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to prezidento Bani Sadr.

KUBOS TREMTINIU TARPE YRA Didelė sausra pasireiškia Etio-

ĮSAKE karo

Ė. Mikužiūtė net dviem atve
jais skaitė a la priesaikc's teks
tus, kuriuos dalyviai kartojo. 
Baigdama pirmininkė visiems

PAKEISTAS TEHERANO GVARDIJOS VIRŠININKAS, 
BUVĘS ARTIMAS PREZIDENTO DRAUGAS

Prezidentas Carteris Baltuose Rūmuose turi kelis stalus, apkrautus būti
niausiais dokumentais, kuriuos reikia perskaityti, • atsakymą padiktuoti 

ir pasirašyti. Nevisuomet jis spėja viską pasirašyti.

NESUTARIMAI DĖL KE
LIONĖS Į VENECIJĄ

JVĄSIilNeTON, DTr— Eko
nominė viršūnių

f
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W METU LIETUVOS PAVERGIMO 
MINĖJIMAS MARQUETTE PARKE

Š.m. birželio 15 d. 10 vai. ryto į Gerulį, R. Tričytę ir K. Bradžio- 
’ nytę. R. Tričytė paskaitė Keme- 

žaitės eilėraštį." '* ;
Pirmoji prabilo gen. konsule

J. Daužvardienė. Antras labai 
įdomiai kalbėjo vysk. V. Brizgys. 
Minėjo, kad esama daug išdavi
kų, parenkim jaunimą laisvės 
kovai ir laikykime kontaktą su 
Amerikos vyriausybė, kuri remia 
mūsų tautos laisvės užmojus.!
K. Brazdžionytė perskaitė du 
patriotinius eilėraščius. Pirmi- Į 
ninkas pristatė ALTos ilgametį | 
veikėją T. Blinstrubą, ądv. St. 
Skorubską, Sibiro kankinį J. 
Kreivėną. Vėliau pristatė K. 
Milkovaltį, A. Regį, Sandaros! 
redaktorių inž. Gr. Lazauską.

Kunigas E. Gerulis kalbėjo 
Liuteronų Evangelikų Tarybos 

vardu. Pasakė puikią kalbą, ku- _
rią kaip maldą baigė “Amen”.

rinkomės su organizacijų dele
gatais prie vėliavų pakėlimo. 
(Nėra raktų ir nėra kaip prieiti 
prie šniūrų. Tuomet kopėčias at
nešė ir atrišo šniūrus. Ateityje 
turėtų būti klebonijoje atsargi
niai faktai, jei seserys išvyksta.) 

Per .Z. Daukienės radiją L. 
šjnulkštys .perskaitė Lietuvos 
Ministerių kabinetui, kuriame 
pirmininkavo prez. A. Smetona, 
Sovietų ultimafumą. ĮdOhius ir 
šiandien vertingas priminimas, 
kuris per 40 metų jau buvo pri- 
mirštas. . -. _ • ; . ■
; Šį karią prie klebonijos kėlė 
Lietuvos vėliavą,: o aikštėje •— 
Amerikos valstybinę vėliavą. Vė
liavas kėlė Dariaus ir Girėno 
posto veteranai. Vėliavos pakel
tos pusiau stiebų. Prie į Ameri
kos vėliavos sugiedotas Ameri
kos himnas, o prie Lietuvos -— j Paskutinis kalbėjo dr V. Dar- 
Taūlos himaas: Ę'" į gis. Jis ragino išeivius būti viė-

-“^lAsrnSiftvo - organizacijos- --su. -ningremsr-rir- ašleikyli -kovinga
vėliavų palyda ir ėjo į bažnyčią dvasią, kol Lietuva: bus laisva.
10.30 vai. pamaldoms. 7 t

Be Dariaus-Girėno veteranų, 
buvo šių organizacijų vėliavos: 
Vytauto Didžiojo; rinktinė; Gen. 
Daukanto Jūrų, šąulių, Dariaus-į nuošiędžiąF dėkoj o. už g^isų da-! kop^^rįe - pirmadieni Vąl- 
Girėno .p<^to ;Mofe^ų; padalinio, [ lyva^ąĘJ^ialdose ig^įgdę^ i>g^Wd£-alinio' Investigacijų bos atvyko 5 laivai su virš 400 
Lietuvos | Vyčnų, ■ĘRaįiovėn^jmijojė. Tau^j^vergii^p^^^^ dirėktorius William F. pabėgėlių, kurie pakėlė kubiečių 
Marquette. Parko Reg. .Lietuvių Į sukakties akadenlTja baigtgiufe-*, YVebster. Jią pareiškė, kad tarp 
B-riės npyi; Iš Mso b'uvtf lŠ vė-j tuvos .IiidąnE- . 'Tį ’ 114A Kūbo's tremtiniu, atvv- 
liavųj Prie jų — asislaUBuvĄ-ge-l S^iri^imo : eigą’fękordųpta. Laisvės flotilės laivais ir 
rokas būrys moterų su tautiniais I Reikia manyti,., kad vėliąu' bus • loveliais?yra asmenų, su “žinių 
—. -1 • •: . |-perduotos §paūdąį.4O ių.-Lietu-- fįnkimo uždaviniais”. Jis atsisa-

.Pamaldas laikė Jo Eksc. vys- vos pavergimo minėjimo.kalbos. kė pasakyti, ar visi tokie agęn- 
kupas V. Brizgys su aštuoriių Akademija baigta 1:30 .vai. 
kunigų asista. Ypatingai 'jautrų Dalyviai patenkinti skirstėsi ir 
pamokslą .pasakė kan.: V. Ząką- dėkojo, už taip įdomų minėjimą, 
rauskas. ŠyU Mišių .auką- nešė-1 Prinjihdąmi mūsų pavergtos Tė- 
gen. konsule J, Da.užy.ąrdiąnė ir vynės ir . tėvynainių kančias, su- 
J. Tamulis. Vainiką nėšė R.JTri- stipriname jų viltį,'^ad Tėvynė 
čytė if/O..OrintięnėĘj.-- U |bus išlaisvinta iš komunistų te-

Pamaldų ipetu'’ giedojo para-1 roro. K. P.

DAR NE.VISI ŠNIPAI PATALPINTI KALĖJIMl'OSE
HOLLANDALE, Florida. — nusikaltimais. Tarp jų yra ir at- 

I Nacionalinėje šerifų Draugijos siųstieji šnipinėjimo tikslais.
Sekmadienį į Key West iš Ru

rūbąis..

. ‘pfjos choras, Vadovaujamas A. 
Lino. Vargonais grojo K.- Skaįs- 
girys. Solo giedojo p. Mažeikie
nė; Bažnyčia pilna žmonių. Daug 
ėjo prie šv. Komunijos. Minėji
mas baigtas tautos himnu. Išei
nant įgrojo- “Apsaugok, Ankš-i

Akademija baigta .1:30 .vai.

AMERIKIEČIŲ IRANE 
NIEKAS NESUŽALOJO

OSLO, Norvegija. — Buvęs 
Vokietijos kancleris W. Brandt 

I tvirtina, kad iki šio meto niekas 
Irane laikomų amerikiečių ne
sužalojo. Dalis amerikiečių yra 
išvežti į saugias vietas, bet da
lis jų dar ir šiandien tebelaiko-

čiausias, tą mylimą šalį”.
?

Visi rinkomės į parapijos sa-
lę. Išsirikiavo vėliavos Po |'“/Amerikos TmS^os“ patai-
denujos atidarymo vėliavas ia-j Teherane Brand, pareiškė, 
nešė. Salė perpildyta. ALTa nn-r -
ko aukų einamoms išlaidoms 
padengti. :

Akademiją pradėjo Chicagbs 
ALTos pirmininkė Euphrosine 
Mikužiūtė - gražiu įvadiniu žo
džiu. Prie garbės stalo pakvietė 
Jo Eksc. vysk. V. Brizgį, gene
ralinę konsulę J. Daužvardienę, 
dr. K.\ Šidlauską, kan. V. Zaka
rauską, dr. V. Dargį, kun. E.

kad šias žinias jis patyrė iš Ira
no užsienio reikalų ministcrio 
Sadeg Gotbzadė, kai jis dalyva
vo Oslo pasitarimuose.

.ri— Mike Mansfield, JAV am
basadorius Japonijoje, pareiškė, 
kad ruošiasi išeiti užtarnautam 
poilsiui. Buvęs ilgametis Atstovų 
Rūmų bei Senato narys yra 77 
metų amžiaus.

UŽDRAUDĖ GROBTI SVETIMA 
TURTĄ IR SAVAVALIAUTI

TEHERANAS, Iranas. — Sek
madienio ryte Irano sostinėje 
prasdiėję neramumai titkai ant
radienio vakare aprimo. Sužeis
tų ir užmuštų skaičius yra žy
miai didesnis, negu anksčiau bu
vo pranešta. Neramumai pasi
baigė paties mulos Chomeini pa
sakyta kalba, kurioje visiems1

AFRIKAI GRESIA BADAS
NAIROBI, Kenija. — Jungti

nių Tautų Pasaulinė maisto ta
ryba praneša, kad 26 valstybėms 
gresia maisto trūkumas. Iš tų 
26 valstybių 17 yra Afrikoje. 

(Tarybos apskaičiavimu, maisto 
, . i t i v j trukumą pajus virs 60 milijonųkariams liepiama klausyti kras-L A /, ., . ~ ~ gyventoju, ypatingai maisto

trūkumas pasireikš rytų ir pietų 
į Kalbą paruošė mula Chomei- į Afrikos tautose dėl nelaiku už- 
jni, bet ją per radiją perskaitė ėjusio lietaus ir sausrų. Vien Ke- 
J Chomeinio sūnus. Kalboje pra-!nijoj yra trūkumas apie 1.2 rrii- 
• nešta, kad šiomis dienomis bus lijono tonų javų, labiausiai ku- 
pertvarkytos visos Irano švieti- kurūzų, kurie sudaro pagrindinį 
mo įstaigos. Pats Chomeini pri- šios šalies gyventojų maistą, 
sipažino, kad jis buvęs labai už-[Trūkumas taip pat pasireikš 
imtas kitais valstybės reikalais: Zambijoje ir Zimbabvėje, kurios 
ir neturėjęs laiko prisėsti prie' anksčiau grūdus eksportuodavo, 
švietimo reikalų pertvarkymo
Jis žinąs, kad gana sunku per- pijoje. Ten 5 milijonams gyven- 
tvarkyti Irano**švietimo reika- tojų gresia badas~«didexnis kaip 

ų konferencija Jlls> nesi krašte dar nėra pakan- 1970 metais. Jis privedė prie im- 
įvyks birželio 22 ir 23 d. Vene-Į kainai švietimo pareigūnų. Bet < peratoriaus Haile Selassie val- 
cijos mieste, Italijoje. Preziden-j hio tarpu jis jau yra atrinkęs; džios nuvertimo, 
to Carterio delegacijon įeina Iž- Į švietimo įstaigų vadovus, kurie 
do sekretorius G. William Miller ■ turės teisės imtis iniciatyvos
ir Energijos sekretorius Charlęs ’ berniukams ir mergaitėms mo- 
W. Duncan Jr., bet jie nęgavb^JiV- -Kę?Jurės didelę galią at-‘ 
kvietimų skristi prezidentu lėk
tuvu,Air Foręe'One, nors kiti 
jau tokius kvietimus gavo. Sek-

skaičių iki 113,898. Baigiant
Laisvės flotilės dienas, Mariel 
uoste dar yra keliolika mažų j retorius G. W. Miller išreiškė 
laivelių, kurie didelio kubiečių, savo' nepasitenkinimą ir vyks 
skaičiaus neatveš. Venecijon privačios bendrovės

tai yra jau kalėjimuose, /bet 
klausimas;-, ar dar jų yra perei
namose stovyklose, pareiškė: 
“Yra, tik ne visi”..'

Nuo balandžio 21 d. iki pir
madienio 63,365 kubiečiai buvo 
išleisti iš pereinamų bei imigra
cijos proceso stovyklų. Per tą 
laiką apie 700 kubiečių buvo pa
talpinti į kalėjimus. Jie yra įta- tik tremtiniai, bet ir pats Fidel 
riami sunkiais kriminaliniais Castro.

P. DARGIS PAKVIESTAS 
Į REAGANO SUTIKIMĄ

leisti mokytojus, nesuprantan
čius Islamo dvasios.

Sekmadienį ir net pirmadienį 
susišaudymai mieste vyko tarp 
gvardijos karių ir Teherano po
licijos bei kariuomenės dalinių.

Miami Herald pirmadienio lai- lėktuvu. Jo pirmtakūnas Michael [ Keli gvardijos daliniai pradėjo
doje rašė, kad prezidento Car- Blumenthal dalyvavo trijose lo- 
terio pareiškimas gegužės 5 d. kiose konferencijose ir visuomet 
priimti kubiečius su atviromis 
širdimis ir rankon.is, iššaukė 
tremtinių antplūdį. Tikrumoje 
tas pareiškimas buvo išimtas iš 
jo kalbos teksto be sąlygos, kad 
visa tai įvyktų pagal Amerikos 
įstatymus. Tuo pasinaudojo ne

ANTRADIENI PREZIDENTAS CARTER 
TARĖSI SU JORDANIJOS KARALIUMI

— Paskutiniu metu Sovietų 
J karo lėktuvai, skraidą Afganis-.

Pakistano teritoriją. Tuo ypa-j 
tingai susirūpino Afganistano 
pabėgėliai, o Pakistano valdžia

KALENDORĖLIS

Birželio 18: Marina, Hipatijus, 
Vaiva, Tolvandas, Gimbutas.
. Saulė teka 5:14, leidžiasi 8:28.

Vakare lis. , • ■

i

savavaliauti, grobti išvežtųjų 
turtą. Pats prezidentas asmeniš
kai turėjo įsikišti ir tvarkyti 
gvardijos narius, o vietomis ir 
ištisus dalinius.

Chomeinio sūnus pakartotinai 
įsakinėjo kariuomenės vadams 
klausyti prezidento B'ani Sadr 
įsakymo. Labai plačiai buvo ko 
montuojami prezidento santykiai 
su gvardijos daliniais. Gvardija 
dabar vadinami visi tie daliniai.

— Colorado valstijoje, Arapa- kurie dalyvavo kovose prieš ša- 
roe ir Roosevelt miškuose, šeš-.'chą ir jo dalinius.I 
tadienį nukrito lėktuvas ir užde
gė mišką. Išdegė 2,2 UI akrų miš
ko, katastrofoje žuvo visi ketu
ri keleiviai.

būdavo kviečiamas skristi pre
zidento lėktuvu.

Sekretoriaus Duncan kalbėto
jas pareiškė, kad priklauso nuo 
prezidento, su kuo jis nori ke
liauti. Janet de Michaelis iš Bal
tųjų Rūmų rezervacijų įstaigos 
pareiškė, kad sąrašas dar nėra 
pilnas ir jis puolat keičiasi.

