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Over One Million Lithuanian 

In The United States

BOLIVIJOJ KARO VADAI NUVERTĖ VALDZI
; . SVAJONIŲ TIKĖTAS BUVO TIK 
f? KONVENCIJOS GRAŽUS BANDYMAS
? ’ NEBUVĘS .PERDAUG AKTUALIU VICEPREZIDENTO 

KLAUSIMAS RESPUBLIKONUS DAUGIAUSIA SUJAUDINO
DETROITAS, Midi. — Pąsi- '■'••■ -

baigus respublikonų konvencijai RUSAI NEPATENKINTI REA- 
Detroite ir patvirtinus Reagano- GANO KARINE PROGRAMA 
Rush tikėtą prezidentiniams rin-j MASKVA. _ Sovietų spauda 
Irimams, besidomintieji politika ketvirtadienį peikė respublikonų 
stebisi, kodėl buvęs prezidentas platf0rmą ir kandidato į Baltuo- 
Gerald R. Fordas atsisakė kąn- RQmlls Ronald Reagano Pa- 

jdidaiųoti.. viceprezidentu,, nešu- žadus sustiprinti Amerikos ka- 
dąrė su Ronald Reaganu svajo- ’į-imus dalinius ir juos apgink- 
nių. tikėto,-nors Tjuvo taip arti iuoįį moderniausiais ginklais, 
susitarimu, kad televizija ir kai. prancįj2ų spauda tai vadina 
;kurię laikraščiai paskelbė įvy-; Amerikos grįžimu į vadovau-

Įjančią vietą pasaulio politikoje, 
i Agentūra TASS savo praneši-

kusiu faktu.
Nors buvęs prez. Fordas dar;

pneš konvenciją- buvo pakarto-. me spaudai Reaganą ir jo par- 
pareiškęs nekandidatuosiąs, tiją vadina didžiųjų interesų

i_ vlc^Pre^^en^° vietą, tačiau) krašto viduje gynėjais ir domi- 
noJaUs gubernatdrius James Suavimo užsienio politikos šali-

Thompson pasiryžo sudaryti] ninkais, tačiau /Amerikai, pra- 
Reagano-Fordo svajonių tikėtą.1 
Jis visą laiką buvo derybų tairpi- 
ninku. Nesusi tarus, Thompsonas 
pareiškė: “Tai buvo gražus ban
dymas .- _• ___ 1 ju<#, r^pubŠfcopų. pJartijpj^fa^iįįri.-

lenkti Sovietų Sąjungos apsi
ginklavimą nepavyks.

Prancūzų spauda džiūgauja
R. Reagano laimėjimų. Kartu su

Po keleto pusiau viešų posė-į reiškia jaunimo • balsas. Ji tūri 
,zxų paaiškėjo, kad buvęs Prezi-- dėmesyje Jaunuosius respubliko- 
dentas Fordas "reikalavo perdaug1 
privilegijų bei įtakc's JAV vice
prezidentui. Pagal, jo koncepci
ją, prezidenfeė'. teptų Ąik super- 
diręktoriujni,? ą visas * svarbiau
sias .adnąinįstta^'os i. - pareigas 
perimtų^vįcęprgžidentąšx?bėi jo 
įstaiga. Be. kitų.’ pareigų, rvįce- 
prezidehtas: turėtų prižiūrėti biu
džeto^ įstaigą, ■„ ryšininkus "Ąsų 
Kongresu ir.turėti įtakos į vals
tybės sątigūmo instituciją.’, Jo 
įtaka turėtų reikštis, ir paren
kant asmenis į kabinetą. BuvĄs 
prez. Fordas taip pat reikalavo, 
kad į naująją administraciją

nūs ir. Young Americans for 
Freedom organizaciją.

.Fi^Rmo^-GUBERirĄ^ą- „ 
Sius NfJRl TVARkdS

, •Jis*’- ,
ĄI&MI, Fla.—. U^idos guber

natorius* .; yra;. pąsi^žęs 'įtžes ti

Liberty CiĮy.'ijįš-yęa pasiryžęs 
vesti. į teisiną kiekvieną triukš
madarį, kuris kliudys/ policijai 
ar nacionalinei gvardijai. ■

Ketvirtadienio vakare 8-juodi 
prieaugliai pajėgė pasigriebti ke
leivius .vežantį-autobusą ir buvo 
pasiryžę išmesti kėfeįvius ir sąvą- 
valiauti Miami gatvėse, bet poli
cijai pavyko juos apsupti ir nu
ginkluoti. Visi buvo surakinti *■ •

būtų įtrauktas būyęs Valstybės 
sekretorius Henry A Kissįngeris. 
Jau vien šis dalykas sukeltų de- 
finiojo sparno mpublikonus ir reį M . nu
Svajonių tikėtas taptų košmaro! ............ - -- -
tikėtu.

Daugeliu atvejų derybas vedė 
Reagano štabo nariai — kam
panijos vedėjas William Casey, 
Richard Wirthlin, ir Edwin 
Messe III. Fordą atstovavo — 
Henry Kissingeris, Alan Green
span, John Marsh-ir Bob Barrett.

— Amerikoje FBI negali sekti 
telefono pokalbhj be teismo lei
dinio, bet šiaurės Anglijoje turi 
didelę stotį, kurioje‘gali klau
syti daugelio telefonu pasikal-

• bėjimus. C

vežti į teismą. Policija turi ge
ras susisiekimo priemones, gavo 
reikalingos pagalbos iš naciona
linės gvardijos ir visus autobuso 
grobikus greitai, apraminoi. \

DIDELĖ KAITRA TRUM- 
PINA GYVYBĘ

DALLAS, Texas. — Ketvirta
dienį nustatyta, kad Dallas-Fort 
Worth aerodrome temperatūra 
buvo buvo nemažiau 100° F per 
ištisas pastarąsias 25 dienas.'

KALENDORELIS
Liepos 19: Aurėją, yincentas 

Paul., Tanga, Sluoksnė, Darsū- 
nas, Ilgūnas.

K '
Liepos 20: Severą, Česlovas, 

Aukštuolė, Tuopa, Anis, Al
vydas.

• v
Liepos 21; Prakseda, Laury

nas, Lasota, Gėlė, Rimvydas, 
Skiragis. < " ’ TT -

Šaulė teka 5:32, leidžiasi 8:21.

Oras šiltas, lis.

Chicagos burmistre Jane Byrne dalyvavo Lithuanian Plaza Court džiaugsmo' šventėje. 
Greta jos stovintis senatorius Frank Savickas nupirko’ jai lėlę, o ji pirmam pasimaišu- 

' ’’ siain rimtam Įvyru i tą lėlę dovanojo. „ j'

VALDŽIĄ PAĖMĖ PĖSTININKU ' 
IR AVIACIJOS KARO VADAI

VALSTYBĖS DEPARTAMENTAS NUTRAUKĖ VISĄ 
EKONOMINĘ PARAMĄ BOLIVIJAI

LA PAZ, Bolivija. — Oficia
liai paskelbta, kad ketvirtadienį, 
liepos 17 d., trijų ginklų rūšių 
vadai nutarė paimti krašto val
džią, atstatyti tvarką sostinėje 
bei kitose vietose ir neleisti bir
želio 29 d. laimėjusiam klasto
tus rinkimus paimti į savo ran
kas valdžios vairą.

Ketvirtadienį paskelbta, kad 
kraštą valdo pėstininkų ir avia
cijos karo vadai. Sutarta suda
ryti trijų karo vadų komisiją, 
bet tuo tarpu karo vadai dar ne-

Ųpaskyrė. trečiojo kariškio į ko
misiją kraštui valdyti.

BARBARAI BUSH RŪPI 
VYRO POLITINĖ KARJERA
DETROITAS. — Tikrumoje 

viceprezidento pareigoms buvo 
12 kandidatų. Tryliktasis — bu
vęs prezidentas Gerald R. For
das, pastarąsias dvi dienas ve
dęs derybas su R. Reaganu bei 
io štabu, buvo pats stipriausias 
ir jaudino daugelį George Bush 
šalininkų. Ypatingai jaudinosi jo 
žmona Barbara, atvykusi kon- 
vencijon su dviem iš 5 vaikų.

Ponia Barbara Bush yra labai 
j simpatiška, atsidavusi savo šei- 

Birželio 29 d. laikinai prezi- į mai, vyro politinei karjerai ir 
dento pareigas einanti Lidia.! Amerikos gerovei. Būdama 19- 
Gueiler pravedė prezidentinius ■ 
rinkimus. Daugiausia balsų ga
vo Šilęs Zuazo, bet jis negavo’ 
tokios daugumos, kaip įstatymai 

į reikalauja valdžiai paimti. Ant- 
Iroje. vįetojęUuyo Victor Paz Es- 
tensoro. Laikinoji prezidentė Li- 

...... dia Gueiler paskyrė rugpiūčio 
. Į 4 dieną antriems rinkiniams. Ji 

. norėjo, kad balsų persvara gale- 
Rusija. — Ąmęrį-|yra surišta su Maskvos olimpia-i kariai, bet po pietų valytojai nuspėti, kuris kandidate*.

J^Smbasada ketvirtadienį pa- da. Amerika griežtai -protestuo-; davo žymiai mažiau sidabriniu' ^uUS d^^au larPu
’ • • - ......................... * " t ’j kariai buvo nepatenkinti Zuazo

i u /-- . , i I kandidatūra. Jie negalėjo leisti.Pradėjo dabotu ar kuris ma-’ , x !' ’ * - /kad j tarptautinis komunistas
-v . v . 1 , . . ., >H. Šilęs Zuazo taptų Bolivijosneissmesa i kambarius, bet va-r . . , 1 - •’I prezidentu.

Sukilimas prieš buvusią Boli
vijos vyriausybę prasidėjo ket
virtadienio rytą. Maistas pradė
tas Trinidad mieste, esančiame 
60t) mylių aštunioje nuo sosti- 

t- i . j. .. . nės, į šiaurryčius. Trinidad karoKiekviena diena ns aiva-; , . : . , . . 2' ’ . vadas paėmė vietos admmistra-
... . įeĮefpnu praneš kad visa 

Trinidad miesto ir provincijos 
vadovybė yra vietos karo vado l 

i Žinioje. Netrukus tas pats karo 
vadas telefonu susisiekė su pre- 
zidnte L. Gueiler. Jis pranešė, ką 

! jis padarė Trinidad provincijoje. 
I Prez. Gueiler sutiko tuojau atsi- 
I statydinti ir vyriausybę perduoti 
i vietos karo vadovybei. *
I Premjerė sukvietė kabinetą ir 
norėjo patirti, kokie turėjo būti 

‘sekantieji; žingsniai. Ministe- 
■ riams besiaiškinant padėtį kraš
te, į prezidentūros rūmus, kur 
posėdžiavo ministerial, pradėję 
veržtis civiliai apsirengę, bet ge- 

. , . , , ...... .'rai ginkluoti kariai. Netrukusprivalo visus darbus dirbti, jei . , . .1 i buvo apsupta visa preziden
tūra.

