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IRANO VALDŽIA DABAR NIEKAM 
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MASKVA SUSIRŪPINUSI EUROPOS 
VALSTYBIŲ APSIGINKLAVIMU

PRANCŪZŲ SPAUDA
NEPALANKI ANDERSENUI

Prancūzų spauda kongresma- 
no John Anderson neskaito kai]) 
“trečio asmens” būsimuose JAV 
prezidentiniuose rinkimuose, to- 

! dėl jis atsisakė, kaip įprasta, at- 
iranie-j vykimo kalbos reporteriams Or-

PASIKĖSINIMAS NUŽUDYTI CHOMEINĮ 
f " BUVO LABAI RIMTAI RUOŠIAMAS

Įsakymą uždrausti 
čiams išvykti galėjo paskelbti j Jy aerodrome ir nesileido būti 
tiktai pats prezidentas Bani i fotografuoja m as.
Sadr. Tą -paskelbė aerodromų] Prancūzijos Senato pinninin- 
viršininkai. Kas kareivinėse da- kas Alain Poher priėmė Ander- 
rosi, tuo tarpu dar nežinia, šoną savo kabinete, Rue de Vau- 
Ginklų iš kareivių dar neatima, griard. Vėliau jis. turėjo pasikal
bėt iš kareivinių jiems uždraus- bėjimą su ministeriu pirmininku 
ta išeiti. Skelbiama, kad kariai Raymond Barre. .' 
norėję suimti Chomeinį, jį su- Prezidentas V. GiscarcI d’Es-i 
šaudyti ir prėmejro pareigoms i taing švelniai atsisakė jį priimti) 
pakviesti .buvusį premjerą šafur j Elysee Palace. Paaiškino, kad 
Bachtiarą.J.7.

Du Irano karininkai praeitą 
___ _____ ___ penktadienį pasiėmė malūnspar- 

štiprėja įsitikinimas, kad Cho- įį ir pabėgo į Turkiją, o dabar 
meini .tapd visų dabartinių nė-1 nori pasiekti Ameriką, 
laimių priežastimi. Jis išžudė ge-į 
riaūsius Irano karius, o dabar 
ir vėl. Karių dauguma neturi jo
kio . plano kraštui valdyti, bet 
daugelis žino, kad kariai nenori * * _ - -

į TEHERANAS, Iranas. — Ant
radienio naktį Irand vyriausybė 
įsakė uždrausti bet kam išvykti 
į užsienį; Pirmon eilėn saugoja
mi' visi’ Irano aerodromai. Di
džiausias dėmesys kreipiamas 
į. Teherano ir kitus aerodromus, 
kad įtariami kariniai vadai ne
galėtų išskristi į užsienį.
,r~‘ t--* - C : • C- ’’z ‘

Irano Revoliūciniam komite
tui suėmus keturius karius, pa-, 
aiškėjo, kad karių tarpe buvo 
kalbama apie reikalą suimti 
mulą . Chomeinį ir ten pat vie
toje jį sušaudyti.’Karių tarpe vis

Prezidentas Bani Sadr labai 
susirūpinęs Trane? kariuomenės 
ištikimybė.. Jis' pats tariasi su 
aukštesniais: karininkais. ■

Prezidentas V. Giscard d’Es-

r Irano valdžios. Kariai-su tik tų.pa- 
kęsti Bahi Sadr, bet jiė'nenori; 
kad Chorheini valdžios priešakiu 
pastatytų mulas, neturinčius jo
kios nuomonės apie’ krašto rei
kalą.

gen.Datąmo sušaudymas
SUKĖLĖ-SŲSIRŪPINIMO

s Š *• - > '»T 5s>- »

, Oficialiai, paskelbtą, žinią/kad 
pirmadieniorv’tą.sUšąpdytas-ge
nerolas Hatam, buvęs karinome- 
ries štabo viršininko pavaduoto
jas. Tuojau po Chomeinio per
versmo buvo sušaudytas pats 
štabo viršininkas, bet. generolas 

. Hatam kelias savaites buvo-: lais
vas. Jis buy? baigęs .aukštuosius 
karininkų kursus užsienyje ir 
buvo skaitomas geru iri pavyz
dingu kariu; Geh, -Hatam nesi
kišo į politinę kovą,-bet jis buvo 
nepatenkintas Islamo mulų sava
valiavimu/ . :

*

Teherano daliniuose gen. Ha
tam buvo gana gerai pažįstamas. 
Retkarčiais jis užeidavo į gar
nizonus ir paskaitydavo kariams 
paskaitą. Tvirtinama, kad Tehe
rano garnizono karininkai reika
lavo paaiškinti, už ką generolas 
Hatam buvo sušaudytas. Vietoj 
paaiškinimų, prasidėjo tardymai 
ir areštai.

IRANIEČIAI GALI - 
GRĮŽTI NAMO

' F : */

Irano vyriausybė paskelbė, kad 
iraniečiai bet kada gali grįžti iš 
užsienio valstybių. Jie gali nau- 
do’ti Teherano Miehara'bado aero
dromą, bet išvažiuoti iš Irano 
negalį. Grįžuąįeji .iraniečiai ap
klausinėjami, kur jiė yra buvę 
ir ko jie siekia namie.

PASKZRTA PAGALBA KEN 
; ČIANT^^.Wį®^W

WASI 
čių ban -
na pietų Afeerflfos gy
ventu 
ją-

ISIMS

1 ?

KALENDORĖLIS
Liepos 17: Generosa, Aleksie- 

. jus, Nelda, Utene, Algaudas,
Auksutis. ,

■'*5, Saulė teka 5:27, leidžiasi 8:22.

Oras šiltas, drėgnas, Iii.

j tekiams susitikimui su kongres- 
I manu Anderson nėra prece

dento. / --i A;
Kongręsmanas Andęrson pa

reiškė, kad turėjo platų pasikal.-. 
bėjimą su premjeru Barrfe, pa
lietė šiaurės, Atlanto organizaci
jos ateitį, Afganistaną, Vidurio 
Rytų reikalus ir kitus klausi
mus. Kongr. Andersonas džiau
gėsi, kad visais tais klausimais

ė ATVIROJE JCROJE SULAIKĖ
+ , T11- . KETURIS VAKARIEČIUSii^HStojaDiai^kankiv ■

BANKOKAS/ Tailandas. — 
Australijos geofiri- 

-i^pšC-Hizinferius Robert Draper 
Važiavo savo 45 pėdų Jachta iš 
Hon^Kongo į Singapūrą. Kartu 
su įtio važiavo technikai — pran
cūzas, šveicaras ir šve'das. Atvi
roje Pietų Kinįjčfe jūroje juos 
sulaikė ginkluotas Vietnamo 
laivas.

’.Jie buvo laikomi.septynias sa
vaites paskirose -celėse, kurios 
buvo nešvarios, surakintomis 
rankomis; ir užrištomis akimis. 
Visi jie buvo kaltinami Vietna
mo šnipinėjimu ir, pasirašius 
prisipažinimą; paleisti.

Visi nukentėję pasakoja apie 
nežmoniškas sąlygas kalėjime, 
labai blogą maistą ir žiaurų 
elgesį. ■ tj f - •<- 1
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terisį.p,as.kynė- $6:75AinĮUjond. Už 
juos’ h elastingieji * bėL-^urį i ma
žas pajaiiaąš asipenys gailesį ne
važiuoti fivaldžios/ūpeiuojąmųs 
atvangos "nuo. -įkarščių--centrus; 
pirkti ventiįiatoTius; ir į’ langus 
įstatomus ord. vėsintuvus, apmoę 
keti už; -išnaudojamą r elektros

jį- f • ar W *

srovę;,. .< <;-•.) ’ ", į
Iš tošį federalinės ’pašalpos 

Texas gaus $2.5 milijono, Mis
souri $1.25 milijono, Arkansas ir 
Oklahoma po milijoną, o Loui
siana ir Kansas po $500,000. Pas
kutinėmis dienomis reko’rdiniai 
karščiai yra ir Illinois valstijoje. 
Iki šiol surinktais duomenimis 
16-je valstijų nuo karščio mirė 
654 asmenys.

— Los Angeles mieste du 
ginkluoti plėšikai per dvi minu
tes išnešė vertybių už du mili
jonus dolerių.

— Patraukė teisman šešis ’ 
Kcfngreso narius už kyšių ~ Trečiadienį aukso uncija 
ėmimą. : . i, ;■ kainavo $623.

Senatorius Barry Goldwater pasakė principinę kalbą 
suvažiavusiems atstovams, patardamas neiškrypti 

iš teisingas vagos.

Ronald Reagan oficialiai išrinktas respublikonų par- 
; lijos kandidatu prezidento pareigoms.

RONALD REAGAN TIK ŠIANDIEN 
PASIRINKS SAVO VICEPREZIDENTĄ

BANDOMA ĮTIKINTI REAGANĄ t 5^
PASIRINKTI GEORGE BUSH

DETBOITAS, Mich. — Trečia- žodžių neužsiminė apie -buvusį
dienį respublikonų konvencija 
paskyrė Ronald Reaganą res
publikonų partijos kandidatu 
prezidento pareigoms. Buvo pa
sakytos kelios ilgefe kalbos, bet 
vieno svarbaus klausimo iki šio 
meto konferencija neišsprendė,

prez.-Niksoną.
'Detroito konvencijoje trumpą 

kalbą pasakė buvęs Niksono 
Valstybės sekretorius Kissinge
ris. Jis labai aštriai kritikavo 
prez. Carterio vedamą JAV už
sienio politiką. Anot jo, jeigu jis

TRIDENT I ATOMINĖMS RAKETOMS STATYS' 
NAUJUS POVANDENINIUS LAIVUS

WASHINGTON, D.C. — Bal
tieji Rūmai antradienį pranešė 
nutarimą parduoti Britanijai 100 
naujausių Trident I tipo atomi
nių raketų, šaunamų iš povan
deninių laivų. Pranešimas išleis
tas ryšium su britų premjerės 
Margaretos Thatcher nutarimu, 
paskelbtu parlamente, statyti 4 
ar 5 povandeninius laivus, ga
linčius išleisti Trident I rake
tas- Tų laivų statyba kainuos 
apie 9 bilijonus dolerių, o nau
josios Trident I raketos kainuos 
apie $2.5 bilijono.

1960 metais britai pastatė ke
turis povandeninius laivus ir 
juos apginklavo Polaris tipo ra
ketomis, pirktomis iš JAV-bių. 
Jos gali nuskristi 2,000 mylių ir 
nunešti į taikinius po tris- ato
minius užtaisus. Viename -laive 

.telpa 16 raketų. Naujieji laivai 
! paims po tiek pat Trident I ,syie-

ZENKO SUZUKI — 
PARTIJOS VADAS

; TOKIJO, Japonija. — 69 metų 
amžiaus Zenko Suzuki antradie
nį buvo išrinktas liberalų demo
kratų partijos vadu. Savo laiku 
Suzuki buvo priklausęs Japoni

jos socialistų demokratų parti
jai, bet kai komunistams pavy
ko Japonijos socialistus suskal
dyti, tai Suzuki nuėjo dirbti su 
Japonijos demokratais ir libe
ralais.

Paskutiniais metais jis glau- 
' | džiai bendradarbiavo su Masa- 

joši Ohira. Jiedu sutardavo veik 
visais svarbensiais ūkio ir poli
tikos klausimais.

Suzuki atsivedė į liberalų par
tiją kelis socialistus, kurie nepri
tarė komunistų politikai ir jų 
propaguojamai prievartai.

’ Sūžuki ^TŽ^iiniver^itetą baS- •dinhį, kurie gali nuskristi • dvi- 
gęs žmogus. Jis turi nuovoką! gubai toliau ir nunešti į taiki- 
apie krašto' finansus ir įvairius. nius po aštuonis atominius už- 
fikio reikalus. Manoma, kad jis gaisus. Tai pakels Britanijos po- 
laikysis liberalų partijos vestos; vandeninių laivų smogiamąją 

bei atominę jėgą bent -keturis 
kartus. 1970 m. britų atominė 

j jėga tesiekė tik 7-8 procentus 
i JAV atominės jėgos, o dabar, ji 
Į buvo nukritusi iki 2% ir ne
buvo išpildyti NATO įsipareigo
jimai nei atsižvelgta į Sovietų 
Sąjungos apsiginklavimą atomi
niais ginklais.

Tuo tarpu Sovietų Sąjunga 
pasiūlė pradėti SALT pasitari- 

i mus dėl vidutinio’ nuotolio rake
tų apribojimo judančiose bazėse 

!— lėktuvuose ,laivuose ir povam 
i deniniuose laivuose.

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
karo jėgos užėmė beginklį Af
ganistaną, bet dabar jiems rūpi 

j Europos valstybių apsiginklavi- 
; mas ir prezidento Carterio gau- 
■ tos sumos lėktuvams, karo lai
vams ir ginklams gaminti.

politikos ir stengsis dirbti sutar
tinai .su amerikiečiais. Jis ame
rikiečius gerai pažįsta ir žino, 
kad jie tarptautinių susitarimų 
laikošj.

BANDĖ NUŽUDYTI SAUDI 
ARABIJOS KARALIŲ

TEL AVIVAS, Izraelis. — Iz
raelio policija suėmė septynis

todėl galutiną žodi tiktai iytoj.!bQt¥ buvęs ValsG-bės sekreto- palestiniečius, gyvenančius Gaza 
tars pats Reaganas apie partne- rju,s’„tai nebūtų padaręs tokių(srityje, _kurĮe norėjo nužudyti! 
rio išrinkimą.

George Bush yra geras orga
nizatorius. Jis vykusiai vedė 
savo kampaniją prezidento pa
reigoms, bet kai įsitikint?, kad 
negalės būti partijos kandidatu 
prezidento pareigoms, tai dabar 
stengiasi tapti viceprezidentu.

