimino pilies 
bokšte nuo savo vėliavos nurišo

Lenkų spauda rašė apiė gyve
nimą vokiečių užimtoje Varšu
voje. Ten neveikia nė viena 
mokykla, knygynuose nėra .len
kiškų knygų. Nėra jokio kultū
rinio bei politinio veikimo. Pož-' 
nanė, buvusi viena lenkiškiausių 
vietovių, šiandien yra padary
ta vokiškiausiu miestu. Lodzėje 
visos mokyklos paverstos vokiš
komis. Krautuvės tuščios, trūks
ta maisto ir kyla kainos. Varšu
voje vienam kambaryje gyvena 
5-6 žmonės. Leidžia turėti lenkų 
kalba tik vieną dienraštį. Daug 
bažnyčių uždaryta, pęs vokie
čiai nepasitiki" lenkų kunigais. 
Uždaryti visi lenkų -teatrai, ar
tistai uždarbiauja kavinėse ir-t.t.

O kaip yra Vilniuje? Atėjus 
lietuviams maisto yra pakanka
mai ir jis nebrangus. Lenkai 
leidžia net du savo dienraščius 
ir mokyklose mokslas eina nor
maliai. Lenkų mokiniai pakėlė 
net streiką, kam lietuviai su
valstybino' lenkiškas gimnazijas. 
Visi lenkų teatrai pilnai -veikia 
ir arki v. Jalbrzykowskis su sa
vo kurija visai nemano sustab
dyti provokacinio lenkinimo 
darbo per bažnyčias. Bet ir. tai 
dar Vilniaus lenkai kelia -.di
džiausią triukšmą, kad juos lie
tuviai skriaudžia. Gal nori pasi
keisti rolėmis su varšuviečiais?

Kauno kurija nutarė paten
kinti šaulių Sąjungos prašymą. 
Leido bažnyčiose pakabinti ati
tinkamas lentas su žuvusiųjų 
dėl Lietuvos laisvės Įrašytomis 
pavardėmis. Tai pirmas žingsnis 
labiau sutautinti ir sulietuvinti 
mūsų bažnyčias. Laikas- išvalyti 
mūsų bažnyčias, kuriose taip il
gai išsilaikė mums svetima be
veidė “tarptautinė” dvasia.

A Venclova parašė apsakymų 
knygą “Naktis”. Už ją gavo 
2.000 litų “Spindulio” premiją. 
Kaip pats autorius kadaise rašė^-* 
ši premija labai pagerino jo pa
šlijusius piniginius reikalus.

Praeities Aidas

AUDRIUS RYLIŠKIS

FRAGMENTAI IŠ PRAEITIES MIGLŲ
Į VAKARUS

(Tąsa) {
— Hitleris tuo norėjo užčiaupti Maskvai 

burną garsiai rėkti apie žydų šaudymus per Ma
skvos radiją visam pasauliui. Antras, to krimi
nalinio nusikaltimo akto tikslas buvo supykdyti 
sąjungininkus, bet karas buvo įpusėjęs ir sąjun
gininkų (Maskvos, Washingtono ir Londono) ne- 
supykdė. Pagaliau toks aukšto lygio kriminali
nės komisijos aktas visą lenkų karininkų žudy
mą priskiria tikriems pusikaltėliams — komuni
stams ir tuo Maskvai užčiaupia burną savo nusi
kaltimus suversti vokiečiams. Galiausiai, Hitle
ris norėjo parodyti saviesiems vokiečiams, nacių 
priešams, kokia yra kmunistų moralė, kad jie 
žudo svetimos valstybės karius belaisvius.

Hitleris, užėmęs Smolenską, • savo armijas 
pasuko į Ukrainą ir suvėlino žygį į Maskvą.

— Kada Hitleris sugalvojo ruošti “Barbaro- 
sos” planą? — pasiteiravau.

— Molotovas, būdamas Berlyne 1939 m. rug
sėjo mėn.. pradėjo statyti plačius reialavimus. 
Tuomet buvo utarta dėl Lietuvos perdavimo ru
sų įtakos sferon. Molotovui išvykus, Hitleris pa
tarė savo genštabistams galvoti apie “Barbaro- 

ss” planą, o po Muencheno pasikėsinimo prieš 
Hitlerį ir nacių vadus 1959 m. lapkr. 23 d., įsakė 
paroušti “Barbarosos” planą.

— Kas būtų įvykę, jei Lietuva, prasidėjus ka
rui, viena būtų puolusi Vilniaus atsiimti iš Len
kijos? — paklausiau.
— — Lietuva galėjo atsiimti Vilnių sąjungoje 
su Vokietija ar Rusija.

Šiaip tam opiam. klausimui tiktų . Afrikos 
laukinių gyvulių santykių dėsnis: “jei liūtai me
džioja, tai vilkai apylinkėje nesirodo. Reiškia, 
kai Hitleris su Stalinu dalinosi Lenkiją, Lietuva 
vilko rolėje tūnojo.

— Įdomu, kodėl Stalinas tylėjo karui p’asi- 
dėjus? — pasiteiravau.

— Apie tai yra Prieštaraujančių spėliojimų, 
nes Stalinas rusų komunistinio pogrindžio poli
tikas amoralus, klastingas, žiaurus ir dviveidis. 
Todėl politikų komentarai apie jo tylėjimj skir
tingi. Praktiškai laimėjo Stalinas antrąjį pa
saulinį karą, nors anglai ir amerikiečiai karia
vo, norėdami laimėti karą, o Stalinas kiiavo, Kad 
laimėtų vidurio Europą.