Povilas P. Dargi s
PITTSBURGH, Pa. — Povilas 

P. Dargis, SLA Pildomosios ta- 
•ybos pirmininkas, sudaryto ko
miteto pakviestas atvykti j New 
Yorką ir dalyvauti Reagano su- 
ikime.

Atsiųstoje telegramoje taip 
parašyta: “Buvusiam guberna
toriui Ronald Reagan, respubli
konų partijos kandidatui prezi- 
lento pareigoms, 1980 m. birže- 
io 19 d., 5 vai. popiet, Halloran 
•ūmuose, 5025 Lexington Ave., 
New York, N.Y., ruošiamas pa
sveikinimas. Turime garbės Jus 
kviesti toje sueigoje dalyvauti.”

SAUDI ARABIJA PRAŠO JAV TUOJAU PARDUOTI 
JAI REIKALINGUS MODERNIUS LĖKTUVUS

WASHINGTON, D.C. — Pre- sveikinusieji atvykusią karališ- 
zidentas Carteris antradienį Bal
tuose Rūmuose pradėjo pasita
rimus su pirmadienį į Washing- 
to'ną atskridusiu Jorilanijos ka
raliumi Hussein. Pats preziden
tas prašė karalių Hussein at
skristi į Washingtoną, kad pa
dėtų išspręsti Artimųjų Rytų lio atstovais.
taikos problemas. ] Prezidentas Carteris Jordani-

Prezidentas pareiškė, kad jis 
nesitiki išspręsti visų problemų, 
bet jis yra įsitikinęs, kad pokal
biai gali padėti išspręsti kelis

[ką porą. Iš aerodromo jie apgy
vendinti Blair rūmuose, kur jie 
yra prezidento svečiai.

Prezidentas pasikalbėjimą su 
Jordanijds- karaliumi pradėjo 
prašymu dalyvauti tame pačia
me posėdyje su Egipto ir Izrae-

Prezidentas Bani Sadr buve 
paskyręs atskirą žmogų visiems 
gvardijos daliniams tvarkyti, 
bet jam nesisekė, jis nepajėgė

----------------- gvardijos narių suvaldyti. I’rezi
— Jau ruošiamos naujos, denio Bani Sadr paskirtas gvar- 

karštį stabdančios plytelės erd- dijos vadas buvo atleistas, o jc 
vės skriejimams, planuoja- vieton paskirtas mulos Chomei 
miems ateinantiems metams.

tano pasienyje, dažnai pažeidžia J pagrindinius klausimus.
JORDANIJOS KARALIUS

— PREZIDENTO SVEČIAS
Jordanijos karalius pirmadienį 

atskrido į Andrews aerodromą. 
Kartu su juo atskrido ir kara
lienė Noor, amerikietė. Ten juos 
pasitiko valstybės departamento 
atstovas. Aerodrdme buvo keli 

‘ arabų valstybių ambasadoriai,

— JAV vardu gali kalbėti tik
tai prezidentas ar jo parinkti ir 
Senato patvirtinti pareigūnai.

— R. Clark ruošiasi aiškintis 
JAV prokuratūrai.

jos karalių skaito savo draugu. 
Jis mano, kad šių pasitarimų 
metu kelis klausimus galės iš
spręsti. Prezidentas tikisi susi
tikti su karaliumi du ar net tris 
kartus. Jis yra įsitikinęs, kad 
pasitarimai gali būti naudingi.

SAUDI ARABIJAI REI
KALINGI GINKLAI

WASHINGTON, D.C. — Sau
di Arabija paprašė JAV parū
pinti jai karo medžiagos, bom
bų ir įvairių pabūklų. Ji nori 
gerai apginkluoti jai pristato-

ni parinktas žmogus.
Iš Chomeinio pasakytos kal

bos aiškiai matyti, kad jis pil 
niausiai pasitiki prezidentu i 
visai karo vadovybei įsakė pre 
zidento klausyti, šis įsakymas 
galioja pėstininkams, šarvuo- 
ėiams, aviacijai ir kitoms kart 
jėgoms. Pats Chomeini prižadė 
jo prižiūrėti Irano karo jėgas.

mus modernius F-15 karo lėk
tuvus. Jeigu kokiais sumetimais 
šis užsakymas būtų atidėlioja
mas, tai pakenktų abiejų vals
tybių geriems santykiams.

Saudi Arabija jau turi ge
riausius Amerikos lėktuvus, bet 
dabar ji nori šiuos lėktuvus nau
doti ilgesniems skridimams.' kad jos klausytų prezidento. 
Arabai nenorėtų, kad šie užsa-l Naujovę antradienį paskelbė 
kymai sukeltų bereikalingus gin- iš Oslo grįžęs užsienio reikalų 
čus parlamente. ! ministeris Sadeg Gotbzadė. Jis

Kaip Cartcrio administracija Į labai patenkintas pokalbiais su 
reaguos, sunku pasakyti, nes suvažiavusiais socialistų vadais, 
suprantama, kad patenkinus* Jis nesupranta, kodėl jie turėtų 
Saudi Arabijos prašymus, ji ga-Jiek daug rūpintis Irane sulaiky 
lėtų lengviau užpulti Izraelį, kas tais amerikiečiais. Niekas iki šio 
savo možtu vėl atneštų naują meto jokios žalos jiems nepada- 
problemą siekiant užtikrinti Iz- rė ir nesirengia daryti. Jis pabrė- 
raelio saugumą. žė, kad netolimoje ateityje vy

iausybė turės imtis žingsnio 
šiam klausimui spręsti.

Tuo pačiu metu ministeris 
Gotbzadė pareiškė,' kad Jungti
nių Tautų sekretorius yra išskir
tas iš amerikiečiu išleidimo bv- 
ios. Ministeriui pavyko išsikal
bėti su Libano advokatu Doud, 
besiteiraujančiu amerikiečių li
kimu, bet ir jam pranešta, kad 
šilas klausimas šiomis dienomis 
bus plačiau aptartas ir tada jau 
bus galima daugiau pranešti 
apie galimą sprendimą.



Apie kytriąją mergą
Syki važiavo pons ir kučie- 

rius; o .jie privažiavo prie vieno 
bute, ir čia merga audė. O tas 
pens kučierių siuntė pas tą mer
ga. kad gert atneštu. O merga 
sakė: “Ūsuotu (t.y. alaus) ne
tyrai, o iš tykaus tekėtą (t.y. 
vandenį) rasi negers.'9 O tas po
nas ta gražią mįslę atmindamas 
jai sakė: “Kad tu taip kytri, tai 
ir aš taip kytras busiu. Kad tu 
pas mane ateisi nei nuoga nei 
apsirėdžiusi, nei raita, nei pės^ 
čia, nei važiuota; nei keliu, nei 
taku, nei sale kelio, prie vasaros 
bei prie žiemos, aš tave vesiu.” 
O ji nusirėdė nuoga ir užsikabi
no tinklą ir užsisėdo ant ožio, 
o nujojo pas tą poną ta viena 
vėže ir įėjo į pašiurę, o čia į 
tarpą atsistojo tarp šlajų bei ve
žimo. O dabar ji buvo atėjusi 
nei nuoga nei apsirėdžiusi, nei 
raita, nei pėsčia, nei važiuota, 
nei keliu, nei taku, nei sale ke
lio, prie vasaros bei prie žie
mos. O dabar pons nenor ją 
vest, o parsiuntė ją namo, o da
vė jai išvirtus kiaušinius pri
nešti, o n turėjo duot tuos kiau
šinius išperėt vištai. Merga ale

Ilgo amžiaus paslaptis

Sovietų Rusijoj buvo praneš
ta, kad yra pilietis, turįs 190 
metų amžiaus Jį apstojo žurna
listai ir pradėjo klausinėti:

— Gal . a įsimeni carienės Kot
rynos laikus?

— Žinote, kai buvo spalio re
voliucija, — pradėjo senis, bet jį 
tuoj žurnalistai pertraukė:

— Mes tai žinome, papasakok 
apie Napoleoną!

— žinote, kai buvo spalio re
voliucija. ..

— Mes apie revoliuciją žino
me, — tęsė korespondentai. — 
Papasakok apie Krymo karą.

— Žinote, kai buvo spalio re
voliucija, kilo toks sąmyšis, kad 
jo metu man pridėjo šimtą me
tų, — paaiškino senis.

* ❖ *

Atvirai kalbant

Maskvoj vienas tėvas gyrė ki
to vaikus:

— Tu ypač turi jais didžiuo-. 
tis. Vienas liaudies gydytojas, i 
kitas liaudies advokatas, o tre-' 
čias liaudies artistas.

— Taip, jie puikūs berniukai, 
— patvirtino tėvas, tačiau sū
nus, kuriuo iš tikrųjų didžiuo-Į 
juos, yra Amerikoj. Jis bedarbis,’ 

— Kodėl sosto įpėdinis ga'. 
pradėti valdyti valstybę būda 
mas tik 18 metų, o tik gali vesti 
21 melų? — klausė karaliaus 

gauna iš valdžios pinigų, ir jei! sesto Įpėdinis savo mokytoją,
ne tie keli doleriai, kuriuos par-i Mokytojas jam atsakė:
siunčia namo, mes badautume. — Jūsų didenybe, todėl, kad

* * * ! valstybę yra lengviau valdyti
Premijuotas anekdotas I negu moterį...

j V- * *
Medžiotojas pasakojo meške- ri- . „ „ ., , f . , i Diamgas šeimoje riolojams klubo susirinkime,!

kad jis. pusryčius valgydamas, Į — Mano brangusis, gražūs rū 
malė vieną plaukiką, perplauku-1 bai moteriai yra taip pat reika-

Eaigiant darbą, laždžione galvoja, ar reikia 
jam apkarpyti ūsiukus.':. *

nuvirino miežius, o ponui nu
siuntė, o jis tuos turėjo įsėt, kad 
jie dygs, o augs, tai ji ir višty- 
čius duos išperėt. Dabar pons 
sako: “Tie miežiai tik nedygs, o i 
kruopas negalėsi daryt tiems 
vištuėiams lesti.” Dabar jis ją 
tur vest.

Paskui atėjo pas tą poną trįs 
provininkai ant provos: viens 
turėjo botagą, o antrasis veži
mą, o trečiasis kumelę, o ta ku- Į 
mele turėjo kumeliuką. O jiej 
ginčyjos; viens sakė: “Tai mano 
botago kumeluks”, o antras sa
kė: “Tai mano vežimo kume- 
luks”, o trečias sakė: “Tai mano 
kumelės kumeluks”. O tas pons 
negalėjo .juos sutaikyti; o dabar 
jis siunčia pas savo pačią. O ji 
jiems liepė atsinešt tinklą, o ve
dė juos ant kalno ir davė jiems 
žvejot; ir jie čia negalėjo žve
jot. Paskui ji jiems sako: “Kaip f 
’ųs negalit ant kalno žvejot, 
taip ir botagas negal kumeluką 
turėt, o vežims ir ne, bet tik 
viena kumelė gal kumeluką 
turėt.” —

(Iš Mįslių Knygos poskyrio “Mįs
lių pasakos”, 1913 m. leidinys, 
sudarė Kleopas Jurgelionis.)

ų upę septynis kartus. Visi meš
keriotojai stebėjosi, tik vienas 
rodė abejojimo ženklus. Medžio
tojas ji klausė:

— Ką, ar tu mano pasakoji
mu abejoji?

— Ne, aš visai neabejoju, tik 
stebiuosi, kodėl plaukikas ne
plaukė aštuntą kartą pasiimti 
savo drabužius?

* * * i
Pamatė stebuklą

Vienas teatras Anglijoje vai
dino veikalą “Stebuklas” ir pa
skelbė, kad pirm’ieji 300 gaus 
bilietus už puse kainos. Parda
vimo dieną prie teatro kasos bu
vo ilga eilė. Bet kai prie lange
lio priėjo’ škotas, pardavėja pa
reiškė, kad papiginti bilietai jau 
išsibaigė, škotas, nieko nesakęs, 

į nusipirko brangų bilietą. Už j< 
i stovėjęs anglas įsidėjo pinigus į
• kišenę ir sakė:
Į — Nėra reikalo man eiti į tą
• vaidinimą, nes aš čia pat pama- 

iau didžiausią stebuklą.
* -S

Moteris ir valstybė

lingi, kąip rėiuąi gražianj ga- 
vęikslui.

—» Sutinku, manų miela, bet 
turiu prisipažinti, jog dar nesu 
matsę paveikslo, kuris būtų kas 
savaitę dedamas į naujus rėmus.

♦ ♦ ♦
Dviejų kalbų negali išmokti

— Ponas profesoriau, girdė
jau ,kad tamsta beveik visas Eu
ropos kalbas išmokai.

— Taip. Tik dviejų kalbų ne
galiu išmokti.

— įdomu, kokių?
— Žmonos ir udšvės.

♦ ąt
Nėra ko šūkauti

—Gelbėkit! Aš nemoku plauk
ti, — šaukė žmogus, įkritęs į 
vandenį. Per tiltą ėjęs girtas gir
tuoklis jam sakė:

— Ko tu čia šūkauji, ko keli 
triukšmą? Aš irgi nemoku 
plaukti, bet triukšmo nekeliu...

* * »
Tarybiniame teisme

— Ar prisipažįsti, kad pavo
gei iš kolchozo' kiaulę ir keturis 
paršelius?

— Iš tikrųjų aš buvau alka
nas ir pavogiau tik vieną kiaulę, 
o paršiukai palys visi atbėgo.

* * ♦
švarus darbas

Teisėjas: — Kokiu įrankiu 
tamsta parbloškei savo kaimy
ną žemėn?

Kaltinamasis: — Jokio1 įran
kio nevartojau. Tai buvo švarus 
ranku darbas.

* * *
Pasigyrė. .

— Žinai, Petras pasisakė my
lįs mane!

— Na, ir ką gi tu į tai?
— Pasakiau: “Paieškok kvai

lesnės !”
— Ką jis?
— Jis suriko: “Tu vieninte

lė'”, ir puolė man į kojas...
* * »

. iNesusipratimas 
z • r «.'■ -

— Pone direktoriau! Aš esu 
masažuotojas ir už 500 dolerių 
aš mielai masažuočiau kasdien 
jūsų grupės 20 balerinų.

— Gerai, sutarta. Ar turi su 
savimi tuos 500 dolerių?

* * *

Mergaičių pokalbis

— Aš nežadu tekėti, nebent 
geriausias visame pasaulyje ber
niukas man pasipirštų.

— Tu gali būti rami. Tas ber
niukas man jau nupirko sužie- 
luotuvių žiedą.

* ❖ *

Amžins nesvarbu

Tėvas: - Tokiu būdu tams- 
a nori vesti vyriausią mano 

dukterį.. .
Būsiantis žentas: — Taip, tai 

yra mano didžiausias noras.
Tėvas: — Jauniausiai dukte

riai duodu 5,000 dolerių, vyres- 
niai $7,000, o vyriausiai $10,(XX).

Būsiantis žentas: — Amžius 
nesvarbu, bet gal tamsta turi 
dar vyresnę dukterį?