Viceprezidento paskyrimo rei- pranešimus, antradienio naktį 
kalas atidėtas ketvirtadieniui, juodžiai sužeidė penkis policinin-l 
Ronald Reagan antradienį ma-Įkus, norėjusius suimti įtariamą suimtųjų

didelių klaidų, kokias padaręs, Saudi Arabijos karalių. 
Carteris. Bet Kissingeris nenu
rodė, ką labai baisaus padaręs 
prezidentas Carteris.

MIAMI JUODŽIAI SUŽEIDĖ 
PENKIS POLICININKUS

MIAMI, Fla. — Pagal gautus

-Į Izraelio policija, ištardžiusii 
1 suimtus 7 įtariamus palestinie

čius, aiškiai nustatė, kad jie pla
navo nužudyti Saudi Arabijos; 
karalių, Švedijos karalių ir ge-; 
nerolą Ariel Sharon, kuris dabar ; 
tvarko visas kolonijų statybas, 
dešiniame Jordano upės krante.

Rasti adresai, susirašinėjimai, 
i pareiškimai aiškiai 

rodo, kad Gaza srityje buvo di
delis palestiniečių teroristų cent
ras. Jie turėjo visas priemones 
šaudmenims ir bomboms ga
minti.

Plasetiniečiai labai nekenčia 
generolą Ariel Sharon, kuris pra-

— Tass praneša, kad Afganis
tane buvo nužudyti 22 geriausie
ji sportininkai ir 3 keleiviai. 
Tass pasakoja, kad sportininkų 
grupė buvo nuvykusi į Sovietų 
Sąjungą pasipraktikuoti. Nespė
jo minėti sportininkai grįžti iš 

o.......... . ................     f,.„ Sovietų Sąjungos, banditai juos
vedė savo tankus kiton Suezo užpuolė ir 22 nužudė, o keliems 
pusėn ir buvo pasiruošęs veržtis* kitiems pavyko išsigelbėti. Sun-

tesi su Gerald Fordu. Spaudos1 vagilį, 
atstovams buvęs prezidentas pa
reiškė, kad jis apie viceprezi- du policininkai norėjo sučiupti 
dento pareigas su Reaganu visai j jaunuolį. įtariamą vagiliavimu, 
nekalbėjęs. Šitą klausimą spręs Vienam policininkui paleidus 
pats Reaganas. Nuo savęs Ger- kelis šūvius į vidų to namo’, ku- 
ald Ford pareiškė, kad jis visai rianie turėjo būti vagilis, poli- 
tuo reikalu nesirūpina, nes vice- cininką apsupo ginkluota juodu

kų gauja ir paleido šūvį į 39 me-
Trečiadienį vėl pasklido gan- tu anyžiaus policininką I-red į Kairą. Jam atrodė, kad arabai ku iš tikrųjų žinoti, kas ten atsi- 

dai, kad Ronald Reaganas vis Pelny. Jis buvo sužeistas į nu-1 būtų nepajėgę jų sulaikyti. 
XW I f 1 V 1 r t’l t rjr » z-J 4 i 1 f _ I mzv I 1 * I Ci VI 4?*

Sakoma, kad Dade ajjskrityje

prezidentu būti jis nenori.

dėlto su buvusiu prezidentu G. Į garą. Teko iššaukti ambulansą 
Fordu kalbėjosi ir kvietė sutikti 
būti viceprezidentu. Ką Fordas 
atsakė Reaganui — sunku žinoti, 
bet Fordas vis dar neigia žinią, 
kad R. Reaganas jį prašęs.

George Bush pareiškė, kad jis
savo nuomonę išdėstė Reaganui'jos skaičius. Jiems rūpėjo pa
ir pasakė, kad jis būsiąs lojalus} gauti ieškomą vagilį ir sužinoti 
darbininkas Taip pat pasakoja
ma, kad rinkiminės kampanijos 
metu Reaganui nepatikę keli 
Bush kovos bruožai.

KONVENCIJA NESI
DOMI NIKSONU

ir nuvežti sužeistąjį į ligoninę. 
Gydytojai suteikė jam pagalbą. 
Manoma, kad jis atsigaus.

Tuo tarpu į Dade apskrities 
juodžių apgyventą liberty City 
sritį privažiavo didokas polici-

G.

apie tuos ginkluotus jaunuolius. 
Vyko susirėmimas ir juodžiai 
sužeidė dar keturis policininkus. 
Kaip policininkai, taip ir sužeis
ti juodžiai buvo vežami į ligo
nines.

tiko. Kas tie sportininkai buvo?

Baisiojo Birželio minėjimo metu Marquette Parko lietuvių 
parapijos aikštėje iškeliama lietuviškoji vėliava.

(C. Genučio nuotrauka)

Nors galėtų labai keista atro
dyti, bet iki šio meto nė vienas 
respuplikdnų politikas nė vienu

— Kyšius paėmę Kongreso at-, 
stovai gali gauti penkis metus 
kalėjimo ir $100,000 baudą.



PALIKIMAS
(Tęsinys)
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THE WHITE HOUSE

JIMMY CARTER

(Pabaiga)

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

• Daugelis išdudda paslaptį 
ne dėl to, kad jis ją ribfė'tų iš
duoti, o dėl to, kad jis nori tik 
parodyti, jog jis ją žino. '

THE WHITE HOUSE, 
May 19, 1980.

You cannot spend tomorrow 
what you have not saved today.

So the wise save for tomorrow 
by joining the Payroll Savings 
Plan today.

Because mighty U.S. Savings 
Bonds from little paycheck 
allotments grow.

And a Bond every payday 
could keep your doctor-to-be 
away. At medical school. Or take 
you away. On vacation.

So do put off for tomorrow 
what you can save today. Join the 
Payroll Savings Plan.

For, remember, a rolling Bond 
gathers no moss. But it does 
gather interest.

Which is why a Bond in time 
saves. -------~

nesusidarė Didžiojoje Lietuvoje, 
tad negalėjo čia ‘subręsti Done
laičio masto genijus. Nenuosta
bu, visu pusamžiu vėliau rašęs 
Dionizas Poška (1757-1830), sa
vo poemoje “Mužikas Žemaičių 
ir Lietuvos”, irgi vaizdavo skur
džią baudžiauninko nedalią, bet 
pasitenkino vien savo užuojauta 
Lietuvos mužikui, kuris iš tok ’ 
negalėj o prilygti “ viežlybia jairi ” 
būrui.

Dėl šios priežasties Donelait: 
ilgai buvo nesuprastas tautinio 
atgimimo romantikų ir aiškiai

atidarytai Nepabi jokime\ pūrą 
valandų pabūti saulės šilumoje! 
Pavergtieji mūsų ’broliai ir se
sės dešimtimis metų kenčia Si
biro šaltį ir dūsta kalėjimuose. 
Pareikšdami viešą protestą oku
pantui, moraliai palengvinsime 
pavergtųjų.kančias ir parodysi
me ryžtą siekti -^ pavergtiems 
kraštams laisvės. Demonstraci
jos dalyviai atsineša plakatus ir 
tautines vėliavėles. V. M.

PAKILO SERGANČIO ŠACHO 
TEMPERATŪRA

ieškojusių savo gyvybinių šaknį 
pagoniškos ir katalikiškds Lietu 
vos praeityje. Atūžusios Antroje 
Pasaulinio karo Vėtros ir jų įkan- 
dyje atslinkusibš nacių ir bol
ševikų okupacijos, sugriovė ro
mantikų svajones ir nubloškė 
nuo sostų jų dainius ir prana
šus. Bet šioje ištikusioje Lietu
vą katastrofoje, pavergtoje tėvy
nėj e iškilo visti didiriguriiu Kris 
lijono Donelaičio genijus, kuris 
ta|x? jai gyvu, brangiu ir artimu, 
nes savo nemeluotu žodžiu įdie
gė anuomet vargstantiems bū
rams viltį į ateitį ir nurodė ke
lius l>ei būdą, kaip ištverti prie
spaudoje ir laimėti kovą.

Žvelgiant iš dviejų šimtntečių 
perspektyvos aiškiai matome, 
kaip pasėta Reformacijos sėkla 
Prūsijos žemėje ir jos įtakoje 
subrendęs Kr. Donelaičio geni
jus paruošė dirvą tautinės kul
tūros ir sąmonės Stfbran/lini- 
mui, kurioje vėliau surado atra
uną “Ąušra", ‘^Varpas”, “[Tevy- 
piės Sargas”, 'perkėlę tautinės 
laisvės kovą į Didžiąją Lietuvą.

Tik dabar pradeda apčii/oplii 
Istorinį sąryšy - tarp Karaliau- j 
čiaus universiteto, Mažvydo uKa i 
lechizmo”.T5onėt6ižlo “Metų” iri 
tautinio atgimimo sąjūdžio, ku 1

KAIRAS, Egiptas. — Irano ša
cho Rėza Pahlevi temperatūra 
vidutiniškai kaitaliodavosi nuc 
98 iki šimto laipsnių, bet kai pir
madienio rytą .jo Temperatūra 
pakilo iki 102°, tai ligoninės dak
tarai susirūpino. Jie tuojau su
skubo ieškoti tos aukštos tempe
ratūros priežasties.

Prieš porą savaičių teko ope
ruoti šacho krūtinę, kad paleng
vinus kvėpavimą. Atrodė, kad 
šachas įjūVė Atsigavęs. Idrigviad 
kvėpavd ir rodė kfrprėįjrrno žy
mių. PhWdidnj pdpiėt rmsUty- j 
ta, kad 'vi&ttijė kbjdje rastas ūž- 
krėtfrhAs. 'Gydytojai eriiėri VKri 
priettrdh'ių.bčt'trd ta'Tpė dar rfe- 
ai.škri, tfr būs gahtna spsiėiti be 
operacijos.

Do6’tgivė them 
the chance.., use

A Sergeants

tė, stumdama vežimėlį su kūdi
kiu, o kitą vaikutį vesdamas! už 
rankos. Tai vis graži privati ini
ciatyva žmonių, kurie ndaiukia 
raginimo.

Girdėjau nudmonių, kad Ame
rika vis tiek mūsų Lietuvą “par
davė” ir bučiuojasi su komunis
tais, tai kokia prasmė ką nors 
daryti... Keista, bet šitaip kal
ba tie, kurie daugiau, ar mažiau, 
susirišę šu mūšų nelaimingos 
Tėvynės okupantu...

Esame ne tik lietuviai, bet ir 
šio krašto gyventojai. Ameriko
je, kaip ir visame pasaulyje, 
vyksta grumtynės tarp gėrio ir 
blogio. Amerika bus tokia, ko
kie bus jos piliečiai. Kiekvieno 
mūsų asmeniška pareiga visais 
galimais būdais kovoti su komu
nistiška raudona pabaisa, kuri 

'pavergė ne tik mūsų Tėvynę, 
I bet grasina laisvajam pasauliui, 
įskaitant ir Ameriką, suteikusią 
mums prieglaudą.

Prieš porą metų gausiai ir su 
daugybe plakatų demonstracijo
je dalyvavo Liet. Studentų S-ga. 
Reikia tikėtis, kad lietuviškasis 
jaunimas, taip gražiai pasirodęs 
šokių šventėje, dalyvaus ir Pa
vergtųjų Tautų demonstracijoje.

Delfiną Tričienė

į Turėtų būti gėda, nes Paverg
tųjų Tautų savaitę paskelbė ne 
koks klubelis, bet įstatymu įvedė 
JAV vyriausybė 1959 metais, 
įstatymą pasirašė tuometinis . 
prezidentas Dwight D. Eisen
hower. Nuo to laiko kiekvienais 
metais Pavergtųjų Tautų savai
tės proklamaciją paskelbia pats 
JAV prezidentas. Ir šiemet tai 
padarė prez. Jimmy Carter.

Šiais metais Pavergtųjų Tautų 
demonstracija įvyks liepos mėn. 
19 d. Čikagos miesto aikštėje 
(Daley Center Plaza), t.y., atei
nantį šeštadienį. Kiekvieno lie
tuvio, jauno ir seno, pareiga da
lyvautu

Pavergtųjų Tautų paraduose 
ir demonstracijdse dalyvauju, 
nuo pat šios savaitės paskelbi-1 
mo. Kaip būdavo smagu, kai lie
tuviai pasirodydavo kaip stip
riausia grupe. Sykį, lietuviams 
pradėjus žygiuoti, žiūrovų tarpe 
viena latvė suriko: “Vai Dievi
ni! Lietuvieši un lietuvieši! Iš 
kur jų tiek ir atsirado?”

I Kiti teisinasi, kad tik organi
zuoti dalyvauja. Netiesa! Jeigu 
paraduose organizacijos sudaro: 
atskirus vienetus (bet ir ten 
kiekvienas gali stoti kur patin
ka), tai demonstracijoje, kokia 

[būna aikštėje,- jokių' grupinių 
Į vienetų nėra. , T ; ?
i Kiekviena lietuvaitė tegu pa- 
I sipuošia tautiniais drabužiais, 
į Visi tegu prisisega kokį lietu
višką ženklą --* “guziką” su už
rašu “Freedom for Lithuania”, 
ar kitokį, jei kas turi. -

Nepavyko sužinoti, ar bus ga
lima gauti lietuviškų vėliavėlių, 
todėl kas turi, tegu pasiima iš 
namų.