— Kaip Tamsta žiūri į Skučo ir Povilaičio 
išdavimą rusams? paklausiau.

r- Skučas ir Povilaitis, tai ministro- p-ko 
Merkio aukos. Užkulisiai kažkodėl slepiami nuo 
visuomenės.. Štai girdėtas gandas iš repati ian- 
tų Vokietijoje:

— Rusai, aukšti pareigūnai, kreipėsi į mini
strą p-ką Merkį ir prašė leisti Alytaus Vilniaus 
pusės (Vilnijos) įgulai žygiuoti prie kitos rusų 
įgulos dalies Suvalkų pusėje Alytuje 1940 m. ge- 
gugės mėn. 1 d. paradui ne lauko keliu, bet per 
miestą, ginkluotiems ir su orkestru. Merkys lei
do nepasitaręs su saugumo organais 1940 m. ba
landžio mėn. 27 d. (šeštadienį). Šiaip abi Alytaus 
miesto rusų įgulos turėjo užmiestinį plentą apie 
4 kliometrų ilgio su tiltu per Nemuną (Ka
niūkų).

Įgulų politinio rusų kmisaro raginami ne
gausūs komunistai iš viso kaisto pradėjo ruoš
tis intensyviai paraduoti Alytuje 1940 m. gegu
žės mėn. 1 d. Pagal įgulų politinio komisaro pla
ną Lietuvos komunistai būtų įterpti mažomis 
grupėmis su radonomis vėliavomis bei transpa
rantais tarp ginkluotų įgulos kuopų. Visa ta 
Žygiuojanti kolona būtų sustojusi mieste prie 
pašto ir vietinių gyventojų vardu būtų pasiuntu
si telegramą “tautų tėvui, mokytojui” Stalinui, 
kari jis imtų juos savo globom

, Taip rusai norėjo okupuoti Lietuvą 1940 m. 
gegužės mėn., kaip savo laiku padarė panašiai su 
Gruzija 1921 m. vasario mėn. 11 d.

Vietiniai saugumo organai, patyrę pavojų, 
kreipėsi pas direktorių Povilaitį, o šis pas mini
strą Skučą. Pastarasis atsilankė prezidentūroje 
balandžio mėn. 29 d. (pirmadienį).

Prezidentas Antanas Smetona 1940 m. ba
landžio mėn. 30 d. išsikvietė į prezidentūrą Lie
tuvos karininkus ryšininkus su raudonomis įgu
lomis ir įsakmiai pasakė, kad Alytaus Vilnijos 
Pusės rusų kariškos įgulos turi savo pagal sutar
tį užmiestini plentą ir tiltą per Nemuną ir todėl į 
lai juo naudojasi, o miestu žygiuoti į paradą ge- * 
gūžės mėn. 1 d. ginkluotai įgulai neleidžiama, 
nes trukdys miesto prekybinį gyvenimą.

Nepasisekusios kombinacijos kaltininkais 
Stalino akyse buvo Skučas ir Povilaitis. Sovieti- *, 
nių įgulų įvedimas į Lietuvą kompartijai nieko = 
apčiuopiamo nedavė. Lietuvos liaudis — ūkinin
kai patyrė iš ruadonosios įgulos karių apie sun-, 3 
kų ir vargingą gyvenimą SSSR, todėl komparti
jos nerėmė, josios gretų nedidino ir buvo lųjalūs 
savo tautai ir valstybei.. ’ , / Į

— Šiais metais iš prancūzų, darbininkų suži
nojau, kad Muencheno pasikėsintojas gyvas ir 
esąs Dachowo kacete, kaip tai suderinti su Goe-
belso informacija apie pasikėsintojų likvidavi- , 
mą?— pasiteiravau. i

(Bus daugiau)

VIJST RTTVTFin A |

GARSINKITES NAUJIENOSE

f — NAUJIENOS. CHICAGO t, H.I. Thursday. July 2S, W



D R. K. G. BALUKAS
AJCUiSRIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
6449 So. Putoki Rd. (Crawford 
toJtol Building) Tol. LU 5-4446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, stambinti 374-8004

į

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

WeiMtWor Community klinikos 
Medicines direktorius

x93S S. Manbtun Rd., Westdwsr&r, UL.
VALaNUOŠ: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antra šeštadienį 8—3 vai.
FtU 562-1727 arba 562-2728

TEI------BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3V07 West 103 rd Stroot 
Valandos pagal susitarimą.

DR. TRANK FLECK AS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
, iai W. 71 St. T«l. 737-5149
Tikrina aki*. Pritaiko akinius ir

• . “contact lenses’”
VaL uai tuataruną. Uždaryta treč.

DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VĖL antrad.. 1—4 popiet,

u'"!

Restauruota Traky pilis

j J. VENCLOVA

■

pa- vvario amžiuj (1800-50) pr. Kr.), i prie grynos bei labai mažai 
užėmė daug didesnę teritoriją, ’ kilusios rasis- 
kaip pareiškė objektyvus irtai- (Bus daugiau)

j kas prof- <Ji. V. Juiigtcr (61—f ---------- —------
j 77): "Štai pirmykštė Lietuva;
•nuo Vyslos krantų jos sritis nu
sitęsė |>ėr miškus, pelkei ir ly
gumas į Rytus. Gardino, 
Minsko, Vitebsko, Shio’eniKp ir

į Pskovo apygardas ligi šiandie- 
rlinės Maskvos reiškėsi lietuvių 
urnas ir kalW*.

Prof, A. Voldemaras (181 
:>-'?3) konstil^Vo. "PrssiYledant 
isteriniams laikams, lietuviai 
apėmė milžinišką teritoriją, pra
dedant Vyslos ž«mtų>iu ligi Okos 
aukštup:o, apimant Dniepro 
aukštupį.Nemunas ir Dauguva kad'ašaros pradėjo riedėti 
buvo perdėm lietuviškos upės’’. ,

• Lietuvių gyvenamai plotas ža1- baltinfu: 
.vario amžiuj aiškiai nurodytas'^ysių ’_____ T
J. Venclovos “Lietuviai žiloj se- sj rj-skū.; užuojautos ir skatrs*

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

;Ofita fclcf.; 774-23W 
Rezktond|c* t»t«f4 446-5545

1

LIETUVOS POLITIKA, 
IŠDAVOS IR SUGESTIJOS

novėj” pridėtam žemėlapyj.