« * *

Mandagi Onytė

Motina, sodindama penkių me
tų dukrelę Onytę prie stalo, ap
link kurį sėdi daug svečių, moko 
ją mandagiai elgtis.

Po kiek laiko, padalijus sve
čiams gardumynus, aplenkta 
Onytė prabilo:

— Labai atsiprašau, ar kam 
nereikia švarias lėkštelės?

* ♦ ♦
Lašų dar ilgam užteks

Gydytojas, atėjęs pas ligonį: 
Tamsiai buvau prirašęs 

tašu ir konjako. Ar tamsta re
guliariai priiminėji?

Ligonis: — Sulig papnitimu 
ponas gydytojau. Lašų dar il
gam užteks, bet konjako seniai 
jau nebeturiu.

v 4- •’/

įspėjo

— įspėk, ta m -tRic|c man 
metų: vieni suko 21, kiti 28.

žinai, panele, ir vieni ir 
kiti Klysta.

— O kodėl?
Aš manau, kad padeki ne

mažiau. kaip.abidvi puse,* sūdė- 
juo kartu.

Pasihalbžjimas Pakeliui į tėviškę užklumpa mirtis
(Skirsnelis iš Juozo švaisto knygos PETRĄS 

ŠIRVOKAS, 228 psl, kaina $2.75, gaunama Naujienose)
(Tęsinys)

Kartais, rodos, visas pragaras pradeda šėlti. Didžiau
si spiego kalnai užverčia, užgriūva kelią, čia vėl viesulai 
įsisuka — ale tokie, kad išdrasko, išpurto tuos kalnus ir 
sumaišo su dangumi. Tada nei kazokai, nei jų arkliai 
nebedrįsdavo nosies iškišti. Tada ir varomieji gaudavo 
atsidusti pakelės daržinėse.

0 galą vis dėlto priėjo. Kas krito pakeliui negyvas, 
tam tenai ir amen. Pavasarį, sniegui nušilus, vis kas nors 
— žmonės ar žvėrys — sutvarkys lavoną. Kas išliko, ta
sai ilgam pateko į naują vargą. Vora buvo išdraskyta 
mažesniais būriais. Petras su savo padaliniu atsidūrė 
pėstininkų pulke. Jis lengviau atsikvėpė. Dvare buvo 
pramokęs poniškos kalbos, tad ir rusiškąją veikiau su
prato. Dėl to ne- tiek daug buvo spardomas ir mušamas. 
Be to, kaip dailus, žvalus vyras, tuojau atkreipė pulko 
vado dėmesį. Jo balsas, dainuojant po rikiuotės pamo
kų, prašokdavo kitus. Išėjęs visą muštrą, buvo pas
kirtas į muzikantų komandą.

—Tėve, kodėl tu taip susimąs
tęs, nešnekus? Jau kelinta diena 
veiziu į tave ir matau lyg rūpin
tojėlį kryžiuje, lyg būtum žemę 
pardavęs!

— Blogiau negu žemę, Maiki. 
žemės aš niekad neturėjau ir 
žemvaldžio jausmo nepažinojau, 
bet turėjau tvirtą tikėjimą so
cializmui, kurio dabar neturiu. 
Praradau tikėjimą ir viltį at
gauti.

— Ar iš tiesų taip bloga, Tė-; 
ve? Juk socializmo idėja dar; 
gyva. Socializmas, nors ir pasi-' 
keitęs, dar gyvas.; sueikit visi į 
kupetą, išsikalbėkit, gal rasit bū-i 
du sustiprinti veikimą. Visa, ko 
jums reikia, tai patiems sustip-į 
rėti dvasioje.

— Lengva pasakyti, Maiki, 
“sustiprėkit dvasioje”, bet mūsų 
dvasia^ dr. P. Grigaičiui mirus, 
liko be vado, be stiprybės. Dau-i 
gelis socialistų tapo socialdemo
kratais, kiti — socialrespubliko- 
nais, dar kiti — marksistais, o iš 
marksistų kilo komunistai, iš ko
munistų — titoistai, iš titoistų 
— dangyugislai, visi išeina pir
myn su savo “neklaidingomis” 
teorijomis! Be dr. Grigaičio ne
žinia, kuri teorija klaidinga, 
kuri teisinga.

— Stiprinkis, Tėve, gal atsiras 
koks Ping Pongas su nauja teo
rija. Dabar, pagal mano sampro
tavimą, reikia glaustis prie pini
gėlių. Pinigėliuose yra mūsų vil
tys, mūsų išeitis į pagerintą gy
venimą. Tiesą pasakius, didelio 
pagerinimo nereikia: vedu abu 
gaunam Social Security čekius 
ir... užtenka. Prašykim dievų. 

1 kad truputį atpigtų silkės ir pie
nas. šiaip juk galiau išsiversti 
neblogai. Taigi, nesijaudink, Tė
ve — pinigėliuose tebūnie mū
sų viltys.

— E, Maiki, dažnai pinigėliuo
se randam paguodą, bet nevi- 
suomet, nes ne viskas patinka 
dvasiai, kas miela kūnui.

— Tame mūsų nelaimė, Tėve: 
tu ir aš pasidavėm dvasiai ir da
bar tenka jos reikalavimų klau
syti; neklausysi — susipyksi: 
dvasios pageidavimai ims pjau
tis su kūnu ir nė katras neturės 
ramybės. Tėve, ar tu žinai tas 
priemones, kuriomis kinietis 
ponas Mao suvaldė ir perauklėjo 
mažne visą milijoninę kinų tau
tą? Ko negalėjo padalyti impe
ratoriai, Son Jei Sen, čai Kaišek 
:ą padarė ponas Mao. Jam įsa
kius, visi kiniečiai valgo ryžius 
ui tokiu pat padažu, visi vieno
dai šluoja gatves su vienodomis 
šluotomis, visi dėvi vienodus 
■>urvo spalvos marškinius, visi 
vienodai lenkia galvą ponui Mąc 
— nepaprastas susiklausymas! 

Kai ponas Mao pavargo bevaldy 
lamas tautą ir valdymą perleido 
kitam ponui, visi kiniečiai vėl 
nalerikė galvą'naujam ponui! -

-- Ar tu, Maiki, neperdeda? 
Aš protarpiais sekiau kiniečių 
valdymo pakeitimus, bet ar visa 
tai vyko taip, kaip tu sakai, ne
galiu užginčyti ar pritarti. Man

Dėl linksmo būdo, sąmojo, mėgdavo jį kareiviai ir 
vadai. Turėjo gerų draugų. Visi kartu marindavo sun
kias savo dienas ir nuobodulį. Tačiau liūdesio atsikra
tyti neįstengė. 0 tasai liūdesys daug didesnis ir gajes- 
nis atsirado, negu pono rūmuose. Ilgėjosi savo tėvų, ną- 
mų, gimtojo krašto, kalbos. Jokia žinia, net vėjelis iš 

i ten, rodos, neatpūsdavo. Verutę šiltai prisimindavo, 
į Leokadija iš pradžių buvo užlūžusi jam kaip skaudi 
nuolat diegianti rakštis. Dažnai susikrimsdavo, kad ne
suprato, neįvertino jos. Ilgainiui vėl ji tapo pasakiška, 
skaidria svajone.

Labiausiai gailėjosi savo smuiko,kurį pats ponas, 
pareikalavęs atnešti, sulaužė, sumindė jo. akyse. Kito 

[tokio čia pasidaryti nebegalėjo.
i * * * —

VISO PRAGARO RIKIUOTĖS VIRŠININKAS
i- •-į* ■. -j A-

Dieną naktį staugė, kaukė požemių - šaukliai, kol 
surinko visus velnius didžioje pragaro aikštėje. Pri
gūžėjo, susiplakė čia jų kirbinių kirbinės. Paskelbė Liu- ’ 
ciferio įsakymą, kad duodama Petrui visa valdžia" man- ' 

jkštinti ir bausti juos. Petras įspėdamas tuojau pra
bilo: f

— Dabar klausykit mano komandos! Jokių kalbų 
nei atsikalbinėjimų, kad man inekad nebūtų! Kas ne
gerai ar ko kuriam trūksta, aš pats matysiu. Užmirš
kit, jei kurie iš jūsų buvote dideli viršininkai arba tu
rėjote daug galios! Dabar jūs visi lygūs ir visi menku
čiai! Tik tas bus paaukštintas, kuris daugiau stengsis 
mokomas ir gabesnis pasirodys*. Suprantate?

Velnių minia sustingo,, kaip Perkūno pritrenkta. 
Drūsi, aštri Petro prakalba paveikė šiurpiai ir sukąus- 
tydama. Ilgai nelaukdamas nužiūrėjo jis kelis žvales
niuosius ir pasirinko sau padėjėjais. Jų skaičiuje buvo 
Švilpa, Geveliukas, Striksis. Tai jauni, žvitrūs, dailios, 
šviesios išvaizdos velniokai. Tokie dažniauhiai siunčia
mi gundyti išpaikusių merginų ir padorių jaųnąmąr- 
či-ų. šitos veikiai išgarsėja, kaip žavios gyvanašlės ir 
savo ruožtu gundo kitus.

Prasidėjo skirstymas, rūšiavimas velnių pagal ūgį, 
'gymį, veislę ir išvaizdą. Atskiros kuopos laivo viena- 
šnervių, atskiros dvišnervių.

(Bus daugiau)

regis, kiniečiai mokėsi iš rusiškų 
perversmininkų ir pridėjo savus 
metodus. Kiniečiai buvo išmokę 
daug gerų metodų Amerikoje 
skalbdami amerikiečiams marš
kinius. •

— Gal ir taip, Tėve, bet iš kur 
pavyzdžius ėmė rusai?

— Man regis iš plėšikų-razbai- 
nikų, o tokio elemento Rusijoje 
buvo daug. Taigi Maiki, vedu dėl 
tų politiškų perversmų nesisielo- 
kiau. Aš pradedu abejoti, ar bū
tų geriau, jei Amerikoje įvyktų 
socializmas? Iš kitos pusės vei
zint ir lyginant, juk čia beveik 
yra socializmas, tik be sdčialistų, 
aiškiau sakant — socialkapita- 
lizmas. ši santvarka skiriasi nuo 
socializmo kitu principu — pi
nigėliais. ' '

• Atrodo, kad Amerikos lais
vės tvarką ir teisę gerbiantiems 
piliečiams veiika tik dienos me
tu. Pabandykite kai kuriuose ra
jonuose pasivaikščioti naktį...

• Du škotai išėjo pasivaikš
čioti. Vienas jų rado dešimt do
lerių. Antrasis pasiskolino tą de
šimkę ir nuėjo pas gydytoją pa
tikrinti akis.

• Patariama įsidėmėti: vis
kas kas pakyla, turi nukristi, iš
skiriant mokesčius.

• Laimingas tas, kuris gali 
pagriebti pinigą, o ne pinigas jį.

• Kai kurie laikosi diploma
tijos ar takto, o kiti sako teisy
bę. Tėvai moko savo vaikus sa
kyti teisybę, bet lik ne prie sve
timų žmonių.

• Napoleo'no posakiai: 1) 
Neprotingi kalba apie praeitį, 
protingieji apie dabartį, o pami
šėliai apie ateitį. 2) žmogus be 
ryžto ir drąsos nėra asmenybė, 
bet daiktas. 3) Sostas yra tik 
medžio gabalas, papuoštas akso
mu. 4) Neprotingas yra nuobo
dus, o pedantas tiesiog nepaken
čiamas.

« Moteris yra vyrų saulė, tik 
ii visiems šviečia, bet ne visus 
šildo.

9 Pasinaudokime Dob Piloto 
ėfsihsta. patarle:

Du kartu pamatuok, 
Tada piauk;
Du kartu pagalvok, 
Tada kalbėk...

S. Pašilytė Laukia gražesnių pavasario dienų.



Motinos dienos minėjimas rastatte
Rastatiškiai ir apylinkės lietu- rningai minima. Nemažai buvo 

viai atšventė Motinos 1980
m. gegužės mėn. 17-ta. Dvylikos 
apaštalų bažnyčioje ir parapi
jos salėje- Ekumenines pamal
das laikė tėvas A. Bernatonis ir 
kunigas Fr. Skėrys. Tai dienai 
pritaikytą pamokslą pasakė ku
nigas Fr. Skėrys ir Šventas Mi
šias celebravo tėvas A Bernato
nis. Pasimelsta už gyvąsias ir 
mirusias motinas. Visi darniai 
giedojo evangelikų ir katalikų 
giesmes.

Parapijos salėje įvyko pasau
lietiška dalis. Rastatto apylin
kės'lietuvių bendruomenės pir- 
įpininkas Povilas Gustainis trum 
pai pasveikino visus dalyvius-es, 
ypatingai yįsas mamytes ir mo
čiutes,: jas pagerbdamas. šventė- ______  ____ ,
je atsilankė virš 70 žmonių. Ypa I pirmiausia yra motinos nuopel-

nos vaidmenį šeimoje ir tauto
je. Motina — šeimos židinio sau 
gotoja, prakilniausia vaikų auk
lėtoja, pirmoji jų mokytoja. Jos 
gyvenimas pilnas aukų, meilės 1 
ir sielvarto. Jokia globa, kad ir j 
rūpestingiausia, negali atstoti 
motinos globos savo vaikams. * 
Motina yra šeimos, o šeima —; 
tautos pagrindas. Todėl motinai 
priklauso pagarba ne tik šeimo
je, bet ir visuomenėje.

Išeivijoje nuo lietuvės moti
nos tautinio susipratimo priklau 
so lietuvybės išlaikymas. Tai lie, 
tuvės motinos ir apskritai mo- j 
terys dažnai geriau supranta už 
vyrus- Todėl, jeigu išeivio seimo 
je išsilaiko lietuvių kalba, tai j

tingai daug buvo iš Pforzheįmo. r. 
Visi apgailestavo, kad nei vieno 
asmens nebuvo ,iš Karsruhės.

Motinos dienai pritaikytą pas 
kaitą skaitė kunigas Fr. Skė
rys. Jis nušvietė Motinos.dienos ■ 
istoriją. Pradėjo ją paprasta mo 
tęris Anė> Jarvis iš Philadelphi- ■ 
jos, USA, maždaug prieš 75 m. ‘ 
19(15 m- gegužės mėn. antrąjį 
sekmadienį mirė još motina. Ji 
nieko kito nebenorėjo, kaip • tik 
tai, kad toji diena taptų atsimi
nimo diena visų motinų, gyvųjų 
ir mirusiųjų. Deja, tik 1914 m. 
pavasarį tuometinis' USA prezi- 
dęritas Wilsonas, Kongreso ragi- 
riatnas, leido bendrą Motinos die .

