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AFGANISTANE RUSA"
: ANTRADIENIO RYTĄ MULA CH0MEIN1 
i ĮSAKĖ SUŠAUDYTI 24 IRANIEČIUS

SUŠAUDYTAS GENEROLAS HOUSHANG HATAM,
■ BUVĘS ŠTABO VIRŠININKO PAVADUOTOJAS

. . TEHERANAS, Iranas. — Mū- =====
lą Chomėini antradienio rytą j SPROGO PUERTO RIKO 
įsakė mirties sprendimus vyk- - - - -
dančiai partizanų grupei sušau
dyti dar '24 kalėjime laikytus 
atsakingus Irano kariuomenės 
narius ir kitus žmetaes.

Pirmon eilėn antradienio, rytą’ 
buvo sušaudytas gęn. Houshang 
Hatam, buvęs Irano kariuome
nės štabo viršininko pavaduoto
jas." Štabo viršininkas; buvo- su
šaudytas ..pirmomis perversmo 
dienomis,, tuo tarpu ■ gęn. Hatam

. buvo’ suimtas vėliau,, bet palai-. 
kytas;gana ilgai kalėjime. Cho- 
meini bijojo paleisti generolą

' Hatam laisvėn, kad jis nepradė-: 
tų organizuoti perversmo prieš 
Chomeinį ir visą islamišką par
lamentą. .. ■. •

Praeitą- savaitę buvo suimti 
keturi Irano kariuomenės kari
ninkai, norėjusieji sukilti. prieš

AVIACIJOS KONTROLĖ
SAN JUAN. — Pirmadienio 

rytą Puerto Riko aviacijos kon
trolės įrengimai sprogo. Taip pat 
buvo . išsprogdintas. Pakraščių 
sargybų žibintas, padedąs kon
troliuoti įplaukimo ir išplauki
mo laivus. . ’ /

Iki šio meto policijai dar ne
pavyko išaiškinti, kas būtų galė
jęs sugadinti į Puerto Riką at- 
skrendančių ir iš jo išskrendan
čių lėktuvų- -kontrolę. Atskren- 
dantieji.'keleiviniai lėktuvai pri
valės skristi’į kitas vietoves, vi
sai aplenkdami Puerto Riko 
aviacijos sustojimo vietas. Ma
noma, kad'užtruks. apie savaitę, 
kol bus pataisytos išgriautos 
stotys. Specialistai apskaičiuoją, 
kad išgriautų stočių pataisymas

PREZIDENTO BROLIS 
PATEKO BĖEON

WASHINGTON, D.C. — Billy 
Carter, prezidento Carterio tik
ras brolis, pateko didelėn bėdon.' 
Jis manė, kad prezidento brolis 
gali įstatymus neprisilaikyti, bet 
dabar paaiškėjo, kad brolis ar ne 
brolis, įstatymai visiems-priva- ! 
lo būti taikomi.

Pasimdo, kad Billy Carter jau' 
gana seniai bendradarbiauja su' 
labai radikalia Libijos valdžia.! 
Jis praeitą sausio mėnesį iš Libi
jos pinigais gavo $200,000, o ba-' 
lan'džio’ mėnesį dar kitus' 20,000 
dolerių. Už tuos, pinigus jis teikė 
įvairius patarnavimus. ~ .. - =* -Ji* ** “

Visi Amerikos piliečiai, dir
bantieji svetimoms vyriausy
bėms, privalo prokuratūroj re
gistruotis, kaip minėtos valsty
bės agentai. Billy Carter, prisi- j ; L 

.1 pažinęs pinigus gavęs, tik dabar 
, nusprendė registruotis. Manoma, 

į, kad jam reikės ilgėliau aiškin
tis teismui, kodėl jis to jau 
anksčiau nepadarė .

^OVE 60 KAIMU
M
ii

$

Buvęs prezidentas Gerald Ford atsisakė kandidatuoti 
viceprezidento pareigoms ir prižadėjo padėti Ronald 

Reaganui. laimėti rinkimus.

meili įnorėjusįeji sušaudyti. Kad 
maištininkai neturėtu vado, tai 
“ 4 * ' ' . *- v ». ■ 
sušaudė geiierolą Hatam.
’ SUŠAUDYTAS IMPERIALI- 

NĖS GVARDIJOS VADAS 
Antradięnicf; rytą C-Sttšąųdytas 

šacho impėrialinėš gvardijos va
do pavaduotojas. Kibtaars Raja- 
bian. K. Rajabian būtų galėjęs 
išvažiuoti užsienin kartu su ki
tais atsakingais pareigūnais# bęt 
jis nutarė nebėgti i ir- nešti'ira
niečių likimą. Chomęini, mato
mai, bijo, kad sukilę kariai ne
pasirinktų kalėjime kentėjusį 
karį, ir nepastatytų j p maišto 
priešakyje. Jis bijosi-, karių 
maišto, todėl ir ^ryžosi /išžudyti 
buvusius gabesnius 'Irano ka- 
nūs. / „ *

. Kartu su, dviem kariais buvo 
sušaudytos keliefe prostitutės ir 
nelegaliai gyvenančios susidėju- 
sios kelios poros. Islamo įstaty
mai draudžia moterims bėgti 
nuo savo vyrų ir dėtis su kitais 
vyrais.

Manoma, kad kalėjime reikia 
daugiau vietos. Suėmus didesnį 
karių skaičių, dar labiau prisi
grūdo kalėjimai. Apskaičiuoja
ma, kad šiomis dienomis Cho- 
meini įsakys padaryti daugiau 
vietos.

— Sekmadienį Beiruto kino 
teatre įvyko sprogimas, kuris 
užmušė keturis ir sužeidė 16 as
menų. Teatre buvo rodomas por
nografinis filmas. Tą sekmadie
nį 750 milijonų musulmonų pra
dėjo švęsti Ramadan šventes, 
kurių metu susilaikdma nuo ly 
tinio santykiavimo.

RICHARD QUEEN
JAUČIASI GERIAU

WlJg^fiEN, Vokietija. R
Irano^įristą^Ąmeriko^^ąu.-

PRADĖJO PARDAVINĖTI 
/ į, , AUKSO AĮEDALIUS ., į

WASHINGTON, D.C: — Pir
madienį - visos JAV pašto įstai
gos pradėjo pardavinėti aukso 
mecląliip;;,Vienas aukso medalis 
^^įiiisėfe'uncijcfe, o antrasis 
vienos uncijos.

Medaliai pardavinėjami pagal 
tos ^Ėenos aukso uncijos vertę. 
Pirmadienio vakare uncijos kai
na buvo $633, o antradienį auk
sas atpigo. Aukso uncija tekai-

i. 
i

GERAI PARUOŠTA RESPUBLIKONU 
KONVENCIJA DETROITE

AVIACIJA, ARTILERIJA, MALŪNSPAR
NIAI DEGINA PARTIZANU CENTRUS i

AFGANISTANIEČIAI PRIE SOSTINĖS TEBEPUOLA 
SOVIETŲ TANKUS IR PĖSTININKUS

NEW DELHI, Indija. — Pas
kutinėmis dienomis Sovietų ka
riniai vadai siunčia. savo avia
ciją, artileriją ir malūnsparnius 
į Pamiro provinciją ir Kabulo 
sritį, — sako iš Afganistano at
važiavęs gerai informuotas už
sienietis. Praeitą savaitę Sovie
tų karinė vadovybė, nekreipda
ma jokio dėmesio į artėjančią 
olimpiadą, kiekvieną dieną ap
šaudė kiekvieną kaimą, kuria
me galėtų būti partizanai, puo
lantieji Sovietų karo jėgas 
Karmalo valdžios atstovus.

Afganistano partizanai, 
ryžę kovoti prieš Sovietų 
jėgas, įsiveržusias į visas 
besnes provincijas, puola Sovie
tų tankus, juos padega, apšau
do .akmenimis užverčia ir tiks
liai padėtomis bombomis suga
dina vikšrus ir nušauna'viduje 
tūnojančius Sovietų karius. So- 
vietų---karinė vadovybė -nokina 
kaimus, kuriuose galėtų slapsty
tis pąriizanai.

Pačiame Kabule ir Kabulo 
priemiesčiuose visą laiką eina

ir B.

pasi
karo
svar-

ILGOS IR NESĖKMINGOS 
DERYBOS

KAIRAS, Egiptas (AP).— De
rybos dėl palestiniečių autono
mijos užimtoje Jordanijos teri
torijoje ir Gazos srityje vėl atsi
dūrė mirties taške ir pirmadienį 
Egipto bei Izraelio delegacijos 
vėl išsiskirstė, sutarus tik vienu 
klausimu: v.ėl susitikti.

Delegacijos turi išspręsti apie 
30 klausimų, bet pažiūros į juos 
yra griežtai priešingos. Derybos 
buvo nutrūkusids, Izraelio par
lamentui nutarus okupuotą Je
ruzalės dalį prijungti prie sosti
nės, gi Egipto delegacija rytų 

j Jeruzalę laiko palestiniečių auto
nominės administracijos būsti
ne. Izraelio parlamente numato
mi debatai Jeruzalės prijungimo 
reikalu liepos 23 dieną.

INDIANOS POLICIJA YRA 
GRAžIAUSLAI APRENGTA
INDIANAPOLIS (AP).— Uni

formų Gamintojų Draugiją New 
Yorke paskelbė, kad geriausiai

vo nuvežtas-į VėŽ^ĘĮ Vpki^gT 
Wieshądįftą,.t kur, y^^rnpd’ėijjriš- 
ka J&^.kąrių digoijinė^Tėn; gy
dytojai . specialistai nustatė, kad 
jis turi.’skaudų-.'aitoitą, darantį 
spaudimą f.jo nervų; sistemą; |navo tik $621. Kas nori nusi-

TeherarioTigoninė negalėjo jo 
ligos tiksliai nustatyti. Jie tik 
tvirtind,’kad yra pažeista jo ner
vų sistema. Kai jis buvo atvež
tas į švėicariją, tai . čia daktarai 
pastebėjo, kad buvo klaida pa
darant jo ligos diagnozę.

Amerikiečių ligoninė Wiesba- 
dene nustatė; kad artritas' span-

llESPUBIJKONAI VIENINGAI DIRBS IŠRINKTI RONALD 
REAGAN’Ą IŠBALTUOSIUS RŪMUS,., f i

pirkti aukso medalį, tai privalo 
patelefonuoti (800) 368-5510, 
tai sužinos tos dienos medalio 
kainą.

— Egipte sergančio Irano ša
cho temperatūra labai pakilo. .

tyręs apie tikrąją ligą, pradėjo
džia jo nervų sistemą ir. kelia geriau jaustis.' Jis džiaugiasi, 
didelius skausmus. Ligonis, pa- kad ištrūko iš Irano.

• ■ * I

KALEN DORELIS
Liepos 16: škaplierinė, Vitali

jus, Danguolė, Basiulė, Kontval- 
das,.Vyfartas. :

Saulė teka 5:28, leidžiasi 8:23.

Oras, šiltas, gali lyti.

šeichas Žaki Jamani, Saudi Arabijos naftos ministe- 
ris, pareiškė, kad Saudi Arabija nekels kainų

’ ir nemažins naftos gamybos. ..’ . .

DETROITAS. — Pirmadienį 
prasidėjusi respublikonų konven
cija vyksta sklandžiai, pagal nu
matytą ir griežtai vykdomą pro
gramą. Visus imponavo buvusio 
prezidento Gerald R. Fordo kal- 

’’ ba. Prieš ją konvencijos daly
viai sukėlė ovacijas jam ir jo 
žmonai Betty. Iki konvencijos 
buvo’ nuogąstaujama, ar Gerald 
Fordas rems R. Reagano kandi
datūrą, tačiau pirmadienio kal
boje jis pareiškė, kad dirbs su 
Reagano štabu ir bus vienas iš dėmesio į Saudi Arabijos nuta- 
to štabo narių. Ta proga jis kri-' rimą nekelti kainų, tai už poros 
tikavo prez. Carterį ir jo admi-. mėnesių gali atsirasti naftos per- 
nistraciją už netinkamą elgesį j viršius. Saudi Arabija dabar 
su Sovietais dėl Afganistano in-, kasdien iš žemės gelmių išsiur- 
vazijo's, jų brigados Kuboje ir 
dėl Irane laikomų įkaitų. Jis pa
kartojo buvusio Gynybos sekre
toriaus Donald H. Rumsfeldo po
sakį, kad Parteris yra naiviau
sias modernių laikų prezidentas.

Konvencijoje rykėja, kas n .s 
kandidatu viceprezidento parei
goms. NB(. žinių tarnybos su
rinktais duomenimis 77% visų 
konvencijos delegatų palaiko 
George Bush. Artimas Reagano 
bendradarbis pareiškė, kad R. 
Reaganas yra 90% už George 
Bush kandidatūrą. Jis visa tai 
žino bei jaučia ir atitinkamai 
konvencijoje elgiasi. Reaganas 
bus oficialiai paskelbtas kandi
datu trečiadienį, gi ketvirtadie
nį jis paskelbs, kas bus rinkimų 
partneriu.

Rimčiausiu George Bush var
žovu laikomas Kongreso atsto
vas iš New York Jack Kemp. Be 
jo, dar minimi buvęs Gynybos 
sekretorius Ddnald Rumsfeld, 
senatorius Richard G. Lugar iš 
Indianos, buvęs Texas valstijos 
gubernatorius John B. Connally 
ir kiti.

SAUDI ARABIJA NEMAŽINS 
NAFTOS GAMYBOS

RIADAS, Saudi Arabija. — 
Naftos ministeris, šeichas Žaki 
Jamani pareiškė, kad Saudi Ara
bija nesirengia naujai kelti naf
tos kainų ir visai nemano ma
žinti naftos gamybos, kaip pa
taria tai daryti kiti naftos ga
mintojai.

Jeigu kitos valstybės nekreips

bia pusdešimto milijono naftos 
statinių. Iki šio meto visą gautą 
naftą parduodavo.

Atrodo-, kad šeichas Žaki Ja
mani yra pasiryžęs bendradar
biauti su prezidentu Carteriu. 
Pastarasis savo laiku yra pri
žadėjęs ginti Saudi Arabijos pa
danges.