Lietuviai Buvo Pasiskirstę 
Į Gimines Bei Kiltis

DR. VYT. TAURAS 
, eYerrdjAt IK IHItUHUAt 
Scrtdr* praktika, spec. MOTERŲ lisce, | 

Ofiaaa WEST 5»tb S'lEGET 
t«. PR >^1223

OFISO V AL.: pinu., antįad., trečiad. 
it penkt. M ir vaL rak. &4Udie- j 
aūi* 2-4 VĖL popiet ir kita laiku

t ' OKTHOPEDAii-PBOTEąjSTASi 
g*įh Aparatai - Protezai. Mea. ban- 
CV ūuzaL Stačiai! pažiba kJ|oma. 
fl^? rĮ^rcQ nuppotte) ir L t

SKAUDUS JAUSMAS ...
(Atkelia iš 2 psl.)

toras, tol* nulėkusi lėkiuvo uo
dega ir šiaip |>il.ia aplinkui viso
kių skeveldrų. Lakūnų kūnai 
buvo uždengti baltomis drobu
lėm s. Pal.< profe’eris nuvo' pa
mušus i kai ką neaiškaus. Vie
tomis dar nebuvo sukrekėjęs 
kraujas. Aplinkui stovėjo vokie
čių sargyba ir arti prieili prie 
ž«virsiu nebuvo galima.

Ir taip pasitlarė skaudi: širdy-

netik per veidus, bet suvilgė ir 
js. Visų aplinkui susirin- 
vokiečių veiduose inalė-

i mo reiškimai. O kas gi gali pa- 
! sakyti, ar hiosc vokiečiuose, gy
venančiuose buvusiose lietuviš
kose žemc‘e, yra tikrai v:en tik 

graujas? Ar jie nėraKaip ir visi kiG indoeuropie-j vOį škas graujas? Ar jie nėra 
iriai bei arijai, taip ir senovėsri^ suvokuitėję lietuviai? 
•lietuviai buvo susiskirstę Į aiški-! jr luan ir inano “de<k ” labai 
; ras gimines bei kiltis. Kokiais j rūpėjo suzinėti bent dalį prie- 
i vardais gilioj senovėj Letuvių Į žasties kodėl įvyko čia, o ne ki- 
i giminės bei killys vadinosi —'
■mums trūksta tikslesnių žinių. I sj tragedija. Deja, tuo laiku jos 
į lik vėliau paaiškėjo', jog lietu-Į niekas nežinojo. Ta mį?Iė dar 
;viai paskiau buvo pasiskirstę j'neatspėta ii ligi šiandien. Neil
sias pagrindines šakas bei kiltis:' 
sūduviai - jotvingiai — dainų-
viai, prutėnai bei prūsai, cen-Įnies esame permaža tauta, 
triniai lietuviai, letgaliai bei le- 
t;a, krivyčiai bei gudai ir

1 galindai (apie šias lietuvių kil- girdęs didžiulį trenksmą pirmas 
Į tis plačiai išdėstyta J. v enclo-Į atbėgo į nelaimės vietą, pasiū- 
•vos “Lietuviai ždoj senovėj”, Į lė mums palipti Į kitą aukšles- 
r 26-37 p.), O atskiras lietuvių’nį kalnelį ir pažiūrėti kiek eglių 
j kiltis jungė į etninį vienetą, kaip ■ viršūnių buvo nukirsta, ligi, pa

tur, tokia nelaukta ir tokia bai-

kiu, kad kada ndrs ir kis nors 
tą paslaptį pajėgs atidengti, nes

Pradėjus kalbėti su vienu vie- 
ryt’ĮĮtiniti gyventoju, kuris sakėsi iš

girdęs didžiulį trenksmą pirmas

"Palaiminti, kuria nomatį ir įtikėja". — Jono 20:29.
Dabar dar tamsu, kol dar neužtekėjo Teisingumo Saulė, kuri apšvies ir 

savo spinduliais išgydys pasauli ir pašalins visas abejones, baimę ir nesu
sipratimus. Todėl dabar Viešpats reikalauja tikėjimo ir žada atlyginimą ir 
palaiminimus tik tiems, kurie gerais darbais parodo savo tikėjimą. Mes gy
vename tikėjimu, o ne regėjimu ir stengiamės laimėti aukštąjį atlyginimą, 
kurį matome tik tikėjimo akimis. Mes esame paklusnūs Tam, kuris kalba ii 
dangaus, kurio baką dabar tik nedaugelis girdi. Bet tie. kurie dabar yra 
paklusnūs ir eina jo pėdomis, gauna didesniu ir gausesniu palaimų, o neto

limoje ateityje bus išaukštinti ir gaus garbe, šlovę ir nemirtingumą. ix 
dalyvaus su pagarbintuoju Kristumi jo karalystėje.

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

Mažeika S' Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

i
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EUDEIKISJ. Venclova yra padaręs, parašęs ir išleidęs visą eilę 
Lietuvos ir lietuvių tautos praeitį liečiančių knygų-. Jis 
naudojosi lietuvių ir užsieniečių studijomis bei doku
mentais. “Lietuvos politika” yra paskutinioji jo studija, 
šią ir kitas J. Venclovos knygas galima gauti, jeigu jos 
dar neišparduotos, “Naujienose”. N. Red.

‘yta apie Lietuvos vardo genezę' nurodė pref. up. V. AntonoVič • galiau, lėktuvas kirto Į tolimes
nių eglių kamienus ir suriško.