■ JONAS AISTIS

OKUPUOTOSIOS LIETUVOS LITERATŪRA

nas.
Lietuvės motinos ir apskritai 

moterys, išsikovojusios lygins 
*eises su vyrais nuo pat nepri-' 
klausomos ir laisvos valstybės į 
atkūrimo, kad ir solidarizuoda-; 
mosios su tąrptautiniu feminiz- Į 
mo sąjūdžiu, teisingai supranta! 
savo vietą visuomenėje. Lietu
vės moterys, turėdamos lygias 
politines, socialines ir ekonomi- dviem balsais šias džinas: 1.
neš teises, nepameta savo mo-į Upės bėgs į melsvą tolį, gervės ■ iš Skirsmenumės kaimo. Iš tos 
teriškumo. Jos yra kuklios, jaut lėks ir vėl sugrįž... 2. O, neverk santuokos susilaukė dviejų sū
rios ir švelnios. Tapusios motino- motinėlė, kad jaunas sūnus. • .
mis, jos įneša į šeimos gyvenimą 3. Pilki keleliai dulka... 4. Nu- 
šilumą ir giedrą, vaikams —' 
užuovėją nuo žiaurių vėjų.

Prelegentas pacitavo keletą moterų klubo vardu trumpai J kaitis vienas grįžo iš Pomerani- 
ną įvesti ir jai paskyrė antrąjį /poetų ištraukų iš jų eilėraščių I ; T.iafnuo i TTocaVami ka?-

Tamošaitis Iliuzija" (Tapyba)

padainavo drąsiai ir meniškai tow miestelyje.
1932 m. vedė šneideraitytę

Į nų, kurie dabar gyvena USA su 
savo šeimom.

rimk, sesut, gana raudoti... Pa- Į Antrasis pasaulinis karas ats- 
baigoje St. Rugulienė Rastatto kyrė šeimą ir Augustas Simo-

s pasveikino visas motinas ir mo- jos į Lietuvą į Kasakėnų kai- 
gegužės sekmadienį. Po Pirmojo apie motinas. Lietuvių poezięo- čiutes ir įteikė seniausiai mo- 

i Neumeierienei
i (78 m.) iš Pforzheimo gėlių.

čiausiomis spalvomis. Tautosa- j Povilas Gustainis nuoširdžiai
koje nerasime jokio šiurkštaus j padėkojo dvasiškiams už eku- no sūnaus.
posakio apie motiną. Lietuvių ] menines pamaldas, ir kunigui 
tautoje motina yra šeimos siela, j pr. Skėriui už puikią paskaitą 
Todėl ją gerbiame ne tik šią iš- ] Motinos dienos proga.
kilmingą dieną, bet ir kasdien, | p0 to sekė linksmoji dalis gro- 
baigė savo paskaitą kunigas Fr.
Skėrys.

Rastatto vyrų chorelis, suside
dantis iš Anso Kuršio, Viktoro 
Gustainio, Felikso Andrijausko, 
Sergejaus ir Povilo Gustainio

pasaulinio karo 1929 nt ši idėja damoje ir pasakoje motinos įiutei Marijai 
ir. pas., mus Lietuvoje įsigalėjo, j paveikslas yra nupieštas skais-1 (78 m.) iš Pfoi
bėt'bu^o švenčiama pirmąjį ige- 
gužės mėnesio sekmadienį.

Aids puikios idėjos sumanytoja 
Anė Jarvįs mirė 1943 m. sene
lių hamuoše Philadelphijoje kaip 
beturtė. Kuklus kapas vargšų 
kapinėse primena' šią idealią 
moterį, kurios dėka milijonai 
motinų visame pasaulyje savo 
dieną-švenčia, i .5 ; ■

' Nepriklausomoj e Lietuvoj e
Motinos • diena buvb ypač iškil-

mą, Klaipėdos krašte 17947 m. 
1954 m. antru kartu vedė ir su
situokė su Marija Povilaityte. 
Iš tos santuokos susilaukė vie-

1958 m. visa šeima sugrįžo,
■ bet jau dabar į Vakarų Vokie-i literatūra.

♦J? W | Jįmei

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS i diba
lUŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

ČIAMOS TREČDALĮ METŲ! .
ų Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa-

j tiją, ir apsigyveno Kaiserslau- 

jant plokštelių muzikai. Ieško-* 
ta naujų dainininkų-kių talentų! 
ir kas norėjo galėjo pasireikšti 
savo balsais. Visi buvo įsisma-' 
ginę, kad sunku buvo skirstytis 
į namus. Motinos dienos minėji
mas Rastatte dar ilgai pasiliks 
visų dalyvių atmintyje- Komp
limentas Rastatto apylinkės val

tį, nes ji moka, kaip ir anks 
Į čiau, puikias šventes organizuo 

ti ir pravesti. Ta linkme linkiu 
ir toliau draugiškai darbuotis, 
sėkmės ir Dievo palaimos.

Fr. Sk.
* * *

MIRĖ AUGUSTAS SIMOKAI-

i teme, nes brolis Jurgis Simokai 
į tis po Antrojo pasaulinio karo 
'■ buvo čia pasilikęs. Taip visa Si- 
l mokaičių šeima' (keturi broliai 
' ir viena sesui) susispietė Kai- 
sersteme. Brolis Juozas Simo
kaitis mirė 1977 m. balandžio 
mėn. 22 d. Kaiserslauteme mies 
to ligoninėje, sulaukęs 76 m. am 
žaus su viršum.^ Jį palaidojom 
1977 m- balandžio mėn. 26 d.

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
nimo vajaus talką!

i. . ®

Prenumeratos pratęsimo, užsakymą, bei galimu skaitytoju 
reikalais pražoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

Augustas Simokaitis, gimęs 
1907 m. sausio mėn. 1 d. New 
Yorke — USA, mirė 1980 m. ge
gužės mėn. 7 d. savo bute krau
jo vėžio ligos pakirstas. Tėvai 
su savo sunum Augustu (1-2 m. 
amžiaus) grižo 1907 m. į Lietu
vą, į Kanūkų kaimą į tėvų tė
viškę, kurie turėjo 9 ha ūkį. Gy
veno iki repatriacijos į Vokie
tiją 1941 m. Kanūkų kaime. Per

1739 S. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 60608

• 13 anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda-

Rusams lengviau buvo priimti revoliuciją dėl to, 
laid ją darė rusai, kad tai buvo ir tautinis daly
kas, o mažoms tautcfms ji neša ir nulautimo, di
delės tautos įtakos baimę.

r • ■ (Petras Cvirka, Raštai, XII, 175-176) 

je, bet net ir partija buvo pasi
metusi. Nes tik taip ir tik tuo ga 
Įima būtų aiškinti tikrųjų par
tijos narių ir kandidatų pasitrau 
kimas iš tikrosios literatūros 
darbo ir pasiteisinimui prieš par 
tiją ir visuomenę, persimetimas 
į literatūros mokslą, kaitalioji
mas žanrų ir mutizmas. Tai pa
tvirtina paskutiniais metais iš
leisti Balio Sruogos ir Petro 
Cvirkos raštai, bei jų kitoks li
teratūrinis palikimas.

Petras Cvirka pats pirmas bus 
palietęs literatūroje partizaninį 
judėjimą. Tai temai jis paskyrė 
apsakymą “Pabučiavimas”. At
rodo, kad ta tema bus Cvirką 
palietusi iki pačių jo sielos gel
mių. Jis buvo besiruošiąs tam 
dalykui paskirti stambų veika
lą, kurio .fragmentai yra pagkelb, 
ti Xll-tame jojo taštų tome. Iš 
likusių nuotrupų, ypač iš auto
riaus rankraštyje išbrauktų vie
tų (? — J. A.) galima spėti, kad 
tai galėjo būti tikrai didelis kū
rinys. Sunku pasakyti, kas pa
stūmėjo Cvirką imtis taip aštrios

Pirmosios okupacijos ir karo 
•' metų tarybinė lietuvių literatū- 
i ra ribojosi išimtinai propagan

diniais dalykais, dėl to jos apim
tis ir reikšmė yra daugiau negu 
menka ir vargu ar įmanoma bū
tų ji literatūros mastu vertinti. 
Reikia padaryti išimtis vienai 
Salomėjai Neriai, kuri dėl susi
dėjusių sąlygų ir grynai asme
niškų priežasčių pradėjo rašyti 
lietuviška patriotine tema ir su
kūrė tikrai puikių ir išliksian
čių eilių. Visi kiti okupacijos 
šaukliai, neišskiriant net ir Pet
ro Cvirkos, literatūros vengte 
vengė.. Iš vadinamųjų 
frontininkų * būrio niekas 
šiol reikšmingesnio veikalo 
paskelbė. Priežastys sunku 
numatyti

Pirmaisiais pokario metais bu7 
vo dėtos ganą didelės pastangos 
išjudinti lietuviškąjį raštą. Į tą 
darbą buvo pritraukta nemaža 
neutralių rašto žmonių, nesigai
lint jiems net atsakingųjų gro
žinės literatūros redaktorių pos
tų. Bet tais laikais buvo labai 
gyvas lietuvių atsparos partiza-į Sr pavojingos temos. Neišjun- 
ninis karas. Padėtis buvo, aštri,! giamas ir suabejojimas bolševi- 
įtempta ir netikra. Okupantai,1 kinėmis vertybėmis, kuris pra- 

k norėdami palaužti rezistenciją, sikiša vienoje kitoje jo užrašų 
pradėjo žemės ūkio kolektyvi-. knygutės vietoje. Be abejo, jo 
zaciją. ir tada partizaninė kova j paskatinti, ir kiti rašytojai tos 
dar labiau užvirė. Prasidėjo
dažni masiniai nekaltų žmonių! nesišalino. Partizanai paliesti V- 
išvežimai, kurie palietė ir rašy- ( Valsiūnienės “Veronikoje”, T.

’ tojus. Tai tokiame įvykių fone, Tilvyčio- “Usnynėje”, J. Baltu- 
turėjo vystytis sovietinė lietu-1 šio “Abišalėje” ir kitur. Posta-

lininiais laikais pasirodė dvi piL
Literatūros raida nebuvo pa-1 nos apimties apysakos iš parti- 

lanki dar ir dėl to, kad keli tik- zaninio karo Lietuvoje: A. Bal- 
ri rašytojai ir ištikimi bolševi- trūno “Pavasaris Dainavoj” ir 
kinės tvarkos ramščiai pačiais J- Usačiovo ‘‘Nemunas laužia 
pirmaisiais antrosios rusų oku-. ledus”.
pači jos metais pasitraukė iš gy-

Salomėja Nėris 
(1945), Liudas Gira (1946), Pet
ras Cvirka (1947)...

Apie pirmųjų pokario metų 
sovietinių rašytojų veiklą dar

trečia-
iki 

ne- 
net

. vųju tarpo:

1977 m. balandžio men. 2b a. j
Dirbo beveik 3 metus lietuvių M nors konkretesnio pa- 

kuopoie L. S. Co. 8593 Kaiserlau} sakytu nes tikroji dalykų esme 
terne ir po to iki išėjimo į poil- neprieinama. Pajėgesni rašyto-

— pas amerikiečius 5ai> gYvi būdami, beveik nieko 
stambesnio ir reikšmingesnio 

Buvo užsiprenumeravęs lietu- nepaskelbė. Tačiau dabar pra- 
vių evangelikų liuteronų laik- ryškėti, kad kaikurie jų

sį 1970 m. 
kareivių virtuvėje.

raštį “Svečią” ir lankėsi lietuviš
kose - pamaldose, kai kun. Fr. 
Skėrys jas laikydavo.

Laidojimo apeigas lietuvių kai 
ba pagrindinėje Kaiserslautemo 
miesto koplyčioje ir kapinėse 
1980 m. gegužės mėn. 12 d. at
liko kunigas Fr. Skėrys iš Mann- 
heimo.

Laidotuvėse dalyvavo apie 30 
žmonių, beveik visi kilę iš Lie
tuvos. Ant kapo sudėta keletas

sikėlęs į Vokietiją gyveno įvai- vainikų ir gėlių. Visi dalyviai po 
riose repatrijantų stovyklose Po laidotuvių buvo pakviesti pas 
meranijoje, paskutiniu laiku By Mariją Kukatienę, gim. Simokai-

mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede  dol. J \ 
Pavardė ir vardas| 
Adresas - j

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo — 
yra naujas skaitytojas. Priede —__ _  dol.
Pavardė ir vardas-------------------------------------
Adresas - --------------------------- -------------------

.__ , kuris

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

♦ SCFESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS;

Atdara šiokiadieniais nuo

stambesnio ir reikšmingesnio

kūrybinio darbo nebuvo aplei
dę, tik jiĮjų kūryba tais “aštrios 
klasių kovos” laikais atęocįė, spė 
jame, labai jautrus, o žnpfpačiu 
ir nereikšmingas dalykas. Atro
do, kad ne tik rašytojų sąjunga 
su pačiu Petru Cvirka priešaky-

tyte,-kavos. • •
— Paliko liūdinčius: žmoną, 

3 sūnus (vienas iš jų dabar su 
motina gyvena Kaiserslauteme 
ir du USA), du brolius — Jo
ną ir Jurgį —.ir sesutę Mariją 
Kukatienę — visi trys gyvena 
Kaissefslauteme, ir kitas gimi
nes: i •. :

Žmonai, sūnums, broliams, se
sutei bei kitiems giminėms reiš
kiu nuoširdžiausią užuojautą ir 
kartu liūdžiu, netekęs savo pa- 
rapiečio.

Laidojimo pamokslo tekstas:
“Kristus yra mano gyvastis ir 

mirti yra man nauda”)
FHipi ežiams 1, 21 

kunigas Fr. Skėrys

Sponsoriaua pavardė, vardas ir vietovO

D. KUHLMAN, B.S., Regbrtruotai vaistininką*

TeL 476-2206

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus__ _  dol.
Pavardė ir vardas ■ ■ ■■.. ..................... ..............
Adresas -----------—----------------------------------------------------------------

Išėjusi ii spaudos ir galima gauti knygų rinkoj?

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites au«1pa tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardai .------------------ ----------------------------------------------
Adresas - ----------—--------------------------------------------- -------------------

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerika* lietuvių pastan
gas daryti jtakot J krašto politiką. 102 psl. Kaina 11.50.