Ketvirtadienio vakare paaiš 
kėjo, kad persvarą organizavo 
gen. Luis Garcia Mcza, Bolivi
jos karo jėgų vyriausias vadas. 

! Kol marinai mėtys sidabri- Antruoju perversmininku buvęs 
nius šaukštus į atmatų statines, Į gen. Waldo Bernal Pereira, Bo- 
visi turės sidabro ieškoti. Jis Hvijos aviacijos viršininkas, 
tapo' gana brangus, kad galėtų Turėjo būti praneštas ir tretysis 
mėtyti.

PRAŠO OLIMPIADOJE VISAI 
NEKELTI AWlIKOSimiAVOS
IRANO PARTIZANAI SUĖMĖ DAUGIAU KARIŲ 
_ IR PLANUOJA JIEMS SKUBŲ TEISMĄ

BAUDŽIA Už SIDABRINIŲ
ŠAKUČIŲ MĖTYMĄ ' 

"TjEIGER STOVYKLAtN.C;^- 
Karinė vadovybė pastebėjo, kad 
pradėjo dingti sidabriniai — 

j peiliai, šakutės ir 2_ 1U.___
Į Sidabrines šakutes gaudavo visi 
1 Varini V. oi

siuntė dar vieną raštą, kuriame'ja prieš rusų įsiveržimą į Afga- ’ šaukštų ir peilių. 
prašą^Sovietų vyriausybę jokiu nistaną ir nenori nieko bendro1' p- 1,!j '
būgu' nenaudoti Amerikos vėlia- turėti su Maskvos olimpiada.! pinas neprisikrauna kišenių ir 
vgs Maskvos olimpiadoje. Praei- JAV nori, kad Maskvos olimpia-• į "j_ • Į______LC
tą antradienį JAV vyriausybė dos pabaigoje nebūtų Amerikos, giliu nepastebėjo. Niekas, rodos,

1 metė Smith kolegijos studentė, 
Barbara ištekėjo už George 
Bush ir 35 metus kartu su juo 
gyveno septyniolikoje miestų, 
keisdama butus, bei namus net 
28 kartus, vyrui vis kopiant aukš 
tyn politikos laiptais. Ji tikisi 
sausio mėnesį persikelti į Ame
rikos viceprezidento oficialią būs 
tinę.

I Barbara yra buvusio i McCall 
žurnalo leidėjo Pierce duktė. Ji 
kalba švelnia Teksas gyventojų 
tarme. Net pasklidus gandui, 
kad Fordas, o ne jos vyras, yra 
pakviestas viceprezidentu, ji iš
laikė reikiamą lygsvarą.

pasiuntė raštą Tarptautiniam 
Olimpiniam komitetui ir prašė 
Maskvoje jokiu būdu nenaudoti 
Amerikos vėliavos, nes JAV ne
dalyvauja Maskvos olimpiadoje.

JAV protestuoja prieš Sovietų 
karo jėgų įsiveržimą į Afganis
taną ir prašė atšaukti iš ten vi
sas karo’ jėgas. Sovietų vyriau-

vėliavos.
TEHERANE TEBEAREš- 

TUOJA KARIUS

TEHERANAS, Iranas. — Ira-i^ėjo geras amerikietis farme- 
no vyriausybė paskelbė, kad!rvS- p- • - _ ■ 
paskutinėmis dienomis Islamo.žinodavo savo kiaulėms išsivež-

sidabro nevogė, o peilių ir šaku
čių būdavo vis mažiau ir ma- 

; žiau. ..
•Į Marinai nerado, bet jiems pa

revoliucinio ko'miteto partizanai 
suėmė didoka skaičių kariu. Tar
dymai rodo, kad keli karininkai

DABARTINĖS NUOTAIKOS 
PALANKIOS REAGANUI

PRINCTON, N- J. — Visuo
menės nuotaikų tyrimo institu
tas, žinomas Gallup vardu, 
klausinėjo balsuotojus ir priėjo 
išvados, kad šiandien jų bent 
43% balsuotų už Reagan-Bush 
tikėtą, o už Carter-Mandale ti
kėtą tik 34%. Nepriklausomas 
kandidatas John Anderson, ku
ris dar neturi partnerio, gautų 
16% balsų. 17 balsuotojų dar 
nėra apsisprendę.

ti maisto likučius, sumestus į ke
lias statines. Jis šėrė savo kiau
les. Kiaulės suėsdavo duoną, mė
są ir daržoves, bet joms buvo, 
nereikalingos šakutės. Jos palik-' 
davo didžiausias krūvas sidabri
nių šaukštų ir peilių. Ūkininkas 

praneša, atvežė į valgyklą statinę sidabri- • 
kad teisėjai netrukus pradės teis- nių peilių ir šaukštų.
ti suimtus karius. Prezidentas! Sekančia diena seržantas lie-!

I *• * I
Bani Sadr negali leisti, kad Ira-ipė dviem marinams išrinkti iš’ 
no kariai, prisiekę ištikimybę bačkos visus sidabrinius šaukš- 

Atrodo, kad Maskvos olimpia- krašto prezidentui, dalyvautų'tus ir peilius. Marinai atsisakė 
dos pradžioje Sovietų valdžia į sąmoksle prieš patį prezidentą, j tai daryti, 
sutiko nekelti JAV vėliavos. Am- ”*-' ° J = -
basados parašyti laiškai galėjo

sybė nesutiko atšaukti savo ka-'aymai r°O°- Kaa Keu Kannmnai 
ro jėgų, todėl JAV ir nedalyvau- i,r net kareiviai buvo pasižadėję 
ja Maskvos olimpiadoje. Be to, Pu^ imano Chomeinio gyve- 
Sovietu kam vadovybė siunčia 
lėktuvus ir malūnsparnius kal
nuose gyvenantiems afganista- 
niečiams naikinti.
PABAIGOJE NORĖJO KELTI 

JAV VĖLIAVĄ '

namą vietą, jį suimti ir sušau
dyti.

Teherano radijas,

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $603.

pasmrąsras menas.. paVeiku rusus, nors paruošia- 
Texas valshjdjė visuomet buvo aQrhaį .{an hlK.n nrad(M; 
šilta, bet šią vasarą karštis bu
vo pats didžiausias. Užrašai 
rodo, kad lame pačiame aero
drome 100 laipsnių karštis tęsėsi 
25 dienas tiktai 1952 metais.

Associated Press biuras šiais 
metais registruoja karščio sukel
tas ankstyvas mirtis. Pradžioje 
biuro nariai nekreipė į jas dide
lio dėmesio, o dabar visiems tar
nautojams įsakyta apie tai pra
nešti centrui. Daugelis nustebs, 
kad iki ketvirtadienio imtinai 
19-oje valstijų nuo karščid jau 
mirė 935 žmonės. Daugiausia 
nukentėjo Missouri gyventojai. 
Ten nuo karščio šią vasarą jau 
mirė 234 žmonės. Tuo pačiu me
tu IDinois valstijoje nuo kaitros 
mirė 52 gyventojai. Spėliojama, 
kad patys didžiausi karščiai jau 
praėjo. --

miėji darbai jau buvo pradėti.
Dabar aiškėja, kad Sovietų 

valdžia vis dėlto norėjo iškelti 
Amerikos vėliavą pačioje olim
piados pabaigoje. Jie no'rėjo iš
kelti didelę Amerikos vėliavą ir 
pasakyti šiuos žodžius: “1984

Ix>s Angeles olimpiadoje”.
Valstybės departamentas už

protestavo ir prieš šitokį Ame
rikos vėliavos naudojimą Mask
vos olimpiadoje. I-cs Angeles 
olimpiada yra dar gana toli, už 
ketvėrių metų. Niekas dar neži
no, kaip ta Los Angeles olimpia
da bus organizuojama. Sovietų 
valdžia jau dabar paskelbė, kad 
rusai kenksią.

Sovietų valdžiai šiandien la
bai svarbu parodyti, kad Ame
rikos vėliava kokiu nors būdu

. Būk, tai nesančios 
Bani Sadr asmeniškai išklausi-j marinų pareigos. Jie buvo suimti 
nėjo suimtus karininkus, norint'ir nuvesti teisman. Ten buvo 
įsitikinti, ar jie iš tikrųjų ruo- jiems paaiškinta, kad marinai! 
šiamarrie perversme dalyvavo.

Tardytojai įsitikino’, kad su- seržantas įsako, šaukštus iš bač- 
imami kariai buvo premjero Ša-'kos išimti atsisakęs marinas ga- 
fur B’achtiari politikos šalinin- vo 30 dienų kalėjimo, o antrasis 
kai. Bachtiari dabartiniu metu pasižadėjo ieškoti sidabrinių 
tebegyvena Paryžiuje, bet iki šaukštų šiukšlių statinėse, 
šiol jis turėjo ryšius su kariais,) 
ištikimais buvusiam šachui.

— Irano Islamo parlamento 
mulos pataria valdžiai nešau
dyti suimtų kareivių, nes nebus 
kam mulų ginti.

— Sovietų saugumiečiai įtiki
nėja policininkus, kad kiekvie
nas šeštas užsienietis, atvykęs 
į olimpiadą, dirbs Sovietų sau
gumui.

— Kas nedirbs Sovietų saugu
mui, tai dirbs ČIA naudai, — 
tvirtina policijos vadai.

generolas, bet ketvirtadienį va
kare dar nežinojo jo vardo, nes 

—- Jasir Arafatas kviečia pa- buvo trys kandidatai.
lestiniečius kovoti prieš Libano J 
krikščionis, nes paskutiniu metu 
jie įsistiprino keliose svarbiose 
vietose.

Prezidentūrą apsupę kariai su
ėmė prezidentę Lidią Gueiler ir 
kitus ministerius. ir uždarė tuo
se pačiuose namuose. Suimtieji 
ministerial kelias dienas bus už
daryti, kol kraštas aprims ir ka-— FTieš 10 dienų Kazachstane 

nukrito'keleivinis Sovietų trans-! rių komisija galės pravesti tei- 
porto lėktuvas, 163 keleiviai singus įstatymus krašto prezi- 
žuvo. ' dento rinkimams pravesti. Jeigu i

kas bandytų ardyti tvarką, tai 
bus sunkiai baudžiamas.

Trys karo vadai yra pasiryžę 
valdyti kraštą ir pravesti teisin
gus rinkimus. Pravedę rinkimus, 
kariai atiduos krašto valdžią iš
rinktam prezidentui.

WASHINGTON, DC. — Vals
tybės departamentas, patyręs 
apie Bolivijos karo vadovybės 
padarytą perversmą ir nutarimą 
panaikinti nebaigtus Bolivijos 
prezidento Linkimus, nutarė su
stabdyti visokią paramą Bolivi
jai. Krašto apsaugos reikalams 
Bolivija kiekvienais metais gau
davo iš Amerikos $6.1 milijono 
militarinės ir techninės para
mos. Bolivijos valdžia gaudavo 
ir daugiau įvairios paramos, bet 
ir ji bus sustabdyta, kol kariai 
bus valstybės priešakyje, o mi
nisterial kalėjime. JAV turės 
gauti liudijimą, kad Bolivijoje 
gerbiamos pagrindinės žmogaus 
teisės ir garantuojama žodžio, 
spaudos ir sąžinės laisvė.