Tą mes padarėme su didėliu 
žingeidumu. Nors teko paeiti 
gana tolokai ir palypėti ant 
aukštoko kalnelio, bet iš ten bu
vo labai aiškiai matyti i'ga eglių 
viršūnių nuskabyta vaga, kuria, 

Į atrodo, bus padaręs normaliai 
priklauso baltajai:besisukąs profelctis.

’ j Tą vaizu į ir jjergyvenlą skaus 
atsirado mano vaiz- 
krūtlnėjc aplankius 

uagediją, jaučiu dar ir

VIETOJ ĮŽANGOS

Homines historiarum ignari 
semper sunt pueri.

Mūsų taiito's veteranas prof. 
V. Jurgutis nurodinėjo, jog 
mums, lietuviams, reikia žinoti

v«»; Se*tadienuu* 9—1 ne tik laimingus mūsų tautos
43rd Si, GĖkagb. i/i. M629, tėvviiės Lietuvos ivvkius, 

D T*l*f.: PRccpcct Ė-5014 b • • • - . v- ‘

> FLORIDA
' DR. C. K» BOBELIS
Prostatos,’, inkstų ir slapumo

St. Petersburg, Fla. 33710 
Tel: (813) 321-4200

DR. A. MILIUS'-
Mėtėriį'ligos, chirurgijė.

5037 CėiitTal Avė.
Stv Pėtefšburg, Fla. 33710 
.i Tet (813) 321-1004

PEMMAVETYMAI

Leidimai Pilna aplrauda
. ' f IMA KAINA

SOPHIE BARČUS
*«eiX> UMOt VAUKOM

I. Venclovos “Lietuvc's vardo-(6--14): “Kihnėy kaiba ;r buitinė 
kilmė”, 1972 m. ! tapatybė sudarė tarp atskirų lie

tuvių kilčių etninį junginį. Pa
pročių ir religinio kulto tapaty- 

j be jungė juos doroviniu kub 
Mokslininkai sutinka, jog lie- tūriniu atžvilgiu”, 

ūviu tauta yra labai sena. Gar-! T ,‘ - i , I Likimų Rasė Bei Padermesus pasaulio mokslininkas prof.i 
dr. A. Bezzenberger (Trudy de-- Lietuviai
viatago archeologičeskagcf Sjez- rasei- Bene geriausiai pavaizda-|
da. v Vilne. 1893, Moskva, 1897r vo lietuvių rasę prof. K- Pakštas, mą, kurie 

,v bendrai duotėjo ū
pasiremi-. Soldino tn

GAIDAS-DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Lietuviu Tauta Yra 
Labai Sena

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
i bet ypač gerai išstudijuoti jos 

' Į nelaimingus*- atsitikimus, kurie 
j buvo padarę mūsų tautos gyVę- 
jnima tragišku, o' iš padarytų, 
j klaidų reikalinga pasimokyti, se Vilniuj 1893 m.

Ir, iš tikrųjų, Lietuvos ir mu?
sų tautos padėtis tragiška. Tad menimis, ko'nstataVė, jog lietu-? vės lietuviai buvo šviesiaplau-’

ll l;v 87).-IX Archeologų kongre-f (103-(58) i “Dainų ir 
pasirėmęs tautosakos žiniomis

< priešistoriniais tyrinėjimo duo--ant, galima spręsti, kad seno-: šiandien.

apie tai ir reikia kalbėti ir jos vai savo krašte gyvena jau 70(H)-kiai, mėlynakiai, ir tiesių arba! — Kipro vyriausybė paskyrė 
metų, t.y- 5000 metų prieš Kris^ kumpų nosių . . . Priklausė jie; mirties bausmę kiekvienam te-likimu susirūpinti, kaip ir nu- J .. . - . x .

rodė Maž. Lietuvos piriiioiiis'tų. Prof. dr. J. Ehret (10—.6) rasei pasižynrinč.ai didelė ener- 
Vydūnas (panaudotas literatu-! lietuvį laiko Europos Adomu, gija, iniciatyva, minties judru-

’ Istorikas J. HcrtmanoAvicž (57- mu, žingeidumu ir narsumu'’Jros numeris 186 — knygos pus
lapis 182): “Bet kur tauta stu- *3) nurcxle “Lithuanians are the. Kadangi lietuviai nuolat nuo sc- j 
mianti į pavojų, čia būtinas rei- į oldest o’f all the European na- i 
kalas kalbėti”. |

Neatstovauju jokiai politinei' 
partijai, tad mano Šie svarsty
mai mūsą tautos bei Lietuvos 
likimo klausimais nėra sroviniai. 
Mano partija yra Lietuva bei 
lietuviu tauta, tai tik iš jos ift- 

darau šiuo's išvedžioji-

tions”.

Gilioj Senovėj Lietuviai
Apėmė Didžiulius Platus

Taip pat istorikai sutinka, jog Rassen 
lietuviai žiloj seT.o'vėj, ypač žal- brėžė,

ir pačios Lietuvos liki-

roristui, kuris bandys pagrobti 
K;pros lėktuvą arba Nikosijoje 
nusileidusį keleivį.

niausiu laiku gvxeno' savo kraš-Į
te, tai lietuvių paderinės miš-j ridentą pasamdyti 
riunas yra žymiai mažesnis už 
kitas Europos tautas. Dėl (c an
tropologas dr. F. Birkncr (Die 

und voclker, 386) pa- 
jog lietuviai priklauso

— Robert Strauss ragina pre- 
Įvairesnių 

sluoksnių žmones, jei nori lai
mėti rinkimus.

* Nieko taip dosniai nedali
jame. kaip savo patarimų.