Knygos bus išsiųsto*, jei 11-50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

1733 So. Eibted St, Chicxca, EL

Helps Shrink 
Swelling Of • ' 
Hemorrhoidal 
Tissues j 

caused by inflammation
Doctors have found a medica
tion that in many cases rives 
prompt temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H?, No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

laikų komunistinio pogrindžio 
žmonės. Iš jųjų tarpo ypatingon 
padėtin iškyla pirmosios bolše
vikų okupacijos čekistas, orga
nizavęs lietuvių inteligentijos 
naikinimą ir didžiuosius birželi
nius išvežimus, Aleksandras Gu 
daitis-Guzevičius. Jis pasišovė 
sukurti, 1918.1919 metų legendą 
ir epopėją:'parašė du labai iš-

- tęstus ąpimtiėg, įkalus: “Kąl- 
yio ^įotp: t'ęisybę” ‘41348-1949) 
iV “Broliai” (1’951-1955). Tie jo
jo romanai perkrauti “istoriniais 
faktais-’,- laiko* ir- vietos kolopto 
atributais.^iž^o^Įątenęi didele

1 fanta2tfci7^j:/ah^tnįęh>balektu

aštrios klasių kovos” temos 
C

perdaug es-
miniu$ nu-

; galėtiiįdąiha^ -yeąltaJasįiAąįp^ sa
kantį ‘gana: “liaudiškas'’ užmany
mu iry-ątl3rimu; 'Medžiaga.:-- įaip 
susiūta, :kadkvišoS’:pasiap^^ iper 
siūlds-kyŠdr Tat^ikrą’^ Istorija 
su tikriniaiszwardai^ kūr'yrą vi 
si epdfjėj-os"dalyviai nuo Kapsu
ko iki Plechavičiaus. rnk''patsai 
vyriausias dietvyris,' JCalViš ■ Ig
notas, simbolinė asmenybė,.J>uri 
yra pasišovusi , atstovauti >yisai 
Lietuvos “liaudžiai”, brolis Nor
bertas, yra simbolinis darbinin
kijos atstovas. . 7

Kalvio Ignoto teisybė popu
liarinta visais įmanomais būdais 
ir visomis galimomis priemonė
mis- Romanui pripažinta “stali
ninė premija”, išverstas į ru.\ų 
ir svarbesniu liaudies demokra
tijų kalbas, padarytos dvi jo ins
cenizacijos: viena teatrui, antra

I liaudies saviveiklos scenai ir pas 
t tatyta filmas. Kaip jau minėta, - 
tuose didžiuliuose romanuose 
medžiaga meniškai neapdorota, 
dėl to net palankioji bolševikinė 
kritika bemaž atvirai abejoja 
veikalo išlikimu, nes autorius 
mato tik dvi spalvas: juodą ir. 
baltą.

(Bus daugiau)

Tai ,r visa, ką artimiausi par
tijai rašytojai yra pokario me
tais sukūrę. Iš viso susidaro įs
pūdis, kad tie seni “vilkai” pa
bojo išeiti iš girios, bet tarsi su
darė sąlygas .pasireikšti seniems 
ir ypač naujiems žmonėms. Vi
sus jų vadinamus literatūrinius 
“laimėjimus” , paliesiu atskirais 
žanrais: proza, poezija, drama 
ir literatūros mokslais.

Į-bolševikų rašytojų eiles pra
dėjo veržtis, nepriklausomybės

— Japonijoje niekas neveda 
cinkiminės kampanijos, paveik^ 
pr e h > jrro i ro mirtis.

rl Jfrpnqt
Is I" nd

BiCOZENE . i
'pecds hec*J;nq o- Į
•snal areas

Look for BiCOZFNF Crcrn- h- Į 
the purple box at your pharm?o į 
Or ask for “By-Co-ZeerC

Extra strength. Use only az | 
directed. > RiCOZENB j

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kamuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GY vENTMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3,

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
J IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.
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$24.00
$12.00
$5.00

$40.00

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
orio 9 vaL ryto iki 5 vai popiet Šeštadieniais — iki 12 vaL 

.- i- 'it' r

Nelogiškas daktaras

Tarptautinės teisės profesorius ir šių mokslų dak
taras Bronius Nemickas šių metų birželio 9 dieną Wa
shington, D. C., inž. Alfonso Gečio sukviestiems politi
kams skaitė paskaitą. Visiems lietuviams būtų buvę įdo
mu Kauno universitetą baigusio Dr. Nemicko paskaitos 
pasiklausyti.Reikia neužmiršti,kad jam buvo duota stipen
dija pagilinti teisės žinias užsienio mokyklose. Jis studi
javo vienerius metus Hamburgo universitete. Kaip visi 
tautinio jaunimo vadai, gavo papildomą stipendiją pora 
metų pastudijuoti Berlyno universitete, o vėliau parašė 
dizertaciją “Friedenblockade”. Turint galvoje blokadų 
gadynę, jo patarimai.turėtų būtį labai brangiai apmoka
mi, nes blokados dar ir mūsų laikais gana dažnai taiko
mos, o šios rūšies specialistų yra labai mažai.

Blokadų specialistų patarimai būtų labai vertingi 
blokados štabe, bet neatrodo, kadDr: Nemicko mokslo ži
nios būtų padariusios rimtą įspūdį Washingtonan susi
rinkusiems frontininkų vadovaujamos Lietuvių Ben
druomenės konferencijom Jeigu jis būtų pasirinkęs Lie
tuvių Bendruomenės apsitvertą btokodą, tai jo įgytos ži
nios vokiečių aukštose mokyklose galėjusios būti nau
dingos ir visiems lietuviams, nes skaityti ir galvoti mėg
stantieji lietuviai būtų galėję mokyto žmogaus išmintį 
patirti. Bet visa nelaimė, kad lietuviai Dr. Nemicko pil
nos paskaitos nepatyrė.

Vietoje pilnos Dr. Nemicko paskaitos, Draugo šių 
metų birželio 14 d. numeryje yra tik to teksto atpa
sakojimas Broniaus Kviklio. Dr. Broniaus Nemicko 
paskaitą vadinosi “Lietuvos vadavimo pastangos už
sienyje”. Dr. Nemickas žino, kad profesoriaus mintis 
studentai suprata, kai jie viską išklausoo nuo pradžios 
iki galo. Geras profesorius pasirenka temą, trumpai ir 
aiškiai ją išdėsto, nurodo esamas ar galimas kliūtis, o 
vėliau padaro logiškas išvadas. Jis nesakys nė vieno be
reikalingo sakinio, o tikrai geras profesorius nepridės 
bereikalingo žodžio.

Dr. Nemickas, matyt, nėra toks profesorius. Savo 
paskaitos jis taip neparuošė, kaip prfesoriai specialistai 
daro. Br. Kviklys būtų geriau padaręs, jeigu jis būtų at- 
spauzdinęs visą paskaitininko paskaitą. Naujienos tą pa
skaitą būtų atspausdinusios, ir visi būtų galėję Dr. Ne
micko, perėjusio per tris universitetus mintis,perskaityti.

Į 
i

Supratę, būtų galėję tas mintis vertinti. Dabar skąitan- KA/TO ^ITII AIISKfi KATRAtieji gavo ne Dr. Nemicko paskaitą ,bet Br. Kviklio at- -H. IlHLlU MDLAlJdnU ilALDA
pasakotą paskaitą. Žinome,kad Kviklys daktaro išdėstytas (žodis Chicagos lietuviams, minint 40 metų sukaktį
mintis, jei randa reikalo, gali labai lengva širdimi iš- nuo Lietuvos pavergimo).
braukti, kaip savo laiku jis padarė su Dr. Kazio Bobelio!
Draugui pasiųstu raštu. Netektų stebėtis, kad Br. Kvik
lys būtų panašiai pasielgęs ir su Dr. Nemicko minti
mis. Kai Dr. Bobelis įsitikino, kad jo mintis Kviklys iš
kraipė, tai kreipėsi į Naujienas, kurios atspausdino vi
są Dr. Bobelio rašinį. Skaitytojai žinojo ką Dr. Bobelis 
norėjo pasakyti. Bet skaitytojai, paskaitę Br. Kviklio 

' atrinktas Dr. Nemicko mintis, nežinos, ar jie skaito vie
no ar antro autoriaus atspausdintas mintis.

Bene prieš trejus metus Dr. Br. Nemickas, tuo metu 
buvęs VLIKo reikalų vedėjas, taip pat susirinkusiems 
VLIKo atstovams skaitė paskaitą. Paskaita buvo gerai 
paruošta, parinkta daug faktų, paminėti keli gana svar
būs lietuviško gyvenimo reikalai. Konferencijos nuotaika, 
jau buvo gana įtempta. Buvo ilga VLIKo reikalų ved. pa
skaita, turėjo eiti ilgos diskusijos, bet keli VLIKo nariai 
tuoj padavė pirmininkui pareiškimą, kad tokių kalbų 
jie nenori toliau klausyti. Floridoje prieš metus buvusio 
suvažiavimo dikusijos ir rezoliucijos jiems atėmė kan-Lj 
trybę ir pareiškė, kad viskam jų kantrybė jau yra* 
išsekusi.

Dr. Nemickas buvo pasiruošęs ilgą paskaitą. Svar
besnius nutarimus jis parėmė faktais. Skubiai beskaity
damas, kelias mintis jis buvo priverstas praleisti. Nie
kas nieko nesakė, nes jis pats jautė, kad reikia skubėti. 
Jis skubėjo, kad tik baigti. Salėje pakilo bent dešimt ran
kų, kurie norėjo paklausti kelis klausimus. Taip pat bu
vo pranešta, kad už dešimt minučių reikia išeiti iš sa- 
lės.Norintieji pasisakyti neturėjo progos. Apsistota ties 
vienu. Tuo laiminguoju buvo Dr. Kazys Bobelis. Be jo
kių pastabų, be jokių užrašų jis pradėjo pilti, kaip iš 
kulkosvyždžio vieną klausimą po kito. Nurodė paskai-5 
toje paminėtus netikslumus, netikrus nutarimus ir ke
lias išvadas. Tų kelių išvadų buvo tiek daug, kad pats 
Dr. Nemickas nustebo.

Dr. Bobelis viską nusakė per 5-kias minutes, todėl ki-: 
tiems nebuvo jokio reikalo tęsti diskusijas. Daugiau jau 
nebuvo prasmės ir kalbėti. Naujienų redaktorius pa
prašė Dr. Nemicką duoti paskaitą ir leisti dienrašty
je atspausdinti, kad Amerikos lietuviai galėtų susi
pažinti su pąrkaįtos mintimis.

— Ne, neduosiu, — atsakė daktaras.
— Kodėl? ' .
— Turiu porą vietų pakoreguoti... čia buvo iškelti 

keli faktai, kurių aš nežinojau...
Dr. Nemicko nei koreguotos, nei nekoreguotos pas- 

skaitos niekas neišspausdino. Tada, kai ir šį kartą 
“Draugas” gavo paskaitą, ją iškandžiojo ir at
spausdino.

Lietuvos ūkininkų sudėtais pinigais Dr. Nemickui 
buvo duodamos didelės stipendijos ne tik Kaune, bet ir 
Vokietijos mokslo įstaigose, o tas aukš. mokyklose buvęs 
jaunas vyras neišmoko net vieno klausimo aiškiai išdė
styti, kad jį būtų galima spausdinti be gėdos.

Drauge atspasakota Dr. Nemicko paskaitos pabai
ga yra keistoka. Joks save gerbiąs teisių daktaras tokių 
išvadų negalėjo skelbti. Visai ųetoli pabaigos yrą vienas 
skirsnelis, kuris galėtų baigti paskaitininko pagrindi
nes mintis. Tai būtų logiškiausioji blokadų specialisto iš
vada. Kviklio ji šitaip perduota:

“Lietuvių Bendruomenė turėtų taip susitvarkys 
ti, kad įstengtų įvykdyti visus visuomeninio pobūdžio 
laisvinimo veiksniams priklausomus darbus, kurių

koks grubus, koks neracionalus, 
I koks klastingas, koks tiesiog 
I kvailas buvo to ultimatumo I -»
tekstas. Juk ką gali reikšti rei
kalavimas atiduoti teisman ko
kius nors aukštus Lietuvos yals- 

, tybės pareigūnus arba pakeisti 
Lietuvos vyriausybę, jei pasku
tinis reikalavimas buvo įsileisti 
Į Lietuvą neribotą skaičių Sovie
tų kariuomenės.

Suprantama, kad po to Sovie 
tų kariuomenės neaprėžto skai 
čiaųs įsileidimo (apie ketvirtiem

Dr. Kazys Šidlauskas

Lygiai prieš 40 metų šią pa
čią birželio mėn. 15 dieną, Lie
tuvą užplūdo Raudonosios armi
jos jėgos, užgniauždamos H-’ 
giems laikams jos nepriklauso-1 
mybę. *

Minint šią Lietuvos valstybi-i 
nės nepriklausomybės pertrau
kimo sukaktį, mums dera mesti 
bent trumpą žvilgsnį, kokiomis 
aplinkybėmis toji Lietuvos sa
varankiška valstybinė egzisten
cija buvo pertraukta.

Vieną dieną prieš šią Lietuvos

ypačiai Senatas, kuriame po ke
lis dešimtmečius sėdi tautos pa
sitikėjimą turį, didelio politinio 
patyrimo vyrai, kuriems negali 
prilygti Kremliuje sėdintys me
lo, apgaulės ir pasaulio mulki- 
nimo ekspertai.

Neseniai man įstrigo vieno 
rimto tautiečio pastaba. Jis pa
lakė, kad jei Sdvietai būtų įsi- 
‘ikinę, jog jie gali išeiti su bet 
kokia persvara iš atominio karo, 
tai kaip mes juos pažįstame, jie 
nei vienos minutės nedelstų pa
siųsti savo atomines raketas ant 
Jungtinių Valstybių.

Kodėl aš šį pasitikėjimą Ame-, 
rika ir bendrai Vakarų pasauliu 
noriu pabrėžti, minint Lietuvosiv HUUVVUVO. A / — ------- --- ------- --- ——

milijono sovietinių karių), jie pavergimo 40-ties metų sukak- 
galėjo pastatyti kokią tik jie no
rėja Lietuvos vyriausybę ir teis

ti? Atrodo, kad ir lietuvių visuo
menėje atsiranda pesimistų, ku

ti kiekvieną, ką tik jie norėjo, ^e patiki kokio lunatiko Klio- 
kas praktiškai ir vyko Sovietų! meini ar tikrų komunistų pro- 
okupuotoje Lietuvoje po 1940 m. j paganda, kad JAV-bės esąs tik 
birželio mėn. 15 dienos. popierinis tigras ir kad Sovie-

kąs praktiškai ir vyko Sovietų?,neini ar komunistų pro

birželio mėn. 15 dienos.
Man prisimena neseniai skai

tytas vieno amerikiečių diplo
mato pareiškimas, kad mes ame-š 
rikiečiai sykiais nesame užten
kamai gudrūs savo politiniuose 
ėjimuose, bet vis tiek Sovietai 
yrą daug kyaįlespi už mus. Nie-į 
ko nuostabaus, nors šis kraštas} 
yra palyginti jaunas, vos nese-! 
niai atšventęs savo 200 metų ne
priklausomybės, bet Sovietai sa
vo absurdišką, vien tik melais

tams bus lemta užimti ir valdyti 
visą pasaulį. Net iš atsakingų vi
suomenininkų tenka girdėti pa
reiškimų, kad mes nieko negali, 
me tikėtis Lietuvos laisvinimo 
byloj iš Vakarų valstybių, o tu
rime tik pasitikėti lietuvių tau
tą pavergtoje tėvynėje.