MALŪNSPARNIŲ 
SUGADINIMAI

Septyni JAV laivyno malūn
sparniai buvo sabotažo sugadin
ti Norfolk Navai Air stotyje. Pa
našiai jau anksčiau vandalų bu
vo sugadinti devyni malūnspar
niai. Jie visi buvo paskirti rezer
viniam vienetui 114. Visuose ina- 
lūnspamuose buvo sukarpyti 
elektros laidai.

Vasario 20 dieną devyniems 
CH-46 malūnšparniams, priskir
tiems prie Helicopter Combat 
Squadron 6, taip pat elektros 
vielos sukarpytos. Niekur kalti
ninkai nesurasti.

— Britų vyriausybė nutarė pa-

kruvinos; kovos tarp partizanų fr gražiausiai aprengta yra Tn- 
ir ^'Karmalo policijos Bei'afga- dian(Ž3 valstijos policija. Jos uni- 
nistąnjškai^ įkalbančių agentų. forma yra dviejų Plynos spal

vos atspalvių.

Tuo metiniu skelbimu draugi-

nistąniškai kalbančių ;
Sovietų valdžia sutraukė į Afga
nistaną didoką kiekį agentų, pa
siryžusių. dirbti naujai sudary-
tai valdžiai, šie negali mieste Ja riekia atkreipti dėmesį į poli-
vakarais pasirodyti. Miesto gy
ventojai juos labai gerai pažįsta 
ir neleidžia įsitraukti į kovoto
jų eiles.

Praeitos savaitės viduryje So
vietų karo jėgos labai smarkiai 
apšaudė Aab Darrah kaimą. Pir
miausia Sovietų aviacija išmetė 
didoką bombų kiekį to kaimo 
pakraščiuose o vėliau atskridę 
malūnsparniai apšaudė miestelį 
iš kelių šonų. Dar vėliau priva
žiavo artilerija ir apšaudė Aab 
Darrah kaimą.

Vėliau šarvuotais automobi
liais rusai užėmė visa kaima. 
Aab Darrah kaime rusai užmušė 
38 žmones. Jų tarpe buvo nu
šauti 12 partizanų, o kiti nužu-

cijos aprangos grožį, patogumą 
ir pritaikymą gamtos sąlygoms.

— Pirmadienį Bastilijos aikš
tėje prancūzai minėjo revoliu
cijos sukaktį ir parodė pačius 
naujausius mažus tankus su di
deliais vamzdžiais. Lietus jiems 
sugadino paradą. '

sigaminti naujų lėktuvų ir kitų 
ginklų už tris bilijonus dolerių.

Ceerje Bosh !

George Bush rengiasi įtikin
ti Ronald .Reaganą, kad jį 
pasirinktų viceprezidento pa
reigoms, bet Reaganas nori, 
kad konvencija leistų jam 
pasirinkti viceprezidentą.

dytieji buvo nieko nekalti kaimo 
žmonės.

Tą pačią dieną ir toje pačioje 
Kabulo provincijoje buvo pana
šiai užpultas Gorbut kaimas. Ten 
buvo užmušti 8 partizanai, ko
vojusieji prieš Sovietų karo 
jėgas.

Šių metų liepos 4 dieną, kai 
JAV minėjo savo nepriklauso
mybės ir laisvės šventę, visomis 
savo jėgomis rusai puolė Balan
dai’, Tangy-e-Shayedan, Goldiei, 
I'arzar, Tup-Darrah ir Shanha- 
darra kaimus. Rusai griovė na
mus ir kulkosvaidžiais iš lėktu
vų apšaudė bėgnačius žmones, 
įskaitant moteris ir vaikus. Drą
sesni vyrai pasilikdavo kaimuose 
ir puldavo rusus, kai jie išlipda
vo iš šarvuotų automobilių.

Sovietų karo jėgos, išnaikinu
sios partizanų centrus, traukda
vosi atgal ir bandydavo pasiekti 
savo kareivines. Sovietų karinė 
vadovybė reikalaus daugiau jėgų 
Afganistanui apmalšinti. Dabar
tinių jėgų rusams neužteks.

Atsiradęs diplomatas tvirtina, 
kad Kabulo aerodrome visą lai
ką eina didelis judėjimas. Su
žeistuosius karius rusai išveža 
naktį, o dienos metu atveža amu
niciją, karius ir maistą, sako at
važiavęs. dipldmatas.



Pakeliui j tėviškę užklumpa mirtis

mo

mo

Ir velniams blogai okupuotoje Lietuvoje

vienas

Sovietu ekonomika

Kodėl jūs dirbate laukus ne)

BERLYNO 
SIENA

Maikio 
su Tėvu

e Turizmo biure Belgrade yra 
toks patarimas: “Aplankykite 
Sovietų Sąjungą, kol ji dar ne
aplankė jus”.

Eina pro sali sena, sielvartinga moteriškė. Nors :ir 
velniai, bet jai pagailo jų, kad jau tokie nuvargę, tokie 
nuliūdę, jog net pažiūrėti skaudu^ •' /

— Ko jūs, velniai, tokie nelaimingi? —'pa

tus, kiti — į vakarus, alaus skar
dinėlėm nešini Susitikę pakelia 
skardinėles: —Sveiki! Viena pa
nelė su kaubojų skrybėle, juo
dom, aptemptom kelnėm ir 
sprindžio aukštumo batelių kul
nais, išdidžiai maršavo viduriu 
plazos.

Pats cimusas buvo netoli baž
nyčios ir prie dviejų tavernų 
kampo, kur valdžios atstovai 
atidarė kermošių. Toliau į rytus 

Iš eksponatų 
išstatyta kny- 
,kiek auksinių 
dailininkai ne-

I O Kai žmogaus galva 
u- minkštėja, tada jo viduriai 
k- kietėja. (IX J. Adomavičius)

asfaltas, 
o šiaurinėje, kur gyvena A. Mar
kevičius, P. Bajelis, O. Jankaus
kienė, tokia marmalynė, kad net 
už širdies tveria?

Iš čia neretai užsuku į Pane
vėžio rajono Krekenavos gyven
vietės Valmoniškiu ir Lokaušos

e Nors politikieriai tvirtina 
kad pasaulis yra sumažėjęs, ta
čiau mokesčiai jį išlaikyti pa
didėjo.

koki m, broliai, uliavokim. 
Kol dar jauni baliavokim. 
Kai pascnstfn‘-nenorėsi m, 

I ik lazdas rankoj turėsim
Don Pilotas

Iš dabartinio gyvenimo
Po ilgų metų nesimatymo su

sitinka dvi- jaunystės draugės.
— Kokio’s gražios spalvos ta

vo sūnelio akys, kaip gražiai 
garbanuoti jo plaukai! Ar jo tė
vas tun tokias pačias akis ir 
plaukus? — klausia pirmoji.

— Sunku man į tavo klausi
mus atsakyti, nes kai aš tą vy
riškį sutikau aikštėje, buvo la
bai tamsi naktis, — ramiai atsa
kė, antroji.

— tuščia gatvė, 
daugiausia buvo 
gų, lėlių, kaukių 
daiktų. Kažkodėl 
susiprato’, kad bus kermošius, 
neišstatė savo pąveikslų, kad 
nors svečiai pamatytų, atvykę į 
šokių šventę iš viso pasaulio. Te
levizijos reporteris nufotografa
vo tik sanvičius ir alutį gerian
čiųjų būrelį. Tur būt, jie virš 
minėtos mergaitės nepastebėjo.

Klausiau vieną,iš Lietuvos sve
čią: —Koks jūsų įspūdis? Jis 
patraukė pečiais, bet nieko ne
atsakė.

Tautinių šokių šventė išlygino 
visas kreives su didžiausiu pasi
sekimu. Yra vilties, kad 1984 
metais ir Lithuanian Plaza 
Court geriau pasirddys, o lietu
viai dailininkai, priklausą vienai 
ar kitai bendruomenei, ar Čiur
lionio galerijai bei joms nepri
klausą, dalyvaus paryžietiškoje 
mugėje. Don Pilotas

© New Yorko tiltininkų ir 
bendx’adarbiautoju šūkis “Veidu 
į Lietuvą" nėra užbaigtas. Ant
roji jo dalis yra “Užpakaliu į 
išeiviją”.

Rodos, taip ir matai prie san
kryžų keturias raudonom plyte
lėm išgrįstas salikes. Po lietsar
giais sėdi pensininkai, kortomis 
lošia, o čia pat ir tavemėlė pa
nosėje. Bet nieko panašaus ligi 
šiol dar nesimato, kas primin
tų Paryžių ar Italiją. O vis dėlto 
prie ^Tulpės restorano buvo' pana
šu į Paryžiaus Montmartre: lau
ko pusėje prie durų žmonės val
gė dešras su kopūstais ir kitus 
tautinius valgius dorojo.

Prie Vyčių būstinės tirštai 
jaunuoliais apsupta didelė dėžė 
taip garsiai grojo, kad rašančio 
viena ausis ir šiandien neprigir
di. Jei nebūčiau greit pasitrau
kęs, tai būčiau apkurtęs.

Įdomiausia “procesija” buvo, 
tai pasivaikščiojimai. Viduriu 
gatvės vieni pulkeliai eina į ry-

Sako. kipšai grožio nemėgsta. 
Netikėkite! Kitą kartą pabosta 
ta marmalynė. Išlindęs iš jos, 
sukartu gerą kelio galą. Vilka
viškio rajone yra Alvitas. Pro jį 
teka Širvintos upė. Ant tos upės 
yra tiltukas-lieptukas. Sulūžęs, 
labai senas. Retas kas nesibijo 
eiti. Tad ramu tenai. Sumerkęs 
savo kanopas į skaidrų Širvin
tos vandenį, pasvajoju, prisime
nu senas dienas.

Tiesa, kartais ramybę 
drumsčia Alvito apylinkės 
domojo komiteto pirmininkas V. 
Mičiūnas ir S. Nėries kolūkio 
pirmininkas A. Griška, nesu
tardami, kam tą lieptą .remon
tuoti.”

— Ė, tokio klausimo neklausk, 
Maiki! Rusų vadai nebuvo nei 
kiek gudresni už mūsiškius, bet 
gal rusų Sutvėrėjas paleido 
juos tolimoje šiaurėje ir gal jie 
buvo geriau paruošti laipioti 
kalnais, tai jie greičiau, negu 
kiti nuskubėjo prie Beringo jū
ros ir greičiau persiirė į Aliaską, 
o iš Aliaskos paskubėjo pasiekti 
Kaliforniją.

— Ė, Tėve, visa tai nemaloni 
padėtis. Dabar veizėkim, kaip 
įstiprinti Lietuvą dabartinėje 
pozicijoje. Juk negalima peikti 
nei Plungės, nei Telšių. Pagaliau 
Alsėdžiai irgi graži vietelė, že
maičių vyskupija tik per prie
varta buvo iš Alsėdžių išvaryta. 
Taigi rūpinkimės, kad kitais 
metais, ar dar kitais, galėtume 
švęsti Lietuvos nepriklauso
mybę ! 0

noma, čia tektų mums tiktai spėlioti: būtų ar nebūtų 
panašus sukilimas įvykęs pragare? Iš to-meto pragaro 
istorijos visai aišku, kad nebuvo. Vienas toks stačiai 
netikėtas įvykis, iš pažiūros gana paprastas, daug leng
viau visa tai nulėmė, arba išsprendė.

Stovi kartą visas būrys nubaustųjų, žinoma, ir 
Baukė čia drauge. Stovi už pragaro vartų, pačioje ata- 
kaitoje. Ant pečių po didžiausią rąstgalį. Saulė kepiną, 
troškulys, linksta pakinkliuose. Snukiai tiesiog paka
ruokliški. - ;

Du broliukai jojo, 
Du vienaip svajojo: 
Motociklą apsižergus, 
šuolis—baras, šuolis—mergos 
Be kovos pavojų.

kyčiau?
— Ne, ne — mes būtinai atsilyginsim

(Bus daugiau)

(Vietoj feljetono)
Be kitų parengimų, Chicagoje 

buvo suruošta Lietuvių diena lie
pos 5 d. Vzkietėjęs mūsų propa
gandistai neįvertino prancūzų 
miestų tradicijų, nors vienas 
mūsiškių dailininkų “avangar
do” vadas viešai pareiškė:

— Kas nebuvo Paryžiun kojos 
įkėlęs, tas joks dailininkas!

Chicagos miestas lietuviams 
padarė išimtį, išleisdamas kokį 
miiijOnėlį dolerių, “suprancūzi- 
no” (19-ąją gatvę, pavadintą 
Lithuanian Plaza Court.

Kas pavasarį 
guotųjų palikuonių. įsitvirtinu 
kelyje Papilė-Šiaudinė, einan
čiame per mišką (Akmenės ra
jonas). Kokie čia liūnai atsive
ria! Nepravažiuos nei traktorius, 
nei kita technika. O aš sau bur
buliuoju, iškišęs iš dumblo tai 
ragučius, tai uodegą. O vasarai 
atėjus, nešdinuosi. Galvojate, ta
da man galas? Ne! Kipšas kipšu 
lieka. Pasitraukiu na taip toli — 
į Skuodo rajoną. Ten yra kelias 
Lenkimai-Medininkai. Ir čia ne
blogi liūnai. Mat nesutaria, kam 
kelią priklauso remontuoti: ra
jono autokelių valdybai ar Len
kimu tarybiniam ūkiui. Nere
montuoja nei vieni, nei kiti, o aš 
tuo labai patenkintas.

lauk meliorate- neblogas, 
būtų pražuvusi 
ne...

Valstiečių Laikraštis gegužės • man nėra kas veikti 
24 d. humoro skyriuje įdėjo vel- iii/Y nio skundą:

“Tos senosios, nepamirštamos 
dienelės! Prisimenu jas ir ašarą 
nubraukiu. Koks gyvenimas bu
vo liūnuose, malūnuose, senose 
pirtyse! Dabar suomiškoje — 
nepasisuk, malūnai elektriniai,' gatves. Dumblynas čia visiškai 
o iš liūnų išvijo 
riai. Jau seniai 
mūsų veislė, jei

sutvėrimų, miškų, aukso ir, pa
galiau — aliejaus - naftos! Bet 
vis tai neapdairumas... suma
numo nebuvo. Veizėk rusai: bu
vo užėmę Aliaską ir Kaliforniją. 
' — Sakyk, Tėve, koks dievas 
sutvėrė rusus?