X



ARAS IR VORAS
p;.

FORMOS

Kauno pilis

JAV-bėse, tačiau, ši sena tes
tamentu sudarymo forma, be mentas yra jo ar jos testamen-

Senatas sumažino tą sumą iki i ir Vak Vokietijos konipensa.

vienintelį lietuvių din. description and approxr j 
įduvos” elidini — mate market value). j

vra

— Bet, tamsta, čia yra skubus

neva-

JŪS KLAUSIATE

liudi- 
mirš-

holus — visas 4“ grafien — 
įrašyti). Tai visas dokumentas 

y Į autoriaus ranka parašytas.

liudininkams
(paprastai dviem).

Prie daktaro

—- Ponas daktaras labai užim-

H. Furmaniak rašo, kad jis 
gyvena’iš Soc. See. gaunamų

see ns for 

financing 

AT CUK 10W RATES

|4.7 bilijonų.”

TO TlTi-VOUW INCOME

kyti nuo jo patarnavimo, tik 
sumokėti už patarimą ir paieš 
koti kitą advokatą - teisinin
ką, kurio honoraras bus ma
žesnis.

cijas. Norintieji lietuvių kal
ba socialiniais reikalais pata
rimų, galite kreiptis į A;£ępu- 
lį, 3261 S.Halsted St, Chicago, 
liilinois- Kaimynas

kaip jis visėi nebūtų 
sytas. x -JH ■ -•

Bet būna atvejų, , kad

- >-
y * - •’ * -

* * *
KL. Jeigu jau aš turiu sura-i 

rašytą testamentą, kur aš pri
valai jo originalą laikyti?

P. Povilaitis

žaliukai” (“Everg- 
‘Auksiniai piliečiai 
Citizens”).
dauguma (81%) 

pageidauja, kad jų
dintų specialiu vardu (kaip 
jie angliškai pasakė: “no 

special designation at all).
pr. petitas

Socialinis draudimas ir aprūpinimas

IV metai
Redaguoja PRANAS ŠULAS

Liepos 19, 19X0

Klausimus ir medžiaga siysti: 4436 So. Washtenaw. Chicago, IL 60632

BENDRO NUTUKIMO ALIMENT ARINĖ - METABO-
LINĖ FORMA

Šios formos atveju neabejotinas genetinis faktorius. 
Paveldėjimo atveju, daug valgant, mažai judant, nutuki
mas išsivysto vaikystėje ar jaunystėje, sulaiko augimą, 
vystymąsi, brendimą.

Neretai vaikai paveldi net tėvų nutukimo tipą. Daž
niausiai šios formos nutukikas vystosi po 40 metų, nes 
po 24 metų kiekvieną dešimtmetį pagrindinė medžiagų 
apykaita sulėtėja 7—10%, mažėja fizinis aktyvumas, o 
mitybos centrų dirglumas nesiliauja. Todėl šiame nutu
kimo tipui charakteringa:

1) apetito padidėjimas; ,
2) persivalgymas;
3) energijos eikvojimo sumažėjimas,
4) nesaikingas alkoholio vaitojimas;
£) riebalų pasiskirstymas maždaug tolygiai, c 

masyvių formą atveju—daugiausia pilvo ir 
dubens srityje;

6) tik funkcinės CNS ir endokrinės sistemos su
trikimas.

Kai kurie autoriai skiria: 1) Plestorinį ir 2) Ane- 
mini šio susirgimo atvejus.

Pirmuoju atveju, nutukę asmenys energingi, sma
gūs, aktyvūs, geraširdžiai. Jų veidas raudonas, jie mėg
sta kaloringą, sūrų, pikantišką maistą, alkoholinius 
rimus. Tai dažniausiai vyrai. ~ 4

Antruoju atveju charakteringas didelio laipsnio 
tukuimas, ligoniai blyškūs, suglebę, nuliūdę, vangūs, 
judrūs — melancholikai. Tai dažniausiai moterys.

nu-
nė-

KOKIE TESTAMENTAI SUDAROMI BE LIUDI
NINKŲ DALYVAVIMO?

• . A -

Testatoriaus(ės) parašą turi 
patvirtinti savo parašais tie 
liudininkai.

4. Testatorius turi pasakyti 
liudininkams, kad tas doku-

liudininkų pripažįstama tik 
27 valstijose būtent: 1980 m. 
sausio 1 d. sekančios valstijos 

pripažįta holographinius tes
tamentus: Alaska, Arizona, 
Arkansas, California, Colora
do, Idaho, Kentucky, Louisia
na, Maryland, Mississippi, Mon

tas (nėra reikalo iškaiškinti 
jo turinį) ir

5. Liudininkais turi pasira- 
šyti esant testatoriui ir esant 
kiekvienam liudininkui.

Visi veiksmai turi būti at
likti. Jei bet kurio išvardinto 
veiksmą nebūtų padarytas, tai

tana, Nebraska, Nevada, New "visas testamentas hutų nega; 
Jersey, New York, North Ca- liejantis. Datos trukumas, ar

ba pasirašytas testamentas tik 
vieno liudininko, kai įsaty- 
nias reikalauja dviejų, panai
kina visą testamentą, vadinasi, 

sura-

rolina, North Dakota, Oklaho
ma, Pennsylvania, Rhode Is
land, South Dakota, Tennesee,

Į Texas, Utah, Virginia, West 
Virginio ir- Wyoming.

’ Holografinis * testamentas, 
tai yr.a toks testaineritŠš, turįs |

Alimentarinės formos nutukimo atveju pastebimi 
hiperinšuliniznio, hfpotiredzės, hipogenitalizmo ’reiški
niai. Endokrininės sistemos funkcijos sutrikimas predi -Į 'parašy ta datą, parašytas ir pa-! ninkas pradingsta arba

sirašytas ištisai darytojo savoj ta prieš testatoriauus iškelia-] 
ranka.

Bendrai valstijos įstatymai 
smulkmeniškai, reikalauja 5- 
kių punktų testamentui suda
ryti :

1) Testamentene būtina pa
rašyti datą, kada sudarytas.
2. Testatorius privalo pasira-

, . . .v-,-.. . v | švti pabaigoje, kompetentiš-
Nutukimo tipas vidurinis, is dalies svirsutims. gro k'iems liMillinkanls matan, 

teskinis; dvigubai, triguba pabarzdė, kabančios didelės 
krūtys, pilvas prijuostės pavidalo, neretai siekia kelius 
rankos ir pėdos mažos.

Diagnozuojast šios formos nutukimą, svarbu išsiai
škinti, ar persirgus anksčiau nurodytais predisponuo 
jaučiais susirgimais ir pasilikus neabejotiniams CNS su 
Likimo reiškiniams atsirado: 1) ryški bulimija ir poli 
dipsija; 2) mieguistumas; 3) angliavandenių apykaitos 
sutrikimas; 4) arterinė hipertenzija; 5) progresuojan 
tis.svorio augimas. Atskirais atvejais 2—3 mėnesių lai 
kotarpiu svori prieauga 10—30 kg. (25—75 svarų)..

Jei anksčiau minėtų simptomų atsiranda jau išsi
vysčiusio egzogeninio nutukimo fone, jie vertintini kaų: 
antrinis hipotalaminis sindromas.

(Išrauka iš Kauno Med. Instit. leidinio: Nutukimas)

sponuoja dar didesni riebalų susikaupimą. K
BENDRRO NUTUKIMO CEREBRINĖ — 

HIPOTALAMINĖ FORMA
Šios formos eiga sunkiausia. Susirgimą predispo- 

nuoja encefalitas, arachnoiditas, bazinis meningitas, ty
mai, skarlatina, gripas, angina, galvos traumos, psichi
nės ligos.

vinią amžinybėn, testamentas 
pasilieka galioje.

Norintieji!'plačiau sužinoti 
apie testamentų sudarymą, 
įsigykite 
kalba “Sūduvos” elidinį — 
KAIP SUDAROMI TESTA
MENTAI. Leidinys gaunamas 
Naujienų administracijoj. Kai 
na $3.00. Persiuntimui reikia 
pridėti 90 centų. pr. fab.

! KL. Daugelis pataria tes
tamentą laikyti taupymo ir 
skoliniišio bendrovės, banko 
vad. safety box’e arba šiaip | 
saugioje vietoje, kad po tes- 
toriaus mirties vykdytojas (ex
ecutor) lengvai galėtų rasti tes
tamento originalą. Kaip žinia, 
testamento originalas privalo 
būti patiektas teismui patvirf 
tinti (vad. probate court).

* * j
KL. Ar mano advokatui rei-j 

kia pristatyti bet kokius doku
mentus, kad jis surašytų ma
no testamentą) ? " Helena

ATS. Jis ar ji turi turėti 
jūsų turto balansą (vad. cur
rent list of. your assets), taip 
pat žemės sklypo, namų . apra
šymą ir turto rinkos, kaina (va

Skrajojo aras virš debesų, 
Aukščiau miškais apaugusių kalnų. 
Pagalios jis nutūpė ant nudžiūvusios šakos 
Ir gėrėjosi vaizdu iš aukštumos. 
Ten upės slėniuose vingiuodamos tekėjo; 
Čia pakalnėj pievos ir krūmai žydėjo, 
Visam pavasario grožyje linguodami nuo vėjo 
O ten toli pikta jūra, 
Kaip varno sparnas, juodavo paniurus;

—“Garbė tau,Jupiteri,kad nepagailėjai pastangų 
Ir man suteikei tokią jėgą sparnų, 
Kad nepažįstu nepasiekiamų aukštumų 
Ir kad galiu gėrėtis vaizdais iš aukštumos. 
Kurią pasiekt net nieks nepasvajos”.

—“Koks tu pagyrūnas, kaip žiūriu’V“ 
Jam voras sako prikibęs prie šakos, 
‘“Ar aš žemiau tavęs tupiu?” 
Aras žiūri: voras tikrai virš jojo kabo, 
Ištiesęs tinklą musėms sumedžiot* 
Kuriuo, atrodo, nori ir arui saulę ūžtamsot. .

—“Kaip tokioj aukštumoj tu atsiradai?” 
Klausia aras. “Ir tie, kurie išdrįsta 
Iki tokių aukštumų pakilti, 
Nevisuomet čionai nuklysta, 
0 tu be sparnų ir negali iškilti;
Kokiomis priemonėmis čia tu patekai?”

—“Aš prikibau prie tavo uodegos, 
Kai tu buvai žemai,
Ir tavo atneštas nusėdau ant šakos; 
O čia jau ir be tavo globos esu saugus. 
Tad nebūk perdaug tu išdidus
Ir žiūrėk, kad... “Čia viesulas staiga užėjo . 
Ir voras kalbos užbaigti nesuspėjo.
Vėjas nuplėšė vorą nuo šakos, 
Nunešdamas jį žemyn iš aukštumos.

f -

Į vorą panašus veikimas tų, 
Kurie be proto ir darbų 
Kyla į viršų, prikibę prie uodegos rėmėjo, 
Ir pučiasi tarsi jie žymius nuopelnus turėjo < / 
Bet pakanka vėjui- tik -pŪĖs^fe jšųpašąl^^|^ 
Kad juos nuneštų žemyn iš ąuĮtštūmų. • . “ • ■
Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOS pagal Krylo

vą, 217 psl., gaunamos Naujiense. Kaina. $3.