Timely Safety Tips

14* HI. A. M.
LUhrrię kMba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 3:00 
—GiSO vfcL popiet Šeštadieniais 

- ir seknudientaii nuo iki »:S0

lercsų 
mus.

Kam nuoširdžiai rūpi lietuvių 
tautos 
mas, tas. manau, nepalaikys šių
mano samprotavimų už blogi. O 
gal kam ir patiks, šiuo gtveju • 
tokių pakartoti prof. dr. Š. Ko
lupailos ("Draugais", 1962. VII. 
7) žodžius; ‘ Klaidų gali pasitai
kyti kiekvi< name darlie, ’ariau t 
nėra reikale pykti už tų klaidų 
nurodymą, trokštant nuo jų ap
sisaugoti ateityj”.

Lietuvos Vardo Kilmė

V«d4|« Ald«ni Daukvt 

Tdcfj HEmteck 4-241J 

7159 $•. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO. ILL. 40429

£ “Lietuvos Aidai’ 
2E ^KAZt BRAZOžlONYTĖ

Proęramof

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.

Vitos laidos U Wt)PA stoties.
' ’ banga 1490 AM.

St. Petersburg. Fla., 9:30 vaL p.p. 
ii WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

778-5374
/

Lietuvos varda« pAein^i nuo • 
laisvės deivės Lietuva, kuri bu-l 
vo lietuvių garbinama nuo se-| 
niausiu laiku ir kurios vaizdas! 
išlikęs Lietuvos valstybės ženkit 
Vytis. Pagal J- Žilių (Palemo
nas ir jo pAilėrinė, 128) laisvės 
deivė Liėluta buvusi deivės l>a- 
lios-LaimcJs dukra. Prof. K. Kud- 
rinskij (l.ilovty, 1905) iro tik 
tvirtino, kad Lietuvos į vardas 
kilęs nuo inisVės deivės Lietuva, 
Iret ir nurodė išlikusios giesmės 
žodžius, kuriais senovės lietu
viai jos maidaiuiavę:

MalCinngoji Lietuva, 
Brangioji laisve, 
Nusileisk iš dangaus 
PasigaifčYi prišp&usltį . . .

Di*. L. ' Foblocki (Kritisehe 
Heitraege) priėjęs išvadas, jog 
laisvės deivę Lietuvą gurbino 
taip pat ir latviai. Pačiai išdės-

Caution While Cutting 
Can Reduce Lawnmower Injuries

A Service of Underwriters Laboratories Inc.

some different hazards be 
cause of their need for power 
cords. Some suggestions from 
UL when using these tools 
are:

* Wait for dry days before 
using electric lawnmowers, 
trimmers, and other tools.

* Use extension cords de
signed for outdoor work and 
rated for the power needs of 
your tools.

* Start using your elec
tric lawnmower in the area 
nearest the electrical outlet, 
and then mow away from the 
outlet so that you will have 
the cord behind you,reducing 
the risk of cutting it.

* Use the handle to carry 
electrical tools, not the cord; 
and don’t yank the plugs 
from the sockets by the cord.

Some additional tips for 
safe mowing from UL are:

* Mow across an incline 
if you arc using a walk-behifid 
mower. With a lawn tractor, 
mow up and down the incline 
to prevent the tractor from 
tipping over and pinnirig yon 
underneath.

* Make sure all guards ate 
in place while mowing and 
keep the lawnmower's blades 
sharp.

* If you do hit a foreign 
object or have a mower mal
function, always remember to 
turn off the mower and dis
connect the power cord or 
spark plug wire before inspect
ing the damage. This will 
dimifrate any chance of acci
dental starting.

f rėsh greėft blades of grass 
springing up from the lawh 
alė a sure sigh that spring 
has finally arrived. The joy of 
the moment soon loses its 
appeal for many people with 
the roaftzfitfon that their lush 
green lawn needs to be mowed 
and trimmed.

No matter whether you an
ticipate this task with glee, or 
dread the time spent keeping 
the yard neat, Underwriters 
Laboratories Inc. (UL), an in
dependent, not-for-profit or
ganization testing products for 
public safety, urges yem to 
have a positive attitude toward 
safety while working in the 
yard. Safety awareness cah 
help reduce the number of 
injuries associated with yard 
wT>fk. Humafi carelessness was 
a major factor in many of the 
power lawnmower accidents 
which injured an estimated 
$1,000 persons in 1977, ae- 
wdtng tn U. S. Consumer 
Product Safety Commission 
figures.

To help you enjoy a safer 
spring and summer, UL offers 
thesb general guMelines for 
working in the yard:

• Wear proper clothing 
and shorn. Loose clothThg 
could get caught m moving 
parts; footwear that doesn’t 
provide good traction and 
balance Obuld result in falls 
while rmrWihg.

• Keep othctpeople, espe
cially ckHdiwh, away from the 
area being mowed.

• Know how bo operate

you r lawnmower and other 
power tools iK'ore you use 
them. A few minutės reading 
the operating manual could 
save days in the hospital.

K* z $'■ . ■'-

<

* Check th*' lawn for 
debris that could be thrown 
by your mower.

If you’re using A mower 
with a gasoline fueled motor, 
these guideline should be 
observed:

* Fill the gas tank out
doors with a funnel and stay 
away fr<rm possible Ignition 
sources. Theft rrplaeė the gas 
cap firmly when done.

* Be sure the mower is 
on level ground, disengage all 
clutches, and use the correct 
procedure descrd>ed in the 
owner’s manual for stattihg 
your mower.