Visi esame matę latvį Tedį 
IZierinš, kuris visuomet ką nors 
originalaus sugalvoja. Jis yra 
atkreipęs amerikiečių spaudos 
ir televizijos dėmesį ne vieną 
sykį. Tai vieno žmogaus inicia
tyva. Jei kas iš lietuvių turi 
idėjų, tegu pasigamina nuosavų 
plakatų.

x Demonstracijų prieš Austra
liją metu dvi 11-12 metų lietu
vaitės nešiojo savo pasigamin-: 
tus australiškos meškutės pavi-

j .bausta be teismo pašalinti vals- 
I tietį iš ūkio ar jį bausti.
I Sąryšyje su separacija Done
laitis parašė būrams brošiūrą, 
kurioje įrodinėjo didelę nau
dą ūkininkaujant viename plote, 
panaikinus pūdymą ir jo vietoje 
sėjant dobilus ir kitas kultūri
nes žoles, gerinant pievas, už
vedant sodus ir t. t. Vienu žo
džiu, Donelaičio metais buvo 
įžengta į tokį ūkinį progresą, 
koks buvo pasiektas Nepriklau
somybės laikotarpyje. Buvo ge
rai pasiruošta baudžiavinei sis
temai -panaikinti ir staigiam ūki- Į ignoruojamas katalikų ideologų 
niam iškilimui, prie kurio Done- 
lalis, kaip poetas, dvasiniai ir 
dėjimai ruošė būrus.

Savo keliu separacijos prave
dimas sukėlė ginčus tarp dvaro 
;r parapijos ir jos valstiečių nes 
teko ilgai bylinėtis dėl neteisin
gai pasisavintų pievų, į kurios 
bylą buvo įtrauktas ir Donelaitis. 
Nors karaliaus Įstatymai nebu
vo tiksliai pildomi ir vyko toli
mesnė kova tarp dvaro ir'būrų, 
kuriuos palaikė Donelaitis, bet 
jų padėties negalima buvo ly
ginti su DLK baudžiauninkų pa
dėtimi. nors šis kraštas buvo 
valdomas neva save! tautos rink
to Didžiojo kunigaikščio ir ga
liojo -htifnaniškss Lietuvos Sta
tutas.

Donelaitis, kaip kunigas visuo
menininkas, ir kaip poetas, vei
kė ta pačia dvasine ir idėjine 
kryptimi, kuriai galingą impulsą 
davė Refortnacįja. Donelaičio 
vaizduojami būrai jau ilcbuvo 
užguitos būtybės, kaip įbroliai 
DLK, l>el žingsnis po žingsniu, 
kovodami ūž savo teiąes per.rš- 
tvermingj darbą ir morąllėsjjpm 
cipų įsisavinimą, siekė- pilnuti
nės žmoniškosios ir taufinės 
laisvės. '" " ~ <

Tokių istorinių sąlygų, įsivieš-

bo prievolė dvarūi metuose, už- patavus DLK kontrreformacijai, ris nuo Reformacijos pradžios 
sudarė lietuvių tautos laisvės 
kovų tęstinumą, ir kuris vėl ima 
iškilti savo idėjine ir. dvasine 
galia musų gyvenamajame am
žiuje.

Everyone has chain fever and we’ve 
got the selection and prices to prove it 

All styles...an widths and 
lengths... an great value and ail

in 14k gold
40% off

Šios lietuviško pogrindžio min
tys, kaip matome, veik žodis žo- 
din yra nurašytos iš Donelaičio 
dvasinio ir idėjinio palikimo, 
kurias tik dabar imama įsisą
moninti, pergyvenant panašų 
istorijos laikotarpį.

Donelaitis vaizduoja baudžia
vą sutirštintomis spalvomis ir 
hiperbolinėmis frazėmis, idant 
jos fone išryškėtų vykstantis bū
ruose žmoniškumo ir tautinio 
sąmonėjimo procesas. Po'etas 
baudžiavą vaizduoja tikrai 
meistrišku posmu: “žinom juk, 
želiek Dieve, kaip mūsų gadynė 
ašaras išverktas po“ kojų min
dama šypsos”.

Taip baisiai ir juodai neatro
dė būrų padėtis tikrovėje, ypač 
palyginus su DLK baudžiaunin
kų padėtimi. Rytprūsių gyveni
mas smarkiai progresavo Frid
richui II įžengus į sostą, kurio 
valdymas sutapo su Donelaičio 
kunigavimu Tolminkiemio para
pijoje. Buvo plečiamas visuoti
nas krašto švietimas. Vien Tol 
minkieinio parapijoje veikė pen
kios liaudies mokyklos Donelai
čio priežiūroje. Vien lietuvnin 
kų apgyventose vietovėse dėsto
moji kalba buvo‘ vien lietuvių, 
o mišric'se dar ir vokiečių. Prie 
Karaliaučiaus ir Hales universi- 

| tetų veikė lietuvių kalbos semi
narai kunigams ir mokytojams 
lietuvninkų sritims paruošti 
Pats karalius lietuvninkams 
siuntė gimtąja kalba “groma- 
tas”, kai tuo tarpu DLK nebuvo 
išleista nė vieno oficialaus rašto 
lietuvių kalba.

Užbaigus Septynerių metų ka
rą (1756-63), Prūsijoje prasidė
jo spartus pramonės augimas ir 
žemės ūkio kėlimas-. Pravestas 
separacijos įstatymas, pagal ku-' 
rį bendros žemės' buvo atidalin
tos nuo' dvaro valdomųjų plotų, 
o valstiečių ūkiai suskirstyti j 
vienkiemius. Po separacijos pra- 

1 vedimo buvo, nustatyta valstie- 
1 čiams privaloma 48 dienų dar-

14k Gold Earings — 30% off 
14k & 18k Religious Medals — 30% off

BY THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA 
A PROCLAMATION

| visi
Hėtūviaįjip^saiizūotai ir ^iwė-

1 niaį, renkasi į '^^afd.,J>haley 
Plaza dalyvauti. Pavergiu Tautų 
Savaitės demonstracijoje ir pa
sisakyti prieš pasaulinę olimpia-

arė Seimas, ne per 
rdr.ug d5! to nusiminkim! 
be Dievo sviete nieks

[negal nusiduoti...
Tu savavalnike didpilvi, vis 

[pasišiaušęs 
žaibuoda- 
indini būrą.

Ar tu ne taip jau kaip biedžius 
[toks prasidėjai

Ir moma kaip tau, kaip jam, 
[pasturgalį šluostė?

Kas tau liepė vargdienį nu-
[liūdušį spardyt

Ir pasidžiaugt dėl to, kad jis 
[vartoja dej uodams?...

Taigi dabokis, aštrų kardą 
[savo pakeldams, 

Kad neįžeistumbei tau klau
santį nabagėlį.

Ale matau, kad tu, tyčioms 
[akis užsimerkęs

Vieryt jau bijais, kad Dievs 
[visui* tave mato

Ir kad kartą jis atidengs 
tavo visą raspustą”...

Iš moralinių šaltinių plaukia 
būro pasitikėjimas savo jėgomis, 
teisėtumu ir tikėjimu į savo per
galę prieš neteisingumą ir prie
spaudą. Donelaitis itin visur poe
moje pabrėžia būrų dorovingu
mą, net draudžia vogti mišką 
mokesčių reikalams, nes prara
dę savo moralinį taurumą, kaip j 
“nenaudėliai”, praras savo galią' 
iškovoti sau laisvesnį ir šviesės- Į 
nį gyvenimą.

Visai panašiomis mintimis gy
vena dabarties lietuviai oknp. 
Lietuvoje. Pogrindžio “Aušroje” 
skaitome sekančius žodžius: 
“Aušra” nesiekia politiniu tiks
lų — sukelti revoliuciją ar grą
žinti kapitalistinę santvarką. Jos 
uždavinys ir sunkiausiais lai
kais gaivinti lietuvių dvasią^’ūį’- 
dyti tautinį susipratimą, tautos 
dorovingumą, skatinti visokerio
pą pažangą. Lietuvių tauta išsi
laikys, jei bus kultūringesnė už 
savo pavergėjus” (“A u š r a 
Nd. 1, 1975 m.).

Tvaikas eina. Su viskuo apsi- dalo plakatėlius. Tdevirijos žmo
nės tuoj prisistatė!

Sykį parade žygiavo Fausto 
Strolios šeima. Tatrtiniais dra
bužiais apsirengę tėvai ir vai
kai sudarė nuostabiai gražią 
grupę. Daugelio dėmesį atkrei-

(73 Stat 212), the Eighty-Sixth Congress authorized and requested the 
President to proclaim the third 'week 5n July as Captive Nations Week.

Throughout our (history we Americans have held the deep con
viction that liberty and independence are among mankind’s inalienable 
rights. Our ideal has remained that of dur founding fathers: govern
ments derive their legitimacy from !the consent of the peoples .they 
govern. Soviet aggression against Afghanistan is the latest stark re
minder that this ideal'"is not Universally respected.

Mindful of our heritage and our principles, let us take this week 
to salute the men and women, everywhere who are devoted to the cause 
of liberty and the pursuit of hufnah rights in their native lands.

NOW, THEREFORE, I, JIMMA’ 'CARTER, President df the. United. 
States of America, do hereby designate the week begiiming on July 13, 
1980, as Captive Nations Week.

I in\dte the people of the United States to observe this week with 
appropriate- ceremonies and activities and to reaffirm their dedication 
to’ th ^'ideals That (unite us. arid inspire others.- . '

IN WITNESS WHEREOF, I ųave hereunto set my hand this nine
teenth day of May, in the year of dur Lord nineteen hundred and 'eighty, 
and of the Independence of the United States of America the two hun
dred and fourth.

prantama. Kažkaip nublanko ir 
Pavergtųjų Tautų savaitė mums, 
lietuviams. Nublankinome mes 
pūty s, vis mažiau bedalyvauda- 
ini šios savaitės paraduose ir de
monstracijose. Jaunimas pradė
jo stovyklauti tūd laiku... Oras: 
pasidarė netikęs: tai karšta, tai 
šalta, tai vėjas plaukus šiaušia...

Save not 
have not



į Vokietijoje mirusieji lietuviai
Gustavas PCDYMAITIS, dipl. 

teisininkas, VLB Hannoverio 
apylinkės pirmininkas, mirė šių 
metų gegužės 15 d Palaidotas 
gegužės 21 d. senose Seelze ka
pinėse. Laidojimo apeigas atliko

kun. V. šarka. Laidotuvėse da
lyvavo didokas būrelis tautiečių 
ir vokiečių. Ant kapo , sudėta 
gražių vainikų, perrištų, trispal
vės- kaspinais, ir gėlių puokščių. 
Velionis buvo gimęs 1906 mętaią. 
gruodžio 15 ’d. Prieš mirtį ilgą

.^Vladas STUNGURYS, VLB 
Liibeckd apylinkės narys, mirė. 
Įm. gegužės" 22 dieną Lūbecke. 
Palaidotas gegužės 28 d. Lūbec- 
ko.m. kapinėse. Vorwerker Str= 
Latdojinįo’ apėigaš atliko kun- 
V. šarka. Prieš laidotuves -jis 
atlaikė už velionį gedulingas pa
maldas ’ Hąmburg-Altonoj, Šv. 
Teresės bažnyčioje. Buvo gimęs 
192J m_ :kovo .27 d. Tauragėje. 
Pąliko liūdinčias žmoną Stefa
niją,''dukrą? Nataliją2 ir. daugelį 
draugų Lūbecke ir kitur.
it i : Įb ’i : J , ’ ; <?'

Česlovas JALINSKAS, dipl. 
inž.; inirė 1980 m. sausio 9 dieną 
Mūnęhenė. Palaidotas sausio 
14 d.? Westfr-iedhof kapinėse ša;- 
Įiaįsavo žmonos. Bronės, minu 
siės 19*75 m. Buvo’ gimęs 1904 m. 
vasario- 13 d- Rževe, Rusijoje. 
Į Lietuvą' atvyko 1922 m- Dirbo 
gefejinkeMų-, valdyboje. Į Vo- 
kietiją atvyko2 4944 m. Iš čia 
emigravo į JAV-bes, vėliau į 
Braziliją,, bet r 1967 metais grįžo 
į Vokietiją. u'L

1979 m. lapkričio 3 d.'Kūnas su
degintas ir’ palaidotas Lūbecke, 
iš kur kilusi žmona. Buvo gimęs 
1916 m. Rokų kaime' prie JKau- 
no. Yra tarnavęs 8591 LS lietu
vių kuopoje Sehwetzingene. Gy
veno Weinheime/Bergstr.

Augustas SIMOKAITIS mirė 
198(Lm. gegužės 7 d. kraujo vė
žiu,. Palaidotas gegužės 12 dieną 
Kaiserslautemo ipjesto kapinėse 
lietuvių skyriuje. Laidojimo 
apeigas atlikd kun_ Fr. Skėrys. 
Laidotuvėse dalyvavo apie 20 
žmonių. Visi buvo pakviesti pas 
M. Kukatienę kavos. Paliko 
žmoną, 3 sūnus, du brolius ir ki
ta^ gimines- Biivo gimęs 1907 jn. 

‘sausio 1 d. JAV-ėse. 1941 m. re
patrijavo į Vokietiją. Trejus 
metus dirbo lietuvių darbo kuo
poje (8593 LSCo.) Kajser^au- 
teme, vėliau pas amerikiečius 
virtuvėje. ‘

. (LB Vok. Informacija)
I 
į

JOHN PAUKŠTIS ■ . į

šių metų liepos 27 dieną Amerikos Legiond Postas Nr. 271 : 
paminės Dariaus ir Girėno skridimą per Atlantą. Minėjimui 
vadovaus buvęs Amerikos Legiono komahdierius ir dabartinio 
minėjimo komiteto pirmininkas John Paukštis. Jis prašo; jie- j 
tuviškas organizacijas ir pavienius asmenis liepos 27 dieną 
susirinkti Marquette Parke,; prie Dariaus ir Girėno paminklo.

ekonomistas, mirė 1979 m. gruo
džio 26 d. Mūnchęne. Palaidotas 
gruodžio 31 d. Perlacher Forst 
kapinėse,- Buvo . gimęs 1902 m. 
rugpjūčio' 2 d. Žardeliuose, Ša- 
ki^ aj^kr. Baigė Rygiškių Jono 
gimnaziją Marijampolėj ir Welt- 
handels aukšt. mokyklą Vienoj. 
BuvOį Taupomųjų kasų yyr. bu- 
halteriu. Vokietijoje gyveno Bad 
Reichenhall, vėliau Mūnchene. 