— Nežinau, Maiki, bet tikiu, 
jog ne Praamžius. Tiek visokių 
tautų, kad nei nežinai, kas ku
riam dievui priklauso. Bet mes 
kalbėjom apie žemaičius, kad siseka 
jie pateko ne į gerą apylinkę: 
perdidelė visokių tautų spūstis. 
tani Pabalty. Čia, veikiausiai, 
buvo Praamžiaus apsirikimas. 
Mat, Olševskis dar Geografijos 
neturėjo atspausdinęs. Pirmieji 
žemaičiai neturėjo žinių apie 
Aliaską ir Kalifdmiją. Kita bė
da, kad tada dar nebuvo Juozo 
Skeivio ir Rožės Didžgalvienės, 
— nebuvo kas vadovautų. Ot že
maičių nelaimė, Maiki!

— Kas vadovavo rusams, Tė
ve? Ar rusų kunigaikščiai buvo 
geriau įkvėpti vadai, negu mū
siškiai ?

C Vyras, kurie gretinasi prie 
našlės, tur būt, mėgsta gerą vi
rėją.

e Imk naudas, kurias dievai 
tau duoda. O jeigu neduoda, tai 
pats pasirūpink.

> ■ 

e Neik klūpsčias prie myli- 
Kitą kartą nuklystu Pasvalin, traktoriasi, bet arkliais? mosios, o važiuok mašina. Da-

į Sabonių kolūkio gyvenvietę. ! — Arkliams nereikia atsargi- bar tokia mada. Atsivežk jai 
Pietinėje gyvenvietės pusėje nių dalių. viskės, vietoje gėlių...

klausė ji. v . ;
— Et, iš kur čia būsim laimingi! Įsileidom į,'praga

rą tokį seną kareivį. Tas gavo valdžią, tai dabar jodo 
ir visaip kankina mus. Niekaip nėsugalvojain, kokiu 
būdu atsikratyti nuo jo.

— Labai lengva iš tos bėdos išsivaduoti, .jeigu tik 
senas kareivis. Ir juo senesnių šaukimo mėtų, Jjuoj 
geriau.. . . 1 / i

Išsitiesė veliokai ir pralinksmėjo jų snukiai:
— Na, kaip? (/ '
— 0 ką jūs' man už tai duosit, kad p£mo-

• Vienas mišijonierius apsi
riko, sakydamas pamokslą Alias
kos eskimams. Jis sakė: “Jeigu 
jūs gyvensite nuc’dėmėsc, tai po 
mirties kepsite'pragaro ugny!” 
Eskimai pradėjo ploti.

• Meilė lenda ten, kur išmin
tis bijo eiti...

• Kas apsiveda dėl pinigų, tas 
barasi dėl meilės.

• Visuomet sakyk teisybę, nes 
teisybę myli ir melagiai.

« !.ie|X)s 7 d? buvo 102 laips
niai karščio. Mano liežuvis buvo į 
stačiai kaip kuolas. Užėjau į 
pensininkų taverną pas Andrie
jų pašlapinti gomurį. Nagi pil
ną. kaip bičių 'avilys, linksmų 
bičiulių. Vos pravėrus duris, 
pasigirdo jiopuliari daina: i

Dvi dukružę ėjo,
Dvi linksmai kuždėjo:
— Kur šią naktį pasidėsim': 
Gal ant laiptų pasėdėsim, — 
Gims naujų idėjų?
— Vakar glaudėm Džianą, 
Užvakar Chuaną, 
šiandien reikia pamąstyti:
Gal žemaitišką Kastytį — 
Savą donžuaną?

“Pro mėlynus akinius”, 
Dirva 25 nr

-Baukė buvo vadinamas dar, pramintas, Ak. Jis 
pats nuolat atsidusdavo taip, Savotiškai graudus ir net 
tarytum į verksmingumą palinkęs. Kiti kalbėdami su 
juo arba apie jį, irgi dažnai pridėdavo “ak!” Pavyz
džiui: “Ak! Ką tas Baukė padarys? Ak, bene jis su
pras? Ak, vien tik bėda su juos!” Paskui jau tiesiog: 
“Kur tas mūsų Ak?”

—Tai sakai, jokio kito nėra — vien tik mūsų? Tad 
ir kurgi.tie visi kankinimai, nematyti, negirdėti, čia 
dabar atsirado?

— Iš žemės.
— Iš žemės? — nesavu balsu suspiegė Baukė.
— Taip. Tasai žmogus čion atnešė.
— Ką gi jie ten, tie žmonės, taip kankina?
— Vieni kitus.
— Tai žmonės iškenčia?

viską iškentėjo, tik blogai, kad, tiek daug tų kartybių 
prisisunkęs, dabar nejučiomis nori viską išlieti ant 
mūsų.

— Visi taip iškenčia?
— Ne! Kurie neiškenčia — miršta.
— Tad ir mes mirsim ? 1 ' " ' f‘ 'ž
— Glušai! Tu ne apie ’ mirtį dabar galvok, bet kaip 

gatunko[ atsikratyti to nelemto žmogaus. A . I
— Na, juk švilpa, Geveliukas ir kiti visvien pasi

liks? Anie taipo pat kankins...
— Ėė! Pašalinkim tik tą žmogų — su anais bema

tant apsidirbsimi |

Dūlius šiuo metu kaip tik buvo begalvojus •’ apie 
sukilimą. Seniau kažkas panašaus dunksojo jo pasąmo
nėje. Daug sukilimų buvo matęs žemėje, tik kad ne vi
si jie nusisekdavo. Jis įsitikino, kad pradėti nėra jau 
taip sunku — sunkiau išvesti iki galo. 0 tada^jei hępa- 

dažniausiai tik mirtis. Šitasy^OTrasis sūkili- 
momentas.. daugiaus baugino ,ir.; ^ulaikę^ dniO viešo 

pobūdžio veiksmų. Jis rinkosi ir tyrinėjo^ kurie čia iš 
velnių būtų- patikimiausi,- išlaikytų paslaptį.

KASDIENINIAI RŪPESČIAI
Du tėveliai knarkė, -
Du neatsimerkė:
Šiandie dieną pagulėjus, 
Ryt vėl balius — jubiliejus, 
Nors ir pasikarki!'

— Maiki, kaip tavo ausys? Ar — Bet, Tėve, jie ir Aliaskoje 
atsitaisė? Patrakęs šaudymas būtų galėję gyventi — kiek teni 
buvo: pokšt-papokšt, be sustoji-į turtų: gyvų ir visokio'

mažne visą Fourthjuly!
■ Ė, Tėve, pakentekiau. Juk 

tik kartą metuose.
— Kartą, tai kartą, bet tie pra

muštgalviai jokio karto nežiūri. 
Dvi savaitės prieš tikrąją dieną 
pradėjo poškinti ir poškino maž
ne iki išauštant rytojui po tikro
sios dienos. Stebiudsi, iš kur pi
nigėlių tiems poškinimams gau
na. Žinovai pasakoja, kad Liepos 
Ketvirtosios celebracija ameri
kiečiams kainuoja milijonus do
lerių. Sako, vidutiniško garso 
bomba — ddlėris, garsesnė — 
du ir trys doleriai. Raketos — 
taip pat: nuo Opuses dolerio iki 
astuonių dolerių! 0 mažieji su
durtiniai traška-poška —, iki 
dviejų dolerių virtinė.

— Matyt, pinigėlių žmonyse 
yra. Juk pacėlebravus, reikia 
valgyti; o didžieisios galvos ir 
burnikę išgerti nori. Vai, Tėve, 
celebracija graži ir brangi. Kas 
pinigėliai prieš laisvę ir nepri
klausom vbe? Niekis! Je. Tėve,•/C * 7

bepigu amerikiečiams: jų šalis’ 
laisva ir didelė, mažne visas 
šiaurinės Amerikds kontinentas. 
Amerikiečiai žino, kad niekas 
Amerikos nepuls, niekas nepa
vergs. Taip, Tėve, bepigu turtin
gam, bepigu galingam. Ir vedu, 
būdami prie šios šalies prisi
glaudę, esav laimingi.

—Maiki, ar atsimeni tūlų, gud-! 
ragalvių sumanymą perkelti vi-j 
ša Lietuvą į Ameriką ? Buvo nu
matyta visa Kalifornija lietu
viams.. Tai būtų buvę šis-tas. Bet 
pašnekėjo ir nuščiuvo. Ši idėja 
kilo pavėluotai. Kai Praamžius 
žemaičius sutvėrė, reikėjo ke
liauti ne į tą pusę, ale pietų - 
vakarų link, taip būtų priėję 
Beringo jūrą ir jos sąsiaurį, kurį 
perplaukę būtų atsiradę Alias
koje, o iš Aliaskos galėjo nueiti 
į Kaliforniją.
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Kalifornijoj drebėjo žemė.

ar

>

Rako vasarvietės miškas ir 'ižeras.

jus... (Ąr visa tai *, buvoja 2 be
švarini)“ C.į/ “ * f ’>?’

« >..JL ' f
Žemės . drebėjimas, žįa^ma, 

nėra juokai., Tai — nelaimė. 
Bet pažiūrėkime, kaip kam tas

mena kinomatografo lankyto-’ 
jai-

‘^Auksinis kąsnis pirmą kar 
tą mią.. pats išlėkė iš burnos... 
Tai, buvo mano auksinis rūkv-

n * *s *» ’klis, kurį paleidau iš dantų, 
kai pajutau po savim žemę 
siūbuojant^’* — sielojasi bur.

įiesidu... __ ____ H
pąsidąrė‘?! Mat,'prie mano svy
ravimo, išsilankstyrįo prisidėjo 
igmės drebėjimo išsilanksty- 

tie.priešingai veikią’
išsitankstymai mane staiga iš- 

ų v -h;
sž StogdengĄ’s pasakoją: 
t “Staiga ’vinis iššoko iš- ran* 
kos, kaip gyva... Aš nusigan- 
daji ir pradėjau ■ įkristi:.; laušL 
tyAl Tikėkite, tai buvo pirriJŠ 
kartą mano- gyvenime

Žurnalistas rašo:
“Mah berašant, staiga ji puo 

lė vifiu Savo sunkumu į glėbį..; 
Ną, manau, kas čia- dabar?-... 
— ji buvo mano rašomoji ma- 
ąhėlė, ; kurią, aš tuomet rą- 
šiad;..”,’ ’ : 5 ;: ••

h F CJ t : ,

1 - Ji, tikrai kaip karvė, štai-, 
ga mžsirįtoi ;.ani majięs..4 į; glė
bį... Tai buvo tuo metu, kai aš 
įiielžiau karvę'if .ji; nebeišlai
kiusi žemės. drebėjimo, nuyir- 
to adį ’mahęs.,.“— suprasite^ 
jįoį;Tąi sajeo asmuo, žemės dre- 
bejimo mėfu! melžęs karvę...

“Mano vaikas su .vežimėliu 
pasileido... į kalną! — surikau 
aš ir -gir 'yisif 'jsuolu,.' ant kurio 
sėdėjąu iniesp sode, nuklim- 
pKū f: staiga. prasivėriisią že
mę... Tik savo platybe apsisau 
gojau, nuoi visiško pasinėrimo 
atsidariusiose žemės gelmė-

t4. .” , Z . ' - t < J“
se. ;.”j—ž-istf atsiminimo šiurpu
liu, .pasakoja auklė, žemės dre 
bęjitnO metu buyūsi pavežioti 
vežimėliu vaiką...
, “‘Ekranas staiga atsiradę ne 
Se prieš mus, bet po mūsų lįp- 
jomis.. .. Mes žiūrėjome į jį, kaip S 
"4-^plačią;duobę...;—-• alsi"lįutinjog mano “lovos’’    tai

zujus...
Y.n * ,s
“Prašau, uošvėje, sėstis!...— 

{tariauįtųometu, ir uošvė atsi- 
šėdo ■ aihti.. tuščios aslos... Mat, 
kėdė tuo akimirksniu spėjo iš
sprukti iš po jos... Vėliau rei
kėjo daug įrodinėtimų, (apro- 
dant visus griuvėsius , lauke), 
kad tikrai tą šposą aš pada
riau netyčia...”—Tai yra vie
no iš gausingų panašių žentų 
pasakojimas.'- . .

“Tu mane taip dažnai palie-!-Vra Pažadino ir nustūmė į gat 
ki vieną!...” —nusiskundė tuo'V& kai miegojau vienų didėlių 
metu mano žmona, ir tikrai—Į narrul prięduryje . . . ’ sako 
labai aiškiai aš pamačiau, kad t bedarbis, ir jis tikrai buvo la- 
ji staiga pasiliko viena sėdėti! Kiaušiai nukentėjęs žmogus, 
ant kėdės su viena grindų da-;ni>rs į nuostolių niekas “ie
timi, o su kita aš iškilau į inū-1 apskaičiavo , kai rašė laikra- 
sų palėpes... — Nepasitaisiu-! ^ams - • • • .,
šio ir po Ižęmes drebėjimo vy- “Visuomet buvęs, rimtas, dė- 
ro žodžiais. ' ! dė staiga, mums grįžtant ma-

“Manb sužadėtinė atsidūrė’110 ėmė kabinėtis prie manęs, 
dabar ant. tvoros, o aš likau ] tvarĘt>'ti.s už mano drapanų, ir 
škilrhingai sėdėti ant pasisu-! laiP ,to^au"- ^aiP akyplėšos 
kūsio balto šuniuko... kurį ir 
nugulėjau...- Teisme mane iš- 
'.eisinp prieš šuniuko savinin- . .. - . ,
k? piktą ponią tuo, kad Į “Eikš še, aš tave pabučiuo- 
teisėjas rado šioje byloje tik- į siu!... -— tarė ji man tuo- 
rai “lengvinančių aplinkybių...”, J met, ir . . . nukando man no- 
sako tuo metu lydėjęs savo būsi- sį . . Ponas teisėjau, prašau

r. . ... jos nebausti, —. mes susitai
kėm !... — štai, iš tokių žo-

V. Karosas V ‘ ‘ •'
KRISTIJONO DONELAIČIO IDĖJINIS

PALIKIMAS v“ J

Su Humanizmu atgjjo pago- 
nvbė atsitolindama nuo krikš
čionybės moralinių pradų, kas 
pagimdė modernų absoliutiz
mą ir machiaveiizmą. Rene
sanso sukeltas moralinis nuo
polis iššaukė Šiaurės Euro
poje religinį protestą, įgavusį 
istorijoje; Reformacijos vardą. 
Savo esmėje Reformacija bu
vo Renesanso idėjų tęsėja, nes 
tolygiai paskelbė dvasinį at
gimimą, bet atsiremiant į ju
daizmą ir pirmųjų krikščio-

■ džių galite suprasti, kaip kar-įni'y tradicijas.