Tuomet kyla klausimas, kas 
tai lietuvių tautai padės išsilais
vinti, jei jos pavergėjams bus

valstybės nelaimės sukaktį, buvo’' aosuraisąą, vien ris melais |emta užvaldyti visą pasaulį? 
gautas Sovietų Sąjungos ultima- slstemą ^dkią Lietuvos laisvinimo poli-
tumas Lietuvos vyriausybei, ku- VJ d° W - tiką mes galime turėti esant to
ris turęjo tris reikalavimus: ' Mes galime Amerikoje turėti} *
. 1) . Atiduoti teismui Lietuvos1 neryžtingus prezidentus, ku-p°gi$ką išvada būtų tik tokia, 
vidaus reikalų ministerį ir sau- riems kad ir smulkių krizių at-j kad mes savo pavergtiems tau- 
gumo departamento direktorių; vėjais sunku apsispręsti.’ Mesj tįečiams turime aiškinti, kad jie

2) Paleisti esamą Lietuvos vy- galime turėti retkarčiais nelabai Į Juri bėhdradarbiaūti sū savo pa- 
riausybę ir.^udąryti naują, kuri 
būtų Sovietams priimtina, ir

is turėjo tris reikalavimus: Mes galime Amerikoje turėti kioms.,prielaidoms? Atrodo, kad

PETRAS TARULIS

ŽIRGELIAI PADEBESIAIS
SEVIAS KURKULGIS IR KITI

(Tęsinys)

ĮVYKIAI VERANDOJE
Čia buvo pikta kibirkštis. Monika ir nesap- 

anvo, kad taip suerzins jos vyrą toji pastaba. Tu- 
tulas atsigrįžo į savo žmoną. Ir kaip paprastai 
esti, kai vyras jau nepastebi žmonos moterišku
mo, kai sotus tuo ųioteriškumu, staiga susierzi
na. Jis būtinai norėjo sugauti jos akis, kurios pa
būgusiais palįūkščiais tuojau pasislėpė, kai tik 
ji pajuto, kaip skaudžiai ji pataikė savo vyrui 
įgnybti anuo tylių posakiu. Antanas, tyčia nesku
bus, šaltai ir taupydamas gilumoje susimetusią 
pagiežą, šūkterėjo:

— Durnius boba!
Ir vėl nusigrįžo. Bet gal nusprendęs, kad jo 

atsakymas tėra silpnas į tą dygią žmonos pasta
bą, vėl grįžterėjo galvą, jau prasižiojo kažką sa- 
:y’: .. Ir būtų jau nieko nebesakęs, nes pamatė, 

kad never •c čia prasidėti. Geriau nugarą atsukti. 
Tik tuo pat m. u pamatė išsipešusią iš sijono žmo- 
nos palaidinukę ‘r vieną kojinę pasmukusią taip, 
kad ant kojos riešo pasidarė tokia ‘‘barankėlė”...

Tada jis dar smarkiau susiraukė ir pikčiau, kaip 
pirma, pakartojo:

— Durnius boba! Ot! Išmanai tu! Ot!
Ir dažnai taip paskutiniais metais būdavo. 

Kai tik Antanas užpykdavo, tai vis tą patį sakinį, 
kažin kodėl vartodamas vyriškąją lytį, nuolat 
kartojo. Tur būt jis manė, na, gal atrodė, kad 
tuo būdu jis pikčiau įgels žmonai.Tai paegdusiai 
moteriškei. Štai po kambarį apsipešiojusi, pas
mukusia kojine vaikščioja... Be reikalo painio
jasi po kojomis. Vis erzina. Nuobodi ir mažai 
reikalinka. Tik tas senas Įprotis... Na, pagaliau, 
negi riesies žmogus kas valandą... Monika šįsyk 
nenorėjo nutylėti. Jos užsispyrimas šitaip bukas 
ir toks įkyrus. Tuo būdu ji Antaną visados iš 
kantrybės išyeda.

— Kaip gi! Priedo ji čia dar aitriai nusijuo
kė. — Išdažei, išpuošei. Tautinio stiliaus išpiaus- 
tymais aptverei. Ir užrakinai. Nė katinas neuž
eina. O kiek pinigo kainavo!

Labiausiai Antanui pikta, kad žmona tiesą 
sako. Negalėjai ginčytis. Pastatė jis savo na
mus. Dideliu vargu statė, keletą metų rūpinosi 
Ir būtinai, kad būtų veranda į sodelį. Bet vis 
taip išeidavo, kad šeima ta veranda nesinaudojo. 
Šiokiadieniais nebuvo laiko pramogauti. Tiesa, 
yięng kartą jis buvo žmonai pasakęs:

— Gersime arbatą verandoje.

tinkamus karo vadus, kuriems} vergėjais, nes yis tiek jiems iš
gali nepasisekti įvykdyti tokios} ®is geriau, jėi jie bus lojalūs pa-

tas jėga Irano įkaitų išlaisvini- j Laisviesiems lietuviams tuo- 
mas, kai tokias operacijas yra Į met irgi nelieka kitokios išeities 
puikiai atlikūsios kelių kitų Į kaip tik bendradarbiauti su lie- 
valstybių karinės pajėgos. J tuviškais bolševikais.

Vienok, nei JAV-bių preziden-|, ^bint^^Ljetuvos pavergimo^, 
tas yra visagalis, nei visus šioj 40-tfėš mfetų sukaktį, dera pas’te- 
krašto karinius reikalus pavesta j bėti, kad toji lietuvių tautos ne
nuspręsti kąro vadams. Prezi-Haimė davė progą Amerikos lie- 
dentą kontroliuoja Kongresas, c i tuviams apsijungti į visas lietu- 

------ ------ ------------ ----------— jvių grupes, išskyrus lietuviškus 
j komunistus, apimančią Ameri

kos Lietuvių Tarybą.
Šią pačią birželio 15 d, prieš 

40-tį metų Amerikos lietuvių ka
talikų veikėjas Leopardas Šimu
tis sukvietė kitus XShicagos lie
tuvių veikėjus į pasitarimą. Bu
vo pasiųsta protesto telegrama 
JAV-bių sekretoriui Cordell Hull 
dėl Lietuvos okupacijos. Chica- 
gos lietuvių veikėjų pasitarimai

_ ► 
} dienas. 1940 m. birželio’ 21 d. 
j buvo suorganizuotas masinis 
į Chicagos lietuvių mitingas Da
riaus-Girėno veteranų posto sa-

3) Įsileisti Lietuvos teritorijonj operacijos, kaip neseniai bandy- j šaulio nugalėtojams".
neaprėžtą Sovietų kariuomenės 
skaičių.

Atsakyti į tą Sovietų Sąjungos 
ultimatumą Lietuvos vyriausy
bei buvo duotas tik apie 10 va
landų laikas. ' <.... •

Žvelgiant po 40-ties metų per
spektyvos į tą Sovietų Sąjungos 
ultimatumą, mums kyla mintis,

neatlieką VLIKąs ir dirbti taip, kad nebūtų kenkia 
ma Lietuvos bylai.”

(Draugas, 1980 m. birž. 14 dr. 3 psl.)
Jeigu Dr. Nemickas būtų savo paskaitų baigęs taip, 

kaip čia Drauge buvo perduota, tai galima kelis dalykus 
spėlioti, būtent, kad Dr. Nemickas vis dėlto pripažįsta 
darbo padalą. Jis pataria inž. Gečio sušauktai Bendruo
menei, visus reikalus taip susitvarkyti, kad imtųsi tų 
darbų, kurių nepajėgia atlikti VLIKas. Jeigu tokia būtų 
buvusi jo mintis, tai reikėjo viską aiškiai formuluoti. Dr. Į vyko kasdien per sekaničas tris 
Nemickas to nepadarė, Jam būtų buvę daug lengviau,! 
jeigu jis būtų pasiklausęs Dr. Vytauto P. Dargio' pareis-1 
kimo apie Dr. Nemicko nagrinėtą klausimą.

Kodėl aukštus mokslus baigęs Nemickas aiškiai 
tuvių kalbą nepasako, ką jis galvoja apie blokadą, 
rion inž. Gečys visą savo Bendruomenę jau nuvedė? Ne
atrodo, kad Dr. Nemickas, nepasitaręs su Serapinu, 
jėgs tą blokadą atšaukti.

lie- 
ku-

pa-

(Nukelta Į šeštą puslapį)

— JAV rytų valstijose praeitą 
savaitgalį siautė labai smarkios 
audrds.

— Dar ką sumanysi? — atkirto ji rimtai.— 
Nešiosiu aš tau indus ir visa kita taip toli. Dar 
vaikai ką nors sudaužys.

Antanas nieko neatsakė.
Ir kadangi veranda tikrai gražiai buvo iš

dažyta, tai pats Antanas kartais įspėdavo:
— Be reikalo nesitrankykit po verandą. Da

žus tik man nutrinsit.
Dėl šitos priežasties veranda stovėjo visą 

laiką tuščia, užrakinta. Nenuostabu, kad Moni- 
|kos taip sau, tarp kitko, mestas žodis taip smar
kiai nepatiko Antanui Tutuliui. Jis ilgu sunkiu 
žvilgsniu pažiūrėjo į žmoną, kuri be reikalo da
bar subarė nepaklusnų sūnų. Jie abu nutilo. An
tano tylėjimas turėjo reikšti jo panieką tai mo
teriai, kuri štai dabar tokia nepatraukli. Ir dėl 
to, matyt, ji nė kiek nesisieloja...

Antanas Tutulas, išėjęs į gretimą kambarį 
kreivai nusišypsojo pats sau. Plinka jis. Tie li
kusieji plaukai tokie pasišiaušę, na, tokie nevy
kėliai, reti, pastyrę. Ir raukšlės. Žiūri Tutulas į 
savo veidą ir kyla jam iš vidaus sunkus įširdimo 
kunkulis. Koks veidas? Iš kur raukšlės? Kodėl 
raumenys bejėgiškai apdribo. Kur jis laikytas 
tas veidas, rūsyje, kur tamsiam kampe užmes
tas, sulamdytas, nuvytęs, netekęs savo sulčių, 
nuo saulės, nuo šviesos, nuo šviežio oro nuslėp
tas... Kad išpraust jį kuo nors,išlyginti tas rauk

šles. Į saulę, į vėją reikia, smagių viliojančių 
minčių ir troškimų, gražių, kilnių troškimų! 
Toks palaikis tas veidas. Išpraust, išdulkint, 
bent vieną kartą pagrindinai išvalyti!

Sekmadienis. O nuotaika tokia biauri. Ko
dėl? Kas čia atsitiko? A! Dėl tos pastabos, žmo
na ir veranda. Yra čia apie ką galvoti. Spiauti, 
Kad tik daugiau rūpesčių nebūtų.

Kas žino, ką vienas likęs žmogus sau galvo
ja? Jis niekam nepasakys, nė prieš mirtį nepri
sipažins. Jis gali išpažinti padaręs didelę nuodė
mę. Taip! Bet anie menki, kasdieniniai, nevykę 
dalykėliai?... Ne! Žmogus niekada nenorės būti 
juokingas.

— Kad tave kaip kokią kriauklę, — galvojo 
Tutulas, — kad kas atvožtų ir visą tavo vidų, ką 
tu ten turi surankiojęs, pamatytų? Ife, nie
kados!

Bet praėjo koks pusvalandis ir duryse nusi
skutęs, apsivilkęs šventadieniškais, Antanas vi
sai ramiai, kaip kasdien, gal net truputį švel
niau, pasiūlė:

Tu , greičiau ruoškis. Eisime pasivaikščio
ti. Matai, kad baigiasi gražios dienos.

Jie vaikštinėjo iš lėto šventadieniškai. Su 
visais vaikais.

(Bus daugiau) > > ?



ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI SUSIRINKIMŲ Mažeika & Evans

GYVOJO DIEVO BAŽNYČIA ;
Šiandien pasaulyje yra daug žmonių rankomis pastatytų puoš

nių šventnamjų, vadinamų bažnyčiomis. Bet Dievo Žodyje yra 
parašyta, kad “Aukščiausiasis negyvena rankų darbo pastatuose” 
(Ap. Darb. 7:48). Kristus po prisikėlimo iš numirusių “įžengė ne A<Uiaj p alSllanXy:i> c_- ---
į rankų darbo šventyklą, tikrosios atvaizdą, bet į patį dangų” -.u.v.ų aptari- j laikas užsi
(Žyd. 9:24). Turėti draugystę su Dievu ir su jo Sūnumi Jėzumi, 
nereikia didelių ir puošnių namų. Jėzus yra pasakęs: “Kur du 
ar trys yra susirinkę mano vardu, ten aš esu jų tarpe” (Mato 
18:20). Šv. Povilas sako: “Jūs esate Dievo bažnyčia ir Dievo dva-
šia gyvena jumyse (1 Kor. 3:16). Šita Dievo bažnyčia yra sta- b-rzu.o 22 d., 1 vai. popiet Anelės sa 
tomą iš gyvų akmenų. 1 Petro 2:5 skaitome: “Jūs būkite kaip ieje>’“XAj Nariai pra. . . r šonu au^i.iiyu. Yra svarb.ų reikalų
gyvi akmenys, ant jo (Kristaus) antstatomi”. O gal ir tu norėsi ap .aru. r-runenama, Kad jau laikai 
būti vienas iš anų gyvų akmenų? Ateik pas Dievą maldose ir rast31
prašyk jo patarimų. PsaL 32:8 skaitome: “Aš pamokysiu tave 
ir parodysiu tau kelią, kuriuo tu turi vaikščioti”.

., iV. RATTO TYRINRTOJA1
J. Munkant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Žemaičių Kultūros klube pusmeti
nis nanų’ suS-rmKimas įvyks trecią- 
cuerų, bdTŽeuo ib d., 1 vai. popiet 
Aueies saieje, 45JG So. Tai man Avė. 

ries yra 
1- 

moKėti nano duokles, bus ii vaisęs. 
Rozv Didžia Iv is, rašj.

Lietuviy Žagarės kiubo pusmetini, 
nsnų sasiriuM.»ujas įvyss scsmadieni,

’ Venecueios Lietuviu draugija kvie- 
ičia narių susirinkimą birželio 21 (L 
12 vai. popiet Aneles salėje, 4500 S. 
iTalman. Nariu dalyvavimas būtinas.
J ‘ Valdyba

SANDCNAI, INDIANOJ

LAIŠKAS NAUJIENOMS

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE. 
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000

EUDEIKIS
DR. K. G. BALUKAS 
akUURUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA

6449 Su. Puluaki Rd. (Crawford 
Medical Building) TeL LU 5-644S 
Pviima ligonine pagal kuki tarimą

ARĖJAS VITKAUSKAS

PLUNKSNA IR DIENOS
(Tęsinys)

Kai Kauno paštas tebebuvo čiančio žmogaus, galvojusio: 
kampiniame name, kur vėliau — štai, išsiunčiame Vitkaųs-rtT^ DAITT XT XkaillP111Laj.iic name, n.ui vcxj.au. ----  o tai, iddiu.uLi<imę v UAd.lU• **«• uAUL V. AJĄavIiAo'išsikišo laikrodis (kur tuojau,; kui penkias dešimtis dolerių!..