:.| Antanas RAKAUSKAS mirė

(Tame susirinkime 
rie~ ekstreniAJ^; siūlė- svarsty, 
d ir politiniiiti klausimus, del 
kurįų įvyko .nesklandumų ir 
neprieita prie- vęiningo spren. 
dimo kolektyvinėssutarties 
sudarymo reikalu. -Kįoresp.)

’ - ' - i “■ 4 ‘

Darbo Rūmų buvo leidžia
mas darbo žmonių laikraštis 
“Darbas” .kuriamė. 1939. nietų 
kovo 12 d. numery ’btivo: taip 
rašome: i

I .į ■ !. . . ■ !

TINKAMA^ •'D-ARftlNINK^'i ?
, ! SUSIPRATIMAS ...

“jKajšiadpriečfąi darbininkai 
pradeda daugiau domėtis kul
tūriniu; gv'¥fenihiu.:;: Jie skąito 
knygas,. prenumeruoju -(netpFf. 
tingesni perkasi atskirai? nu
meriais) laikraščius, jų t.jrpė. 
ir mėgiamą ‘‘Darbą’’ ir k t. '•

Daugelis darbininkų daly, 
vauja ir kultūrinėse organiza
cijose.’’ > ” ■=' ! : •’

Ten pat rašoma, kad gerai 
veikia Liaudies^, universitetas. 
“Kaišiadoryse ^aii kuris Jaikąsį 
kaip veikia Dr. Johd Basana
vičiaus vardo ^Liaudies Univer 
sitetas, Universitetas ;. ruošia 
turiningas ir darbininkijai pri 
taikytas paskaitas. Paskaitų 
pasiklausyti prisirenka -pilnu. . 
tėlė;salė klausytojų”. ■

Toliau iš .Ėūišędoriu ; ’patei-j 
kiama žinia', kad “visi, pąten-[ 
kinŲ 4,Mėno šiupiniais”.z Esą:: { 
“Vietos darbo visuomenė -la-j’ 
bai patenkinta, trąnsluijamais; 
per radiją i§ D. Rymų Kaune 
“Meno-: šiupiniais?’.- Kaip žinia, 
tuos “Meno -šiupinius” suorga
nizavo D. R. meno vadovas 
muzikas ir choro ' dirigentas 
Antanas Makačinas (jau mi
ręs Lietuvoje); i < į ■

Kaišiadorių, kdrespondęntas i 
dar rašo, kad paš juos darbi.; 
ninkija gausiai lanko ■ liaudies 
universiteto paskaitas, per ku- 

irias įga’urią daug svarbių jr 
naudingų?žinių,”: -

•Tarne ’paname ;“Darbo’’nū- 
meryje išspausdinta, žinią .i| 
Plungės,: kurioje . pranešama:-.

DARBININKAI: JAU TURI I -
.. KULTŪRINĮ KLUBĄ

“1939 m. koVo 4 dieną Kučin
sko - Pabedinskų audinių fab
riko tarnautojai ir darbiniri* 
kai .a'.nttoširdžiai' pasyėikino,. 17- 
savo vadbvą^irzdarĖdayį inž; ;f~ 
K. Pabedinsk%, -kad. šio fabrir' 'b 
ko vądotj&e^ritpinląsi kultūti- . 
niais. darbihnikU; reikalais dr' '.r? 
padęjo^ąlfeps'5Sbūdu .i įsteigti' 
kulturin|skiubu.;(<y - ■ 1 -I

Kaip7ŽJP° vai“ sako, / kad D.| 
R.' taTp’įįaf prisidėjo"^avo lesė-fi

kai ku- Nukentėjo svečiai iš Kanados
51 • - • Ii’' P- •

Į tautinių šokių šventę atvyko Ponai Krausai ir jų dvi duk- 
svečių iš įvairių kraštų, ypač iš ros, kurios taip pat buvo atvy- 
kaimyninės Kanados. kurios, yra pasižymėję savo vie-

T, _ , į.,, , , v , tpvės lietuviško’e veikloje. 1979Is Calgary, Albertos, atvyku- d . . . .... , „ v . ,» metais Albertos provincijoješią p. Arvydo Krauso seimą is- . rJ„, . . . , . „ leidžiamo žurnalo Heritagetiko nelaime. Arvydas ir Elvyra . v „ 6.
Krausai, lydimi Čikagoje gyve-l ’"fe buv° papuoštas Veron.- 
nančios tetos p. M. Bulakiehėsčko9 Kraites nuotrauka tau- 
važiavo 63 čios gatvės' autobusui,rJWW ^"ume. Didele dalis 
rodos, iš “Draugo". Prieš j^est- b“’° «M~ Krausų šėl
om, kur svočiai ’itrėjo ! "U
t>. Elvyra pastebėjo autobuse 
pieštuku užrašytą užrašą J‘pick

___ T___ . 4 4 /Cg * t ' : r. .* t

žiūrėjo į i savo rankiųuką. Ran
kinukas jau buvo pusiau atida
rytas. .. ir ’apkraustytas! Jau Ęjj 
buvo dingę 500 amerikoniškų 
dolerių, virš 100 kanadiškų ir.vi- 
si 
g< 
n.

, tauūnei-kultūrinei veiklai ir pa- 
■ iliustruota nuotraukomis. Tilpo 

pockets” ir a'utomdtisi^i' pssit;®'^ p'
.. . __ ,7. .,y_ į,__Krausienes motrauka. Uz he-

tūVišką 'tąutinęįtkultūrinę veiklą 
p. Elvyra yra apdovanota Kana- 
_ i's Kultūros ministerijas žy
meniu.

^tą^Pojkyos pastan--.^Nemalonu-ir gėila,'kad ši mieį
.;.viešėd^a^ūs^giesį

taip skaudinai nukentėjo:
adfd's koKšū- . '. D. ,4*

■galėtų'grįžti.

REIKŠMINGAS PARA
GRAFAS PLATFORMOJ

DETROITAS, Midi. _ Res
publikonų platformos komitete 
bei konvencijos dalyvių tarpe 
buvo kilę ginčų dėl moterims ly
gių teisių konstitucijon įrašymo 
ir dėl fondų apmokėti už abor
tus. Tačiau buvo priimtas plat
formos paragrafas apie “nuola
tinę pagalbą ° Kubos žmonėms, 
taip pat pavergtoms tautoms! 
centrinėje ir rytų Europoje, sie-l 
kiančioms atstatyti nepriklau
somybę”.

■ Konvencijos pradžioje Detrcd-j silankė 900 žmonių. 1940 m. 
te tūkstančiai pavergtų tautui gegė 19 d. atidarant Darbo; Rū 
kilmės amėrikiečių demonstra-j mų Teatrą buvo statoma M. 
vo prie konvencijos patalpų. Jų; Petrauskb operetė “Birute”, 
tarpe, buvo Mike ir Maureen j Atidaryme dalyvavo vidaus 
Reagan, Ronald Reagano vaikai, j reikalų ir žemės ūkio minist-

| rai (gen. Skučas ir Audėnas), 
j Darbo Rūmų plenumo nariai,
įmonių seniūnai,. Latvijos Dar 
bo Rūmų atstovai ir kt.

Darbo Rūmų Teatro salėje 
gali sutilpti 900 žmonių. Salė 
buvo pilnutėlė. Spektaklis pra 
ėjo su dideliu pasisekimu.

Po spektaklio Kaūno kultū
ros salėje buvo surengtas pasi
linksminimas - pobūvis, kurią

Į me dalyvavo daug svečių, jų ta r 
Į pę ir teatro atidaryman atsi

lankę minimi ministerial.
Toliau reporteris? raię, •. kad 

Lietuvos darbininkų atstovai 
vykstą į Estiją. Jis'rašo, kad tų 
pat metų birželio mėn. įvyks 
Pabaltijo valstybių savaitėj ku 
rią pakviesti ir Lietuvos Dar
bo Rūmai. Darbo konferenci
joje Lietuvos Darbo Rūmų at
stovai skaitysią referatą.

Darbo Rūmų visumos '■ susi-, 
rinkimas nutarė, ta proga į Es
tiją vyktų Lietuvos darbinin
kų atstovų ekskursija ir susi
pažintų su užisenio darbinin
ku gyvenimu..

APIE 50 SIUVĖJŲ GAVO 
DIPLOMUS

Tuo laiku (1940 m. vidury)
Darbo Rūmu suruoštuose 6 žiūrima, c-

Tuščiu buteliu 
z

Skarmalų "pirkėjas: “Ar netu
rite tuščių butelių, madam?”

“Ne, pas mus* nebėra? Bet 
tamsta paklausk štai greta pas 
kaimyną. Skrupskj — jo žmona 
rytoj grįžta iš atostogų.”

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
?UŽ'DEšiMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

/T? ČIAMOS TREČDALĮ METŲ! 
jo ‘ - i ■ ' .

• '"Zr. lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
gvpįįasmenišką dėmesį gerai su jomis susipa-

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.
; Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati- 
nimo vajaus talką!

;,Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytoją 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608 ,'Y^n

9\ Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ doL
Pavardė ir vardas __ ___________________ __________________
Adresas ____________ _ ___________________________________

yra niujia skaitytojas." Priede 2__*dol’ '■ v " " “
Pavardė ir vardai __ _____________________________ _______
Adresas _______ _______________ .____________________ _

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovO 

• Platininio vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą 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 jokią Įsipareigojimą.
Pavardė ir vardas_________________________________ ______
Adresas ----------------------- ------------------------------------------------- -

Buvęs Sovietų pareigūnas M. Šumaūskas 
iškraipė istorinius faktus

mėnesių siuvimo ir . kirpimo 
kursuose mokėsi per 50 asme
ny f- į -’ JY / I.

• Kursuose mokslas baigėsi ir 
išlaikiusiems egzaminus .gegu
žė 19 d. buvo įteikti atitinka
mi pažymėjimai, kuriuos įtei
kė D. R? Liatidies universiteto 
direktorius Tolišius.- Ta .pro
ga D. R. Kauno kultūriniame 
klube buvo suruoštos siuvė
jams išleistuvės, kuriose, daly
vavo kai kurie D. R. visumos 
susirinkimo nariai, jų tarpe 
siuvėjų atstovas Ubaravičius.

Tuo Taiku į ; Darbo Rūmų 
atidarymą buvo atvykę iš Ry
gos Latvijos Darbo Rūmų at
stovai! Jie apžiūrėję įdomes
nes Kauno rietas, išvyko Į Vil
nių. Juos. išlydėjo Darbo Rū
mų socialinio skyriaus vedė
jas-LępšysA ir Vilniaus D. R. 
informacijos skyriaus vedėjas 
Aleksandras Bučys. . j 
Apie Vilniaus kultūrinio klu

bo .VeiŲą ir apie^benyįrai apie 
socialinius bei ekonominius 

dirbančiųjų rūpesčius ir rei
kalus svečius nuodugniai su
pažindino vedėjas Bartusevi
čius;' ' ;-

Tų pat metų gegužės mėn. 
23 d. Darbo Rūmuose buvo 
sušauktas poligrafijos darbi
ninkų susirinkimas, kuriame 
buvo apsvarstyta Lietuvos po
ligrafijos darbininkų kolekty
vinės sutarties, kvalifikacijų 
ir atlyginimų normų taisyklių 
projektas.. Projektą paruošė 
šiam reikalui išrinkta speciali
stų komisija, Darbo Rūmų pri

(Tęsinys)

Tas pats reporteris G. tame 
pat “L.A.’’ nr. rašo, kad į Dar
bo Rūmų Teatro atidarymą at- 

. 1940 m.

: Vilkas ir avys '
;; Avys labai kentėjo nuo vilkų ’ Y- 

■ ;Iki;to dąėjo pagalios,; .. , , ; ?
T Kad žvėrių Valdžia ėmės priemonių griežtų 

Tikslu neapleist avių" globos,
4 Ir -įsteigė tarybų iš žvėrių. 

Vilkaujoje.sudarė daugumą, narių.
. Ne apie visus;vilkus girdisi pikti, gandai;

.i Matė ir,tokius vilkus (ir tai .nėra melai), 
Kurie vaikščiojo arti bandos avių Y ‘ ;; 
Ir, kai buvo sotus) nepuolė nei vienos jų.
Tai kodėl vilkų taryboj netoleruot? ;

. . Nors reikia avis apsaugot ir glabot, ;
Bet ir vilkų nereik nuskriausti

4 Ir Jų bėdas taipogi reik atjausti. ;; ; ;• 
Štai posėdį žyęrių miške netrukus atidarė; 
Galvojo,; svarstė ir tokį nutarimą jie padarė: . 
“Kai vilkas avių bandoj ims siausti *

, Ir avį pradės kamuoti, r '
Tai avis turi teisę vilką tą sudrausti

• Įrppaėmųs už sprando,; jį teisman atiduoti” ... 
Įštatyihė nėra/ko atmesti ir pridėti, 
Vienok man teko pastebėti; :

. ‘J; Kad nors vilkams už smurtą nedovanoja, 
KBet- vilkau vis vien aveles sudoroja. . t
į Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOS pagal Krylo- 

. į yą, 217: psl.,-gaunamos Naujiense. Kaina. . $3,

padęjo.fctąjkos -’’būdu.įsteigti
kultūriniskiubą.,j< ■. - ’ -I

Ka?p,;žinovai“sako, /kad D.}*

rilio j NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
Tos-pačįoš dienos- “Darbo”

numeryje’ iš Telšių" tiraneša- ’ •-LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo

rihio klūbo.dšlaikyriia:

numėryje".iš _Teišių< įiraneša- ’
ma kad “Masčio’” fabriko- va-: m, metraštis-. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco
doį-bė esą'numačiušil netoli Krėvės," Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Stankos, 
fabriko/Rajono pastatyti 'dar-.1 Rauk£p,; dr. Kazio Griniaus, taip pat-K Matusevičiaus ir V. 
bininkams keletą namų, i Muštruotos nuotraukomis ir

lame :pačiame mieste' gerai 
veikė “Maisto’’ fabrikas, ku- 
rio administracija darbiniu-

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

t RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI ♦ FANNIE MAY SAL
DUMYNAI * kosmetikos reikmenys

Atdara šiokiadieniais nuo
I vaL ryto iki 10 tmL vakaro. .