.. kaip akyplėšos 
vvrai...’’ '■— toks buvo vienos 
vėjavaikės, turinčios gerą dė
dę, pasakojimas . ...ų ..,

aiąją “laimę” vyrukas....
..“Tegyvuoja labdarybė” . . 
-?-,būvo mano tostas su limo-j 
nado stiklinę rankoje, ir . . .i^s §ali pasitaikyti stėbinan- 
staiga , atsirado didžiulė dirva' čios žini°s Kukraščiuoe apie 
'abdarybei! ...” — kalba vie- ita” kad meilu«ai nukando vie 
nos labdaringos organizacijos|nas- Kitam nosį.. . 
veikėjas, kuris, kaip ir kiti! “Aš tik turėjau 
nariai, buvo pradėjęs beužsi- 
iiriti tik savitarpiais “plet- 
kais”, dėl veikimo dirvos sto
kos...' '■ “

“O mane tai išvertė iš pas-

nuostolį,

L

nyčios, ar tiesioginiai pasisako sinio gyvenimo nuostatus, išdės- 
prieš katalikybę. Bet šiame ei- 

. lėrašyje, kaip ir “Metuose”,’ 
aišMai atspindi nusistatymas
prieš viduramžinį žmogų,. ku-j“XVI a. Reformacijos laikais 
rį slėgė gyveninio sunkumai, ir. stabmeldybe ir bedievybe buvo 
beviltiškumas, amžinai tau- vadinamos visos socialinės ir 
kiant “pasaulio galo”. moralinės blogybės, pridengtos

Per visą “Metų” poelną slen- katalikybe.,. Donelaičiui bedie- 
ka ištisinė mintis,: paties poeto; vis — tai nedorėlis, nepaisąs ir 
išaskyta: “Nes, be triiso Dievs į nebijąs Dievo ne dėl savo moks- 
išmaitint nežadėjo, o tingėdami 
vis ir snausdami sviete netin
kam”. Ir kitoje poemos vienoje 
pabrėžia:. “O tasai, kurs užgim- 
dams būru prasidėjo, gėdėtis vy
želių būriškų neprivalo, kad. tik 
viežlybai kaip reik. atlieku savo 
darbus ir labiaus, kad jis širdin
gai bijosi Dievo”- s

Donelaitis poemoje skelbia 
himną darbui ir.jkelia į -aukšty
bes “viežlybiuosius”: būrus, kurie 
savo sumanumu ir darbštumu, 
įstengė sūkurtį šviesesnį ir so-s 
tesnį gyvenimą, nors būdanti 
baudžiauninkais, ir -smerkia.be 
pasigailėjimo “nenaudėlius” ■ — 
tinginius, girtuoklius,'-vagis ir 
šiaip kombinatorius.

{ Tai būtų visiškai protestan-

skirtį šiame gyvenime, bei nu-

tytus Senajame ir Naujame 
Testamente.

J. Jurginis takliai nurodo, kad

* / . - beviltiškumas, amžinai 
kiant “pasaulio galo”.

(Tęsinys) ų j Tai būtų visiškai protestan-
voliutija; nukreipta prieš.* R. tiška pažiūra į žmogų- ir-jo pa7

Reformacija laikoma ne 
vien sąjūdžiu, diet dvasine re-

“Mane jau borėjo karti . . . 
Bet aš labai nustebau, pama-

nes niekas iš manęs siūlomų tęs, kad, vietoje manęs, į pa- 
naujausių laikraščių nebepir- ruoštą kilpą įkišo galvą ir pa

ko . . . Visi po valandėlės rei-,, sikorė pats budelis, o aš likau 
kalavo laikraščių su naujau- sėdėti ant po manimi pavirtu
siomis žiniomis apie paskuti- šio dalyrio kunigo ir, turėda-( 
nį įvykį ... O iš kur aš imsiu mas gražaus laiko, pasiskai* 
tokių laikraščių, kad patį: re- čiau pats mirties prendimą,

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
dolerių NAUJIENOS SIUN-

5 ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 

dėmesį, gerai su jomis susipa- 
zuiti'ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

čiau paįs mirties prendimą, 
daktorių radau sėdintį ant ką j paėmęs jį iš dingusio žemėje 

karpantį didelėmis . prokuroro fankos —To-
o visa admirii- kiė nusik'afftėlio memuarai...

Prašau leisti praeiti!., . . ”

mino ir
Į žirklėmis orą,
stracija buvo apsipylusi savo
laikraščių klijuojamais klijais!— mandagiai tariau sutikta- 

,. kaip! jam, storuliui.— Labai prašau!
—Lai jis tarė ir . . . įsmuko

kraščius pardavinėjančio vai? vėrusiąlšalia duobę .7

ir negalėjo iš jų įišeiti, 
įklimpusios musės .\ .

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS 
UŽ 10. DOLERIŲ. ;
*- Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati 
nimo vajaus talką!

į J ?Prenumeratc* pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis ’atkarpomis

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

t i tič |.

• y V •
• Iš anksto be: raginimą pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___dot
Pavardė ir vardas . _______ ________ ____________________
Adresas ___________________ ■

Užsakau Naujienas kaip dovaną savo

Pavardė ir vardai _
Adresas __________

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudu ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___  dol.
Pavardė ir vardas ____ __ _____ ____________________ ________
Adresas __________________________ _______________________

> Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas------------------ ------------- -----------------------------
Adresas ---------------------—--------------------------------------------------

kėzo pasakojimas...
“Jau dėjo karališką vainiką 

ant mano galvos, bet aš staiga 
iš po jo išnykau pogrindžiuo
se, o pilėnai paliko stovėti ka
žin kur aukotai, arba kai kas 
išlėkė aukščiau už pilies kuo
rus . • Pasėkos visos tos kata
strofos buvo tos, kad mano 
žmonės paskelbė krašte respu
bliką, nes mano išsmukimą iš 
po karūnos rimtai palaikė 
mano griežtu atsisakymu pri
imti karališkąjį vainiku! . . .”. 
—Tai monarcho nevykėlio kar 
tūs žodžiai ... O gal Holivu
de rengtos scenos pabaiga.

į prasi- 
. Aš ga- 
.” — išĮėjau laisvai praeiti . , 

gatvės pasikalbėjimų..
“O aš... Gera man 

juokais aprašinėti, kad aš že
mės drebėjimo metu buvau 
už tūkstančių kilometrų nuo 
katastrofos vietos ir, tur but, 
kaip paprastai priimta rašy-į 
tojų “luome”, galvojau, kaip 
čia dabar sugraibyti pinigų 
pusryčiams, (nesvarbu, kai 
jau visa “gerbiamoji visuome
nė” senai buvo jau ir po pie
tų...’’). — Taip sako šio raši
nio autorius —

Arėjas Vitkauskas, 
Kaune, 1933 metais.

visa tai

<1

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo

TeL 476-2206

SNYS

liėjuai U apsūdo* ir galima gauti knygų nnkoji

Dr, Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į kraite politika. 102 pal. Kaina 11.56.

Knygos bus Ildųsto*, jei 11-50 čekis arba Money Orderi* 
bus pasiųstas tokiu adresu:

.

1739 S*. Existed St, ChkM*. IK.
PS5

linių pažiūrų, 6 dėl pasileidi
mo. .; Jis, kaip ir deistai, Dievą 
pripažino moraliniu pradu ir 
moraline sankcija”... (“K. Do
nelaičio Metai, kaip istorijos šal
tinis”). ; .

Visai kitu požiūriu moralinius 
pradus Donelaičio ‘ raštuose 
svarsto išeivijos kultūrininkai. 
Jiems moraliniai pradai “Metuo
se” tėra tik pietistiniai didakti
niai pamokslavimai dažnai kar
tojami veik yisų “viežlybiųjų” 
būrų lūpomis. Kadangi pietiz
mas yra laikomas vienu Refor
macijos sąjūdyje pasireiškusiu 
sektantizmu, tai tuo pačiu Done
laičio dėstomi moraliniai moty
vai : nuvertinami iki pigius di
daktikos.

.Per. vjsą “Metų" poemų seka 
mintis, kad būras per savo mo
ralinį pranašumą gali: nugalėti 
savo pavergėjus ir prispaudėjus, 
kurie yra praradę bet kokį žmo-

Katalikų Bažnyčią, ir visą feo
dalinę viduramžinę . saptvar- ro’domaš . kelias, t kaip iškilti- iŠ- 

ką ir atgimstančią pagonybę, skurdo ir vargo. Reformacija 
Didieji reformatoriai — Liu- j prilygino žmogaus darbą mora- 
teris, Kalvinas, Zwingli r pas-{ linei vertybei,'kuri yra privalo- niškumą -ir dieviškąsias dorybes 

> * i • ‘i C- i * į.1 1 -1 - v • t v v • ' V .kelbė, kad žmogaus paskirtis* ma dorybė žmogui nuo aukščiau
sioje žemėje ’yča kurti' Dievo j sios iki žemiausios socialinės pa- 
karalystę. Kristūs t'sąvo ; įnirti'-! kopos; žinoma Amerikoje protes- 
mi. ant kryžiaus atpirko žmo- tautiškos 'darbd etikos .vardų, 
niją nuo pirmapradės nuode- . Antroje vietoje Donelaitis ke- 
mės įr kas įtikėjo į Kristų, tam1 •• “ ' - * - ■-->
tapo sugrąžintos ; kūrybingu
mo galios kurti naują gyyem- 
mą. žmogus savo -krikščioniš
ką; tikėjiiną turi Įrodyti:ne mąį 
domfsų,apeigomis ir net'labda“
rybe, bet darbu ir veiksmin- į ir niekinami'; nepasiduoda savęs 
gumų- Kiekvienas žmogus; atė| nužeminimui,- nes' yra įsisavinę 
j ęs į: šį pasaulį, turi savo pa-j krikščioniškos moralės princi- 
šaųkimą, -pagaTkUrį.. turi būti ' 
ruošiamas -gvvenimūf ir savo

ne Bažnyčios, nurodomais į bet pažymi, kad Liuterio^' rėforma- 
pagąl savo ^sąžinės balsą. Tuo’ cija buvusi “dvasinė revoliucija 

l Reformačijat pradėjot dvasi-1 prieš visą feodalizmo sistemą” ir 
nius pagrindus ’žitiogaus5 'indi-, 
vidualumui . pasireikšti, . kuo 
esminiai skiriasi ?nūo ’ katalikiš
kų; ar -pagoniškų; ’ žmogaus; Įir’ 
tautos. jaisvčssampratų.

’ Trumpai : tariant, ' Refdrma- 
ciją-sukūrę“ ri-aują' žmogų, kun 
ris; įvylcdėĄitidūstrįnę revoliu
ciją, iškdvoj o?dėmokra titles'.

. i. 7 •' . 1 t ’-'.j .aviuvngy muia-

laiis^^. ir_ nutiesė, ^ągrindus lįniįs. principus, :kurie sudaro 
tautinei ]“ višttpmeųįnei kul- judaizmo ir^ krikščionybės dva- 
tūrai. -.Negalime’: šibj.ė vietoje 
plačiau ta“ Itėma“ jiAsirakyti,. 
bei tik. tiėfcy-dįad.^ųprątu$ Do
nelaičio- dvasinį iti id'ėjiriį’ pa-. 
likimą,įkuria išplaūlįia iš : Re
form acij os - pradų. • Savo vokie
čių kalboje sukurtame eilėra
štyje “O greit slenka “laikai”,' 
Donelaitis užbaigia filosofine 
išmintimi];

’’Argi žmogus vien tur ap
verkt skriaudas patirtas 

ir be drąsos, vilties tik dirbti 
amžinai?' ’

O ne! Pasaulis jam būti ro
jum paskirtas, ’

Bet ne^ kaip Heraklitui, vis 
ašarot liūdnai’’.

Paaiškinime pasakyta: “He 
rakliįas.iš Ezefo, nenovės grai
kų filosofas, skelbė amžiną 
priešybių kovą ir periodiškai 
besikartojantį (pasaulio žlugi
mą ugnyje”,’ Karp jau buvo mi 
nėta, Donelaitis niekur savo 
raštuose nemini kataliku Baž. 4.

lįą žmogaus orumo ir kilnumo 
mintį. Poetas ir būrai žino savo 
dalių: “Juk jau, kas tik'nor, tas 
būrišką nabagėlį stumdo šen ir 
ten nei jkokį šunį nęvėria”; Bet 
būrai, nefrs mušami, stumdomi

pus.
Fr. Engelsas savo veikale

i Kai ištikimai tarnavęs šalty- 
šius Prickus buvo taip sumuštas 
pono, “kad vos sulaukęs tris die
nas numirė bėdžius. ..O būriis 
visus, kurie jo pardavė grūdus, 
liepė todėl pliekt, kad jie pasi
vėlinę būvo”. Pasipitkinimąs bū
rų buvo tuo didesnis, kad per 
pono neapdairumą Prickus ir 
būrai bųvd neteisingai-apkaltin
ti pasisavinę vieną šilingą už 
parduotus grūdus; Tuomet bū
ruose kilo moralinė reakcija: ;

(Bus daugiau)

sprendimuose turi vadovautis “Valstiečių karas Vokietijoje”!

pagal savo ^sąžinės balsą. Tuoj cija buvusi “dvasinę revoliucija 

kad Liuteris,’ “išvertęš Bibliją; 
davė plebėjų 'judėjimui į rankas 
galingą; ginklą”. Kaip tai su- 
suprasti ?1 ‘

Senovės (graikai buvo atidengę 
žmogaus protines galias,- kurių 
dėka buvo padėti pagrindai 
mokslui ir filosofijai. Nemažesnį 
nuopelną^ yra atlikę žmonijai se
novės -izjcaeiitai, iatidengę mora--

Nauji degtukai
Anglijoje1 įvestas madon nau

jas lūpoms dažyti ■■ pieštukas,. va
dinamas “degtukas lūpųms da
žyti”. Jis niekuo nesiskiria nuo 
•degtuko, .išimamas iš tikros deg
tukų dėžutės ir tuomet jau juo 
lūpos “liepsningai uždegamos”. 
Tas moterų išradimas turi tiks
lo, be abejo, kad šitaip “sų ug
nimi bežaidžiant” kas nors ki
tas užsidegtų!* , ,

• Gitara skaitoma kaip tau
tinis Ispanijos. muzikos’ instru
mentas. " “s.