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Wertęhocter Community klinikos 

Medicinos direktorius 
1938 S. Manheim RcL, Westchester, Ik

Tai.: 542-2727 arba 542-2728

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
SPiCLALYBI AKIŲ LIGPA 

3907 Waet 103rd Street 
Vsludos ptgu raattziiEA.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 SL TeL 737-514?

Tikrina akis. Pritaiko akiniu ir
“contact lenses’*

VaL ami nusitariau. Uždaryta tre&

sodelyje, į šaligatvį išsikišęs, že-j Bet — tai labai jautrus turėjo 
mai nulinkęs, saldžiai kvepėdavo1 būti smegenų tokį dalyką pri- 
medis), turėjau keistą sutapimą' imantysis prietaisas ir matomai 
(kurį esu nemažai kam atpasa
kojęs).

Įėjęs (iš Laisvės alėjos), gau
davau pro langelį koresponden
ciją “iki pareikalavimo”. Ten, 
ant žalvarine skarda apkaltos 
lentos, einančios per visus lan
gelius, kartą, įėjęs, radau dešim
ties litų žaliąjį banknotą — ma
tomai, pašto ženklų pirkėjo pa
liktą; pinigą pasilaikiau, nes 
žmonių pašte nebuvo, taigi, per
davus, jis būtų langelio žmogui 
atitekęs, — kas ten atsimins, 
kur paliko, ir kas ten atiduos!). 
Kartą, kai jokio panašaus min-|

labai gali būti stiprus “flįuydų” 
veikimas: perduoti per pirštus, 
perėję žemes ir jūres, valdinin
kų čiupinėti ir tuojau suradę 
kelią į galvą, kurioje ko nors ga
vimo mintis visuomet buvo pasi
ruošus (nes korespondencijos 
vis būdavo — tik, šiuo atveju, 
visiškai to nelaukiau ir net nebe
sitikėjau) ...

buvo galima. Man atrodo, kad 
jam iš viso nereikėjo rašyti Drau 
gan bet kokio reportažo, kai jo 
redaktoriai nerado reikalo ne tik 
atsilankyti į konferenciją, bet 
nesiteikė nei raštu pasveikinti.' 
kinti.

Bet ko labiausiai S. Rauckino 
reportaže pasigendama, kad jis 
visai nutylėjo tą faktą, kad kon
ferencijoje buvo labai stipriai 
pasisakyta už politinių veiksnių 
ALTos ir VLIKo egzistenciją ir 
jų besąlyginį rėmimą. Nejaugi 
S. Rauckiniui tai atrodo nesvar 
bu?

Krikšč. Demokratas

-r- Mokslininkai turi teisę au
ginti kitokios formos gyvius, jei-

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
245$ WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtad. 5—7 vaL vak. *' 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos telof.: 448-5545

čių ryšio.nebuvo (nes seniai bu
vau nutaręs, jog Čikagos “Nau
jienos” už mano raštus nusiųstą 
sąskaitą numetė į šalį, ir seniai 
nieko nebelaukiau), įeinant pro 
duris man staiga iš kažin kur 
dingtelėjo mintis — ryški, pilna 
visiško įsitikinimo, mintis:

— Gausi iš “Naujienų” penkių 
dešimčių dolerių čekį!

ATSIŲSTA PAMINĖTI
“LIETUVIŲ DIENŲ” žurnalo 

balandžio mėn. numeris jau iš
siuntinėtas skaitytojams.

šis “Lietuvių Dienų” numeris 
yra skirtas Lietuvos Vyčių orga
nizacijos veiklai ir jos Centro 
valdybos pirmininkui Philip Ska- 
beikiui pagerbti. Daug nuotrau
kų iš Vyčių veiklos ir iš priva
taus P. Skabeikio ir jo šeimos 
gyvenimo.

Ten pat randam kun. J. Pruns- 
kio operų Carmina Burana ir 
Pajacai aptarimą. Lietuvių R.

Būtų sunku atspėti reporterio 
vardą, kuris neseniai aprašė 
krikšč. demokratų konferenciją, 
jei šio reportažo pabaigoje nebūt 
pasirašęs S. Rauckirias. Tikrai, 
tokio nusususia reportažo, kaip 
šis krikščionims demokratams 
apie vykusias praeityje jų kon
ferencijas dar niekas nebuvo ra
šęs. Jį skaitant gauni įspūdį, kad 
tai buvo ne konferencija, o tik 
kažkoks eilinis krikščionių de
mokratų su jiems prijaučiančiais 
susirinkimėlis. Keista, kad jis 
savo reportaže mini dr. V. Dar- 
gį, sveikinusį -konferenciją, ne 
kaip RLB-nės Centro pirminin
ką, o L. Atgimimo atstovą- Nau
jienų redaktorių'pristato tik kaip 
Gudelį, nutylėdamas, kad jis 
sveikino Naujienų vardu, o tik
kalbėjo su neesančiu konferen-: gu gauna vyriausybės leidimą, 
cijpje asmeniu^ Sunku suprasti, ; — sako Aukščiausiojo teismo 
kodėl jis nutylėjo “Naujienų” . nutarimas. į
vardą? Nejaugi $. Rauckinąs yra Į --------------------

1 -LNiUiTf ■ priešų! - Clark nori suruoš-1 
eiles, ai r yt-U’< a jis jau j_e^s mitingus, ku-:
pasviręs į ron jp ų pusę, ei bandys išdėstyti, kodėl
tai būtų tiesa, but labai įdomu Chomeini pyksta ant JAV. 
žinoti, kas jį taip paįtekmejo, ] ■
nes iš S. Rauckino to laukti ne-

x : ; 2 z — Kalifornijos Berkeley uni-
~ . t - x • versi tetas kviečia visus sporti-
Tamošaičių knygą apie le uvių j Berkeley olimpiadą,
tautinius drabužius jr audinius.,

Keletas. ištraukų iš ELTOS Prasiveržusio šv. Elenos;
biuletenio apie Sovietų invaziją u ikalnio jė a nuplėšė 920 pė.
; Y Y' Vili oVtllShią . .. 47

Kaip paprastai, prieinu prie ‘ Katalikių Moterų Sąjungos 65 m. 
langelio, — paštininkas paduoda ’ sukakties paminėjimo straipsnį, 
Čikagos “Naujienų” laišką (vo- i paruoštą Julijos Mack. Pranas 
ką), kuriame randu be laiško! Pusdešris iš Adelaidės Australi- 
man išrašytą penkių dešimčių ■ joje patiekia sceninių variacijų 
dolerių čekį

OFISO vau- pimu antrai, trečiai' Kodėl staigi mintis pranešė ’ momis:

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

tendra praktika, apea. MOTSRŲ Hfe-.
O*?»M 245* WMT &fo Ir M IT 

T<N. PR 1-1223

į Afganistaną, ir kiti aktualūs 
straipsniai. > Į

“Lietuvių Dienas” leidžia An
tanas Skirius. Adresas: 4364 
Sunset Blvd., Los Angeles, CA į 
90029. Prenumeratos kaina:. 
Amerikoje $18, Kanadoje $20. I

dų kalnd viršūnės.

PATcs SKAITYK IR DAR Ki

TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS

GAIDAS-DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Tdef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagot
Lietuvių

Laidotuvių 
Direktorių 

Asociacijos

AMSULAHSO 
PATARNAVIMAS

TURiME
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

[Kristaus Kalno’ palaiminimų te- 
: “šviesa nuo Kalno”, ša- IXT.OU J7UCBU- RDUMtL, UWMVU . --- --- ------ o* -------- X---------. /

Ir penkt. 2-4 ir 8-8 vai- vtk. Utadir- apie pinigus ?... Kodėl aš neabe- ■ lia to visokeriopa lietuviška 
jodamas turiniu pradariau voką i veikla pailiustruota nuotrąuko- 
ir radau — kas minties buvo 
pasakyta?

Kam esu sakęs, aiškinau tą (ir 
negaliu kitaip aiškinti), taip, 
kad kokie labai švelnūs “fliuy- 
dai” man įėjus į paštą padvelkė 
į mano smegenis nuo laiško, ku
ris buvo čiupinėjamas išsiun- bųląitė recenzuoją dailininkų

tdaia 2-4 vaL popiet ir kita Itfira 
pašei aoeitariiea.

P ŠILEIKIS, O. P.
OBTHOTKDAa-PBOTEZlSTAS 

, Aparatai - Proteaai Med. bao- 
[ dažai. Spaciall pataite lolaaua. 
*• (Arch Support*) ir t t

mis.
Anglų kaĮbos dalyje P. Skabei- 

kio straipsnis apie Lietuvos Vy-t 
čių organizacijos įsikūrimą ir jos 
pirmuosius vadus šio šimtmečio 
pradžioje.

Knygų apŽYal&°Je Živilė Gim-

out the 
ouse

Wart 61rd SL, Chkaaa. ML M429 
Talat: PRaa»arf 8-M84

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL ĄVĘ,
St. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

DR. VYTAUTUI P. DARGIUI

JAV R. Lietuvių B-nės Centro valdybos pirmininkui, 

jo mylimai mamytei mirus, 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

!■—esessear-i ■ Sylm JC Low.

Sylvia K. Lowe, a member of the National Home Foihiona 
League, » Floor Fashion Specialist, GAF Corporation,

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. UTUAN1CA AVB. Tel: lArd. 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, HL TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.; LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1x38 -1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
231 < WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

' -CSKKAUITYMAI 

MOVING 
Leidimai — Mina epdretxie

2GMA KAINA 1
R. 4IRGNAI
T«L WA 5 «OC3 _____

1^, ■ ■

R. LB EAST CHICAGO APYLINKĖS
VALDYBA

Gen. T. Daukanto Jūrų šauliu kuopos narei GERTRŪ
DAI MARTINKĮENEI ir šeimos nariams,

MOVING
Apdreuatea peekeauafow**, 

U fralriv
ANTANAI VILIMAI

Tai. arba VU’**
-------- ------- ----- —* jos motinai HELEN KE.MNER 

Vokietijoje mirus,
liūdesio valandose reiškia giliausią užuojautą.

KLOI’OS VAIX)VYVĖ ir NARIAI

Walls between rooms in 
the home began to disappear 
in the early 1950’s when the 
so-called “open floor plan*’ 
in interiors enjoyed great 
popularity. An acceleration 
of home building was caused 
by returning veterans of World 
War IL

The desire for something 
different from the two-story 
homes many servicemen had 
left when they went off to 
war turned the new “ ranch- 
style** houses into a trend, 
('limbing stairs became passe 
as all-one-level living w&s 
embraced by new families 
coping with the post-war baby 
boom.

Now as we enter t’ e 
energy-conscious 1580’s, Ue 
open floor plan reappears, 
looking fresh and new. How
ever, this time it bears a 
different name. It is called 
•the great room” which in
corporates living, dining and

food preparation activities in
to one huge snace.

The spacious “great room** 
shown here features an eclec
tic group of contemporary 
furnishings. The open-plan 
concept is further enhanced 
by joining the kitchen visually 
with the living and dining 
ar^as through the use of the 
same elegant brick-pattern 
floor covering. It is GAF*a 
handsome sheet vinyl in the 
*'Newburgh Brick” pattern in 
White.

This GAFSTAR Softred 
floor has an easy-care no-wax 
surface. The deeply textured 
pattern has the look of 
real brick, yet retains its 
natural shine with little main
tenance. The Qiiiot-Cor foam 
interlayer provides comfortt 
warmth and noise reduction. 
Available in 9* and 12’ widths 
at your nearest home improve
ment center or building supply 
dealer.

3354^§b. HALSTED STREET

IADUO UIMO1 VALANDOS

Ll.tuylv kalbt: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8A0 iki 9:30

V*d«|« Aldona Daukui 

T»lo«4 Hln^ck 4-24U 

7159 So. MAPLEWOOD AYE.
CHICAGO, ILL. 60629

Tel. YArds 7-1911

_KAZt BRAZMIONYTt

Program*-? v*d4|>

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro.

Viao. laidos ii W0PA stoties, 
bang* 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 viL p.p. 
ii WTTS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60621 

TeteL 778-5374

J — Naujienos, Chicago, 8, 111, Wednesday, June 18, 1980

vcxj.au
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Aleksandras Vaičiulis

ATOSTOGAUTOJAI!

sau

SOME CHICAGO MOTOR CLUB ~n°3 ON

Juozo šmotelio

prašomi užsisa

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

YOU'LL. RUN INTO TROUBLE IF 
THERE'S A SUDDEN STOP WMJLH 
YOU'RE FCLLQY/ING TOO CLOSELY.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI,

IF YOU DRIVE AT THE 
MįMMUM SPEED ST 
THE R/GJ/T LANE. p?

F. Zapolit, Agent 
3208^ W. 95th St 
Everg. Pirk, 111. 
60642, - 424 3654

DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES.—

adresas:
Campbell Ave

Laikrodžiai ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymas 
2645 Wast 69th Street 
T«L REpublie 7-1941

— Dr. V. Dubinskas, iš Bever
ly apylinkės prenumeruoja dau. 
geli laikraščių ir visus juos au
komis paremia. Dėkui už 25 do
leriu auka.

Hr

Notary Public

Insurance, Income Tax

M. i I M X U S
Notary Publie 

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

šymai ir kitokį blankai.

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
VALDEMARAS BYLAITIS

I ir VINCAS BRIZGYS 
Darbo vai.: nuo 9 lyto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, 1IL 60632. Tel. YA 7-5980

Namai, Žemė — Pardavlimal 
REAL ESTATE FOR SALI

SAVININKAS parduoda 6 butų 
mūrinį namą Bridgeporte. šildy
mas radiatoriais. Geros pajamos. 
Kaina prieinama. Prie 32-ros ir 
Morgan. Skambinti 778-4690

Namai, Žemė — Parde'/imul 
REAL ESTATE FOR .CALS

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicago* miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. , 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

— Apskaičiuota, kad Mar
quette Parko bažnyčioje buvo 
apie 1,200 žmonių Birželio tra- 
vedijos minėjimo metu.

— Antradienį aukso uncija 
kainavo $589.

CHILD CARE. Weekdays 7:45 to 5:30 
P.M. Close to Cook County Hospital 
Professional couple. Call weekdays 
after 6 P.M., weekends all time.

421-3669

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
A. LAURAITIS >■

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

GENERAL REMODELING
• • Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETING1S CONSTRUCTION .
7152 So. kedžie Avenue 

Tel. 776-8505

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 raL vak. Šeštadieni nuo 

9 vai- ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimu

TeL 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, UI. 60629

aiškėja, laimi tiesa ir valkata 
grįžta į normalų gyvenimą. Dra
mos autorius nepažymėtas.

Vaidino: pats vadovas ir re
žisierius J.‘. Petrauskas, Stasys 
Stanaitis, Salomėja Petrauskie
nė, Vida Kivėnas, Kęstutis Pet
rauskas, Voldemaras Sadauskas 
ir Rasa Tolis. Publikos buvo apie 
300, pilna salė.

Po kiekvieno veiksmo vaidin 
tojai susilaukė gausių plojimų, 
šiltas vaidinimo palydėjimas ro
dė, kad žmo’nės scenos meno pa
siilgę ir jo laukia.