Electrical tools- present

i

AM8VLANSC

Patarnavimas

TURIME
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOJ KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicago®
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių 

Asociacijos

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

PHILLIPS - L.1BANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. Tel: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Teki OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel: LAfayettfc 3-3517

GEORGE F. RUDMINAS
MIS 8.. ŪTUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-1138.1131 į

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 6<Mh STREET REpubGc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos HilU, HL 974-4416

P. J. RIDIKAS
1354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

5 ^ NAUJIENOJ.. CHICAGO 1, ILU Ibuisday, July 26, 1S78
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APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
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Naudingi patarimai ir įdomūs dalykui
S Europos ir Amerikos ino-> 

teriškų drabudžių kūrėjai yrjt ligentiški; 
vienodos nuomonės: šį rudenį, linksmi 
moterys rėdysis jūcdem sukne
lėm su šoniniu iškirpimu že
miau juosmens. Kaklo papuo
šimui — perlo karoliai. Lietu
vaitėms tiks šviesaus gintaro ka
roliai.. Juodi moterų drabudžiai 
buvo madoje iki 1950 m., o da
bar vėl grįžta. Juoda spalva, 
ypatingai vakare, priduoda kla
siškos elegancijos, didingumo ir 
mistiško paslaptingumo, kurį 
dar padidina įmantrūs iškirpi
mai.

• Dr. Robert K. Alsofro'in, 
West iPalm Beach, Fla., psicho
logas, tyrinėjo mėgstančius skai
tyti asmenis ir iš skaitomų kny
gų turinio nustatė asmenybę: ‘

— Knygos klubu nariai, ima 
kas mėnesi po naują knygą, yra 
socialūs, patikimi, mėgsta tie
są ir gerbia teisę.

— Detektyvinių bei krimina
linių romanų skaitytojai yra 
Įdėmūs asmenys. .Jie yra drau
giški, bet jų inteligencija bei 
mentalitetas" yra neatskiriamai 
susimaišęs su romantika bei 
svajonėmis. Romantiškus roma
nus daugiausia skaito 
kurie savo gyvenime 
kos nėra patyrę.
— Laukinių vakarų

bojų romanus noriai skaito pa
reigingi vyrai ir patriotinio nu- 
sistatvino asmenys. Jei reikia, 
tokie stoja savanoriais.

llunioro mėgėjai yra
social ūs, m

draugiją, jie joatys dhž- J- 
hiitusiai turi htmiorb'gyslelę./ ’.jį 

' '"i ' t— Biografijų mėgėjai ieško ‘ 
sau bei gyvėnimui pavyzdžių if* < 
jų randa. , 1 J F

Įvairių knygų, = laikrašeįųj “ 
ir žurnalų skaitytojai visuomet’ 1 
stengiasi ką nors gero iš skai- įjjĮ; 
tomp- dalyko patirti. Jie yra sa- y* 
vinį pasitikį, noriai dalijasi sa
vo patirtimi su kitais. Jie skaįto) t._ 
net javainių etiketes. 5,

— Turiu pridėti, kad Naujie
nų skaitytojai “yra daug de;mo 
kratiškesni, savistoviau galvoją 
ir daug draugiškesni,, kritiškai 
vertiną svetinių jų idėjas Lietu
vos laisvinimo reikaluose-' Ju 
tarpe kolaborantinių bendradar
biauto jų nėra. "•'i?. :

vos nuvažiuoti 51,3 -mylios.'
— Didysis ilgų distancijų 

sunkvežimis nuvažiuoja nuo 4.5 
■iki 5.5 mylių su galionu dyzelio. 
Greyho'und autobusai nuyažiuo- 

ųa nuo 6 iki 6.5 mylių-
• Ne veltui Dr. J. Adomavi-

• Georgijos universiteto ekd-Įįius yra susirūpinęs alkoholio 
nomistas Dr. Bill Thomas nus-Į vartojimu 
tatė, kad pirkėjai, pirkdami! visai be jo apsieiti, 
krautuvėse Įvairias prekes, i su-Į Health Organization 
moka po 8 centus nuo kiekvie-i žinias apie didėjantį 
no šileisto dolerio už prekių Įpa- mą: - 
kavimą. Prekių • garsinimui jis ;
išleidžia tik 2 "centus nuo kiek 
vieno dolerio.

jr siūlo, lietuviams 
World 
paskelbė 

alkoholiz-

paskutinį

asmenys
rymanti-

bei kau-

— Mokslinės fikcijos romanus 
skaito aukštos inteligencijos ir 
aukštų idealų asmenys. Nors jie 
turi lakia vaizduotę, bet realy
bės pajutimas yra didesnis už 
kaubdjų gyvenimo bei jų roma
nų mėgėjus.

— Brazilijoje per 
dešimtmetį alkoholikų ligonių 
padidėjo trigubai.

. .............. — Čilėje alkoholiku gvdvmui
suotl .energijos, šaltinas ir jŠfhSlėiaž»nia'W pinigų,'skMa- 
taupyniu. Ypatingai yra susMf mu 1; ffidymui.
pmę auto vairuotojai, rinkdą-;*^’’
miesi naujas mašinas, kuriošl — Jugoslavijoj pusė visų vy- 
su galionu benzino toliau nuyąrJrŲ» priimtų į psichiatrines ligo- 
žiuoja. Jiems bus linksmiau, ;jęi nines, buvo alkoholikai.
žinos:

• Dabar visi yra suinterė-

--Prancūzijoj net iki 45
— Boeing 747 sprausminis! ligonių, gydomų ligoninėse, tu- 

lėktuyas su galionu benzino imį-lrėjo problemų su alkoholių.
\ažiuoja tik O.lo mylios, -'/j — 1978 m. kiekvienam aijje- 

"rikiečiui teko 2,87. galionų de
gtinės ir 32,8 galionų, alaus.
, . ■ ■ t M. Miškinytė

- — Armijos M60 šarvuotis nu-i 
važiuoja 0.71 mylio’s.

— .Queen Elizabeth II laivas 
sunaudoja toną degamosios ąly-

MINI-MART
(Under New Ownership)

2817 W. MARQUETTE ROAD 925-4825

$2.29/pound 
$1.69/pound 
$1.99/pound.