■a

WTORTAMT MEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMtNTUM® laMets are 

50% stronger than Doan’s.
Before you take Doan's puis for 

musaHar backache, remember this: 
MOMENTUM tlfeiets are 50% Stronger 
than Coin's That means MOMENTUM 
ęives you $0% more pain reliever per 
dose to refiere backache. ,,

Tb reduce paih. soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely m mwes1 There's no stronger 
backache me«abon you can buy with
out a prescript-on than momentum 
Tablets, lake only as dkecled.

N©. 79

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
A. • LITERATCRA, lietuvįų literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcfniko, 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 poveįkslais. 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 pusL, kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 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, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.
!Wll J"Į f Į Į____ U !■ > . - ■ ,l ...............
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Sovietijos komunistų vadai dar ir šiandienų tebetiki i 
Hitlerio ir Ribentropo pasirašytą sutartį. Jie dar tebe
tiki į Ribentropo pasirašytą paktą ir nenori jo panai
kinti. Kai 45 lietuviai, latviai ir estai prašė Brežnevą 
oficialiai panaikinti nesančią sutartį, su naciais, tai 
Brežnevas įsakė įkišti į kalėjimą visus pasirašiusius 
drąsuolius.

Amerikos valstybės vyrai manė, vis dėlto su Į 
rusais pavyks susitarti ir pasirašyti Europos taiką, bet 
tikrovė buvo kitokia. Stalinas, Grečka ir Sovietų mar
šalai manė, kad reikia kalbėti apie* taiką, bet ruoštis 

[ karui ir pavergti dar didesnes valstybes. Tada lietuviai 
• pirmieji pradėjo rūpintis Lietuvos ateitimi. Amerikos 

lietuviai vieni būtų negalėję išvyti Sovietų iš Lietuvos, 
bet jie norėjo įtraukti amerikiečius į pagalbą.

Dr. P. Grigaitis, Leonardas Šimutis ir Mikas Vai- 
dyla pradėjo važinėti į Washingtoną ir tartis su įtakin
gesniais administracijos atstovais ir Kongreso komite
tų nariais. Jie tarėsi ir prašė pagalbos Sovietus išvyti iš 
Lietuvos. Bet Lietuva buvo maža, vienos Lietuvos Ame
rika neis gelbėti. Kongreso komiteto nariai, paveikti 
Dr. Grigaičio ir šimučio kalbų ir raštų, pradėjo rūpin
tis ir kitų Sovietų pavergtų tautų likimu. Komitetų na
riams atrodė, kad Europos pavergtos tautos yra pačios 
didžiausios Amerikos sąjungininkės. Ši mintis pirmiau
sia sužibo sen. Paul Douglas galvoje. Jis pradėjo orga
nizuoti ir kt. paverg. tautų žmones Jcad sudarytų bendrą 
Pavergtų Tautų Frontą. Jis įtikino Dr. Grigaitį ir Ši
mutį prisidėti prie Pavergtų Tautų reikalo. Dr. Grigai
tis buvo glaudžiausias Pavergtų Tautų įstatymo pro
jekto bendradarbis. Dr. Pijus Grigaitis buvo tarp
tautinės teisės daktaras, baigęs Šveicarijos ir Chicagos 
universitetus. Chicagoje jis pasakė pagrindinę kalbą, 
kai baigė teisę kartu su grupe studentų teisininkų.

Sen. Douglas buvo to paties. universiteto profeso
rius, bet ;jis dėstė ekonomiją, o ne tėišę. Jis sužinojo,, 
kad Dr. Grigaitis galėjo būti jo pagrindinis bendradar
bis. Kai. jis .pradėjo rūpintis Pavergtų .Tautų Įstatymu, 
tai kartais du kartu. Į savaitę užvažiuodavo Į Naujienas 
iir aptardavo Įstatymo projektą. Sen. Douglas sumes
davo pagrindinius'ruošiamo Įstatymo bruožus ir palik
davo Dr. Grigaičiui jo svajonę .Įvilkti Į Įstatymo 
ribas. . /

Kada Dr. Grigaitis,-pasėdėdavo prie projekto kelias 
valandas, tai išeidavo trumpas ir aiškūs Įstatymo pro-

*

Visi protestuoja prieš tautų pavergimą
Prezidentas Carteris prieš išskrisdamas į Japoniją, 

atsiuntė visiems Amerikos laikraščiams Pavergtų Tau
tų Savaitės proklamaciją. Jis priminė visiems Ameri
kos gyventojams, kad lygiai prieš 21 metus, Amerikos 
Kongresas priėmė Pavergtų Tautų Savaitės įst. 1959 m. 
liepos 1 dieną. Trečioji liepos savaitė vadinasi'Paverg
tų Tautų Savaitė, o liepos 19 d. visi krašto gyventojai 
pareikštų savo protestą prieš tautų pavergimą.

Prezidentas Dwight D. Eisenhower pirmas pasira
šė įstatymą, liepiantį. visiems šio., didelio krašto pilie
čiams prisiminti ir pagalvoti: apie" pavergtas pasaulio 
tautas. Jis priminė visiems, kad reikia rūpintis apie pa
vergtųjų laisvės troškimą ir galvoti, kaip padėti paverg 
tiesiems atgauti laisvę, pagrindines žmogaus teises ir 
padėti pavergtiesiems atgauti laisvę. Tuometinis pre
zidentas bandė Įkaitė galvon kiekvienam krašto gyven
tojui, kad amerikiečiai privalo padėti kitiems siekti 
laisvės, jeigu nenori prarasti savo.

Draugo redakcija, aprašihedama Washingtone vy-į 
kusią inž. Algimanto Gečio politinę konferenciją, ap- jektas. Dr. Grigaitis žinojo teisinę kalbą. Jis žinojo, 
gaudinėjo savo skaitytojus, kai tvirtino, kad ALTa ir kokius žodžius parinkti ir kaip juos suderinti. Praėjo 
VLIKas Įtikinėjo lietuvius apie greitą Lietuvos išlais- daug laiko, kol Įstatymas buvo priimta^ 
vinimą iš rusų vergijos. -Amerikos vyriausybė ir karo 
vadovybė visai nesirengė pradėti karo prieš Sovietų 
Sąjungą. Karo vadai paskirstė Europą i kelias karo zo
nas, kad neįvyktų bereikalingų nesusipratimų, ir pra
dėjo planuoti apie Europs taiką.

Trisdešimt Europos valstybių norėjo Europos tai
kos, bet pats Stalinas ir Sovietų pavergtos tautos taikos 
nenorėjo. Sovietai pradėjo reikalauti garantuoto sau
gumo. Jie norėjo, kad Europa neužpultų Sovietų Są
jungos, kaip tai padarė Hitleris. Stalinas ir visa komu-, 
nistų partijos vadovybė labiau pasitikėjo Hitleriui, ne
gu demokratinių valstybių vadais. O. kai Hitleris vis-r 
dėlto užpuolę Sovietų Sąjungą, tai- Stalinas buvo para-’ 
ližuotas. Jis net nepajėgė rusams pasakyti kalbos, Jis: 
pasiuntė kalbėti žaksėjantį Molotovą kalbai sakyti, o 
pats negalėjo suprasti, kaip Hitleris galėjo jį taip žiau
riai apgauti. ;

Taip galvojo ne Stalinas vienas, bet visa eilė Sovie
tų Sąjungos ir komunistų partijos vadų. Hitleris pats _________ _______ ____ ___ _______ _ ___ _____ _ _____
nusinuodijo, 0 Hitlerio Vokiėtijo Visai išnaikinta, bet dynes (holocaust) liečiančios Ii- jas mums pažįstamo Icchoko nepajėgė net iš trijų kartų išlai-

Pavergtų Tautų įstatymas labiausiai nepatiko So
lve tams. Jie norėjo, kad apie pavergtas Sovietų tautas 
niekas nebeprisimintų... Jie pradėjo ieškoti talkininkų 
ir lietuvių tarpe. Pradžioje visi ’ lietuviai ir visos lietu
vių organizacijos pritarė Pavergtų Tautų Įstatymui, 
ėjo kartu su kitų pavergtų tautų jaunikiu ir kartu pro
testavo. Bet paskutiniu metu lietuvių’ tarpe atsirado 
lietuvių, jų tarpe ir inteligentų, kurie vengė protes
tuoti ir prądėjo šalintis nuo Pavergtų Tautų demonst
racijų ir protestų.

Galimai didesnis lietuvių skaičius turėtų remti Pa-, 
pergtų Tautų protestą Amerikoje. Jei neprotestuoja
me, tai padedame Lietuvos okupantui. .

Mero romanas “Stalemate”.
Pats knygos pavadinimas ang

lų kalboje turi dvi prasmes. 
Šiuo syk reiškia tam tikrų situa
cijų šachmatų žaidime, kada vi
sos figūros atsiduria padėtyje 
be išeities, galint pajudėti lik 
karaliui. Romane vaizduojama 
žydo Abraomo Lipmano’ su vai
kais istorija. Vienintelis išsigel- 
bėjęs vaikas Izaokas lošia šach
matais su Vilniaus geto komen
dantu. Ant lošimo pastatytas ge
to vaikų lošimas. Tiek tepasaky
ta apie turinį.

Toliau recenzentas, pavadinęs 
romano štilių pseudopoetiniu, 
stipriai sukritikuoja turinį: su
puolimais paremtas sąmokslas, 
autoriaus žvilgsnis iš nevykusiai 
apibrėžto . taško,. q svarbiausia, 
nesuprasta ir: • neteisingai išaiš
kinta sįmįtblika jjžmusą pągrin-- 
dinę romano struktūrų..

Baigdamas rėcenzeiitas rašo: 
“Gyvenimas, pagaliau, merą 
šachma tų žaidimas. • Kokia sim
bolika bebūtų, šachmatų žaidi
mas Vilniaus geto vaikų likimu 
.skamba neįtikinančiai. Tiesa 
apie Vilniaus getų ir siaubingi 
masiniai kapai prie Ponero lieka 
už Mero vizijų”.

Romano neskaičius, nebūtų, 
galima kalbėti, bet žinant L Me
ro “Striptizo” turinį ir perskai
čius jd ok. Lietuvoje išleistą ro-. 
mana “Ant ko laikosi pasaulis”-,, 
jau galima susidaiyti vaizdų ir 
apie naujųjų knygų.

Apie ateitininkų išleistų ir 
A.L. Rašytojų D-jos premijuotų 
“Striptizų” buvo daug lietuvių

spaudoje rašyta. Žymūs mūsų 
literatūros kritikai, kaip J. Gri
nius, V. Kavaliūnas ir kiti, Meiro 
simbolikų bei stilių įvertino taip, 
kaip ir amerikietis kritikas I. 
Abrahamson.

I. Abrahamsono teigimas, kąd 
I. Meras nerimtai" pažiūrėjo į 
siaubingai kruvinų savo tautie
čių tragedijų — ne komplimen
tas autoriui. Ne komplimentas 
iie tik kaip autoriui, bet ir kaip 
asmeniui. Ko gi, tat, tikėtis, kad 
I. Meras pagerbtų kito žmogaus 
religinius ar tautinius jausmus!

Manau, nedaugelis skaitė I. 
Mero ok. Lietuvoje išleistų ro
manų “Ant ko laikosi apsaūlis’”. 
Parašytas taip pat pšeudbpoeti- 
niū Šfiliumį, nors ten daugiau 
realizmo negu “Striptize”. To 
romano vyriausia veikėja — 
herojė — apykvailė “geraširdė” 
mergina, kuri žinojo tik yieių 
kelių gelbėti savd ir kiįų vaikįis. 
— pasiūlyti savo kūnelį .-C t Ta: 

, “geraširdė” merginą lyg šimbb- 
lizųoja moteriškumų ir motiniš
kumų. (Beje, tos rūšies męrfi- 
ną-herojė sutinkama ir kitų b <. 
Lietuvos, rašytojų kūryboje;)

Abi minėtos -Mero knygos be 1- 
ševikų buvo labai gerai įverti i- 
tos ■ ir išverstos į “draugiški i” 
respublikų kalbas. Reiškia; bol
ševikų ir “Ateities” leidyklos k ei 
A.L. Rašytojų D-jos skoniai Su
tampa. Dar daugiau: mū$ų, 
bęndradarbiautpjai su. komunis
tiniu “tautos kamienu” Mtero 
pseudopoetiniame stiliuje sura
do “gelmes”, kurių nė pats auto
rius nežinojo...

Dėlfaia Tričiėnė

I NAUJA ICCHOKC MERO KNYGA
Prieš keletą savaičių “Chica-; teratūros apžvalga. Tarp aštuo- 

go Tribūne” tilpo Irving Abra-'nių trumpai, bet taikliai, aptar-; 
bamson nacių masines žydų žu- tų knygų, recenzuojamas ir nau-

KAZYS JANUTA

Kai amžinas studentas aukštinamas, 
o profesorius pliuškiu vaizduojamas

kyti teisės enciklopedijos egza
mino ir į antrų kursų neperėjo, 
liko vadinamu amžinu studentu.

Gal tuo jo pasistatytu pa
minklu naudodamiesi ne vienas 
spaudai rašantis prie Š. Kęsgai- 
los pavardės yra pridėjęs, kad 
tai teisininkas. Su tokiu pagra
žinimu ir Naujienose buvo sla-

1977 m. rugsėjo 29 d. Kana
doje, Monrealyje, < miręs Stepo
nas Kenstavičius - Kęsgailą dar 
sveikas būdamas pasistatė sau 
begėdystės paminklą, Liet, en
ciklopedijos -XI tame įsirašyda
mas, jog 1935 m. baigė VDU tei
sių fakultetą, nes iš tikrųjų jis

pyvarde pasiUšyla iš Kanados 
žinią, jog miręs teisininkas S.K. 
Draugo dienrąštyje, 1977 m. 
251 nr., Bronius Kviklys apie mi
rusįjį, kaip apie “gerą lietuvį, 
kietą žemaitį” rašydamas ir 
skaičiuodamas nuopelnus, tvir
tina: “Lygiagrečiai gyvai reiš
kėsi studentiškoje veikloje, va
dovavo “Saniogi-tia” (Žemaitija) 
korporacijai, buvo vienas jos 
steigėjų”. .