C-ekmadieniais nuo 9 vai ryto iki 8:30 vii' vak.
D. KUHLMAN, B.S., Regiatruota* vaistininkai f

: , TeL 476-2206

■.m i — ■ - ■ i. - —i — ■■■■■■!■. i ■ —
Išėjusi išspaudos ir galimi gauti knygą nnkojv

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių peztan- 
gas daryti {takos į krašto politiką. 102 pel. Kaina 61-56.

Knygos bus Išsiųsto*, jei flJX) čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS,
1739 Se. Halsted SL, CMe*c», IK. tMGJ- v ,

Į M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos povęikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
kams mokėjo didelius ųždar- finių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
bius ir rūpinaisi dirbančiųjų šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan- 
tiek socialiniais, tiek, kųltūri- tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
niais reikalais. Tą faktą kon- bei užkulisiais. Studija yra 151 pusk, kainuoja $2, 
statavo vietos darbo inspekto
rius Dymša’ su Darbo- Rūmų 
social, reikalų atstovu, kurie 
inspektavo fabriką ir ^..turėjo 
pasikalbėjimus su vietoje dir
bančiais,, svartė jų ginčius ir 
problemas, ė*

Pr. Fab. 
(Bus daugiau) 5’

• V LENIšO 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 
vitdvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

IMPORTAM! HEWS FOR
BACKACHE SUFFERERS!

MOMENTUM* Tablets are 
507. stronger than Doan’s. 
Before you take Doan's Pills for 

nxscutor backache, remember tbist 
MOMENTUM tablets are 50^6 stronger 
than Doan's. That means momentum 
gives you 50% more pam reaver per 
dose to relieve backache.

1b reduce pain, soothe Wiammatioa 
sb muscles loosen-you can move more 
freely m minutes! There's no stronger 
backache mediation you can buy with- 
out a prescription than MOMfNTUM 
Tablets, lave onty » fatten.

• 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.

9 SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60603. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.
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Svarbu visiems pavergtiems lietuviams
Kiekvienas susipratęs lietuvis žino, kad lietuvių 

tauta yra Sovietų komunistų pavergta. Lietuvos neprik
lausomybė panaikinta,, o buvusi Lietuvos valstybė prie
varta įjungta į Sovietų Sąjungų. Visi lietuviai, bėgusieji 
j vakarus, žinojo,, kad jie bėgo nuo pavergėjo. Lietuviai 
nenorėjo gyventi Sovietų pavergtoj sovietinėje santvar
koje ir bėgo į vakarus.

Vakarų Vokietijon, Lenkijon, Anglijon, Belgijon, 
Pancūzijon, Italijon, Amerikon, Australijon ir net Afri- 
kon bėgo Lietuvos piliečiai,, kad tiktai nereikėtų jiems 
gyventi Sovietų pavergtoji Lietuvoje. ■' A •

iDidelė . Sovietų pavergtos Lietuvos gyventojų dau
guma taip pat žino, kad lietuvių tauta yra pavergta. So
vietai atėmė lietuviams žemę^ namus,, bankuose laikytas 
santaupas ir daugelį apskųstų lietuvių išsiuntė Sovietijos 
šiaurėn prievartos darbams.

Bet lietuvių tarpe atsirado keli išdavikai, kurie pa
sidavė Sovietų okupantams Tokių parsidavėlių tarpe 
buvo ir Albinas Morkus, anksčiau besivadinęs Morkevi- 
čium. Jis nespėjo pabėgti-kąrtu su lietuvių .mase.j bet 
Sovietų agentai jį pasiuntė į vakarus, vėliau, kur jis įsi
maišė į lietuvių tremtinių tarpą. Jie bandė sudaryti įspū
dį, kad ir jie nepatenkinti okupantų,, bet tikrumoje jie 
jau dirbo okupantui. Morkus norėjo pagarsėti rašytoju, 
bet jam nesisekė, nes rašytojo gabumų jis neturėjo. Vė
liau, kai lietuviai jau beveik nustatė jo nedorą darbą,tai 
jis pabėgo į Vilnių. Šnipo darbas sukrėtė jo nervus, jis 
gavo nepagydomą ligą ir mirė, niekė. vhrtingeshįo ne
padaręs. . 'A. A-

Amerikoje yra dar keli šnipai, kuriuos Sovietų agen
tai permetė į vakarus. Jie taip pat stengiasi dirbti vi
suomeninį darbą, bet lietuviai juos pažįsta ir stengiasi 
jų vengti, kaip vengė ir Morkaus.

Sovietų tarnybon yra nuėjęs-ir Vytautas Zenkevi
čius. Jis labai nori atstovauti pavergtą Lietuvą, bet 
Jungtinės Tautos jam neleidžia atstdvauti Lietuvos, nes 
ne lietuviai, bet okupantas jį siunčia užsienin. ..Vytau
tas Zenkevičius prieš porą savaičių užkabino 85 metus 
sulaukusiam Antanui Bimbai sovietinę juostą ant kaklo-, 
nes Bimba, kaip ir Zenkevičius yra parsidavęs Maskvai; 
Jis bando kitus įtikinti', kad Lietuva ne sovietinė, bet 
laisva. > . '

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVU PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

Prasidėjus gegužinei, atskiri jaunimu būriai 
mažais laiveliais ima keldintis į salą apžiūrėti 
pilies liekanų. Kartu su kitais nuplaukė ir Rin
gaudas su Irena.

Neilgai trukus, pušyne suskamba švelnūs 
dainos garsai — jungtinis abiejų universitetų 
choras pradėjb savo, programą.

Gūdžiai plaukė ežero bangomis liūdnos me
lodijos, kurių aidas, atsimušęs į pilies griuvėsius, 
tarytum suduždavo ir pasipildydavo ^atskirais 
garsais plačiame vandens paviršiuje.

— Mes jau galime grįžti į šilą, ten prie mu
zikos bus smagiau, — pasiūlė Ringaudui Irena, 
kai jie jau pabaigė apžiūrinėti senosios pilies 
liekanas. ,

— Deja, aš turiu liktis dar čia, bet tu nepyk, 
L">ną. — visas popietis Ims mūsų. O dabar sėsk į 
laivelį ir p’nuk į krantą, — ten linksminkis, kol 
aš grįšiu.

— Bet tu n 'užtruk iki pat vakaro, o tai aš 
numirsiu iš nuobodumo. . . _

Jeigu heškaityti Zenkevičiaus, Lietuvos komunistų 
partijos sekretoriaus Petro Griškevičiaus, Antano Bim
bos ir kelių kitų, drįstančių pasakoti, kad Lietuva laisva, 
tai visa didelė lietuvių dauguma žino, kad Lietuva yra 

‘pavergta ir kad .reikia lietuviams padėti išsi
laisvinti. x

Amerikos lietuvių didelė dauguma, galima sakytį, 
kad labai didelė dauguma žmonių tikį kad Lietuva oku
panto yra pavergta ir protestuoja prieš okupantą. Pa
našiai galvoja didelė amerikiečių dauguma. Visi pre
zidentai, pradedant prez. Eisenhoveriu ir baigiant šių 
dienų prezidentas Carteris, visi žino, kad Lietuva yra 
Sovietų pavergta. Pavergta ne tik Lietuva, bet Latvija, 
Estija, Lenkija, Gudija, Vengrija, Rumunija, Rytų Vo
kietija, Bulgarija, Ukraina, Gruzija ir jsisa eilė Kauka
zo tautų yra Sovietų pavergtos. Ne tik-prezidentai, bet
Kongresas, Valstybės departamentas, Amerikos kariuo
menė, aviacija, karo laivynas ir kiti kariuomenės dali
niai žino, kad Sovietų Sąjunga yra pagrobusi didelę dalį 
Rytų Europos. Ne tik šio krašto prezidžfetai, bet ir atsa
kingi pareigūnai žino, kad reikia ugdyti pavergtų tau
tų žmonių tarpe laisvės viltį,' padėti jiems atsikraty
ti okupanto ir sudaryti sąlygas laisvai ir demokratiškai 
tvarkyti savo reikalus.

Lietuvos laisve pradėjo abejoti keli lietuviai- inteli
gentai. Jie patys niekad nepadėjo pavergtiems lietu
viams siekti laisvės. Lietuvių kovos už savo krašto laisvę 
jie nepažįsta. Jie tiki, ką komunistai savo mokyklose 
skelbia ir klastotose knygose spausdina, bet Lietuvos lai
svės reikalais niekad nesirūpino^ Savo laikų lietuviai 
daktarai ne tik patys vedė kovą, bet labai dažnai tai ko
vai vadovavo, bet didoka dalis šių dienų intelektualų at
siskyrė nuo lietuvių daugumos ir beveik nenori kalbėti 
■apiė Sovietų pavergtas tautas. Bet keli- lietuviai dakta
rai seka Dr. Kudirką, Dr.. Grinių, Dr. Basanavičių, Dr. 
Grigaitį ir Dr. Kazį Bobelį bei Dr. Vytautą P. Dargi. 
Tuo. tarpu kiti daktarai, išsiderėję privilegijas, abejoja 
ar verta vesti kovą už. pavergtas tautas.; ' ■

Visai kitaip galvoja Amerikos Lietuvių Taryba. 
Chicagos Lietuvių Tarybos pirmininkė ’Euphrosinė Mi- 
kužiūtė, neseniai surengusi pavykusį Birželio, tragedi
jos minėjimą, ateinantį šeštadienį, liepp§.‘.19 dieną Chi
cagos mieste rengia didelį lietuvių pasirodymą. Tam lie-

Dalia Kolbaitė

KAZYS JANUTA

Kai amžinas studentas aukštinamas, 
o profesorius pliuškiu vaizduojamas

(Tęsinys)
Trečias iš kairės sėdi garbės na
rys min. J. Stanišauskis, ketvir
tas korp. pirm. Justinas Domar
kas, penktas — prof. Jonas Šim
kus, buvęs pirmuoju universite
to’ rektorium, o S. Kęsgailą, kaip 
eilinis korporantas, stovi toli

Reikia dabair čia paryškinti; 
jog nįim Juozas Tbnkūfias buvo 
biržietis’. Dotnuvoje žemės ūkio 
akademijoje profesoriaudamas 
susidraugavo su stud'ente iš že- 

[maitijos, rodo's, kad lįliiyydaite, 
ir ją vedė. Taip per vedybas jis 

tuvių pasirodymui Daley aikštėje vadovaus Vincas Sa- su žemaičiais ir suartėjo"
meška, Chicagos Am. Lietuvių Tarybos vicepirmininkas. 

’Sairiąšką priklaus visai eilei kitų organizacijų, bet. šį 
kartą jis viską tvarkys Chicagos Am. ’■'Lietuvių ’ Tary
bos vardu.

’Samaškos dešinioji ranka šeštadienį bus veiklūs Re- 
organiz. LB Marquette Pk. narys J. Bagdžius. Jis tvar
kys plakatus, organizacijas ir pavienių lietuvių tvarką 
Richard Daley aikštėje. Visi Amerikos lietuviai, orga
nizacijų tvarkytojai privalo tvarkytis pagal Samaškos 
ir Bagdžiaus patvarkymus. *’ ■

Daley Aikštėje, jeigu oras bus gražus, tai susirinks 
didokas skaičius žmonių. Ten bus . keli kalbėtojai, kurie 
primins, ką Sovietai padarė pavergdami Rytų Europos 
Tautas.

Chicagoje yra sudarytas Pavergtųjų Tautų komi
tetas. Kažkaip Chicagoje reikalai taip susidėjo,, kad jau 
kelintas metas Pavergtųjų Tautų komitetui vadovauja 

, latviai. Chicagoje latvių skaičius, palyginus, labai nedi
delis, bet jie turi drąsos nurodinėti, ką kitos tautos pri
valo daryti ir ko nedaryti. Jeigu lietuviai būtų, rodę 
daugiau energijos, tai šiame dideliame mokslo, trans
porto ir pramonės centre Pavergtųjų Tautų atstovų bal
sas būtų daug gausesnis.

Viši lietuviai, kuriems darbo sąlygos leidžia, pri-

Pastebėjau, jog S. šetkus ne
parašė, kuo pasireiškė S. Kęs- 
gailbs artimas bendravimas su 
gen. Daukantu, kai tas nūb 
193Ū m. buvo diplomatinėje tar
nyboje, Lietuvos atstovu Pietų 
Amerikai, o S. Kęsgailą tik tą 
pavasarį baigė Mažeikių gimha- 
ziją. Žinoma, kad gen. Daukan
tas penkerius iiietus- gyveno P. 
Amerikoje; po tb Lietuvon grį
žęs, neilgai Kaune pagyvenęs, 
gyveno' ir dirbo. Klaipėdoje.

Nenurodė S. šetkus faktų to 
artimo S.K. bendravimo su 

• prof. Ignu-Končium. Didėlis že
maičių kultūros mylėtojas ir ty
rinėtojas buvo' prof. I. Končius, 
bet su Samogitia bendrauti atsi
sakė. Nurodžiau ir vieną atsisa
kymo priežastį:, bepritarė' špagų 
vartojimui; nepatiko ir ta kėis-

minėjau ,jog nuo 1932 in. rudens 
iki 1934 m. birželio pradžios bu
vau Samogitia pirmininku: Po 
manęs išrinktas S. Kęsgailą. Ta
da V.D. universitete veikė slu- 

i denčių žemaičių kdrporacija Fi- 
liae Samogitiae ir Dotnuvos Že- 

'į mės ūkio akademijoje Fratemi- 
( tas Samogitiae. Taigi, tik. trys.