Vaidintojų rateliui linkiu stip
rėti ir dar daug kartų patiekti 
vertingų kultūrinių pramogų.

P. Venclova

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
/ei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau
97z7 & Western Ave^ Chicago, ID. 60643

TeleL 312 238-S787 J
• NemokTJBM p&taraavlmss užsakant lėktuvu traukiniu IaItų kelio- 

niq (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus gimitdų apsilankymui Amerikoje ir. teikiame infer- 
macijaa vįsais kelionių reikalais.

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

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp, 

MARQUETTE GIFT PARCEIS SERVICE 
1501 W. Wk SL, OroLgo, 1U. 60629. — TeL WA &-27J7 

V. VAL ANTIN AS

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE * •>.

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

HOUSEKEEPERS — LIVE-IN

Reliable Couple for West Sub
urb Residence. General Cleaning 
& Maintenance. English Speak

ing. References.
j Call 325-8804 Weekdays

Marquette Parko prie metinės 
prenumeratos pridėjo $5 auką- paminklui statyti $25 aukojo 
Tos apylinkės tautietis pasinau 
dojo platinimo vajaus lengvato- iš Clevalando. A. Varna 
mis ir už $10 užsisakė trečdaliui rial Fund sąskaita 
me’u Naujienas, bet pavardės 
prašė neskelbti. Dėkui už auką 
ir už dėmesį.

— Frank Dailidonis iš Hins
dale. Ill., save gerus linkėjimus 
atlydėjo $5 auka. Dėkui.

— Vytautas Beliajus, Denver, 
Co., tautinių šokių pirmūnas, 
instruktorius ir jų propaguoto-

Siūlome vasarą praleisti 
lėtoje Floridoje, gražioje Trea
sure Island Efficiency, vienas ar 
du miegamieji, virtuvės, vonios 
ar dušas, su baldais ir kitais pa
togumais, šildymo-šaldymo sis
tema, spalvota televizija kiek
viename bute. Galima išnuomoti 
metams arba bet kuriam laikui. 
Vasaros metu didelė nuolaida. 
Laivų prieplauka. Galimybė iš
plaukti su buriniu laivu į Mek
sikos įlanką. .

Arti restoranai, valgyklos, 
krautuvės ir'apsipirkimo cent
ras. švarus balto smėlio paplūdi
mys, maudymasis ir kiti malor 
numai. šeimyninė nuotaika, di
delė aikštė automobiliams pa
statyti.

Dėl informacijos ar rezervaci
jos rašyti ar skambinti: EI Rey 
— El Nor Efficiency Apartment, 
210 108tr Ave., Treasure Island 
Florida 33706. Telefonas: (813) 
363-9832 ar (813) 367-2177.

Kalbame lietuviškai, prašyti 
Rasa-Terry.

mą visame pasaulyje. V. Belia- 
i jaus draugai, ir tautinių šokių 
entuziastai ruošia jam ] 
vakarienę liepos 3 d. Martinique ! 
restorane. Informuoja ir vietas 

; rezervuoja Frank Zapolis, tel. 
' 422-2449 dienomis, taip pat ponia 
i Margi Maukus, tel. 776-0848 va- 
į karais.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

— Ponia Anita Kniukšta, Ox
ford, Georgia, pratęsdama pre
numeratą, savo gerus linkėjimus 
atlydėjo $10 aūk§i-I>ektn.

' A

— Charles Ambrose & Rose
mont apylinkės, Que„
atsiuntė $10 aukk<.^į^.Vo laiške 
jis įrašė: “Linkit 
visam štabui, diti _ 
viškai spaudai rt budint^r:

Įdėlį erzelį ir nesutarimus?
Amerikos Lietuvių Taryba yra 

pasiryžusi, jei reikės, dar kartą 
keturaisdešimtmetį jungti visas 
Amerikos lietuvių jėgas bend
ram lietuvių tautos laisvinimo 
darbui, atmetant be| kokias to- 
talistines pastangas sujungti vi
sus Amerikos lietuvius po vieno 
ar kito fronto vėliava. Amerikos 
lietuviai perdaug ilgai yra gy
venę šiame laisvame krašte, kad 
kokios nors totalistinės tenden
cijos būtų jiems priimtinos.

Tik bendromis pastangomis, 
gerbdami vieni kitų nuomones, 
mes vėl galėsime įdėti savo pil
ną įnašą, iškovoti lietuvių tautai 
laisvės rytą.

Atkelta iš 4 psl. , riotizmo be dainininkų iš Lie- 
Po lo birželio 25, 21', ir 27 die-1’’ atsiralli">“ *■»•• 

norais Wilkes-Barre, Pa., jvyko' r‘k°3'' sukella larl’ tik di’ 
LRK Susivienijimo direktorių 
tarybos suvažiavimas ir po jo 
jvykęs LRK Federacijos centro 
valdybos pasitarimas davė pir
ma žingsnį organizuoti Ameri
kos Lietuvių Tarybą..

19141 m. birželio 29 dieną Lie
tuvos Pasiuntinybėje Vašingto
ne Įvykęs Amerikos lietuvių vei
kėjų pasitarimas pasisakė už 
bendra Amerikos Lietuviu Tarv- 
bos organizavimą, kuri apjungtų 
visas Amerikos lietuviu ideolo
gines grupes.

Po visų Amerikos lietuvių ka
talikų, tautininkų-sandariecių ir 
socialistų demokratų lietuvių di
desnių organizacijų, bei atskirų 
lietuvių kolonijų veikėjų protes
tų, kad JAV-bės nepripažintų 
Lietuvos okupacijos ir jos pri
jungimo prie Sovietų Sąjungos, 
buvo paskelbtas tuomet laikinai 
ėjusio Valstybės sekretoriaus 
pareigas Summer Welles pareiš
kimas, JAV-bių vyriausybės var
du, 1910 m. liepos 23 dieną, pa
smerkęs Lietuvos okupaciją ir 
jos aneksiją, kurio’ nusistatymo 
JAV-bės laikosi iki šios dienos.

Amerikos Lietuviu Taryba tę
sia tą jai prieš 40-ti melų su
teiktą visos Amerikos lietuvių 
visuomenės mandatą veikti vi
sais įmanomais legaliais būdais 
už lietuvių tautos išlaisvinimu.

šia proga derėtų tarti keletą 
žodžių apie Amerikos lietuvius, 
kurie šiame krašte pradėjo atsi
rasti bent prieš šimtą metų. Tai
gi, bent 20-tį, 30-tį ir daugiau 
metų prieš Lietuvos valstybės 
atstatymą, jie šiame krašte pra
dėjo steigti savo organizacijas, 
kurti lietuviškas parapijas, Or
ganizuoti lietuviškas mokyklas 
ir leisti lietuviškus laikraščius. 
Tuomet ’jfems'nereikėjo, kad jų 
lietuvišk^rpatriotizmą sustiprin
tų kokie^ors iš Lietuvos atvy
kę dainiiink-aij nes tokių Lietu
voje luomjet nebuvo ir Rusijos 
carai pe^andė jų siųsti Amerikos 
lietuviams Js^Petrapilio.

Ne&ūęinLJo, Amerikos lietu
viai c?ar|kelis metus prieš Liet-1 
tuvos ;ne|)riklausomybės atstaty
mą jau klibino Amerikos ir Eu
ropos -galingųjų duris, reikalau
dami lietuvių tautai pilnos ne
priklausomybės.

Todėl mums kyla klausimas, , 
kodėl Amerikos lietuviai šiais 
laikais negali išlaikyti savo pat-

— Maldūnu kieme, Čikagos 
pietvakariuose, birželio 8 d. tu
rėjo pikniką “Punsko žentai” su 
šeimomis- Čia jų buvo virš tu
zino. Norint priklausyti Punsko 
žentų grupei, reikia turėti žmo
ną iš Suvalkų trikampio. Mano
ma, kad ateityje atsiras dau
giau Punsko žentų.

— Čikagos Istoriku Draugija 
ruošia tradicini Liepos 4-osios 

. minėjimą prie Clark ir North
— Dėkui St. Matuliui išjBrigh- Avė. Choras ir orkestras pateiks 

ton Parko už $5 auką. Tcįip pat patriotines dainas bei himnus, 
dėkui tos apylinkės J^utiečiui, baltės senatorius Adlai E. Ste- 
užsisakiusiam Naujiėnąs'“trečda- vensonas. Pradžia 10:30 v. ryto J 6 vai 
liui metų- tinkamesniam susipa- _
žinimui. ’

p.p. Vincas ir Sofija Akelaičiai 
Memo

rial Fund sąskaita atidaryta 
Midland Savingsand Loan bend
rovėje, nr. 3313I-L

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdetmi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai, 

skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji 
kyti paštu.

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai,

| PAS ŠAULIUS
[ Vytauto Didžiojo šaulių rink- 

'•tinėje Chicagoje veikia scenos 
vaidintojų būrelis, kuriam vado- 
vauja Juozas Petrauskas, šių 
metų gegužės 18 dieną šaulių 
rinktinės namuose suvaidino ke
turių veiksmų dramą “Valkata”. 
Nors vaidintojai yra tik mėgėjai, 
bet dramos pastatymas susirin-

Įkusius žavėjo, o vietomis net: 
įjaudino.
j Dramos turinyje meilė, dvie-į 
jų vyrų varžybos laimėti Liud-. 
milos. širdį ir ranką. Pinasi klas
ta ir intrigos. Į tas .intrigas Įpin
tas ir valkata,: kuris iš esmės i 
yra doYas žmogus, bet-į valka-Į 
tavimą nustumtas gyvenimo ap-j nuomoti ar apdrausti savo nuo-

Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą. 

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virs 500-tai namų pasirinkimui.
BUDRAITIS. REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600 
Independently owned and operated

— Saulius šimoliūnas atsinan- 
^1 trečiadienį vyksta į Mihvau- 
kee skaityti paskaitą mbdemios 

’ chemijos kla'ūsim u.

' f — Vincas Rastenis; Akiračių!
v> . steigėjas ir organizatorius, sun-

‘ serga-
~ Marquette Parko Lietuviu 

j Namų Savininkų organizacijos 
~ ~. “T Z narių susirinkimas įvyks birže-’A. a. duL Adomo Varno „° penk3l(]iOT? i val vak ' 

parapijos salėje, 6820 S. Wash
tenaw Ave. :Bus trumpai pami-’ 
nėta Baisiojo Birželio įvykiai ir 
aptariami svarbūs mūsų kolo
niją liečią reikalai. Prašome vi-? 
sus gausiai dalyvauti. Po susi-; 

rinkimo bus vaišės. Įj
Vicepirm. St. Patlaba

— Lietuvių Tauragės klubo; 
pusmetinis narių susirinkimas’ 
įvyks šių metų birželio 28 dienai 
5 vai. popiet Šaulių namuose,! 

Susirinkimas:! 
nežiūrint atsilankiusiu!

lietu- 
is pa. 

vergtos tėvynės laišyįąfrįo rei 
kaluose”. Dėkui. <

yra seniausia, didžiausia fr turtingiaušia lietuviu traternalmė or
ganizacija, lietuviam* ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbu*, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. ) ; .< • ; jį

SLA — Išmokėjo daugimt kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

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

-v^ 
Kiekvienas lietuvis ir Beturiu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančians 
aukštojo mokslo ir Ju gyvenimo pradžiai. ___

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudė: už
$1,000 epdraudos sumą temoka tik S3.00 metama.

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jum* 
mielai pagelbės t SLA įsirašyti

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
New Y art, N. Y. 10001

3Ū7 W. Nth S».
TM. (211) SAS-niB

— Čiurlionio Galerija, Ine., 
1038 Archer Avė., vasaros metu 
atdara lankytojams. Įėjimas ne
mokamas. Uždaryta sekmadienį 
ir trečidienį.

— Ne tik politikoje, bet ir me
no dalykuose lietuviai kumščiuo- 2417 W. 43rd St

jas, atvyks Čikagon ir dalyvaus1 jasi. Pvz., “Draugas” birž. 14 d. įvyks,
Tautiniu šokiu Šventėje liepos Į rašo: “Dail. V. švabienė laimėjo) narių skaičiaus. Po susirinkimo

(Pr.)

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquertte Parko 
rajone. Labai geras biznisį lengvos 
pirkimo sąlygos.

• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.

• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

— Antanas Švitra, ilgametis
Čikagos Lietuvių Tarybos vei
kėjas ir iždininkas, išvyko į 
Texas valstiją. Jo dabartinis ad
resas yra: 11604 Sundown Trail, . .
Austin TX 78749. dieną. 1933 m. Čikagoje jis trečią premiją bendroje parodo- bus vaišės.

: įsteigė lietuviškų tautinių šokių j je Midland Savings patalpose”
— Dr. Juozas Tautvilą, Gary, klubą, o 1942 m. pradėjo r ėda-; Midland Savings neturi galeri 

Ind., be raginimo pratęsdamas guoti ir leisti tautinių šokių ir jos, bet nuomoja atskiras patai 
prenumeratą, parėmė Naujienų tautosakos žurnalą ’ Viltis, žino 
leidimą $10 auka. Dėkui už ją.
o ypatingai už vertingą bendra
darbiavimą.

vos” patalpose, 2618 W, 71st §t-> • 
šaukiamas labai svarbus “lietu-1 
vos Aidų’’ radijo rėmėjų, kiau
šy toj^ir darbuotojų susirinki
mas. Visi maloniai prašom) at
vykti, nes dalyvavimas padės iš
rišti labai svarbius reikalus.

Aidu komitetas.

feWNDGHBORHOOD'^^ 
U.S.Ai“ • 

i * '

We’ll help you make the right move.

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

i* f DEL VISŲ- INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: 5

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Tel. Virginia 7-774}

pas Čiurlionio Galerijai, Ine., 
1038 Archer Avė. Nesupranta
ma, kodėl “D.” klaidina savo 

pagerbti į skaitytojus.

j —- Birželio 28 ir 29 d.d. lauko
■ dailės darbų paroda bus tarp 
Į Chicago Ave. ir toliau šiaurinės
Chicagos gatvėse.

— Inž. Domas Adomaitis su 
žmona išvyko poilsiui į savo va
sarnamį Michianoje. Ligi vėly-

■ vo pavasario p. Adomaitis buvo 
labai užimtas mūsų kultūrinės 
veiklos, ypač mend, reikalais.

— Dail. Juozas Mačėnas iš
Chicagos, susidėjęs savo studi- 
jolą į trokelį, nudundėjo į Mi-< linkybių. Galų gale viskas pa-Į savybę Chicagoje ar bet kur 
chianą pas Steponą Karvelį, kad 
anam nebūtų taip liūdna, žmonai 
mirus, šių eilučių rašėjas reiškia 
savo gilią užuojautą p. Steponui 
Karveliui. Gal netrukus pasi
matysime?

— Birželio 18 d., trečiadienį, 
[. vak., “Laisvosios Lietu-

DENTURE WEARERS
j A major *4 

advancement
CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

aim

HOMEOWNERS POLICY

Slate Farmr Fire and Casualty Company