Nei S. Kęsgailą buvo teisinin
kas ,nei jis buvo vienas iš Sa- 
mogitia steigėjų. Mirusiam gar
bės nepavydint, į tuos nekrologų 
netikrus, teigimus neatsiliepiau. 
Kai 1978 m. Kario 3 nr. (atro
dėt, B. Kyilklio raštu naudojan
tis) vėl S.K. pristatomas Samo- 
gitia steigėju, tai parašiau Ka
riui ir Draugo redaktoriui B. 
Kvikliui po laiškelį, paneigda
mas skelbiamą neteisybę, nes 
kąi 1929 m. Samogitia buvo 
įsteigta, S.K. tebebuvo Mažeikių 
gimnazijoj. Karys, kiek sutrum
pinęs mano atsiliepimą, pataisė 
klaidą, o Draugo red. B. Kviklys 
nesiteikė nė trumpu sakinėliu jo 
padarytą klaidą atitaisyti.

Praeitų metų rugpiūtyje-Tė
viškės Žiburiuose 31-32 nr,. S. 
Šetkus rado progos ąpie S. Kęs
gailą fantazijos, istorinės tiesos 
iškraipymo išspausdinti. Į tai at
siliepiau T.Ž, šių metų 3 nr. 
Vos ne į šių laikų didvyrį kelda
mas, S. šetkus apie S. Kęsgailą 
rašydamas porina: “Galima ša
kyti, kad jis stovėjo labai arti 
valstybės viršūnių, artimai bend
ravo su tokiais svarbiais valsty
bes vyrais kaip biin.’pirm. 'Sta- 
YįiŠaūpkįšjt syiiėtįmb mifi. Tonkū
nas, ‘gėn. Daukantas, prof. L 
Končius, Steponas Rusteika ir įt. 
Grėi jis* buv^ žinomas ir valsty
bės prezidentui Antanui Sme
tonai.”

Aš atsiliepdamas, istorinę klai
dą taisiau, pastebėdamas, jog 
Jokūbas Stanišauskis tebuvo su- 
sįsiekimo mimsteriu, Nepriklau
somos .Lietuvos istorija .nežino 
Stanišauskio, ministėriu pirmi
ninku Buvusio, kaip S. Šetkus 
klaidingai rašo. Ir rašiau, jog. 
mih. Stanišauskis, kaip ir mi- 
nisteris Tonkūnas ir Rusteika, 
laikas nuo laiko apsilankydavo 
žemaičių studėritų iškilmėse ar 
baliuose, buvo' garbės nariai — 
rėmėjai. Su jais kiekvienas stu
dentas žemaitis ar žemaitė susi
tikimuose galėjo artimai bend
rauti, foto'grafuotiš ir kalbėtis. 
Tai nėra' koks išskirtinas S. Kęs- 
gailos su jais pažinties nuopel
nas. To įrodymui rašiau, jog 
Liet, enciklopedijos 26-me tome 
yra korp. Samogitia fotografija.

(Bus daugiau)

— Brežnevas atvykusius į 
Moskvo's olimpiadą sportininkus 
ir turistus bando įtikinti, kad 
rusai yra tokie pat taikos šali
ninkai, kokie jie buvo anksčiau.

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVU PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

Aštuoniasdešimt septynių metų auto
rius, sirgęs vėžiu, praeitą savaitę paskubomis 
buvo palaidotas Lietuvių Tautinėse Kapinėse 
Lietuvių kalbos mokytojas, rašytojas, teisi
ninkas ir lietuvių kalbos žinovas mėgo kurti, 
bet retas yra susipažinęs su jo darbais. Kad t 
skaitytojas turėtų progos susipažinti su ve- 
lionies stiliumi, spausdiname kelis skyrius iš 
Ž92 psl. romano.

N. Red.
Šį savo kūrinį, sukurtą B'unkibmis

A . ■ t

tremties - nedalios valandomis, skiriu 
Jums, Mielieji “Miško Broliai”.

Ant Jūsų taurių kapų, išmėtytų po 
gražiąsias Lietuvos girias, pražydusios 
lauko lelijos būsimų kartų bus rankio
jamos kaip brangūs perlai -ir pinamos Į1 j 
liūdnos mūsų istorijos vainiką.

. . ^‘AUTORIUS
* A

Vos tik s; trtei patekėjus, įrenk pašoksta iš į 
lovos ir fitfeina p:

ir ima dairytis, norėdama įsitikinti, ar nesutruk-- 
dyš jų taip laukiamos gegužinės piktadarys lie-, 
tus. Bet staiga jos žvilgsnis per namų stogus, 
pro bažnyčių bokštus nukrypsto tiesiai Į Gedi
mino kalną. “Kaip ' gražu I...” gėsiri nustebusi— 
tiek laiko ji gyvena Vilniuje ir niekuomet tokio 
gražaus vaizdo nėra mačiusi Juk ten ji yra iš
vaikščiojusi ir išžiūrinėjusi kiekvieną kampelį, 
pažįsta kiekvieną medelį, bet šį rytą ji žiūri į tą 
patį kalną kaip r kokį nuostabų paveikslą, ga
baus menininko sukurtą.

Pirmieji pakylančios saulutės spinduliai ne 
vien dantuoto bokšto, bet ir kiekvieno medžio 
kiekvieno krūmo šonus nudažė geltonai raudona 
spalva, o jų iškilusios viršūnės buvo tik ką aplie
tos auksu. Kalno, papėdėj .tankių alyvų krūmų 
tamsūs šešėliai atrodė lyg senosios Eietuvs išsi
rikiavę karių pulkai, su raguotomis kepurėmis 
ir ilgais kalavijais, tokie, pat, kokius ji matyda
vo Lietuvos istorijos vadovėliuose.

Bet., pačioje bokšto viršūnėje plevėsuoja 
iiebe sava trispalvė, o su kažkokia keista svasti
ka svetima vėliava... Irena atsidūsta.

Sugrįžusi nuo lango, ji prieina prie drabu
žių spintos ir pradeda rinktis ir derintis vieną 
po kitos įvairiausias sukneles. Šį-rytą veidrodis

buvo pasiruošusi vykdyti be jokio pasiprie
šinimo. - *1<■

- “Jis visuomet žavisi manimi, kai aš tsu su 
šia melsva suknele”, pagaliau nusprendžia ji, 
sukiodamos į visas puses ir vis žiūrėdama 
į veidrodį. ,

Po valandos ji jau skubėjo prie Katedros; 
dar iš tolo ėmė jai mosuoti visas būrys 
studentų.

Autobusas sausakimšai prigrūstas keleivių 
i .’Šriėda iš miesto ir pasuka į Trakų pusę. Irena, 
stovėdama greta Ringaudo ir stipriai laikyda
mos įsikibusį jo rankos, nenuleidžia nuo jo . sa
vo akių.'Kaip ji laukė šios gegužinės! Nebūtų jo 
— žlugtų visas pasaulis, liktų vien tuštuma...Bet 
Ringaudas šiandieną jai atrodo kažkoks nera
mus, kažkuo susirūpinęs, net liūdnas; pažvelgus-, 
į jį, jis tik nežymiai nusišypso, nors autobusui 
lekiant gerokai išdovytu keliu, jis ją nepaprastai 
Švelniai prilaiko ir priglaudžia prie savęs. Vis 
dėlto jai darosi neramu — nebe pirmą sykį ji ma
to jį tokį susimąsčiusį ir prislėgtą, o kur toji prie 
žastis, taip jai ir nepavyksta sužinoti.

Vilnius su savo žvilgančiais bokštais ir su 
pilkomis, dulkėtomis gatvėmis jau pasiliko toli už
pakaly; mašina rieda net pašokinėdama per pla
čias geltono smėlio kalvas. Laukuose ir pievuoserie veidrodžio; labai atidžiai pa- jai buvo ne vien geras draugas, bet ir geriausias

tikrina ji savo grožį, paskiau prieina prie lango patarėjas, gal net teisėjas, kurio sprendimą ji tufčia ir tylu, tik kur-ne-kur, šventadieniškais

marškiniais apsivilkęs, lyg baltoji žuvėdra tarp 
jūros bangų, vienas kitas kaimietis slankiojo po 
rugių - kviečių laukus, gėrėdamasis savo darbo 
vaisiais.

Štai jau ir pušynas. Pasigirsta smarkūs tri
mitų garsai; protarpiais sunkiai sudunda dus
lūs, kaip tolimas perkūnas, dūdų orkestro būgnai, 
o jų aidas nuūžia plataus ežero bangomis,' tapy
tum norėdamas iššaukti iš ten senųjų lietuvių 
dvasias.

Vėsioj pakrantėj pilna žmonių, karšta lie
tuviškoji saulė'v’isus išvarė iš namų: vienus su
grūdo tiesiai į ežerą, kiti krepšeliais nešini po 
pušyną Uogaudami ir grybaudami,, o dar kiti, 
lyg šaipydamiėsi iš saulės karštųjų spindulių, 
pavirtę ežero pakrantėj ant balto smėlio, lyg sa
vo lovoj, snaudžia.

Ėžero saloje, saulės spindulių apšviesti, Vis 
dar tebestūkso Kęstučio pilies griūvėjai. Kiek
vienam lankytojui ar praeiviui jie byloja apie 
garsią Lietuvos praeitį. \

Mašina sustojo ir visi keleiviai nuskuba į tą 
pusę ,kur plevėsavo šimtai vėliavėlių ir kur be 
paliovos drebino .pušyno orą didžiulis orkestru.

Pabaigę mokslo metusi šiandieną čia suva
žiavo visi Vilniaus ir Kauno universitetų 
studentai.

(Bus daugiau)
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SVDCTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI

KIBCVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

TRYS SVARBŪS DALYKAI .
Rašydamas pirmąjį laišką Korintiečiams Ap. Povilas sako: 

“Taigi dabar pasilieka tie trys dalykai: “Tikėjimas, Viltis ir Meilė, 
tačiau didžiausias tarp jų yra meilė” (1 Kor. 13:13). Atkartotinai 
pasakyta, kad visi trys minėtieji dalykai yra svarbūs krikščio
nims, bet svarbiausia ir labiausiai reikalinga yra meilė. Rom. 
13:10: “Meilė nedaro nieko pikta artimui, todėl meilė yra įsta- j 
tymo įvykdymas”. Taigi galima sakyti, kad meile yra paklusnu
mas visiems Dievo reikalavimams. Pats Išganytojas sako: “šitas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS 
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME — 

1729 South Halsted Street, Chicago 

TeL 226-1344
yra mano įsakymas, kad mylėtumėt vienas kitą, kaip aš jus my
lėjai. Niekas neturi didesnės meilės kaip tas, kas guldo savo 
gyvybę už savo draugus” (Jono 15:12, 13). Rom. 12:9 skaitome: 
“Meilė tebūnie be veidmainystės”. Tikra, neklastinga, norinti da
ryti gera kitiems. “Meilė nepavydi, nieško savo naudos. Meilė ne- 

. ieško pasigiežti už pikta, ji ųepasiduoda piktumui. Meilė nesi
džiaugia neteisybe, bet su džiaugsmu pritaria tiesai”.

8V. RAITO TYRINĖTOJAI
X Munkint, 1*5 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

aKUMRUA IR MOTIRU LIGOS 
GINIKOLOGINS CHIRURGUA

4449 S*. Pulaski Rd. (Crawford
Medical Building) TaL LU 5-6448

£ “Lietuvos Aidai’
■m -KAZ* BRAZDŽIONYT*

Program** v*d*|«

DR. PAUL V. DARGIS, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WaaMwcter Caounurrity kluu'koa 
Madirino* dfraktoriua

T*L: 562-2727 arba 542-2728

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

Viso* laidos iš WOPA rtotiaa. 
banga 1480 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WHS stoties 1110—AM banga-

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60621 

Telef. 778-5374

Buvęs Sovietų pareigūnas M; Šumaiiskas ,
.V1 . . . . » l -r - vietėse būtų vartojama tik lie-1
iškraipė istorinius faktus

(Tęsinys) X
i Apie Darbo Rūmų struktūrą 
Į ir vieno pirmininko galia ne
pagrįstai enciklopedijoj rašo- 
nia, esą D. R. pirmininkas tu
rėjo didesnę gali, negu valdy
ba ir D.R. plenumas. Toks tvir 

į tinimas yra visiškai iš piršto 
išlaužtas, štai konkretus pa
vyzdys, iš kurio matyti, kad 
Darbo Rūmų plenumas tūrėjo 
visišką galia priimti, pakeisti 
sąmatą, tvirtinti apyskatą, nu
statyti veiklos planą ir kt. To-' 
ji Dr. R. planumo gali labai 

j ryškiai buvo aprašyta “Lietu- 
i vos Aido’’ rytinės laidoje 1940. w ’ • rr^*im. kovo 11 d. numeryje. Tik 

tai Darbo Rūmų plenumas tu
rėjo pilną galią, išrinkdamas 
i Darbo konferenciją Genevoj 

^delegatu pirmininką Praną Šu
lai tį.

kusius 96,000 Lt. Į atsargos 
kapitalą ir D. Rūmų tarnauto- 
įams švenčių priedams nioko
ti. šie priedai, kurie sudaro tar 
naūtojams vieno mėnesio’ atly
ginimą, nutarta mokėti atsi
žvelgiant į tai, kad pragyveni
mas pabrango ir, kad visa ei
lė Įstaigų tokius priedus jau iš 
mokėjo.

Susirinkimas, pritardamas 
besiplečiančiai D. R. darbinin
kų sportinei veiklai, nutarė įsi
gyti darbininkų sparto reika
lams • stadioną. Pageidauta, 
kad stadionas būtų įrengtas 
Šančiuose, šiuo reikalu paves
ta rūpintis vaidybai.

tuvių kalba ir darbdaviai į 
darbininkus kreiptųsi tik lie
tuviškai, Kad būtų daroma 
konkrečių žygių iš įmonių pa*( 
šalinti nebūtinai reikalingus 
nelietuvius meisterius ir kad 
juos pakėitusjenis lietuviams 
būtų mokamas aniems mokė* 
tas atlyginimas.