_ ___ ’ 1935 m. Klaipėdoje įsteigus
“Pro^ Končius*niėgo studenti- 'p^goginį institutą, iš pradžių 
ją. Bendravo su skautais ir pri-1 studentams nebuvo leidžiama 
ėmė garbės nario varda žemai-' f. rs organizacijas. Kaip 
eiu Studentų Simano Daukanto nnia Jnstitūtas Klaipėdos nete- 
vardo draugijos jam suteik^..

i? ji’špa’įų neartojo" faSai tų /organizacijas steigti, 
'kad S., šetkus bus susipainiojęs’susįorgąni^ąvo iTerra 
Kdųčių varduose, nes profesd-A^^^^M1^ buvo jau gero- 
riaus brolis Petras Kdnčius, bu- kai metų, kai S. Kęs-
ves nepriklausomybės pradžioje’ gailanre Satndgitią pirmihin- 
vįistybinėje tarnyboje, o vėliau ku nebebuvo, |>ęt. ir amžinąjį 
iškilęs Vailokaičio bankuose, bu- studentavimą buvo nutraukęs 
vęs direktorium Klaipėdoje ir - *
Vilniuje, buvo didelis Samogitia ii e beturėjo studento
■rėmėjas, garbės narys. Per kor- teisių.. .

toka Samogitia valdybininkų 
vėliavnešių unifdrma, nieko tai 
neturinti bendro su žemaičių 
liaudies papročiais.

“S,

t.y. nebemokėjo studento mo-

poraeiją su jue susipažinę ir S, 
Kęsgailą. ~•
. Toliau legendą apie S. Kęsgai
lą kurdamas S.', šetkus rašė apie: 
keturias žemaičių studentų kor
poracijas ir pasūdė: “Tų visų 
korporacijų, visų žemaičių stu- 
detų priekyje, kad ir neoficia
liai,’ stovėjo ir Steponas Kęsgai
lą, tada dar Kenstavičiųs, kilęs 
beveik iš tiek pat garsios žemai
čių šeimos, kaip ir Plechavičių 
šeima”.

Tai bent šeimų sugretinimas, 
artėjąs į Plechavičių pažemini
mą. Nesiskaito S. šetkus nė su. 
žodžiais, tardamas, kad S.K. ne
oficialiai stovėjęs ne tik keturių 
korporacijų priekyje, bet ir visų 
žemaičių studentų priekyje. Pa-

Baigiau, atsiliepimą; —tąsyda
mas,. Jog žemaičių studėntų-čių 
korporacijos buvo giminingos, 
daugiau negu draugiškos’ Rink
davosi valdybą ir pirmininką 
ar pirmininkė kiekviena atski
rai ir-jokio kito’ asmens, kaip S. 
Šetkus įtaigoja, kad ir neoficia
liai, tų korporacijų priešakyje 
stovinčio, neturėjo. Jokio vadiz- 
mo prado jose nebuvo.

Nuo legendų prie melo
Tėviškės Žiburių redakcija 

dar leido 1980 m. 9 nr. S. Šelkui 
pasisakyti Samogitia ir S.Kęs- 
gailos tema, bet baigmėje sakosi 
užraukiu savo skiltis ir “nuomo
nėmis pasikeitimą” baigia. Vadi
nasi, ten man 'atsiliepti* nebėra 
vietos, nors S. šetkus net aiškią.1 £

Įvalėtų dalyvauti Dalėy Aikštės sueigoje;, pasiklausyti' melagystę apie mane rašo, ką 
i kalbų ir pareikšti protestą Sovietams už savo kaimynų1 lengvai galėjcr ir T^. redakcija 
'pavergimą ir labai žiaurų ir nežmonišką išnau-1 Pastebetl- 
dojimą. 1 , (Bus daugiau^

— Ne, aš pasistengsiu, kad tau netektų nuo
bodžiauti, — atsakė Ringaudas. ■ "

Palydėjęs Ireną, Ringaudas nuskuba prie 
savo bičiulių, jis ten jau buvo laukiamas.

Tuo laiku, kai vieni žaidė ir šoko ežero pa
krantėje, gražioje, krūmais ir gėlėmis apaugu
sioje vejbje, kiti, susirinkę ežero saloje, pilies 
griuvėsių papėdėje, susikaupę, rimtais veidais, 
sprehde sunkias problemas: kaip išsaugoti safo 

:tautą nuo gręsiančios jai verguvės. ..t

Suvažiavimą atidarė vienas visų gerbiamas 
Ir mylimas profesorius. Nors jo plaukaii buvo 
:visai žili, bet veidas turėjo jaunuolišką išvaizdą. 
Tarp šios pilies griuvėsių jis atrodė lyg senosios 
Lietuvės vaidila. Kai jis prabilo dusliu, skausmo 
pilnu bated, atrdflė, kad Šis balsas eina iš po že
mių ir kalba senosios pilies valdovų dvasia.

Seniai begirdėjo šie griuvėsiai lietuvišką žo
dį, o juk buvo laikai, kada lietuvio rankos ritino 
šiuos sunkius akmenis ,o jo krūtinė dengė ir gy
nė Šias sienas.

Senasis profesorius pasilipa ant didžiulio 
akrhens, apžvelgia savo aštriu žvilgsniu visais, 
dalyvius, lyg norėdamas įsitikinti, ar neįsibrovė 
į šią šventovę bent vienas išdavikas, paskiau ty
liai prabilsta:

“Sveikinu visus šioje mūsų tautos šventėje 
susirinkusius Kęstučio - Vytauto ainius; -visi

mes esame jų palikuonys, šioje pilyje mūsų val
dovai dažnai spręsdavo klausimą; būti ar žūti. 
Nedidelė mūsų tauta ištisus amžius pajėgė atlai
kyti žiauriausius didžiųjų savo kaimynų puoli
mus,. todėl ir šiandieną ji turi teisę gyventi 
laisvėje. • , '

Senovėje, kai mūsų kraštą užgriuvo didelės 
nelaimės, kai susiburdavo prieš mus - būriai ge
ležimi apsikausčiusių visokių perėjūnų ir norė
davo mus pavergti, kai priešas, prisidengęs kla- 
davo tapti vergais, todėl jie laimėdavo”. ' 
bės širdies, prie sostinės Vilniaus, mūsų bočiai 
net ir tada nenusigąsdavo — drąsiai stodavo jie 
į kovą prieš daug geriau ginkluotas plėšikų gau
jas, nes jų drąsa pavojingesnė buvo priešui net 
už jo plieną... Jie buvo tvirtos dvasios ir nenorė
davo tapti veragis, todėl jie laimėdavo”.

0 pušyne, ežero pakrantėje, tuo baeiu laiku 
iš šimtų jaunų krūtinių, tarytum praeities aidas, 
nuskamba gūdūs žodžiai:

... lietuviai barzdočiai dūmoja.
Galanda kirvius, kalavijus aštrius 
Ir juodbėrius

, , Nuo Prūsų sanes . AA. '7/

dainos garsai veikia jo klausytojus. “Jų narsu
mas ir drąsa kartkartėmis plačiai nuskambda
vo per visą pasaulį, o jų meilė savo kraštui ste
bindavo net mūsų priešus. Jų didelius laimėji
mus apdainavo ne vien Lietuvos poetai. Užtat 
jiė buvo visų gerbiami. Užtat mūsų valdovų pa
tarimo atsiklausdavo net tolimų kraštų karaliai. 
Užtat jų pagalbos ir užtarimo jieskodavo dauge
lis mūsų kaimynų.

Argi mes, jų ainiai, neprivalome sekti jų pė- 
I domis? Argi mūsų širdys nebemyli taip savo že
mės, kaip mylėjo jie? Argi mes, pagaliau, nebe
trokštame laisvės ir sutinkame tapti vergais ?Ne, 
to aš nematau. Juk kiek naujų kapų išaugo vien 
tik paskutiniais metais—kapų, kuriuos visus tu
rėtų puošti didvyrio paminklas...

Brangus jaunime! aš matau, iš jūsų akių 
trykšta drąsa, jūsų veiduose — pasiryžimas. Vi
sas darbas šindieną gula ant jūsų pečių. Nuo jū
sų pasiaukojimo priklauso mūsų tautos ateitis. 
Niekas neprisimins, jeigu mes tylėsime, niekas 
nesuteiks mums laisves, jeigu neiškovosime mes 
jos patys. Taigi į darbą, mielas jaunime.

(Bus daugiau) b! <* 'ir

“Mūsų istoriją, lj^ brangūs perlai; puošia 
didvyriški mūsų bočių žygiai”. Skubiai tęsė to
liau savo kalbą profesorius, matydamas, kaip

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOS''
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SVOTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIBCVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

* NAUJAS DANGUS IR NAUJA ŽEME
Izaįjb 65:17,18 mes skaitome: "“Štai aš sutveriu naują dangų 

*ir hauj^ žėhię. Jūs džiaugsitės ir linksminsitės per amžius tais, 
kuriuos aš sutveriu”, šitoje vietoje pranašas nekalba apie aukš- 
čiausį dangų, kuriame yra Dievo sostas, kaip parašyta Iza. 66:1: 
“Dangus mano sostas, žemė gi mano pakojis”. Psal. 102:26,27 
skaitome: “Tu, Viešpatie, pradž’oje įkūrei žemę, dangus tavo 
rahktj darbas. Jie pražus, jie visi pasens kaip apdaras ir tu per- 
mainysi juos, tu gi pasilieki”, čia kalbama apie padanges arba • 
orą, kuriame dabar viešpatauja “oro kunigaikštis” šėtonas ir jo 
piktieji angelai. Žemė gi reiškia visuomeninę tvarką. Apie tą sim-; 
boliskąjį dangų ir žemę kalba rzaijas 5:16: “Dangus sutirps kaip ■ 
dūmai Ir žemė susidėvės kaip drabužis”. Dar skaitome 2 Petro ; 
3:12.13: “Dangus sudegintas pragaiš ir elementai ugnies karštyje ' 
sutirps. Bet mes laukiame naujo dangaus ir naujos žemės, ku- ; 
riuose gyvena teisybė”.

tv. RAITO TYRINĖTOJA’’
«. J^Wuzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island. N.Y. 10303

DR. K. G. BALUKAS >
wlWMKUA K MOTIRŲ LIGOS 

GINIKOLOGINt CHIRURGIJA

S*. Pulaski Rd. (Crawford 
Miltini Building) TeL LU 5-6444 
Ansn HgYYnrnc pagal sositariiBa. 1 
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Dft. PAUL V. DARGIs! 
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VALANDOS: darbo dienomii ir
fcn "antra šeštadieni 8—3 va. 
TeL:542-2727 arba 542-2728

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

Viaoa laidos iš W0PA. rtotiea. 
banga 1490 A1L

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WT1S stoties 1110—AM barnu

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60628 

Telef. 778-5374

i
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PETRAS PLEŠKEVIČIUS

PIRMOJO PĖSTININKŲ SAVANORIŲ 
PI LKO KŪRIMASIS

(Tęsinys)

BR 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPICIALYBt AKIU LIGO« 

3907 Weet 103rd Street 
Vaiahdoe pagal šofitarim*.

DR. FRANK PLECKAS
opVometcistas

KALBA LIETUVIŠKAI 
"208 Wd 71 ft. T»L 737-514?

Tikrina aku. Pritaiko akiniui ir
“contact lensea”

VaL aad saritarim*. Uždaryta treč.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrai 1—4 popiet, 
•ketvirtai 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos telef.; 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAI IK CMIItUAOAS 

teadra praktika, «aeė. MOTBJtU lipe* 
Oflaaa įHž S*ta rrftaffT

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES ŠTASUKAITIS 
vesdama laidotuvių koplyčia

o vėliau čia pkt bebiartinan- 
čiūs $?ngšrntis, ir Ynah į veidą 
pažiūrėjo sesuo.

— Petrai, Ar tai tu čia? — pa- 
š ’ko ntislcbiisi st,*srfO. Aš nieko 
tfėh’tsAkiau. Į šį šeders šuktelė-

■ jimą atškūbėjo fr nfwtina ir vi- 
i šdS jas iydėjū^os inbtėrys, aps

tojo marie — šaunų lietuvių
' kAYeivį ir pakėlė ’tokį bobų tur- 
j gu, šaukdamos, kftfasinėdamos, • 
paš^kOdamOs, 0 Trtotifia, paž- 
lėhibūši A^rošė, šdko ‘ant kak- I 
16 Ltič’rtOti, kukūid'fi Hr aima- I

Ir 'visos siekia ^Včiau ma- 
Tfęs. ’Vis’ska’i pasirifėčfžru ir ne- 
ž’ffO'jąu, ką aš su tbiii visom

< 'ftrrfti 'pradėti. Sušikau
'pęX ¥r kaip ’mokėdamas susiraū-

■ kęs, aš paskuboms šaukiau: ' 
“Atsitraukit. Matot, kad stoviu

• sargyboje ir einu pareigas — ’ 
prie sargybinio nevalia prieiti”.

Aš joms savo, o jos savo. Aš 
norėjau, kad jos neįeitų į karei- 

_ vinių rajoną ir nenueitų prie 
karihinkų. Tada aš nebūčiau ži- 
noj'ęs, kaip teisintis. Patariau 
joms išnykti ir gąsdinau visė- 
kidmis bausmėmis — gal kitos ■ 
rr būtų pabijojusios, bet ne ma- • 
no motina ir sesuo. Aš joms pa- ■ 
tariau nueiti į netoliese stovintį ’ 
miestelėno namelį ir ten pa- 
laukti, o po to aš žadėjau, pa- , 

__; sargybos pareigas, pas
I jas ateiti ir pasikalbėti- Bet -jos j 
nepasitikėjo. Turgus nemažėjo, 
aš kiek galėjau gyniausi ir sten-1; 
•giausi jas nuraminti. Labiausiai i 
bijojau draugų, -kurie mane 'dėl 
šios scenos taip būtų paėmę ant 
danties, kad be arklo ’užartų > ■ 
ir be akėčių užakėtų.
'Moterų jausmai 'ėmė tvarky

tis, kai aš ėmiau kaskart griež
čiau kalbėti.' Perkalbėti jas, 
palaukti manęs 'kaf ftuošaljįje, 
rdan nfepavyko, jos rūiėo sau į

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. '226-1344

Mažeika &-Evans
įį Laidotuvių Direktoriai

r. 6845 SOUTH WESTERN AVE
< tel. 737-8S0(W1
L 9837 SOUTH KEDZIE AVE.