T-Bone Steak 
Round Steak 
Ground Beef .
or $1.39/pound when buying 5 pounds or more.

Roll Steak........................................  $2.99/pound
Pork Chops ................................  $1.19/pound

SCOTT PETERSON DELI SPECIALS:

Sliced Bacon
Polish Ham . 
Boiled Ham

$1.39/pound
$2.89/pound
$1.79/pound

Produce:

Cabbage ....................................
Carrots ......................................
Tomatoes ..................................
Pepsi, Coca-Cola, or RC 8 fl. oz.
Flavor Kist Cookies ................
Milk ..........................................

...  $0.19/pound 

..... $0.29/pound 

...  $0.49/pound 

.....$1.49 + dep. 
. 3 p. for $1.00 
...... . $1.69/gal.

FREE DELIVERY OVER $10.00

Open Monday thru Saturday 8 A.M. to 8 P.

Sunday 9 A.M. to 3 P.M.

P P $

Užeikite! Apžiūrėkite mūsų prekes, šviežią mėsą 
ir žemas kainas. Ko nematote, tai paklauskite.

Esame Jūsų artimiausieji kaimynai, norime 
būti Jūsų draugai. ,.

Sutaupysite daug laiko ir pinigu.

■Į — Bronė Kas?Įis iš šiaurinės 
miesto apylinkės palaiko patrio
tinę spaudą ne’tik-prenumerato
mis, bet ir aukomis. Dėkui už 
aukštybę prenuiųeratGS pratęsi
mą, už $2 kakndOiiui ir už $10 
auką. . . į I

Adelė Pcderienė iš Ringoes, 
J., pratęsiama prenumera-į 

tą, atsiuntė Pravieniškių, Pane-j 
vėžio ir Rainių miškelio nukan-. 
kintų lietuvių , pasibaisėtinas 
nuotraukas, klausdama, ko ver
ti tie, kurie bendradarbiauja su 
okupantais, naikinančiais lietu
vių tautą. Negeresni yra ir til
tų statytojai, vaizduoją patrio-. 2212 W. Cermak Road 

-tus. Dėkui už laišką ir už auką.

— Juozas Račius iš Los An
geles, pratęsdamas prenumera
tą. tarp kita taip rašo: “Baigda- 

. mas linkiu visiems dienraščio 
i darbuotojams nekreipti dėme-

■ šio į varomą nežmonišką propa-
-ii gandą ir nepalūžti sunkiame ^y- 

L j i spaudos ir teisingos informaci- 
= jos darbe. Linkiu, kad Jūsų pik- 

€onh.,- nustebino ir pradžiugino; nikas būtų gausus ir sėkmingas, 
visą Naujienų redakciją bei ad-j Norėčiau jame būti ir sutikti sa- 
ministraciją ir visus dirbančius J vo gerus bičiulius”. Dėkui už 
savo atsiųsta dovana Naujienų! laišką ir už auką. Kviesdami 
pikniko" Laimės šuliniui bei šal-imįeius svečius, pasistengsime 

jiems kuogeriausiai patarnauti 
ir suteikti visus pikniko malo
numus.

1

tiniui- Jis atsiuntė rankų darbo 
3 gabalų virtuvės komplektą: 
šakutę salotoms bei daržovėms 
maišyti, universalų sam tuką bei 
virš minėtam tikslui šaukštą ir 
skylėtą samtuką kaldūnąms, ce
pelinams, virtiniams bei pana
šiems patiekalams išgriebti. Vi
si trys Įrankiai labai gražiai pa-

Namai, Žemė — Pardavimu) 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žamė — Pardavimu; 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
Chicago, Ill. Tel. Virginia 7-7747

Registruokite savo namus 
biznius, sklypus pardavimui jai
26-tus metus veikiančio] islai 
goj, o pirkdami .pasiteiraukite.

Du butai, medinis su skiepu ir ga
ražas. švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir

Du butai, mūrinis, įrengtas skiepas 
auto garažas. Avers ir 26-ta.
Medinis namas su geležies (Hard 

ware) prekių krautuve. Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public- 
Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St- Tel. 436-7878

— Balįo ruošiamas piknikas
Įvyks š.m. rugpjūčio 5 d. (sek
madienį), 12 vai., I. V. Jonynų 
sodyboje, Chesterton, Indiana.
Nežiūrint kokiam orui bebūtų, BUDRAITIS REALTY 

daryti iš balto medžio, gražiai gegužinė vyks, nes yra dvi dr Įvajrj apdrauda —INSURANCE 
nušlifuoti, vienodo dydžio. Tai’ dėlės baliams ir šokiams ruošti IbUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 
graži, praktiška, pinigais neį
vertinama dovana. Ji teks vie
nam Naujienų rėmėjui bei pik-

salės. Tad plačioji lietuvių vi
suomenė mielai laukiama. (Pr.)

— Horoscopes or Astrologies
nikd dalyviui. Nuoširdi padėka J Tarot Card Reading. Saturday 
uz.ją. .. . - - ■ 111 to 5 no appointment neces,

— Petras Blekys, Zarasiškių 
klubo pirmininkas, su savo pa
dėjėjais bei specialistais atėjp 
talkon pagelbėti Naujienoms ir 
prisidėti prie pikniko geros sėk
mės. Jie atsiveš įrankius kepti 
tuos gardžiuosius spurgus, ku
riuos piknikautojai mėgsta ir 
paverža namblauktuvių, nes jie 
yra labai skatiu's ir karšti, ir šal
ti. Jiems- pagaminti jie naudo’- 
ja specialų receptą. Naujienų 
piknikas bus Šį šeštadienį, lie
pos 28 d- Vosniako sode. Visi 
maloniai liečiami dalyvauti.j patr1a?“4207 So“"sac- 
Sode lepia virs 3,000 asmenų.’ 
yra didelė automobiliams pasis/

DAR NEVĖLU
PALIKIMAS. Modernus apie 20 m.

teirautis ir perduoti savo .telefoną 
apžiūrėjimui iš anksto. Viliojanti 
kaina.