SOCIAL SECURITY PINIGAI 
YRA MŪSŲ VISŲ

Tame pačiame avaitrašty — 
Į Henry Furmaniak iš Chicagos 
| rašo apie Social Security, ku-l 
I rių svarbesnius sampratavr ,

SEPTYNIASDEŠIMT NUOŠIMČIŲ SUAUGUSIU 
MIRŠTA NEPADARĘ TESTAMENTO

Žinovai teigia, kad septy
niasdešimt nuošimčių suaugu
sių amerikiečių miršta, nepa
daro testamento. Tokiu asme
nų nuosavybė yra paskirsto
ma pagal veikiantį los valsti
jos lesiamentą. Kas, tačiau, kai 
<ada gali būti prieš mirusiojo 
norus.

• Tuo atveju, kad apsaugoti 
jūsų nuosavybę, kad ji būtų 
paskirstyta pagal jūsų norą ir 
pageidavimą, testamentų su
daryti yra būtina.

Ilinojaus Department of Ag
ing šią savaitę skiria kai ku
riuos patarimas, testamento 
sudarymo reikalu.

KL. Kaip aš galiu rasti ad
vokatą - teisininką, kuris ge
rai susipažinęs su testamente 
sudarymu ir nuosavybės plana 
vinių (estate planning)? Ek

ATS. Kreipkitės į Advokaų 
(Bar) asociaciją ar advokatų 
vad. Referral tarnybą jūsų gy 
veliamoje bendruomenėje ar
ba apskrityje.. Arba, klauskit 
draugų arba * giminių, kad re
komenduotų advokatą - teisi
ninką, kuriam jie turi pasiti
kėjimą arba į autorių knygos, 
kaip sudaromi testamentai (an 
vių kalba — tik viena), 
vių kalba —tik vienas).

KL. aš esu 65 m. amž. To
dėl įsigijau senior citizen’ I mus gja patiekiame: 

vardą dėl dviejų priežasčių,! — - - -
būtent:

1) Tai yra eufemizmas, benefitų, bet jis atkreipia visų 
padengti sunkų faktą. Aš esu dėmesį Į tai, kad tie $50 ar $60
“senas žmogus” ir laimingas 

ir džiaugtuose juo būdamas.
2) Seni žmonės yra jaūtres 

ni ir negali nuslėpti savo am
žiaus.

W. C. Butsai 
ATS. Atrodo,, kad Mr. But- 

sas atsako pats į klausimą 
kaip vyresnio amžiaus žmo

nės nori būti vadinami. Tuo 
reikalu yra visokių sugestijų, 
iš 19 valstijų skaitytojų. Vie
ni siūlo juos vadinti “Vyres
ni amerikiečiai (Older Ame
ricans), “Pensininkai pilie
čiai (Retired Citizens) ar 

“Visada 
reen’’ ar 
(“Golden 

Tačiau,
PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to ulartyl

2212 WEST CEZMAK XOaI>

PbniMri 7-7747

Quarterly 

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO

‘ KL. Ką pirmiausia reiktų 
daryti, kad gerą testamentą su
dalyčiau? Jonas

ATS. Pirmiausia pasitarki
te su jūsų apylinkėje gyvenan
čiu advokatu - teisininku, kad 
jis suplanuotų pagal jūsų no
rą turtą paskirstytų ir testa
mentą surašytų. Jig galės pa
tarti jums kaip nuosavybę, ne 
kilnojamą tuną (Real Estate) 
paskirstyti, patars ką parinkti Į 
į testamento vydytojo pošt? -ir 
jeigu yra paliekama didelė 
nuosavybę. patars
vykdytoju instituciją, 
banką arba patikėtinių 
*ovę (trust company).

SERVING CHICRGO AND SUBURBS,SINCE 4305
parinkti 

kaip 
bend-

KL. Kiek kainuoja suplanuot 
ir sudaryti testamentą? Bills

ATS. Už testamento supla
navimą ir. stidarymą honora
ras priklauso nuo to, kiek ad
vokatas - teisininkas sugaiš KAS DAUGIAU REMI INA — 
laiko. Dahartinig honoraras 
už paprasto Ifeštamento suda
rymą svyruoja nuo $35 iki $50. 
Daugelis advokatų - teisinin
ku paruošia du testamentus 
(tiek vyrui fr žmonai atski
rai), kad sumažintų honoraro 
išlaidas. Konsultacija, kuri 
trunka apie l/j vai., honora
ras svyruoja nuo S2— ?15, Tuo 
metu jūs ghtite teisės patarėjo 
paklausti kiek iš viso jis skai
tys honorarrt ož teMamentL 
paruošimą. Jeigu jum atrodys, 
kad advokato honoraras vra 
per didelis, jūs galite atsisa-

SOCIALINĖ APDRAUDA AR 
UŽSIENIUI PARAMA?

George Vondrak, Southwest 
News-Herald skaitytojas klau
sia to savaitraščio redaktorių: 
‘Amerikos žmonės serga ir pa 
vargo girdėdami kalbas, kad 
šio krašto Social Security fon
dai baigia išsekti.

Orteris taip ne 
galvoja,; kadangi jis dar ir da. 
bar išleidžia;: milijonus .dolerių 
užsienio’ paramai. Paskutiniu 
metu jis nori išleidi 15.7 ;bi1i- 
jonus užsienio pagaliai, bet

papildomos išmokos, kurias 
gavome šį mėnesį, tai nėra do
vana; neleiskime taip kalbėti 
bet kuriam politikieriui. Tai 
yra mūsų pinigai, kuriuos fedJ 
vyriausybė iš mūsų uždarbių 
atskaitė.

Kas atsitinka su tais pini- tas ir negalės priimti, 
gaiš, Jeigu jie buvo gerai ad
ministruojami, tai nebūtų jo-'ir svarbus reikalas, kuris liečia 
kių problemų. Mes visi žino
me, kad prezidentiniai rinki
mai bus už kelių mėnesių. Tas 
duoda visiems pakankamai 
laiko atsisėsti, pagalvoti ir 
apsvarstyti situaciją.
„Kai fed. vyriausybė iš dir- 

bačiųjų uždarbių atskaito ino-, 
kesčius, padeda juos ateičiai, 
bet vvriausvbė turi būti žmo
nių atstovų patikrinta, bet ne 
politikierių. Apie tai rimtai 
pagalvokime ir patys padary- 
kme asmenišką sprendimą.

pavojingą idiotą.
— Gerai, aš pranešiu dakta

rui, gal jis tamstą ir priūns. Ar 
tamsta esi tas ligonis?

* * Ą
Punktualus gaidys

— Gaidys, kurį tamsta vakar 
vakare man iškepei^ labai suga
dino mano vidurius: jau ketvir
tą valandą ryto as nebegalėjau 
miegoti I

— O, taip, tas gaidys ketvirta 
valandą visuomet prikelia.

— L. B. Socialinio klubo 
reikalų vedėjas Anatolijus

Čepulis artimųjų bičiulių tar 
pe liepos 16 d. atšventė savo 
80 metų amžiaus sukaktį. Jis 
gimė Kėdainiuose. Mokėsi Vii 
niuje. studijavo teisę Kaune, 
dirbo geležinkelių valdyboj. 
Bendradarbiavo Lietuvos Ži

niose ir Kaune leidžiamose 
Dienose. Iš tremties atvykę į 
Chięagą, jis buvo vienas iš 

Socialinio klubo steigėjų.
Daugeliui padėjo išrūpinti

Soc. See. pensijas. Dar ir da
bar jis padeda lietuviams 

išrūpinti bedarbio pašai 
pas bei Soc. See. pensijas, bet resnėnis šeimoms. .T

Dialogas Maskvbje

— Kodėl mūsų šlovingoji Rau
donoji armija taip ilgai būna Af
ganistane? — klausė Ivanas Ar
kadijų. Arkadijus atsakė:

Ji nori surasti asmenis, ku
rie ją pakvietė...

Pasigyrė
-— Ar tu anksčiau esi kam 

nors vaikus dabojusi? — klausė 
ponia mergaitę. Mergaitė, norė
dama užimponuoti naują darb
davę, atsakė:

Taip, dirbau net daug> ge-

šeštadienis-pirmadienis — S^^urday-Monday, July 19-21, 19&0



KAZYS JANUTA ,

; Kai amžinas studentas aukštinamas, 
o profesorius pliuškiu vaizduojamas

nimą, pavasarį pavyko sporto 
šventė su šokiais publikai. Ke
letą šimtų .klišoje turėjome, tad 
nutarėm: patys uždirbome, pa
tys ir išleiskim. Aštuntoje kla
sėje būdamas, besirengdamas 
gimnazijos baigimui, S. Kensta
vičius iš šaulių būrio vado parei
gų atsisakė, paskirtas buvo kitas 
moksleivis, kuris gimnaziją bai
gęs stojo karo mokyklon ir buvo 

: karininku, dabar tebegyvena Či
kagoje. .

Sutarėm pinigus išleisti kelia
vimui, tėvynės pažinimui. 1939 
metų vasarą nusisamdėm auto- 
vežimį ir per Žemaitiją iš Ma
žeikių važiavome link pajūrio, 
pakeliui miestelius, ir kitas vie
tas apžiūrėdami. Keliavome dvi< 
dešimt su viršum moksleivių 
šaulių. Iš Klaipėdos plaukėm j 
Nidą, nakvojom Juodkrantėn! 
grįžę, čia pataikėm Į žvejų šven-| 
tę. Dainos, šokiai ir gėrimai — jliau gimnaziją baigęs Kaune tei- 
didelės Kuršių marių ' žvejų l siū fakultete susitikau pirmame 
linksmybės; Mus globojo ir nak-J <urse antrametį studentą Ste-' 
vynę parūpino vietos šauliai. 
Grįžę į Klaipėdą, ją apžiūrėję, 
patraukėm namų link. Kretinga, 
Palanga, Darbėnai; ’Skuodas ir 
Ylakiai, čia ylakiškiai ekskur
santai atsiskyrėm, o kili nuva
žiavo į Mažeikius.

Neapsirikome; kad patys už
dirbę ir patys pinigus išleidome, 
■ries kai 1930 m. mokslo metų 
pradžioje vėl susirinkome i gim- 
nazij_ą, gavome iš tautininkų 
valdžios “boksą” — moksleivių 
šaulių veikiau kaip ir kitų orga-j 
nizacijų, tik skautus išskiriant,: kalbėti. Ir studentų tarpe ar blai- 
gimnazijoje uždraudžiama. Ka- vUs ar girtas vis imdavo tas f ra
sos likučius, protokolų bei kitas zes ‘deklamuoti, papildydamas 
knygas atidavėm, kaip-paliepta,* rtena kita eilute iš Maironio

- i . v. , . j Jaunosios Lietuvos poemos: “Ar
pažinote Rainį”. Tai buvo mė
giamas Kenstavičiaus posmas 
tariamam literatūriniam išpru
simui demonstruoti.