Susirinkimas, apsvarstęs že
mės ūkio darbininkų reikalus, 
Įgaliojo valdybą daryti žygių, 
kad galimai greičiau būtų iš- j 
leisįas žemės ūkįo darbininkų! 
samdos įstatymas ir praplės
tas soc. draudimas kaime.

Darbininkų reikalam atsto
vauti renkami seniūnai. Ta- : 
čiau, esą, nėra |statymo, kuris 
apimtų šios institucijos darbą. •

Laidotuvių Direktoriai

R 6845 SOUTH WESTERN AVE.
< TeL 737-8600-01
įį, 9837 SOUTH KEDZIE AVĖ.
K TeL 422-2000

Kovai su Tuberkulioze Dr- l į0 įmonjų seniūnai nevisa-

GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS 
SPSČlALYBi AKIŲ LIGO*

-Vtbmdof funtarlma.

DR FRANK PLECKAS
OPTOMSTRISTA* I

2611 W* 71 St* T*L 737-514$
Tikrina akiz. Pritaiko akinius Ir 

“contact lenaea^
VaL agal mitarim*. Uždaryta tret

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos teleL: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra prtkHka, a*M. MOTBRŲ II®*;

OfISO VALu pinu antnd^ tr*čiaa. 
Ir trakt. *-6 ir S-8 vai rak fcJUdir 
uiaia S-4 vai popiet ir kitu irikr

OBTHOmxSB-PROTEZISTA' 
| Apteral - Prd$«uL Med. ban

T*M.r PRaapart 8-5884

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir Šlapumo 
takų chirurgija.

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

PCRKRAUSTYMAf

l.idimai — Pilna apdraudb 
ŽIMA KAINA

; MOVING
Apdrawcfa* p*cRraoNyma« 

if h*triv aHtvmv.
ANTANJk* VILIMAS

TM. 176-18*2 arba J76-5W4

RADIJO 8EIMO3 VALANDOS 

Vb*j pr*gram«« Ji WOPA.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
430 vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
raL ryto. ,

V*dė|a Aldona Dauku*

T*lr»: HRmiock 4-2418

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
. CHICAG&' ILL 60629

Helps Shrink 
Swelling Of * 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation
Doctors have found a medica- 
tion that in many cases gives 
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.

IĮ Iš t° reportažo aiškiai ma
tyti ir kiekvienas gali pasida
ryti išvadą, kad D. R. pirmi
ninko postas nebuvo jau toks 
reikšmingas, kaip minimoje 
ennciklopedijoje parašyta.

J štai kaip “Lietuvos Aidų” 
I reporteris šiuos įvykius apra- 
Į šo:

“Lietuvos Aiduose” 1940. V.- 
2J. išspausdintas objektyvus 
reportažas,, kurį čia ištisai pa-. 

Lieki anie: < •

SVARBIEJI DARBININKŲ 
REIKALAI DARBO RŪMŲ 

PLENUME

Darbo Rūmų visumos na
trių susirinkime, po pirriiihin- 
1 ko Šulaičio pranešimo apie 
Darbo Rūmų veklą, revizijos 
komisijos vardu pranešimą 
padarė B. Kemežys. Jis, pada
ręs kai kurių pastabų dėl at
skaitomybės vedimo, siūlė pe
reitų metų apyskaitą tvirtinti. 
Plenumas apyskaitą patvirli- 
no.

Susirinkimas iš susidariusio 
296;000 Et. likučio; 200,000 Lt. 
nutarė skirti nainių statybos 
fondui skoloms mokėti ir Ii"’

Make Your Own
Family Health information Jar

getting labels cap the jar, ind 
then put the jar in your 
refrigerator. Some of the 
information will be instantly 
readable through the jar. A 
second-label should bh pieced

indicating that your Family 
Health Information Jar is ia 
the refrigerator.

If you want to make a 
Family Health Information 
Jar, write for 2 free Ubete 
and a Family Health Informa
tion form. You will also 
receive a Kitchen Safety leaf
let from Owehs-Illinois with 
helpful tips on purchasing 
and storing foods in glaw 
co n tai Tier« and information 
bn food spoilage signs< Ad- 
dress: Kitchen Safety, Dept. 
16, F.O. Box 3E1, Madisoe 
Square Stauoa, New York* 
NY 10016. ' • -

Many accidents and health 
emergencies occur in the 
hone each year. And many 
complications can be avoided 
by taking preventive steps for 
yoar family’s health and safe
ty One such step is keeping bn or near your telęphorte 
A * Family Health Information 
Ja)\”

It*s important that family 
m<<iical information be read
ily available to emergency 
medical personnel or whoever 
first arrives at the scene. A 
brn'f medical history of each 
family member will quickly 
alert rescue squads, para
medics or othet individuals 
to handicaps, allergies or 
other special family health 
problems.

Just fill out a Family 
Health Information fohn. 
Place ix ± modium-sifced 
glass far. Apply an attention-

jai pąskirta 200 Lt.
Susirinkimas, apsvarstęs vi

są eilę darbininkams opių klau 
simų, nutarė prašyti vyriausy
bės, kad galimai greičiau bū
tų priimtas senatvės ir invali
dumo draūdįmo įstatymas.Dėl 
ruošiamo .bendro samdos įsta
tymo pageidauta, kad jame ai
škiai. būtų Sustatytas darbo 
valdn3ų; skaičius, antvalandžių 
mokėjimas, kompensacijos ir 
tose įmonėse,, kur yra savitar
pio taupymas, kad tas taupy
mas nebūtų Įskaitomas kom- 
pėiisąėijos š^škaitbri. Dėl dar-^ gonių kasos narius netinka, 
bo dienos ilgumo, kuris pagei- • ’ ' ‘ ‘ • 
daūta Įstatyme ajškiai nusta
tyti, suširinkimaš reiškė nuo
monę, jbg tose srityse, kur kils 
neaiškumai dėl įstatymo taiky 
ino, kad darbo dienos ilgumą 
nustatytų, vidaus reikalų mi- 
nisteris. ,

Nutaria prašyti vyriausybės, 
kad būtų padidintas darbo pa-‘vaujanf.

da gali tinkamai jiems deda
mas parfeigaš atlikti, šio Įsta
tymo išleidimas esąs būtinas.

Iš pranešimų paaiškėjo, jog 
vis dar esama netvarkos su li
gonių kasos narių gydymu. 
Valdybai pavesta daryti žygių, 
kad ligonių kasų įst. būtų pa
keistas ta prasmė, jbg atėjęs 
pas gydytoj? kasoą-aiarysne
privalėtų jš anskto rodyti na
rio knygelę: Juk ir honoraras 
gydytojui mokamas po apžiū
rėjimo. Tada, esą, išnyks ir 
Įtarinėjimai, kad gydytojai Ii-

mai aptarnauja.
Nusiskųsta, kai kurių darbo 

inspektorių, netinkamų parei
gų atlikimu. Esą pasitaiko,kad 
darbo inspektorius, atvykęs Į 
įmonę, kalbasi tik su tais dar
bininkais, kuriuos įmonės ve
dėjas nurodo ir dažniausiai 
vedėjui apklausinėjime daly

neapdeda- 
mi-

j a rhų -mokesčiais 
mas asmens pragyvenimo 
nimumas.

Vykdant žemės reformą 
niaus krašte, pageidauta, 
nebūtų užmiršti it miestų 
bininkai, sudarant, jiems sąly
gas įsigyti nuosavybę name
liams pasistatyti arčiau mie
stų.

Stiširirikiriias priėmė rezo
liuciją, kad nelietuvių įmonė
se būtų paskirtas lietuvių ir 
kvalifikuotų asmenų priežiū- 
rįs personalas ir, kad nelietu- 

pri- 
kiš- 

dar-

kad 
dar-

dar.

Susiįlinkimas buvo nurody
ta, kad kai kuriose Įmonėse 
priimami dirbti iš Lenkijos at
bėgę žydai, kai tuo tarpu besi
kreipiantiems lietuviams atsa 
koma, jog darbo nesą.

Daugelis plenumo narių pa
geidavo, kad vasaros metu ato 
stogų vykstaiitienig darbinin- 
kainos būtų duodamos nuolai
dos geležinkeliais. Susirinki- 

I mas šiuo reikalu rūpintis pa- 
! vedė valdybai.

Darbo Rūmų visumos narių 
susirinkimas posėdžiavo dvi 
dienas. Sekmadieni posėdis tru 
ko nuo 10 v. r. ligi 4 v. p.p.

G.” (Red. A. Gricius 
(Bus daugiau)

viai nekvalifikuoti darbo 
žiūrėtojai neturėtų teisės 
tis ten, kur dirba lietuvių 
bininkai.

Pageidauta griežtesnės
bd priežįūns Įst. vykdymo, ir 
kad darbdaviams, už darbo 
Įst. nevykdymą, darbo ispek- 
torių skiriamos baudos būtų 
didesnės, negu iš to įstatymo

• Teatras yra galingiausias 
įrankis žmonėms auklėti: jis yra 
kartu šventykla, mokykla ir 
tribūna.

' DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

susirūpinimą.. . ..................._................   $8.00

Dr. A. J. Gusšen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ..... .......................... $1.00

Minkštais viršeliais, tik .............   §3.00

Dr. A; J. Giuseh — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik. $2.00

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO; 1L 60608

"■*————————  I■ I '■ -mil »N, <

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGĄ

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 Ave^ Cicero

Telef. 476-2345

• TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

Chicago®

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių 

Asociacijos

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL: YArd* 7-3401

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

4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138 -1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-441C

P. J. RIDIKAS Į
3354 So. HALSTED STREET TeL YArda 7-1311 j

MAUJI8NOS, CHICAGO », ill. Wednesday. July 16, 198(1



Kav*teri)os dalinys rikiuotėje

Protestuekim už pavergtas tautas

DENTURE WEARERS
Gintaro Papuošalai

REAL ESTATE
Namai, žemė

OUT OF TOWN
Už miesto ribų

Anri 
Hummel

Porcelano lėlės 
Pewter

A. TVERAS 
Laikrodžiai ir brangenybė* 

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

Notary Public
Insurance, Income Tax

piados Maskvoje boikoto,
Gaila, jog kasmet vis daugiau narna pratęsia savo prenumera- 

taip vadinamų patriotinių lietu- tą ir aukomis paremia spaudą, 
vių organizacijų, mūsų dipukų Galima drąsiai tvirtinti, kad ji 

.. .. >■ tai lietuvių moterų

— Horoscopes or Astrologicą 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to, 5 no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N' 
STATE St., Rm, 1717. Mes kalį 
bame lietuviškai. 782-3777 or

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

M. i IMK U I
-Notary Public 

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

šymai ir kitokį blanke L

sius dalykus iškeitė) pusę pal
ties lašinių, dešimt svarų svies
to, keliasdešimt kiaušinių, du 
butelius naminės degtinės, ke
lis-sūrius, {juodą grietinės, gor
čių riešutų ir dvi papiautas an-

Namel, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5980

Namai, Žemė — Pardavlmtd 
REAL ESTATE FOR SALE

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

Nuo KETVIRTADIENIO, LIEPOS 17 D.
SPECIALUS PASIRINKIMAS MENIŠKŲ BRANGENYBIŲ 

PRIEŠ “SIDEWALK SALE” - IŠPARDAVIMĄ — 
10% IKI 50% NUOLAIDA.

925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro-
Rogers. (Pr.)

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION K 
7152 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8505

ŠV. KAZIMIERO VIENUO
LYNO PIKNIKAS

■ V Advokatas
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai ryto 
iki 6 vaL vak. šeštadienį nuo

9 vaL ryto iki 12 vaL d.;
) Ir pagal snaitarimą, i
Tel 776-5162 arba 776-5163

2649 West 63rd Street
Chicago, m. 60629

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

Kreiptis:
A LAURAITIS ■' 1

4645 So. ASHLAND AVI. 
523-8775

Anatolijus Čepulis *

Lygiai prieš 80 metų Kėdai
niuose gimė Anatolijus Čepulis. 
Tėvai jauną Anatolijų išsivežė 
į Vilnių. Ten jis gyveno pavo
jingus okupacijos, bado ir var
go metus. O kai atėjo laikas stoti 
lenkų kariuomenėn, tai Čepulis 
perėjo sieną ir atėjo į Kėdainius, 
gimtinę savo vietovę. Karo tar
nybą jis atliko Lietuvoje.

Atlikęs visus formalumus ir 
išlaikęs papildomus egzaminus, 
jis mokytojavo Kauno mokyk
loje, mokėsi teisę Kauno univer
sitete ir dirbo žurnalistikoje. Il
gus metus jis dirbo Lietuvos Ži
niose, būdamas vietos gyvenimo 
reporteriu. Rašinėjo ir dirbo 
Kaune leidžiamose Dienose ir 
kituose spaudos organuose. Bu-

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

American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave., Chicago, UI. 60643

Telef. 312 238-9787
o Nemokime patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio, 

nlą (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietai 
B anksto — prieš 45-60 dienų.