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

Tuščias sklypas, tinka naujo namo 
statybai Marquette Parke. "

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS z aukštu mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

kam nuomininkus
: 4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chi cages miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave. 
Tel. 927-3559

MARQUETTE PARKE parduoda
mas namas ir taverna. Dėl informaci
jų skambinti tel. 776-4956.

of Astro-j REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Į Nuosavybės — kitur

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

Kreiptis:

NUOLAI-i
SKELBI-’

sary. ELINOR JAKŠTO, 17-N 
STATE St.. Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai- 782-3777 or 
925-8392. Professional Member 
American Federation 
logers. (Pr)

• SPECIALI 20% 
DA PRISTAČIUS ŠĮ
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re
težėliai, žiedai, gintariniai karo
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir aukšt

ines monetas bei pašto ženklų 
(kolekcijas. Mokame aukštas

i

■ ' Rimas Ę? Laukaitis, nau
jasis skaitytojasis- Torrington,tatyti aikštė.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

MARIJĄ NOREIKIENt '
r ** r * ' ~ '"į - *■* . * afc* . -= • • ZĮ -

2608 West 69th St, Chicago, UI. 60629 • TeL WA 5-2787

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

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

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patamaūja tik savišalpos pagrindu..

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

SLA,—apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

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

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

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
New York, NL Y. 1000]

M7 W. 30th St.
Tel. (2U) W3-2210

ramento - prie Archer.
Tel. 247-5081 (Pr.)

— DENGIAME ir taisome vi
sų rūšių stogus. Garantuojame 
už savo darbą. Esame apdrausti. 
ARVYDAS KIELA. Skambinti 

Tel. 434-9655 (PR)

DĖMESIO NORINTIEMS 
APSIGYVENTI CENTRINĖJE 

FLORIDOJE.

Parduodami vieno arba pusės akro 
sklypai prie labai gražaus ir didelio 
ežero, gero žuvavimui. netoli Walter 
Disney Cypress Garden. Norėdami 
daugiau sužinoti, prašom rašyti, skam
binti ^arba atvažiuoti pas: ,

Richardas ir Rūta Timpf
Walk-In Water-Lake Estate
9437 Pinetree Dr.
Lake Wales, FL 33853
Tel. 813 - 6962175

INDIANA—MICHIANA SHORES

By owner 5 rm. a/c house Screened 
porch. Completely fursished. 1 block 
from beach. S45.500.

248-2380.

PRANEŠIMAS
Cicero LB (r) Valdyba pra

neša visų narių ir visuomenės 
žiniai, kad ankščiau skelbtas 
rugpjūčio mėn. 5 dienai ponų 
Grinių ūkyje piknikas neįvyks, i 
Tą dieną pikniką rengia BAL-j 
F’as ir mūsų pareiga jiems 
padėti, sėkmingiau pravesti ir 
visiems ten dalyvauti. Cicere 
LB (r) piknikas įvyks vėliau, ii 
apie tai bus spaudoje pranešta. (

Ap. Skopus ■

BY OWNER
Furnished vear around 4 bedroom į 
home MICHIANA SHORES. Family 
room, 11/2 bath. Close to lake. Chi-. 
cago phone 262-1711, Sat and Sun. I 
616-469-0814. Low at $53,500. Į

HELP WANTED — MALB
Dirblninku R*1kl» ____

— Cook apskrities mokyklų 
superintendentas siūlo progra- j 
mą, pagal kurią vaikai turėtų 
keturių dienų mokymo savaitę, 
jeigu energijos krizė priverstų ! 
imtis griežtų priemonių kurui j 
taupyti.

— Kinijos vyriausybė leido 
paskelbti krašto ekonomines 
statistikas, kurios iki šio meto 
buvo laikomas didelėje paslap
tyje.

NAMŲ REMONTAS
Lengai — Durys — Porčiai — Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita. 

Kalbame lietuviškai 
Tel. 476-5635

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kepinly sklypai pard.

St. Casimir’s Cemetery
Single grave, choice lot. Private par 

lty. Reasonable.
1 824-2492

L

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 

Tel. REpublic 7-1941 ■*

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus ;

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, III. 60632. Tel. YA'7-5980

EXPERIENCED 
ARMATURE AND 

STATOR WINDERS
Must know connections. Also will 
consider beginner.

All Fringe Benefits.

A. PAWLICKI

723-1993

WELDER 
REPAIRMAN 

& Trouble Shooter
Experienced on AC and DC motor 
driven and also solid state recti
fied welders. Lincoln & Hobart.

All F ringe Benefits.
A. PAWLICKI

723-1993

I

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiv reikia

BUDGETEER MOTOR INN 
17003 S. Halsted St.-Harvey 

MAIDS
Will train. No Experience necessary.;

APPLY IN PERSON 1

M. ŠIMKUS
Notary Public

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

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Za polis, Agent 
3208 >/2 W. 95th St. 
Everg. Park, 111, 1
60642, - 424-8654 V

IMtUVAWCI

State Farm Fire and Casualty Company

ADVOKATAS
CHARLES P. KAL 4 Associate* 

2649 West 63rd Street, :į
Tel. 776-5162 I

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047.
Raštinė veikia jau daugiau kaip! 

40 metų, patarnaudama klientams. |

Apdrausta* parkravstynia* 
ii Ivairiv atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 376-1182 arba 376-5996

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
DAR KITUS SKAITYTI

I DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”
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