Studentų šaulių būryje ir 
bendrai šaulių organizacijoje ne- 
bepasireiškė. Priešingai, kai tau
tininkų tarpe buvo keliamas 
klausimas, ar neverta šaulius 
nuginkluoti, o fašistinės organi
zacijos pavyzdžiu jaunalietuvius 
apginkluoti, . tai S. Kęsgailą iš 
anksto ėmė girtis, jo'g važiuo
siąs į Marijampolę šaulius 
ginkluoti..

Jis neolituanų junioras, 
o aš stojau į Samogitia

Kai 1931 m. rudenį Kaune S. 
Kęsgailą susitikau, jis buvo tau
tininkų korporacijos Neo Litua- 
riia narys — kandidatas, jumo
ru vadinamas. Klausė, į kokią 
organizaciją stosiu? Sakiau, jo'g 
Į Samogitia. Kodėl ne į neolitua
nus. Aiškinau, jog moksleivių 
šalių veiklos uždraudimas palau
žė pas'tikėjimą .tautininkų val
džia. Per Trimitą ir kitą spaudą 
šauliai moksleiviai buvo garbi
nami, kaip puikūs patriotinės 
organizacijos nariai, buvo vis 
raginami veikti, o štai, vieną die
ną lyg perkūnas iš dangaus nu-

(Tęsinys)
ji . Sumanymas mokytoją 

pamokyti
į 1929 metais chuliganiški dar

bai buvo išnykę; nes daug “n ari
au” moksleivių nubyrėjo, vyres
nėse klasėse mokinių sumažėjo, 
o žemesniosiose klasėse “išgud- 
rėj usių” nebeatsirasdavo.

Tų. metų pavasarį Steponas 
Kenstavičius iš mokyklos grįžo 
pjktąs, iš prancūzų kalbos gavęs 
blogą pažymį; Man ir kitam ten 
ci'auge gyvenusiam moksleiviui' 
jis tarė, jog prancūzų kalbos mo
kytąja, Mariją Šapkauskaitę, 
reikia- vėl pamokyti. Atidarė jau 
seniai nekūrenamą aukštą kokli
nį pečių ir ištraukė didžiulį ri
tinį tų (‘benefiso” plakatų ir sa
kė, jog’reikia;pakartoti, vėd jų 
nuėstą iškabinti..

•Aš,atsisakiau tokioje “veiklo
je”-dalyvauti. Neklausiau, kada 
ir iš., ko j imtuos “benefisus” ga
vėti tik paprašiau,kad man viė- 
Df. ; duotų.; “atminimui” į mano 
archyvą. Davė, bet buvo nepa
tenkintas,- kad atsisakiau prisi-. 
dėti,, prie jįd sumanymo mokyto
ją pamokyti. O kai aš atsisakiau,1 
tai >visas jo sumanymas nuėjo 
niekais, mes; kaip Supratau, bai-; 
mindši manęs, kad aš išplepė
siąs,-kas ’tą Žygdarbį sumanė ir 
vykdė.

Taip sakant,, katė perbėgo per 
gems Aąii tykius;; Susidarė nuo
taiką,kąd 1929 m, rudenį moks- 
lo?'ihėtų; pradžioje turėjau susi
rasti vietą kitur gyventi, į Lukš- 
taraupius negrįžau.

.5^1: Veikėm moksleivių
-7 - šaulių būryjri

į •Rriešaią sii Steponu nepasi- 
darėva. Jis buvo moksleivių šau

klių bųrio vadu, o aš — valdybos 
pirimiliinkų. ; Bendrai veikti se
kėsi. Surengėm apskrities valdy- 
bčs-. salėje miesto ; publikai Z. 
Čiurlionienės Aušro sūnų vaidi-

V. Stankūnienė Medžio raižinys

Kremliaus imperialistų ultimatumas 
nepriklausomos Lietuves vyriausybei

(Ultimatumas įteiktas 1940 
metų birželio mėnesį)

IŠTRAUKA: “Sovietų vyriau
sybė, : matydama,. kad panaši 
būklė,ilgiau tęstis negali, laiko 
absoliučiai' būtinu ir neatidėti
nu: -1. Kad būtų’ atiduoti teis
mui vidaus reikalų min. gen. 
SKUČAS ir Saugumo Departa
mento direktorius POVILAI
TIS,' kaip tiesioginiai kaltininkai 
provokacinių veiksmų prieš so
vietų kariuomenės įgulas Lietu- prieš ultimatumo priėmimą \ pa- 
voje.il2'. Kad tuoj būtų sudaryta : sisakė: prezidentas A. SMETO- 
Lietūvoje tokia vyriausybė, ku-r na, ministrai — gen. K. MUS- 
ri būtų.pasiruošus ir pajėgtų pa-j TEIKIS, K. JOKANTAS, 'K. 
tikrinti garbingą Sovietijos-Lie-, ŠAKENIS. Ministrai: A.. MASI- 
tuvos savitarpinės pagelbos su
tarties Vykdymą ir energingą 
šios, sutarties priešų sudraudi- 
mą. 3. Kad tuoj pat būtų pa
tikrintas laisvas praleidimas į 
Lietuvos teritoriją sovietų ka
riuomenės dalinių; jų paskirsty-

kirsti kelią p r o v okaciniams 
veiksmams, nukreiptiems prieš 
sovietų įgulas Lietuvoje. Sovie
tų vyriausybė laukia Lietuvos 
vyriausybės atsakymo iki birže
lio 15 d. 10 vai. ryto. Atsakymo 
nedavimas iki to' termino bus 
laikomas, atsisakymu patenkanti 
aukščiau nurodytus Soviėtįjos 
reikalavimus.” • • \ Į

1940 m. VI.15 d. LietuvoS jVy- 
riausybės naktiniame posėdyje,

'] LIŪNAS, dr. A- TAMOŠAITIS 
— dvejojo. Gi Ministrai: K. BI
ZAUSKAS, A. MERKYS,: J. 
AUDĖNAS'; kariuomenės vad. 
gem V. VITKAUSKAS ir bu
vęs, k ar. vadas gen. ST. RAŠTI
KIS-.-tikino, kad su. visais Soyie-

poną Kenstavičių.
Turėjo jis darbą arba tarnybą. 

Tikrindavo miesto susisiekimo 
autobusuose, ar visi keleiviai 
turi bilietus. Turėjo ir antraeilę!
tarnybą, buvo tautininkų Jauno
sios Lietuvos organizacijos agen
tas,' organizatorius bei prakalbi- 
ninkas. Važinėdavo sekmadie/ 
niais į kitus miestus jaunimui 
iautininkiško patriotizmo skie
pyti. Buvo prisiskaitęs Lietuvos 
Aide valkiojamų frazių apie pat
riotizmą ir išdidžiai mokėdavo

Buvęs Sovietų pareigūnas M. Sumauskas 
iškraipė istorinius faktus,

(Tęsinys)

“Darbo” 1939 m. kovo 11 d. 
s Mažei

kiuose veikusio kultūros klubo

mas Lietuvos centruose -tokiu' tijos reikalavimais reikia būti- 
kiękiu, kurio pakaktų laiduoti nai sutikti. Vėliau Maskvai buvo 
sovie.tų-lietųvių savitarpinės pa- telegrafuota; “Vyriausybėf^su-
gelbos sutarčiai vykdyti ir už tinka”, bet 1940 iri. birželio 15 d.

f sovietų kariuomenė peržengė 
Lietuvos siėną, okupuodama ją. 
Protestuodamas Prezidentas A. 
Smetoną pasitraukė į Vokietiją, 
į užsienį. (Iš “Lituania”)

šaulių rinktinės štabui.

Susitinkame universitete

1930 m. pavasarį gimnaziją 
• baigęs S. Kenstavičius išvažiavo 
į Kauną ir įstojo studentu į uni
versitetą. Atrodo, kad iš studijų 
niekas neišėjo, nes aš metais vė-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
<JŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN-

? ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
lietuviai kviečiami atkreipti j Naujienas 

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa -

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 D OLERIŲ. :
' Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati

nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų ikaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• E anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ doL
Pavardė ir vardas _________ j__________________________
Adresas ___________________ ____________________________

• Užsakau Naujienas kaip dpvaną sayo  
yra naujas skaitytojas. Priede . dol. 
Pavardė ir vardai ________________________
Adresas ------------------ ;_________________

kuris

nu-

SpoMoriau* pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ doL
Pavardė ir vardas-------- -----------------------------------------_____
Adresas ---------------------------------------------------------------------------

g Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardai--------------- ----------------------- :----------------------
Adresai--------------------------------------------------------------------------

koma gerai pavykusia..
: f j. Darbo koresp.”

i ^UKMERGĖJE BAIGĖSI ‘ 
BRAIŽYBOS KURŠAI

; “Darbo” 1939 m. kovo 12 d. 
nr, pranešė, kad prieš 3 mėne
sius Įsteigti D. R. metalinih-•< 
karris braižvbos kursai, baigė 
savo darbą. Kovo 8 3. įvyko tų tojau; viršuj vienaskaita, apa- 
kuršų egzaminai/ per kuriuos\įioJ- _’ daugiskaita”, 
^darbininkai parodė savo pa- 
žangumą. ; Egzaminus-, išlaikė r .> . ' . :■ V :' ■! 1 >■;
20 darbininkų; .kuriems buyri) ’’
išduoti specialūs pažymėji
mai. ‘ :

Mažeikiuoe surengta 3 va
lkatai šu vaidinimais ir, .8 be i < : lt <«vaidinimų,1 vakaras yaįkąms? 
Suruošti: a k m e n skaldžjamEs; 
šeimininkėms ir mašinomisveikla vienenų metų laikotar- . . — , : . , .f siuvinėjimo kursai. Is tunmps
bibliotekos knygomis' naudo, 
jai 128 asiiSeris.: Prie klubo vei
kia vaidintojų^ gprupė riji j; s^’gų 
orkestras,, organizuojamas cho
ras ir sporto klubas. :Pradeti-pa« 
siruošimef darbai kultūros; sa^ 
vaitei. /; ■; ■ ., į * -

Tą svarbią sukaktį-darbinin 
kija susirinkusi kluban atatin- 
karirai paminėjo, ir pašidžiati?
gė nuveiktais darbais;.;jįr pą^įT| Tų pat metų kovo 3 d. pasi 
ryžo naujiems darbams, j t 1

Sukakties1 proga: darbinių;, 
kai pasveikino Darbo Rūmų 
valdybą su pirm, Pri šulaičiu 
ir pareiškė padėką už, teikia
mą ^kultūriniam klubui me
džiaginę paramą. ■

lų pat metų kovo 12-19 d. 
Mažeikių Talkos kutūros klu
bas buvo suruošęs meno ;kul- 
:tūros savaitę, kurį puikiai pa
rvyko. Kultūrinės Savaitės, ati- 
■ daryme-visus -pasveikino D.Ri 
atstovas,? kalbėjo klubo, pirmi 
Paltarokas. Paskaitą “Menas 
ir f jo' kultūrą’’, skaitė--gimnazi
jos direkt Štuopis.’ Vyrų ęho- 
ras pasirodė su dairiomis, ir 
stygų ■. kvartetas’ ; sti •; vadovu 
Eidimtu. . Sekančią, dieną buvo 
paskaitėlė. įr vaidinimas ‘^Snie
go karąlaitė’’5 sekė daiąas, dek 
lamacijos ir kanklių koncer
tas ■ . .' ; . : -

Sekančią dieną A. Koncevi
čius savo paskaitojd ės t ė min
tis apie “Dairios reikšmę žmo
gaus. 'gj’vėnirile’’. Sėkrėtorius 
kalbėjo apie “Kino teatras ir 
jo reikšmė”. Be t° dar buvo 
suvaidinta :5-kių veiksmų dra* 
m'a “Prakeiktieji pinigai” rež. 
Volka Vaidino klubo scenos 
mėgėjai. Linksrnoj dalyje — 
šiupinys. Vėliau buvo pašok
ti tautiniai šokiai, buvo dekla
macijos ir suvaidinta komedija 
“Nulaužtas raktas”.