Tel. 422-2000

. Aš buvau vidutinio ūgio, o eiti prie vokiečių saudėlininkū 4 
išmainyti drabužiai buvo dide-jjfr iš ten jų gėūdavd. oaigęs
lio, stambaus vokiečio. Nešioti; Visi apylinkės gyventojai 4a-' 
iu, neperdirbus, aš negalėjau.-, bai dorrfėjdši 'lietuvių savanoriu' 
Yyapc kelnese galėjau paskęs- gyvenimu & atidžiai šekdaVo 
ti ir susipainioti. Tad aš.ėrmau-:| akimis viski kas vyko rajone: 
c. - o. m t, -r prfe vart^ .-bėnt tie)?, kiek ga-’

1 t » *- * —

CADUIE 3 A D f ii C iiV ' - -i - r----- Vu praeinant aroa pra) U F M I t SAKIU) į dienas as viską is pagrindų Vaduojant Juo labiau krypb
j persiuvau. Nors kelnių sėdynė- visų akys j 'ilėtūv’iū-karfuomehę/ 
j je būta dviejų didelių lopų, b&; arti prislinko boKevikai ir 

aš buvau 100% kariškai apsi-! ėHė 'gyventoms plėšti ir pėrse- 
rengęs ir dabar atrodžiau taip,. kl-0'tl Tįda ŲAlytų ėjb ūk’ihin-' 
kaip norėjau. Jutau, kad iš ma-- ^regadj^ prašyti pagil- 

j nęs yra dabar tikras karys. Bu-: Tr Nė-‘
vau nepaprastai patenkintas, -ateidavo į Komdn-1raJottą’ WaūS<lanl6s ■Iftan'° VY-
rr nuo to laiko jau mano parei-1 stovėdamas sar-'1^-^" ™ Ų’*“’’.-

gybojė. JpiWdau ne vieną tokį saŲ tvffl&ydaihas
' žmogų, .y ii

Kartą, stovėjau iš ryto sargy-* 
boję prie vartų. Pamačiau iš: 
Merkinės pusės, leidžiantis nuo? 
kalno i 'Alytų, kelias moteris. 
Pirma į jas neatkreipiau dėmė-,- 

’J šio, bet tari jos temė artėti, aš 
krnpteiėja'n ir išsigandau —tai; 
buvo fn'aūp motina, sesuo ir ke-. 
lids kaimynės. Man pasidarė 
karšta. Nežinojau ką da’ryri., 
Nieko pagaliau ir daryti nega
lėjau, nes stovėjau sargyboje, 
o viršila man pasakė, nors rr 
mirti reikėtų, iš sargybos neva
lia pasitraukti. Nutariau atsi
gręžti į kareivinių pusę, į var
tus, ir laukti kol jos praeis. Aiš-. 
ku, kad jei tai butu buvusi vie
na mo'tiha. 'tai ji taip nerasim-' 
ga, b tų pro šalį parėjusi, liet'

< ku ja ėjo' sestfo ir kitos jaiinosi 
moterys, kurios skaityti mokė
jo ir greit už.pečių aš išgirdau 
jų pasikalbėjimą.

— Tuščia jo — sakė Viena 
moteris — čia stovi vokietis, ei-, 
kim kitur kur mieste paklaus
tam. . .

Girdžiu Titą -plonesnių balsu; 
skuba atsakyti: :

— Kad čia parašyta lietuviš
kai “Alytaus Apskrities Ko-1 
mendantūra” '—/čia turi būti 
lietuvis sargybinis.. • Eisiu aš 
jo paklausiu. •..

Stoviu, klausausi ir prakai-

i

si viską perdirbti, persiūti. Tam 
] padėjo mano amatas: per kelias vo pamatyti praeinant arba pra'

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Vba» >r*gr<m*s Ii WOPA.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
Viii. trio.

Vadėla Aldona Daukus
Tele?*? HlntfMk 4-MU

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL 60629

■rešnybes. Te tau, pamaniau, vi-

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGĄ

ga buvo stovėti kasdien var
tuose- Uniformoje buvo ir sma
giau stovėti. Žmonės, kurie1 va
žiavo pro šalį, visados mane . ..... .....

I

J apžiūrėdavo, ir net atsigrįžda-- 
] vo.

TĖVŲ INTERVENCIJA
3K3ZO318 'P31J2JĮP 
so Apio aspį ujSuajjs djjxj 

juaaZ-oo-Ag,. joj jq 
•foeujj^ud inoA je xoq a|dind aqj 
ui atuajj 3N3ZOO!Q JOJ M°°T 

•seaie jeue 
jo jejiudS Aqoji jo Sutpaq spaads 
uoipe leuappqijue saNSZOD’S 
puy jdpjuod uo 6||enjjiA 
Suiqaji tuaiqoid jo spui^f įjp spoa 
Apjes aqaqisaue qjSuaijs pjjxa 
S.3N3ZOZ>‘8 sauiDi?iipq ueqj 
apaqisauc aioui *,()% seq jį 
pu? S3N3ZOO’H s.?]
-StnqojI luajqojcl saAaqai 

uiSuajjs pjjxg

Merkinės gatve pro Pontono: 
kareivines nuolatos ėjo susisiė-1 
kimas pėsčių ir važiuotų žmtf-i 
nių. Daugiausiai tai buvo ' mo^ 
terys iš apylinkės kaimų, atvy-: 
kstančių į Alytų išsimainyti ži
balo, druskos ir kitokių, ūkyje- 
negaunamų, bet reikalingų pre- 

' kiu. 'O Alytuje pas žydus — ‘ 
krautuvininkus šiek tiek tū pre
kių buvo, nes jie mokėdavo pri-

i 
i

The Ace Of Club SandwichesTWgll tarimu ~

p, o. p

tad*.’: PRadpad 4-5M4

FLORIDA

4 ž

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidime! — Pilna apdraudė
‘ ŽEMA KAINA

Psst . .. looking for a good sandwich tip? Place your bid with 
Fiesta Stack-Ups, a club sandwich variafrdh frdth ‘the Kraft 
Kitchens. Open with Miracle Whip salad dressing, **The Bread 
Spread,*’ on a triple deck of toast. It adds smooth flavor to a 
full house of luncheon meats, green pepper, cabbage and 
jalapeno pepper process dheese food slices. -
For easy serving, cut the decks into triangles and secure with 
picks. When friends call, deal them FiasU Stack-Ups, M tur$ bet 
fox lunch or party time.

Fiesta Stack-Up
cup Miracle Whip

salad dressing
white bread slices,

toasted
ham slices
tomato slices

4
>•

DR. Č. K. BOBELIS 
Ėrostatds, inkstų ir šlapuiho 

'takų chirurgija. 
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Pėtersbūrg, Fla. 33710 
TėL (813) 321-4200

1

>

MOVING

U fvafrlv •t*OTV.
ANTANAS VILIMAS 

ta 374-18R1 •**. V4-5994
18

savo aptaršytą milinę.
Greitai po to atėjo pamaina. 

Savanoris, kuris manė pakeitė 
gardžiai šyp'sojbši ir pasakėm 
man, kad manęs laukia viršila 
ir motina su seserim. Nieko ne
atsakiau, užleidau jam sargybą’ 
ir nelinksmas nužygiavau į ka-i 
rėi’viries. Jose radaū ant savbį < .. *. . . . • . d.lovos sėdinčias abi: iftotirią- ir- 
seserį. Motina buvo apsiverku-' 
si, sesuo buvo ramesnė. Pasiti
ko mane Morkus Ž., mūsų vir
šila. Jis visados būdavo links
mas, neliūdnesnis būva jis ir tuo 
momentu. Jis kreipėsi prie ma
nęs, sakydamas linksmai:

— Tai ką, Pleskevičiau, sa
kei, kad tėvai tėve leido, o štai 
motina ir sesuo šakė, kad tū pa
bėgai. ..

’ i (Bus daugiau)

TEKĖK, SAULE!

Tekėk, saūlc, tekėk šviesi, 
Aukso žiedais sumirgek-... 
Žemės verkė per naktuže — 
Triško ašaros rasuže . . . 
Saule, skaisčiai užtvyskėsi. 
Ašaras Nubrauksi šviesiai... 
Tekėk, saule, pratekėk.

Tekėk, šaule, užšviesk skaristi, 
Rytą žemei prasijuok — 
Siela liūdesy išsiilgus 
Lauke, kol meiliai prazvffguš 
Kilsi džiaugsmo žaismo žaisti 
Padangėmis linsma, skaisti... 
Saule, džiaugsmui kilk, skrajok-

> TeL 927-1741—1742

4330-34 SO. CAIJF0RNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

< TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

Chicago*

Laidotuvių
Direktorių

AMSI) L A NSO 
PATARNAVIMAS

TURTO!
KOPLYČIAS 

Visose miesto 
DALYSE.

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

. Telef. 176-2345

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUA1N1CA AVE. TeL: TArd. "-34U

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave, Cicero, HI. TeL: OLympic 2-1001

Dk Antano j. guseno raštai 
NaujitrftoSte gklirnA 'gaufi nepAprastai įdorniūš ’gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Guss^rl — IR D/\RBAI, psl., liečia 1 f>05
metu įvykius, .fablcrfiskio ir Totoraičio jannas dienas ir 
susirūpinimą....... ................ . .......................... .....

Dr. A. X Gusstn — D.WtYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. įlietais virbeliais ______________
• Minkštais viršeliais, tik_______ ______

Dr. A. J. Gossen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
žMON’fiS. kelionės po fedropą įspūdžiai. Tik.......?

$8.100

81.W 
$3.l00

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TėL: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LltfA>TCA AVE. Tel.; VArds 7T13S-11S9 

. e i 

STEPONAS G. LACK IR SŪNŪS
! (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubbc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VlrginU 7-667J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL 974-4418

i ■

$2.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atshiftlus čekį arba 

mtffiėy orderĮ, prie 'nurėdytos kainos pri
dedant SI persiuntimo išlaidoms.

cup* shredded esbb#ga 
strmmdr sausage Vices 
green pepper rings 
Kraft jaftipeho pepper 

singles pasteurized .
? process cheese food 

one slice of toast with salad

14/2
12 
6 
€

i

‘ 12
For each sandwich, 
dressing; top-with ham slice, 2 tomato slices, 1/4 
cabbage, second slice of toast, 2 surentė sbushįe slid**, 
green pepper ring, cheese food slice and third slice of tqast 
spread with salad dressing. Cut irtto triangles; iecure with 
6 aandwichea
V • . «

V 
spread

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608 8354 Šo. HAISTED STREET Tek Y Arda 7-1’911
aai

MAUjitwos, CHICAGO i, luu Thursday, Julv 17, 19S(»
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KEISTA ISTORIJA

JEI GALVOJATE

rugpjūčio 4 d

DENTURE WEARERS
Gintaro Papuošalai

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

REAL ESTATE
Namai, žemė

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

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

OUT OF TOWN 
Už miesto riby

bakteri j ų^Aganrinta' 
kuri naikina kitas

; lčž.1 kurios

ENERGY
WISE :

Porcelano lėlės 
Pewter

Organize car pools tQ : 
save gasoline. '
Don’t be a Bom Loserf

Laikrodžiai ir brangenybė# 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 

- Tel. REpublic 7-1941

— R. Niksonas nepatenkinta? 
respublikonu konvencijos eiga 
bet jis nori, kad Ronald Reaga 
nas laimėtu. ;•

Notary Public;

Insurance, Income Tax

F. Zapolis, Agerrf 
2208 (Z, W. 95th Si 
Everg. Park, III. 
60642, - 424-8654

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

yra pa- biu ir dirbančiųjų. Savo laiške 
se prie jis jiems siunčia nuoširdžius lin- 

aujienų leidimą pa
rėmė stambesne auka. Dėkui už 
visa tai. Daugelis, skaitytojų ir 
gerbėj ų pasigenda Naujienose jo 
straipsnių, kurie kaip ta studija 
“šiaurė šaukia’? veikia protą ir 
širdį. Pasiilgusiems bičiuliams 
--------- 1 jo adresą: Mr. J. Prons- 
kus, Box. 220, Oakville, Man.,

GERAS INVESTAVIMAS! Šiltame ir 
sausame klimate, kur nėra artritų ir 
reumatų, skubiai parduodamas trijų 
mieg. mūro namas su orandžių ir figų 
med. kieme' 5Vt % morgičius. $375.00 
nuoma. $123.00 m. įnašas.
3600 N. 6th Ave., Phoenix, AZ 85013

Tel. (501) 279-3321. Barr.

Namai, žem>> — Pardavimui 
REAL EST GTE FOR SALI

. M. i ! M X U S
.. ' Notary Public

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

šymai ir kitokį blanket

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Ava. 
Tel. 927-3559

— Alabamos gubernatorius 
F. H. James dovanojo iš kalėji
mo prieš 25 metus pabėgusiam 
ir nenusikaltusiam J. Cowsen.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

SPECIALUS PASIRINKIMAS MENIŠKŲ BRANGENYBIŲ 
•PRIEŠ “SIDEWALK SALE” - IŠPARDAVIMĄ’— 

10% IKI. 50% NUOLAIDA.