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

pat dėkui Floridos tautiečiui, 
užsisakiusiam Naujienas viene- 
rienis metams, bet nei pavardės, 
nei vietovės prašiusiam ne
skelbti. , '

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

, į'' A malor . 
advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

Aš buvau savo kuopoje vie 
nas iš turtingiausių: buvau ge
rai apsiavęs, gerai apsirengęs 
ir turėjau pinigų. Pastebėjau, 
kad kuopoje esama savanorių, 
kurie dėvėjo vokiškus, kariškus 
drabužius. Atrodė jie karingai, 
įspūdingai- Aš iš pirmos dienos 
prie jų prisigretinau ir išsikal
bėjau. Pasirodė, kad jie išsi
mainė tuos drabužius pas vo
kiečių kareivius, Alytuje. Ke
lias gauti drabužius ir ginklus 
buvo nelengvas ir vokiečiai bu
vo gana atsargūs, bijojo provo
kacijos. Man patarė gauti gerą 
kiekį lašinių, sviesto, kiaušinių 
ir degtinės ir tai viską įteikti 

viršilai Morkui Ž., o jau tas pa
rūpins ko reikia. Daugiau duosi 
— daugiau gausi,, pridėjo prie 
savo.,patarimo. s ■

Taip aš ir padariau. Susiti
kau Morkų Ž. ir pasakiau jam 
kad norėčiau gauti vokiškų drr 
bužių ir ginklų. Man viršila pa 
sakė maždaug tą patį, kaip ir 
mano draugai savanoriai, kurie 
jau buvo vokiškais drabužiais 
apsirengę. Jis leido man ir Re 
meikai, mano draugui iš Meš
kučių kaimo, kuris sirgo lygiai 
ta pačia liga, pasišalinti’iš ‘ ka
reivinių rajono pusdieniui ir 
paieškoti maisto kaimuose- Mes 
išėjome pas jam pažįstamus 
žmones, viename netolimame 
nuo Alytaus kaime. Ten aš pa 
likau savo naujutėlį kostiumą 
ir paltą, o gavau kartu su Re
meika (jis irgi maždaug pana-

— Kazimiero Velbasio, gyv. 
Lemonto apylinkėje, kaimynė, 
sveikindama jį 91-ojo gimtadie
nio proga, atnaujino jo Naujie
nų prenumeratą. Ta proga ji pa
aukojo paremti spaudai $5. 
Velbasis, nežiūrint amžiaus naš
tos, labai gerai jaučiasi, kasdien 
išeina apžiūrėti savo nepapras
tai gražios sodybos, seka iš laik
raščių lietuviško' gyvenimo įvy- 

paskelbė, • šiemet toks masinis susirinki- ,?r^e ^os sveikinimų jr gerM 
trečią'mas įvyks liepos 19 d. 12 vai. 5*nkėjimų malonu prisidėti.

R. Daley Plazoje. Bus reikalau-1 — Ponia Anė Vilis-Schwager, 
jama laisvės visoms pavergtoms Brookfield, Ill., gali didžiuotis 
tautoms nuo" komunistu vergi-'

Pradėjus organizuoti Chicagos 
žurnalistus, Čepulis tapo Chica
gos skyriaus nariu. Būdamas 
teisingas, tuojau' buvo išrinktas 
į skyriaus rezoliucijų komisiją. 
Ne vieną kartą jis yra. tikrinęs 
Žurnalistų s-gos Cbicagos sky
riaus atskaitomybę.

Dabartiniu metu Čepulį pra
dėjo spausti metai ir nesveikata, 
bet jis, nors ir vargdamas ir gy
vendamas nepritekliuje, nepa
meta žurnalistui reikalihgo bud
rumo. Kiekvieną dieną jis seka 
kelis Amerikos dienraščius, yra 
informuotas apie visuomeninio 
gyvenimo įvykius, ir Naujienas 
informuoja apie Bridgeporto ir ( 
Chicagos lietuvių svarbesnius 
įvykius. ... ? J !

* ' . ; *
Čepulis niekad nepametė ke- 

lio dėl takelio. Jis yra teisingas 
ir pavyzdingas lietuvis žurnalis
tas, kuris stengiasi visuomet tei
singai informuoti ne tik skaity
tojus, bet ir pačius žurnalistus.

Kolega Į

š.m. liepos 13 dL 12 vai. prasi
dėjo pikuikas vienuolyno' sode 
prie Šy. Kazimiero vienuolyno 
namo. Stalų eilės prikrauta vi- 
eokių blizgučių, mezgimų, sal
dainių, loterijai įvairių reikme
nų, net degtinės. Aptarnauja se
serys ir vietomis pagalbinis per 
sonalas. Tiesiog masė žmonių 
eina pro stalus, beveik spūstis.-

Vienūolyno patalpų rūsyje 
įtaisytos virtuvės ir buvo gali
ma pietus užsisakyti. Ir ten sta
lai apsėsti: kas valgo, kas gurkš
noja alutį, 7--Up, kas ledus valgo.

Kugelio buvo galima nusi
pirkti garažo patalpose. Viena 
porcija 70c. Kugelis gana ska
nus. Pietūs $5, dumplings $2.50.

Karščiai vertė žmones ieškoti, 
vėsesnės vietos parkuose. Gaila, 
mažai buvo suolų.

Ka6 sugabeno tokių daugybę 
likusių nepardūo- 

jo ne vienas 
tūkstantis kostiumerių ir davė 
vienuolynui pajamų. Seselės 
daug darbų įdėjo.. «

Tarp vy-resniojo amžiaus per-] 
sonalo nemažai buvo 
šeimų su jaunimėliu 
piknikas pasisekė visapusiškai 
nes dalyvavo masė žmonių.

Ir kitose vietovėse buvo pikni
kų. Marquette Parko gyventojai 
surado atgaivą pas kazimierie- 
tes suruoštame piknike.

K. Paulius
JAV Kongresas 1959 m. liepos buvo pereita prie masinių suši- 

17 dieną'priėmė rezoliuciją, ku-( rinkimų Čikagos miesto centre, 
rią tuometinis prezidentas Ei-; o paskui pobūvio salėje, 
senhoweris pasirašė ir paskelbė, [ šiemet toks masinis susirinki- 
jog kasmet liepos mėn 
savaitę JAV-se bus minimos pa 
vergtos tautos, kol jo's bus iš 
laisvintos iš Sovietų Rusijos tautoms nud komunistų vergi- ne tik savo ilgu amžiumi, bet ir 
okupacijos. Sovietų agentai de ’ jos ir pabrėžtas parėmimas olinv’guvumu bei lietuviškų reikalų 
da pastangas, kad toks minėji- ' 
mas menkėtų ir būtų visai pa 
naikintas.

Pirmaisiais metais būdavo či 
kagos miesto centre didžiuliai sukurtų, kaip skautai, ateitinin-’ priklauso . f ‘ '
paradai, kuriuose labai aktingai kai, o šiemet ir šauliai, ima klau- daugumai, kurių dėka amžių bė 
ir gausingai dalyvaudavo veng-Įsyti Maskvos ir susilaiko nuo gyje 
rų, lenkų, čekų ir kitų komunis-'] 
tų pavergtų tautų uniformuotas rydami išv; " 
jaunimas. Bet tokie paradai ir vaitgalį stovyklaudami, 
kitokios iškilmės pareikalaudavo senųjų Amerikos lietuv 
labai daug lėšų. Metams bėgant! nizacijds, kaip Lietuvos Vyčiai, I 
entuziazmas krito ir lėšos ėmė' laikosi labai garbingai ir Sovietų 
mažėti, tad ir pavergtų tautų pa-; vyliams nepasiduoda, šiemet pa
radai nebebūdavo tokie įspūdin-J vergtų tautų minėjime lietuvių 
gi, kol, mirus Čikagos miesto grupei vadovaus 
burmistrui Richard J. Daley,čių veikėjas Vincas Samaška

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DĄROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEM.US NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

HOT SPRINGS, ARKANSAS

Savininkas parduoda gerai įruoš
tą sodybą ant 2-jų. akrų, 7 kam
barių namas, 2 vonios, rūsys, 
čia gyvenant: savo vaisiai, uo
gos, daržovės, kiaušiniai, žuvys. 
Nuosava rūkykla. Verta dėmesio 

pensininkams. Kaina $46,000. 
Rašykite adresu: Route 8, Box 
422, Hot Springs, Ark. 71901.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namu pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY COF
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600
Independently owned and operated

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicrigo, HL Tel Virginia 7-7741

ĮReMUOJAME PAVEIKSLUS

AVALON GALERIJOS 
,zThe Ultimate in Collecting and Gift Giving'’ 

4243 S. Archer Ave., Chicago Tel. 247-6969

tel. .925-1200, ext. 234.
Dar nepripažinę Sovietų Rusi

jos okupacijos Lietuvoje pavie
niai asmenys ir organizacijos 
kviečiamos su plakatais gausin
gai dalyvauti pavergtų tautų mi
nėjime liepos 19 d. 12 valandą 
R. Daley Plazoja Čikagos mies
to centre. : |

Stepas Paulauskas

PIRMOJO PĖSTININKŲ SAVA-1 
NORIŲ PULKO KŪRIMASIS
Aišku, ir be manęs buvo sar

gybai prie vartų daugiau sava-; 
norių, bet mane statydavo vi
suomet, todėl kad buvau iš ten 
visų, beveik vienintelis, geriau 
apsirėdęs, tad stovėdamas vie
šoje vieetoje, prie gatvės, kur| 
dienos metu nuolatos judėjet 
žmonės, geriau reprezentavau Į 
savanorius.

Stovėdavau kantriai, dažnai Į 
šaltame ore, bet manęs tos sar-J 
gybos nevargindavo. Norėjau, 
kad greičiau prasidėtų apmoky 
mas ir kad aš tapčiau tikru ka
reiviu.

Šiaip aš buvau ramus, bet į 
vieną pusę aš pažvelgdavau ne
ramiai — į namų, Meškučių, pu ; 
sę, iš kur diena iš dienos galėję 
ateiti tėvas, manęs ieškodamas. 
Nežinojau, kaip teisintis nei 
prieš tėtę, nei prieš savo viršilą.

APSIRŪPINIMAS GINKLAIS ■ 
IR APSAUGA

Dresden 
Lladro 
Kristalas

11 K. Auksd — Sidabro —

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu traternalinė or- 
ganfcaclja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus. _____

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuo* 
______ darbus dirba, _____ ; y <. k’

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams, '

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gaM 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač Naudinga jaunimui, ripkiančisra 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

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

SLA — knopą vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkite* 
i savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 

mielai pagelbės i SLA isiraiytL _

Galite kreiptis Ir tiesiai 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCt OF AMERICA
N«w York, N. Y. 10001

»07 W. 30th «♦.
TH. (212) 549-2218

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIAlfAS • VERTIMAI. .

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

Morkus Ž. viską tai iš mūsų 
priėmė ir pasakė, kad išrūpins 
už tai viską, ką tik jam pasi
seks. Mus pagyrė, kad mes iš-1 
pildėme savo pasižadėjimą ne- 
dezeriiruoti ir nepasigerti.

Viršila tuos produktus atida
vė Komendantūros ' raštininko 
A. žinion, kuris kartu su kar. 
Grušecku parūpino mums ir 
drabužių ir ginklų. Kitą dieną 
viršila, mus pasišaukęs, įteikė 
gautus dalykus. Aš gavau dvi 
naujinteles vokiškas milines, se 
nas ir labai dideles vokiškas ka
riškas kelnes, kurios turėjo ant 
sėdynės skylių; vokišką, gana 
pakenčiamame stovyje, berdan- 
ką, dvi rankines granatas ir 25 
šovinius bei katiliuką sriubai 
nešti. .

(Bus daugiau)

įvyks liepos 24, 25 ir 26 d.
Išsikirpkite 

W MM IMK MM «MS MM MM MM.

1 SU ŠIUO KUPONU -

I 30% nuolaida perkant virs $300.00
j 20% nuolaida perkant virš $100.00

10% nuolaida perkant iki $100.00
I Tik 10% nuolaida už “collectables” — rinkinius.
| Dar speciali grupė įvairių daiktų išparduodama net už pusę kainos 

Kuponas galioja iki 1980 m. rugpiūčio 4 d.

ę SIUNTIMAI J LIETUVA...
Cosmos Parcels Express Corp.

4 MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
T 2501 W. 6Mh SL, Chicago, DL 60629. — TeL WA 3-2717

£ V. VAL AN TIN AS
M M M Uft ,1 ii , mV Wj

IftW nejghborhoooiSI
U.S.A."

We’ll help you make the right move.

—Dėkui Edvardui Pikeliui iš 
Brighton Parko už $5 auką, at
siųstą kartu su metine prenu
merata. Taip pat dėkui poniai 
Betty Kniukštai iš Marquette 
Parko už $2 auką kalendoriui.

— Ponia Elzbieta Kalvynas, stalų, suolų 
Worcester, Mass., vykdydama reikmenų? Praėj 
savo ir mirusio vyro senas tra
dicijas — remti lietuvišką span-j 
dą, prie metinės prenumeratos! 
pridėjo $5 auką. Dėkui. Į

— Motiejus Trainauskas-Trai-i 
ny, Cleveland, Ohio, atsiuntė to-j 
kį laišką:’ “Man labai gaila, kad. 
turiu atsisakyti Naujienų. Mano 
regėjimas labai susilpnėjo ir 
gydytojai patarė visiškai susi
laikyti nud skaitymo. Įdedu 85' 
čekį spaudos paramai Man la
bai gaila atsisakyti, kai Jūs skel-] 
biate platinimo vajų, o aš netu
riu asmens, kas mane pakeistų. 
Aš Jūsų " nepamiršiu ir laikas 
nuo laiko prisiųsiu auką.” Ap
gailestaudami p. M. Trainausko 

i ligą, dėkojame-jam už laišką ir 
supratimu. Ji visuomet neragiJ už paramą, linkėdami, kad regė

jimas pagerėtų.

— Tadas Normantas iš Glen
view, Ill., anksčiau gyvenęs To
ronte, pranešė, kad šeštadienį, 
širdies smūgiu: mirė Anapilio 

sunkiausiose sąlygose bei parapijos klebonas kun. Ažuba- 
pavergtų tautų minėjimo, pada- aplinkybėse išliko lietuvybė, lie- lis, išvaręs gilią vagą Kanados 

ykas kitur, ar tą sa- tuviškumas .ir lietuvių kalba iki lietuvių veikloje. ;
Tačiau mūsų laikų. Dėkui už gerus lin-1 
į orga- kėjimus ir už $6 auką.

. — Antanas Mykolaitis, Semi
nole, Fla., pratęsdamas prenu
meratą, savo gerus linkėjimus 

gerbiamas vv- aUydėj° 95 auka' Dėkui' Taip

Žurnalistui Anatolijui Čepuliui 80 metų
' ' vo Lietuvos Žurnalistų, sąjungos

į nariu.
g ^3 I Sunkiai vargo tremtyje, kol

pasiekė Chicago ir pradėjo vers* 
notaro darbu. Daugeliui jis 

% •\ JT * r padėjo sutvarkyti reikalingus 
dokumentus.

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko 

rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.

. MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
jaunesnių j parte, ^5 metų. Reikia skubiai pao- 

Atrodo, j duoti. Neaukšta kaina.

ŠIMAITIS REALTY'

HOMEOWNERS POLICY

State Faint Fire and Casualty Company

F. Zapolis, Agent 
3208*4 W. 95th St 
Everg. Park, in. 
60642, - 424-8654