Pabaigoje žodį tarė sekr. Se. 
banskas, apipūdindamas Dar
bo Rūmų veiklą. Mažeikiuose 
suruošta kultūrinė savaitė vi
siems svečiams patiko ir ji lai

I pyje-
KULTŪROS KLUBO DARBAI 
VIENŲ METŲ LAIKOTARPY

“Ko'vo.mėn, 5 d. suėjo Vie-, 
neri metai, kaip Mažeikiuose 
veikia Darbo Rūmų subsiduo- 
jamas kultūros klubas.
į Klubui, tvarkyti buvo išrink
ta valdyba, i kurią įėjo pirmi- 
niku L.T.S.-: Mažeikių apskr. 
pirm. Paltarokas, kasininku— 
miesto burmistras Velička, 
sekretorium aps. valdybos na
rys' Sabanskas. ■ Klubo vedėju 
Br. Volka. į 5

Per vienerius metus klubas 
nuveikęs didelį kultųros dar
bą. Jį aplankė 15,500 asmenų. 
Darbininkijos su sidomėjimas 
klubu yra didelis. Yra su
teikta per 100 įvairių patari
mų, surašyta 50 prašymų; su
ruošta 12 paskaitų, kurių, klau
sė apie SjOOO asmenų. Sureng
ti įvairių gyvenimo momentų 
minėjimai. Dalyvauta organi
zuotai eisenose. Padarytos dvi 
ekskursijos.

Dalyvauta Darbo Rūmų su-' 
organizuotoje didžiulėje Dari 
bo šventėje Kaune, Mickevi
čiaus slėnyje, kur buvo daug 
chorų, kurių dainomis gėrėjo
si 15,000 minia, iš visos Lietu
vos vietovių suvažiavusi.

tarimas, kad ta organizacija 
draudžiama !• '.Apsivyliau.

S. Kęsgailą siūlė man rašytis 
į neolituanus. Pakartotinai pa
sakiau — ne! Pasikalbėjimą jis 
baigė gąsdinimu: “Gailėsis!” 

(Bus daugiau)

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

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE KAY 8AL- 
i DUMYNAI • KOSMETIKOS WWKMBNYH

Atdara šiokiadieniais nno

D. KUHLMAN, B.S., Regirimota> vaistininko

TeL 476-2206

Bėjusi Ii spaudos ir galima gauti knygų nnkoįi

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikoe lietuvių pastan
gas daryti jtakoa j krašto politiką. 102 pal. Kaina |1.5O.

Knygos bus išsiųstos, Jei 11.50 Čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

miur *

IMPORTANT MEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM* Tablets are 

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

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan’s. That rr^ans MOMENTUM 
gives you 50% more pain rehever per' 
dose to relieve backache.

To reduce pain, soothe inflammation 
sb musdes loosen-you can move more 
freely in minutei There’s no stronger 
backache medicatKxt you can buy with
out a prescripts than MOMENTUM 
Tablets. Take ortfy as directed.

No. 79

Mokytojas: “Prisakyk man, ar 
žodis kelnės yra vienaskaita ar 

f daugiskaita?” .

“Ir taip ir taip, ponas moky-

kursų egzaminai/ per kuriuos 
^darbininkai parodė savo pa-

baigė: Darbo Rūmų surengti 2 
savaičių: mašinomis; išsiuvinė- 
jjimo kursai.-. Kuršus1 baigė 23 
moterys .— darbininkės, kurios t 
gavo atitinkamus pažymėjiinus.

Ukmergės D. R. kultūrinis 
klubas, neseniai buvo įsteigęs 
trijų-mėnesių kirpimo ir siu
vimo kursus. Kursus lankė vy
rai ir moterys. : ’D..’kori? P'

(Apie darbo žmonių laikra-r 
štį “Darbą’’ ir reikšmę darbi
ninkų ekonominiame ir-kultu-I ; 
rinime gyvenime .'plačiau žade-1 
jo paradyti būv. jo red. -A.S-tis^’ 
dabar gyvenąs Toronte, Kaną-’, 
doje). . ; . Pr, Fab. t

ENERGY 
WISE

rl
Organize car pools tQ :
save gasoline. '

' Don’t be a Bom Leser!:

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LFTĖRATŪRA, lietuvių į 'literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, 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.1 Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi. skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusk, kainuoja S2.

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

• KA 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.
e----- J- .... ---—- «  --------—t—— ------------- —----------
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Turi ką pasauliui parodyti, 
bet nerodo

Didelė Amerikos lietuvių dauguma,šį šeštadienį pa
reikš protestą prieš Sovietų karo jėgų įsiveržimą i ne
priklausomą Lietuvą ir smerks Sovietų įvestą baisų 
žmonių išnaudojimą Lietuvoje ir kitose Pabaltijo 
valstybėse.

Sovietų valdžia pakvietė į Maskvą Lietuvos minis
ter} pirmininką Antaną Merkį užsienio reikalų minis
ter} Urbšį ir kelis pareigūnus, išdėstė jiems Sovietų val
džios reikalavimus, o vėliau įteikė ultimatumą; liepian
tį įleisti Sovietų karo jėgas į Lietuvą. Sovietų tankai, 
aviacija, pėstininkai peržengė sieną ir įžengė į neprik
lausomos Lietuvos teritoriją. Buvusiam Lietuvos ka
riuomenės vadui liepė kariams įsakyti nesipriešinti Lie
tuvą užimančiai- Sovietų armijai.

Sovietų karo jėgos skubėjo į Kauną, kad galėtų už
imti visas lietuviškas įstaigas, ypač bankus ir bankuose 
laikomus visus vertybių dokumentus, o kiti Sovietų da
liniai skubėjo į Vokietijos pasienį, kad nieko neišleis
tų Į užsienį.

Lietuvoje kilo didžiausia panika, nes lietuviai savo 
akimis matė, kaip buvo ardomas visas nepriklausomas 
Lietuvos gyvenimas. Ardomas ūkis, grobiami prekių 
sandėliai, užimama Lietuvos aviacija, areštuojami drą
sesni karininkai, gaudomi lietuviai mokytojai, Įvairių 
politinių partijų vadai ir visas Lietuvos nepriklauso
mas gyvenimas.

Lietuviai šimtais buvo areštuojami ir kalinami} 
Vieni buvo žudomi pačioje Lietuvoje, kiti vežami į Ma
skvos policijos centrus ir ten kankinami, o kiti siunčia
mi įvairiems prievartos darbams. Amerikos lietuviai 
prisimena tą savaitę, ir pasipiktinę protestuoja ir 
smerkia tuos žiaurius Įsiveržusių Sovietų policijos ir 
karių vedamus žiaurius prievartos žingsnius.

Tuo tarpu okupanto tarnybon stojusieji tarnauti 
lietuviai’ nieko nesako apie Sovietų pavartotą prievar
tą pirmą Įsiveržimo dieną, taikomą lietuviams dar ir 
šiandien. -*

Vakar atėjusiame Gimtojo Krašto liepos 10 d. nu
meryje yra Įdėtas ilgas šio Sovietų valdžios savaitraš
čio redaktoriaus pasikalbėjimas su Lietuvos komunistų

partijos pirmuoju sekertorium Petru GriškeviČi-j^: 
Sovietų pavergtą lietuvių tautą. Pasikalbėjimas su Gri
škevičium pavadintas “Turime kuo pasidžiaugti, ką pa
sauliui parodyti”.

Kad lietuviai komunistai turi kuo pasidžiaugti, tai 
matyti iš Petro Griškevičiaus veido. Kai jis pradėjo vai
dyti Rokiškio komunistinį jaunimą. Sovietams užėmus 
Rokiškį, tai jis buvo sausas, kaip šakalys. Buvo pana
šus Į apdriskusius raudonarmiečius, Įsiveržusius Į Lie
tuvą. Sausas jis buvo ir tomis dienomis, kai Honakas 
(tada dar nesivadino Genrikas) Zimanas padarė jį Tie
sos Rokiškio korespondentu. Tais laikais pasirodžius 
korespondento Griškevičiaus fotografija neatpazintina. 
Iš dabartinio nutukusio Griškevičiaus būtų lengvai 
galima padaryti du Rokiškio korespondentus.

Jeigu visi lietuviai būtų taip nusipenėję, kaip Gim
tajame Krašte atrodo Griškevičius, tai niekas nieko 
nesakytų. Bet Lietuvos kolchozininkai ir kitokį darbi
ninkai tebėra panašūs Į Griškevičių, buvusį prieš 40 me 
tų, kai jis pradėjo tarnauti Rokiškio apylinkės Sovietų 
saugumiečiams.

Iš čia išteka ir antroji pavadinimo dalis. Griškevi
čius giriasi, kad turi ką pasauliui parodyti, bet per 40 
metų veik nieko neparodė. Sovietų valdžia Įsileidžia 
Amerikos lietuvius, norėjusius pamatyti, kaip palikti 
broliai ir seserys gyvena, gauna penkias dienas pabūti 
Vilniuje. Savo brolius ir seseris pamato vieninteliam 
“Gintaro” viešbutyje, su kuriais iš kaimo atvežtieji , lie
tuviai gali iš Amerikos atvažiavusius brolius pamaty
ti, užkąsti ir išsigerti

Amerikos lietuviai moka pasakiškas sumas kelio
nei Į Maskvą, iš ten mažesniais lėktuvais Į Vilnių, o Vil
niuje privalo pamatyti visa tai, ką okupantas nori pa
rodyti, bet neparodo, kaip jų broliai ir seserys 
gyvena. ;

Daugelis lietuvių šiais metais nevažiavo Į paverg
tą Lietuvą, nes negalėjo pakęsti komunistų' ir okupanto 
primetamos prievartos. Jeigu Griškevičius turi ką pa
rodyti pasauliui, tai kodėl jis neparodo atvažiavusiems 
Amerikos lietuviams? Gimtasis Kraštas šitaip aprašo 
Griškevičiaus pareiškimą:

“Vyresniosios kartos žmonės gerai .prisimena 
1940-ųjų birželio ir liepos revoliucinius Įvykius, 
tūkstantinius darbo žmonių mitingus, kurių daly
viai džiaugsmingai pritarė Liaudies vyriausybei, . 
Liaudies seimo nutarimams. Lietuvoj tą vasarą nu
galėjus socialistinei, revoliucijai, mūsų krašto dar
bo žomnės vėl pasuko tuo keliu,- .kuriuo jie žengė 
audringais 1918 — 1919 metais. Pasuko, kad atsi
tiestų, atgautų savo žmogiškąjį orumą darbininkas 
ir valstietis, galėtų plačiau atskleisti savo kūrybi
nes jėgas pažangioji inteligentija/>.