— Bani Sadr skundėsi, kad 
Irano spaudos dauguma pateku
si i mulų rankas. Jis aiškino te
levizijoje, duodamas pavyzdžius, 
kaip Irano spauda šmeižia savo 
prezidentą, nors sakosi besilai
kanti Islamo dėsnių.

Advokatas
GINTARAS P. ČE PENAS

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

9 vai. ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

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

Chicago, UI- 60629

Namai, žemė — Pardavimu* 
REAL ESTATE FOR SALE

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
7. 6»th St, Chicago, UL 60629. — TeL WA 5-2717 

V. VALANTINAS

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

Kreiptis: <
A. LAURAITIS '

4645 So. ASHLAND AVI. ”
523-8775

Vienas keleivis, lankydama;

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
it* vica kits

FETINGIS CONSTRUCTION^ 
7152 So. Kedzie Avenue

Tel. 776-8505

o dabar sveiksta ir stiprėja na
muose. Malonu girdėti, kad jos 
sveikata greitai taisosi. Naujie
nų skaitytojai yra pasiilgę jos 
aprašymų apie lankytas vietas 
ir ten sutiktus žmonęs, taip pat 
apie Montrealio lietuvių veiklris 
aprašymus. . ' : j

— Chicagos Lietuvių Litera
tūros Draugija paskyrė Naujie
noms šimto (100) dolerių auką 
ir ją įteikė per mūsų bendradar
bį ir skyriaus “Meno Žinios” re
daktorių daiL Miką šileikj. Dė
kui valdybai ir visiems tos or
ganizacijos nariams.

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

ĮRĖMUOJAME PAVEIKSLUS

AVALON GALERIJOS 
"The Ultimate in Collecting and Gift Giving*’

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

, A major c 
advancement „

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

SIDEWALK SALE - IŠPARDAVIMAS 
įvyks liepos 24, 25 ir 26 d. 

Išsikirpkite ■■■» MM mm Mm ama
SU ŠIUO KUPONU. M .-

- - t. ■ ? v - t- - A

30% nuolaida perkant virs S300.00 
20% nuolaida perkant virs $100.00 
10% nuolaida perkant iki $100.00 

rinkinius.

MARKET DAY
SUNDAY, JULY 20th 

10 a.rn. to 5 p.m. 
DOLNICK CENTER 

6122 N. California, Chicago
All New Merchandise. House
wares, Gifts; Free Admission 

and Free Park..
Sponsored by

Pioneer Woman

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: 1

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cernudc Road Chicago, HL TeL Virginia 7-7741

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 namų pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600
Independently owned and operated

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE J 

6529 So. Kedzie Ave.

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

e ir> — Redakt. Juozas Pronskus, 
Lietuvių žurnalistų Sąjungos 

os lizdu 1 narys> vienintelis Klaipė- 
-■'dos krašto Atvadavimo komite- 

var- to narys gyvųjų tarpe, anksti pa- 
Jie turi, vasarį išvyko pas dukrą ir žentą

prenumeratds pratęsimą 
$5 auką. '

— Pavergtų tautų kilmės! 
amerikiečiai Čikagoje renkasi 
protestui prieš Sovietų okupaęi- 
ją šį šeštadienį .liepos 19 d., vi
durdienį Daley .Plazoje, Čikagos 
vidurmiestyje.

— Zarasiskru klubo valdybos 
posėdis buvo liepos 12 d. Petro 
ir Onos Blėkių namuose (kiemo 
pievelėje). .Nors ne visi valdy
bos nariai atvyko, bet buvo ap
tartas gegužinės parengimas. 
Gegužinė įvyks rugpiūcio 17 d. 
Vyčių sodelyjė? Buvo prisimin
ta ir apie Žarasiškių klubo 45 
metų gyvavimo parengimą, ku-; 
ris įvyks spalio. 18 d. Šaulių sa-| 
Įėję. Bus meninę programa, pa- 
sk aita,vakarienė ir šokiai.

f’ ’ . '— šokių šventės proga Chica
goje buvo žmonių, atvykusių iš 
tolimųjų vietovių. Čiurlionio 
Galeriją, Ine., aplankė šie lietu
viai: Dana ir Vida Ruokiai-iš Los 
Angeles; Vincas Štokas iš Los 
Angeles; Elvyra ir Arvydas 
Kfausai iš Alberta’, Kanados; 
A. Ruzgas iš New -Yorko; Algis

Glodas iš Hollen, Mass.; Alf. 
Pranskevięius iš Worcester, j 
Mass.; Jakusavai. iš Sarasota,; 
Fla.; Markevičiai iš Worcester, t 
Mass.; A Kirstenai iš Roches-į 

į ter, N-Y.; Roman Siciūnas iš| 
: Omaha, Neb-,, su dukra. Galeriją 
lankė ir vietos liettivįai. M. Š. Į 

j — R. Liet. , B-nės Marquette

Parko apylinkės nariai prašomi 
dalyvauti liepos 19 d. 12 valandą 
Pavergtųjų Tautų savaitės pro
ga rengiamose demonstracijose, 

j kurios įvyns miesto centre — R.
Daley Plazoje. Valdyba

— Horoscopes or Astrologies 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St, Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 or 
925-8392. Professional Member

Į kmerican Federation of Astro- 
jtfgers. (Pr.)

į jį reikia įkUjucąj neslidžias jienų, jų skaitytojų, bendradar- 
juristas. Tokios jljęStos 
geidaujamos ir^gįgądy
vonios. Maudantis mažiems vai-, kėjimu: 
kams .nepalikti jų yienų nė mi 
nutei. '

* V is us vais t us reikia užra-
rinkti ir juos saugoti nuo ma
žų vaikų. Į!

* Įėjimą, laiptus ir koridoriai dūodam 
gerai apšviesti
, • šiemet yra labai karštą’' Canada, ROH 0Y0.

T h C* •
vasara. Pagal šimtmetinį k^j _ Elzbieta^ Kardelienė iš 
lendoiių, tai reiškia, kad sęf.Montrealio, buvusi Lietuvos 
kanti žiema bus gili ir šalt^L Valst. Operos primadona, kurį 
Jei atsiminsim tai pažiūrėsim (laiką gydėsi Verdimo ligoninėje, 
ir pamatysim.

© N. S. Gustin Bendrovė pra
dėjo gaminti akinius, apsaugo- 
jančius akis nuo ašarų plaus
iant svogūnus. Akiniai — Onicąi 
goggles — pardavinėjami po 
Jie tinka ir ant vidutinio dydžio 
akinių. M. Miškinytė .

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

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu. ’

Autoriaus adresas:
7114 S. Campbell Avė.
Chicago,’ IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

They < it
' The Overnight Wonder" 

® for constipation. ©
Are you uncomfortable with your laxative? Then me^f 

the little white pill they call “The Overnight Wonder’-’ Jus* 
one pill at bedtime safely, surely stimulates your system> 

natural rhythm. Overnight. So in the morning, you’re 
on the bright side. Comfortably! It’s 

t anod Ceding.
What is ’’The Overnight Wonder’’? 

L. P«|ls- That’s right —pills from 
F* I frxr the white box. *

Use only as directed.

Dresden 
Lladro 
Kristalas

14 K. Auksd — Sidabro —

Tik 10% nuolaida už “collectables’
Dar speciali grupė įvairių daiktų išparduodama net už pusę kainos. 

Kuponas galioja iki 1980

^ETnhghborhood^H
REALTY G.7CXJP

U.S.AT fcsoS
We’ll help you make the right move.

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
© Mokslininkai tyrinėjo avi- lionį, gyv. Eldešburį(,‘*Md., ra

žų augimą, brendimą ir nokimą. Į gauti' įvairių kraštų alų. Iki šiol 
Jie surado būdą, kaip išauginti pie ragavo 1,244 alų rūšis iš 62 

valstybių. Jie numatė ragauti 
2,000 alaus rūšių iš 100 vals
tybių. . ; .

e Neįtikėtina, bet -'-dėl nelai- 
' mių namuose kiekvienais 'me- . 
’ tais' miršta 27,000 asmenų, o I 

apie 4 milijonai būna sužeistų. - ‘ '■
Daugumos šių nelaimių išveng
sime, jei būsime atsargesni ir -----į
atsinūnsūne: J| TR JJ M P A I . , „,l

* Verdančiam valgį įvairius ■ ■— ...  - —
pavojus sudaro virimo bei kep;-j , 
mo krosnis, gi nukenčia visi šei- Į
mos nariai, kai nua jos užsidega _ Walter K. žemgulis iš Chi- 
v^sas °a»^as- _ ' cag°s Šiaurės vakarų parėmė
SMP sužeidimų yvjyksta su Naujienų leidimą $15 auka pra- 
įįŠ^iĮ^ais maišytuvais ir blen- tęsiant prenumeratą. Dėkui.

fteUdąj^Įtyti
1pagal tją’LelgtUiM?launah t elekt-

s.j;‘¥įešęjqį; Sveikatingv- 
yb'af;šėkiningai išbandė

į mt- 
eiįęįąffčią? Sėkmingai.

© Hi] liai^bėa ikitokie revoliu
cionieriai propaguoja “organiš
ką” maistą, išaugintą be chemi
kalų ir be pesticidų. Nobelio pre
mijos laureatas ^orman Borlaug 
pareiškė, kad be dirbtinių trąšų 
ir apsaugos nuo kenkėjų chemi
kalų ūkininkai pajėgtų užauginti 
tik pusę dabartinio derliaus. Ne
naudojant šių dalykų, žymiai 
padidėtų maisto produktų kai
nos, o’ tuo pačiu ir infliacija.

• Pirmąjį apmokamą greit
kelį pastatė persai 2000 metų 
prieš Kristaus gimimą. Tai buvo 
kariuomenės kelias tarp Babilo
no miesto ir Sirijos,

• Edis Budelis, Kazimieras 
Rąžulis ir Gordon Matulionis iš 
Maryland valstijos pasižymėjo 
kaip pasaulinio masto alaus ra
gautojai. Kiekvienos savaitės 
antradienį jie sueina pas Matu-

Tuo reikalu jums gali daug 
^ padėti teisininko Prano ŠULO 
M paruoštą, — teisėjo Alphonse 
j, WELLS peržiūrėta, "Sūduvos” 
4 išleista knyga su legališkomis 
'j formomis.
SI Knyga su formomis gauna 
/ ma Naujienų administracijoje, 
M 1739 South Halsted St., Chica 

go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

— Mikas Kajus iš Pilsen apy- kėliu iš Chicago į Cievelandą 
linkės,. Mažosios Lietuvos Lietu 
vių Draugijos veikėjas, lankėsi maiše ranką, pareikalavo auto- 
Naujienose.; Dėkui už vizitą, busą pasukti į Washington, D.C. 
naudingus pokalbius, ankstyvą Pasisakė, kaddabarjis atsakin- 

užį gas už keleivius.
1; Pagrobėjui nuėjus į autobuso 
I galą, vairuotojas su CB radiju 
šaukėsi, pagalbos. Jo prašymą 
išgirdo sunkvežimio vairuritojasj 
ir pranešė Indianos valstijos po-j 
lici j ai. Policij os mašinai priar- 
tėjus, vairuotojas visai sulėtino 
važiavimą ir užpuolėjas iššoko 
iš autobuso, bet buvo suimtas.!

Čia prasidėjo autobuso vai- 
ruritojo bėdos. Greyhound kom
panija yra uždraudusi vairuoto
jams turėti CB ir kitus radijus 
autobuse. Už tą prasižengimą jis 
dabar suspenduotas 10 dienų. 
Tas jam kainuos apie $700.

— Negaliu patikėti, sako vai-' 
ruotojas Wayne K. Thompson/ 
53 metų amžiaus. — Aš dabar j 
turiu daugiau bėdų,-negu auto 
buso grobėjas.

tinai’ ištraukti iš: elektii
* Daug nelaimių!j^|^itnka 

tojant neaštrius-’p^Įips

Birželio 16 d; Greyhound auto 
busų vairuotojas vežė 32 kelei 
vius Indiana (Ohio) Turnpike

daugiau avižų trumpesniu lai
ku. Aviža yra labai svarbus žmo
gaus mitybai javas ir užima 
penktą vielą visų javainių pa
saulinėje rinkoje. Daugiau už 
jas sunaudojama ryžių, kviečių, 
kukurūzų ir miežių.

• Daugelis nustebs, kad labai 
jautrūs įrengimai reikalauja ab
soliutaus švarumo, bet juos rei
kia valyti nenaudojant muilo 
•miltelių ar kitokių priemonių ar 
šepetėlių. Jie plaunami lėkščių 
bei indų plovimo' mašina. Gal 
dėl to, sumažėjus erdvių tyrinė
jimo programoms,-*. ■Lockheed 
Missiles j& Space BendrcĮįvėįjjrp| 
dėjo gaikiint^^tobuljnt'ais 'imtų 
plovimo imašihi^^ s

• Peįicilinas arbąy^inlibioti- era varomus įrankius, reikia bu
kai yra;............. ‘ 1
medžiaga, 
bakterijjs 
bakterijos ntap^: atsparios anti 
biotikam:
mri Tarr 
kitokiu baktėtiįjų’^aganiinta 
džiagą,

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

J SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Ir kitiems, kurie tuoa
- j,5c darbus dirba. £

SLA — Išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
/ \ ' apdraudę savo nariams.
Jį SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na- 

narna patarnauja tik savišalpos pagrindu.

4. : Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali
j ' Susivienijime apsidrausti iki $10.000. ________

ė SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
A ' - Insurance, kuri ypač ūaudinga jaunimui, siekiančiam J aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

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

M SLA — kuopų vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
/ į savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie JumsJ mielai pagelbės i SLA IslrašytL5 ’CF • , - -5 Galite kreiptis ir tiesiai J SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANC8 OF AMERICA
K Nsw York, N. Y. 10001
J 907 W. XXh M.
5 Tot dll) 54J-221*

HOMEOWNERS POLICY

State Farm Fire and Casually Company

AAMAA MAI