Dabar, prabėgus keturiems dešimtmečiams nuo 
socialistinės revoliucijos pergalės Lietuvoje 1940 
m., ypač ryškiai matome, kokias palankias perspek
tyvas respublikos ekonomikos ir kultūros raidai 
atvėrė naujoji santvarka, brolišką tarybinių 
tautų draugystė ir glaudus, nesavanaudiškas ben
dradarbiavimas. Malonu, kad šias gražias permai
nas pastebi ir daugelis mūsų tautiečių užsienyje. Iš 
•vykę iš šiaudinės, vyžotos Lietuvos, jie negali atsi
žiūrėti Į pakilusį Nemuno kraštą su jo modernia 
pramone, toli priekin pažengusiu socialistiniu že
mės ūkiu, labai išaugusia kultūra.”

(Gimtasis Kraštas, 1980 m. liepos 10 d.
Pirmame savo sakinyje Petras GGriškevičius me

luoja, kaip beliakas. Jis tvirtina, kad vyresnio amžiaus 
žmonės prisineša 1940 metais “išrinktą” “liaudies sei
mą” ir svarstomus jo nutarimus, bet vyresnieji ir šian-
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Rotušės aikštė Kaune

Dr. D. KRIVICKAS

MADRIDO KONFERENCIJAI
BESIRUOŠIANT

JAV iki šiol dar nėra ratifika- ■ kaip, pavyzdžiui, galima spręsti 
vusios pagrindinių sutarčių, lie-1 iš JAV Įkaitų paleidimo proble- 
čiančių žmogaus laisves ir tei- mos, tačiau negalima paneigti 
sės: genocido konvencijos, ir jų reikšmės. Kiek galima spręsti, 
abiejų sandorų, minimų Helsin
kio Baigiamajame Akte, būtent: reaguoja. Todėl siekiant pagrin- 
Ekor.ominių, socialinių ir kultū
rinių teisių sandoros, priimtos pasaulinės opinijos formavimas 
Jungtinių Tautų Visuotinio Su- turi būti ir platus, ir gilus, 
sirinkimo 1966 m'., i 
ir politinių teisių tarptautinės 
sandoros, priimtos tuo pat metu. 
.Tuo tarpu .Sovietų Sąjunga ge
nocido konvenciją ratifikavo jau 
1953: metais,, ir. abi minėtas san
dūras 1976 metais. Nežiūrint 
daugelio raginimų šias konven
cijas ratifikuoti, JAV ‘iki šiol . _
nėra jų ratifikavusi. Tai labai I Euro'pos Valstybėms, plius JAV 

ir Kanadai. Tačiau tai yra tik 
svarstomasis forumas ir didžiau
sias jo trūkumas yra vienbalsiš
kumas.

Turint galvoje šį forumo po
būdį ir esamą tarptautinę būk
lę, ypač nusiteikimus Europoje, 
tiek Rytų, tiek Vakarų, kyla 
klausimas kokios yra perspekty
vos Lietuvos bylos reikalu.

, Lietuvos byla šiame forume 
galėtų būti iškelta, pasiremiant 
Helsinkio’ Baigiamojo Akto pir
mosios dalies VII ir VIII str. pa
grindu: dėl Lietuvos ir kartu 
Latvijos ir Estijos suverenumo 
vykdymo atstatymo ir, antra, 
dėl pagrindinių politinių ir žmo
gaus teisių laužymo.

jų reikšmės. Kiek galima spręsti, 
Sovietai kartais labai smarkiai

dinių laisvių ir teisių apsaugos,

ir Pilietinių Helsinkio Baigiamojo Akto 
nauja savybė yra ta, kad jame 
numatytas pakartotinas susirin
kimas peržvelgti įsipareigojimų 
vykdymą ir eventualiai numa
tyti naujas priemones Akto nu
matytiems tikslams siekti. Tuo 
būdu tapo sudarytas Europėjiniš 
forumas, dalyvaujant .‘visbiįį

silpnina’ josios poziciją siekiant 
žmogaus teisių ir laisvių įgy
vendinimo. Tuo reikalu praeitais 
metais aš esu rašęs spaudoje, 
tačiau neteko patirti, ar kas bu
vo daroma šioje srityje lietuviš
kų organizacijų. __

Esant skirtingai pagrindinių- 
laisvių ir teisių sampratai ttarp 
Rytų ir Vakarų, nėra pa veiklių 
tarptautinių priemonių interpre
tacijos skirtumams pašalinti. :

Tokiai padėčiai esant, gal. vie
nintelių poveikio priemonių tar
pe yra tarptautinės opinijos 
spaudimas, neskaitant politinių 
priemonių panaudojimo atskirų 
valstybių vyriausybių. Nors šios 
priemonės yra mažai paveiklios,

dien nedrįsta pasakyti, ką jie prieš ir po to “liaudies sei
mo” nutarimo” matė ir girdėjo.

“Liaudies seimas” 'okupanto buvo sugalvotas lais
vai ir nepriklausomai lietuvių tautai pavergti. Ten . ne
buvo jokia “liaudies seimo”, nes liaudis neturėjo ko 
rinkti. Okupantas pastatė po vieną kandidatą, prita
rianti okupanto apgaulei. “Rinkimai” buvo apgaulingi, 
jų rezultatai dar skaudesni visai lietuvių tautai.

Pavergtųjų Tautų protestai reikalingi 1940 metais 
Sovietų primestai “rinkiminei” ir kitokiai apgaulei 
kelti viešumon.

Tuo reikalu, VLIKo pirminin
kui prašant, aš esu paruošęs ati
tinkamą memOrandumą.Madrido 
konferencijos dalyviams. Aš ma
nau, kad kaip ir Belgrado' kon
ferencijos atveju, taip ir šiuo at
veju, jis turėtų būti pasirašytas 
Diplomatinės Tarnybos šefo ir 
VLIKo. Reikėtų, kad šis memo
randumas būtų Įteiktas atitin
kamų kraštų vyriausybėms, su 
dviem priedais: 45 lietuvių, lat
vių ir estų pareiškimu ir politi
nių kalinių sąrašu. Būtų pager 
dautina, kad jis būtų Įteiktas as
meniškai delegacijoms, bet ne 
paštu.

Turint galvoje dabartinę tarp
tautinę padėtį -bendrai ir ypač 
Europoje, viltys, kad Lietuvos 
suverenumo atstatymui būtų su
silaukta platesnio pritarimo, yra 
.ląbai ribotos.
' Tiesa, JAV Kongresas priėmė 
šia prasme labai reikšmingą re
zoliuciją, kurios išvadoje, tarp 
kitko, pasakyta:

“Kad Kongresas yra nuomo
nės, kad. Prezidentas patikrintų 
tikrą ir nuoširdžią taiką Balti
jos regione ir Europoje bendrai, 
duotų instrukcijas Jungtinių 
Valstybių delegacijai *'l980 m. 
Madrido "posėdžiuose ' Saugumo 
ir Bendradarbiavimo.^Europoje 
Konferencijds, siekti pilno įvyk
dymo VIII principo Helsinkio 
Baigiamoje Akto, liečiančio ly
gias, teises ir tautų apsisprendi
mą, kad būtų atstatyta Baltijos 
valstybių teisė Į apsisprendimą 
per laisvus rinkimus Jungtinių 
Tautų globoję, atitraukus visas 
Sovietų karines pajėgas ir poli
tinį, administracinį ir policijos 
personalą iš Baltijos valstybių.
-Kad taip pat Kongresas yra 

nuomonės, iki Baltijos valstybės 
taps nepriklausomomis, kad pre
zidentas per tarptautinės -kom u- 
nikacijos agentūrą ir kitas JAV 
informacijos agentūrų kanalus 
darytų viską, kas galima, knd 
atkreiptų Baltijos valstybių rei
kalą visų valstybių per specia
lias radijo programas' ir leidi
nius.

Bus daugiau)
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TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

Todėl mes privalome ne vien budėti ir būti pasi
ruošę, bet ir veikti. Gerbiamiji! Atėjo laikas 
mums vieniems padėti laikinai knygas, ki
tiems pertraukti mylimą darbą; mes turime eiti 
j pagalbą skriaudžiamiems mūsų broliams. Šių 
metų atostogos ne poilsiui...”

Ringaudas sustoja valnadėlei, tarytum no
rėdamas įsitikinti, ar visi pritaria mestiems jo 
šūkiams. Jis pamato, kad jo žodžiai kiekvieno 
sieloje randa atgarsį, nes visų veidai rimti, ryž
tingi, tarytum jie stovėtų karo lauke ir lauktų 
sprendžiamo mūšio. Todėl jis tęsia toliau:

. “Jeigu mes norime išsilaikyti šiose pasauli
nėse grumtynėse, turime suburti visas tautos jė
gas ir suderinti visą veikimą. Patys dabar turi
me atidėti j šalį visus tarpusavius ginčus, nes 
šiandieną vienintelis visų tikslas turi būti: kova 
dėl laisvės”. < -

Paskutiniuosius jo žodžius nutraukia smar
kus plojimas.

“Mūsų lauk’a didelis ir sunkus darbas”, tęsia 
jis toliau. “Pirmoj eibėj mes turime užkirsti kelią

lietuvių naikinimui ir trėmimui iš savos tėvy
nės. Gresiant pavojui, kiekvienas teranda pas mus 
nuoširdžią pagalbą. Bet norint atlikti tokius už
davinius, reikalinga organizuoti jaunimą, reikia 
turėti jėgą, tik tada okupantas pabūgs ir liausis 
vykdyti žalingas mums užmačias. Pagaliau mūsų 
pareiga sudrausti visus išdavikus, kurie už Judo 
sidabrinį išdavinėja savo brolius. Parodykim tė
vynei, kas nėra vertas vadintis jos sūnumi.

Baigdamas aš kviečiu visus tuojau imtis dar
bo, pasiskiriant kiekvienam atskirą Lietuvos dalį 
ir pasiimant ten visą atsakomybę. Aš pasižadu 
kiekvienu atveju būti ten, kur labiausiai, būsiu 
reikalingas”.

Triukšmingu plojimu suvažiavimo dalyviai 
parodė pilną pritarimą kalbėtojo iškeltiems pa
siūlymams.

Plojimui sustojus, paprašo balso studentas 
Perkūnas, buvusis Lietuvos kariuomenės kapi
tonas.

— Aš siūlau, — prabyla jis, — pradėti mūsų 
kovą su okupantu tik su ginklu rankose, nes tik 
tada užkirsime kelią jo siautėjimui, kai jis pajus, 
kad kiekviename Lietuvos kampely už kiekvieną 
niekšingą darbą jo budelis gaus kulką į kaktą. 
Švelniomis priemonėmis, su pirštinaitėmis, jo ne- 
sutramdysi. Todėl nuo šios dienos geriausias lie
tuvio draugas tebūna šautuvas — be jo mus vi

■Įsusišgaudys kaip zuikius.. Ana, vakar pats savo 
akimis mačiau, kaip .pačiame vidurdieny žanda
rai nešte nešė ir mėtė į sunkvežimį jaunus vy
rukus, o šie spardėsi ir visa gerkle šaukė: “Žiū
rėkite, kaip verbuojami savanoriai!” Seniau tik 
šunis Lietuvoje taip gaudydavo!

Perkūnui baigus kalbėti, atsistoja stambaus 
sudėjimo, jau truputį pražilusiais plaukais ir 
smarkiai saulės nudegintu veidu, vyras ir labai 
ramiu balsu prabilsta:

I — Man atrodo, kad, be šautuvo, yra dar daug 
ir kitokių kovos priemonių, kurios kartais ne < 
menkiau veikia už kulką. Pavyzdžiui, man asme
niškai dabartinėmis mūsų sąlygomis labiau pa
tinka spausdintas žodis, nes jis kartais padaro tą 
patį, ką ir dinamitas. Be jo pagalbos dabar mes 
negalėtume įteikti kiekvienam lietuviui ir šautu
vą į rankas. Be jo mes negalime susirasti sau ko
vos draugų už Lietuvos sienų. Be jo negalėtume, 
paruošti dirvos nė Lietuvos laisvei atkurti. To 
dėl neneigdamas ir kitų priemonių, aš kviečiu 
visus prisidėti prie slaptosios spaudos, kas tik 
kuo gali.

Kalbėtojų ir pasiūlymų netrūko, todęl kilo 
daug karštų ginčų, kol pagaliau buvo priimta 
atitinkama rezoliucija.

Visam sąjūdžiui organizuoti ir vadovauti 
buvo išrinktas Ringaudas; jo vardas jau ir taip

buvo įrašytas visose okupantų juodosiose knygo
se. Nuo jų rankos jį saugojo tik jo paties budru
mas, na, ir Lietuvos miškas.

* * *

Irenai išlipus į krantą ir pamačius kitus šo
kant ir dainuojant, pasidarė labai nejauku, ir ji 
niekaip nepajėgė įsijungti į tą triukšmaujančią 
minią, nors jas, dar neišlipusias iš laivelio, pasi
tiko visas būrys studentų. Jai čia atrodė tuščia 
ir nyku. Nors ji šoko ir dainavo kaip ir visi kiti, 
bet jos mintys skrido atgal į salą; ji nuolat vog
čiomis žvilgčiojo į ežero pusę, ar nepamatys at
plaukiančio laivelio. 1

Laikas pamažu slinko, o laivelis vis nesirodė. 
Juo žemiau saulė riedėjo nuo dangaus, juo labiau 
norėjosi jai verkti.

Ir gegužinė jau baigta - orkestras groja pas
kutinį valsą, kaip miela būtų buvę nors vienas šo
kis pašokti su juo...

Tik štai, kai jau rūkas pradėjo kilti virs viso 
ežero ir salos griuvėsius apsupo melsvu šydu, su
bangavo sidabrinis vandens paviršius, ir tolumoje 
lyg vaiduokliai, pasirodo trys laive!lai,

(Bus daugiau) ; i » "
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. NUODĖMIŲ ATLEIDIMAS
Apne nuodėmių atleidimą yra įvairių nuomonių. Todėl klau- 

*bnas, kas gah atleisti nuodėmes? Žiūrėkime ką apie tai sako Šven
tasis Rastas. Parašyta, kad nuodėmių atleidėjas yra Dievas, mūsų 
dangiškasis Tėvas. Psalme 103:2,3 skaitome: “Garbink Viešpatį. 
Kuris atleidžia visą tavo nusidėjimą”. Psalme 130:3,4: “Jei tu, 
Viešpatie, palaikysi nuodėmes, kas išsilaikys? Juk pas tave yra 
atleidimas, kad tavęs bijotų”. Maldoje mes prašome: “Atleisk 
rautas mūsų kaltes, kaip mes atleidžiame savo kaltininkams” 
(Mato 6:12). “Jei išpažįstame (tam, prieš ką nusidėjome) savo 
nuodėmės, Jis (Dievas) yra ištikimas ir teisingas, kad mums at
leistų mūsų nuodėmes ir apvalytų nuo kiekvienos neteisybės” 
(1 •Jono 1:9). šv. Raštas aiškiai sako, kad nuodėmes turime iš
pažinti tam, prieš ką mes nusidėjom, ir prašyti, kad atleistų mums 
mūsų nusidėjimą. Jei nusidėjome prieš Dievą, tai Dievui išpa
žinkime, jei prieš brolį, tai broliui.
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pastarom savaitėm jo sveikata 
taip pablogėjo, kad gydytojai, 

nebegalėdami jam suteikti pa
galbos,- atsisakė priimti į ligo
ninę. Savo paskutines gyveninio 
valandas užbaigė slaugymo na
muose. Koktu buvo skaityti tūlo 
reporterio straipsnį, juo'dinantį 
velionies dukrą, kuri parodė 
pasiaukojimą, besla ūgy dama sa
vo sergantį tėvą.

Povilas Kesiūsas buvo gimęs 
1893 m. Rokiškio apsk., Pandė
lio vis.-, Steniūnų kaime. Mokėsi 
Panevėžio gimnazijoj ir ją baigė 
1920 m. Buvo-aktyvus literatų 
ir aušrininką būrelio' narys. Pa- 
mokytojavęs porą metų Rokiš
kio gimnazijoj-, persikėlė į Kau
ną ir nuo 1923 m. pradėjo stu
dijuoti humanitarinių ir vėliau 
teisių fakultete, dirbdamas vie
tos gimnazijose ir kurį laiką re
daguodamas “Jaunimo” laik-

tėjo vardas niekad nėbūtų su- 
pųryytas.

P. Kesiūnas taip pat buvo pa
tašęs kitą romaną “Ritos dieno
raštį”, bet ši knyga jau nebebuvo 
išspausdinta. Ilgesnė itšrauka 
tiipo 1975 m. “Užuolankos” 
10 hir.

Po šio literatūrinio debiuto 
velionis vėl padėjo kūrėjo 
plunksnų ir domėjosi labiau ta
pyba negu literatūra. Yra nupie
šęs nemaža gana vertingų pa
veikslų ir dah'vavęs įvairiose 
dailininkų parodose. Beje, pas
kutiniuosius kelerius metus, su
silpnėjus regėjimui, jis nieko 
nebepiešė ir neberašė. Vieninte
lė paguoda jam buvo klasikinė 
muzika. Turėjo net keletą šim
tų plokštelių.

Velionis buvo švelnaus būdo: 
nuoširdus, su visais vienodai 
draugiškas, gerbiąs kito nuomo
nę, visad linksmai nusiteikęs. 
Pokalbiuose labai įdomus ir 
žmonių mėgiamas. Kur tik jis, 
būdavo, pasirodys, žiūrėk, jau 
aplink spiečiasi klausytojai. Kal
bėdavo gyvai, parodydamas 
daug sąmojo' ir įterpdamas pa
šnekesio temai pritaikytą anek
dotą. Mokėjo linksmai nuteikti 
net ir tuos, kurių veiduose šyp
sena reta viešnia.

Šios šviesios asmnybės nete
kę, liūdi ne tik giminės ir drau
gai, bet ir visi pažįstami. Tebūna 
jam lengva žemelė.

V. Mackus

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAIBS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

Mažeika E? Evans
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I

Laidotuvių Direktoriai

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

Povilas Kesiūnas
Mūsų rašytojų, kultūrininkų 

i gretos retėja, tirpte tirpsta. Gai- 
Į la, netekus brangių kūrėjų, liūd- 
j na, kad nėra kam jų pavaduoti.

. Į Ypač nuostolingi mūsų kuitūri-

i taip neseniai iš gyvųjų tarpo pa- 
i si traukė Petras Tanilis, dr. A.
i Rukša, Aldona Augustinavičįė-1 
nė, Romualdas Spalis ir, štai, 

‘praėjusią savaitę išvažiavo am-| . 
žinam poilsiui į Tautines kapi-j^si Kaune, advokatūra. Besiai- 
nes čikagiečiams gerai pažįsta-1 tmant, frdnlui, 1944 m. drauge 
mas rašytojas, menininkas'Po- j su kitais lietuviais pasitraukė j 

Kesiūnas. Jo gyvenimo Vokietiją ir vėliau, apsigyvenęs 
j HanAu lietuvių stovykloj, moky- 
• Irvia-irA rf/imtiaviiniIn civAr-
ganizaVo scenos mėgėjų būrelį 
“Atžalyną” ir Huto jd garbės 
nArys bei globėjas:
, 1949 ni. atvyko į Čikagą ir, 
baigęs prekybos hiokyklą, įstei
gė sąskaitybos kursus, tuo padė- 

j ž.nė kur pavasari gimnazijos damas daugeliui lietuvių prasi- 
] suruoštoj išvykoj besilinksmi- mušti į lengvesnį ir geriau ap- 
! nančių moksleivių giedri nuotAi- mokamą darbą.
j ka bematant virsta liūdesiu, pa- Pabandęs jaunystėj savo kū- 
' sklidus žiniai apie vieno klasės' rybines jėgas ir išspausdinęs ke- 
1 draugo netikėtą mirtį. Į lėtą, scenos vaizdelių bei jau mi-
’ Velionis po sunkios operacijos'apysaką Liūdną geguzi- 
jau anksčiau sirginėju, slaiigd- jn- > Plunksną laikinai padėjo, 
mas ir prižiūrimas dukters, bet: |>0 ^gesnės pertraukos, 1953 m;,

niam gyvenimui šie metai. Dar raštL būta neeilinių gabumų.
Mokytojaudamas ir bendradar
biaudamas spaudoj, įsigijo riet 
dviejų fakultetų diplomus: hu
manitarinių. mokslų ir teisių. 
Vokiečių' okupacijos metu ver-

J

vilas Kesiūnas. Jo gyveninio]-
d.amos uždanga -nusileido š.m. HanAU lietuvių stovykloj, moky- 
liepos mėn. -4 d., Amerikos Ne-J 
piikiuusomybės šventę, iš visų

‘kampų pykšint ir raketom rai- 
i žant padanges. Šio' linksmo ir 
į liūdno įvykio sutapimas mums 
' primena jo paties dar jaunystėj 
j parašytą apysaką “Liūdna gegū-

Citrus Soup-et Bowi~ 
A Super Warm-Up

Oiį:®
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jau gyvendamas Čikagoj, išlei
do romaną iš lietuvių partizanų 
veiklos “Tarp žalsvu palapinių”. 
Ši knyga savo aktualia teina, Ida- 

j inia intriga ir gyvais dialogais 
j užkariavo jaunimo širdis ir bu
vo gausiai skaitoma. Autorius, 
giliai išgyvenęs Lietuvos trage
diją, jautriais žodžiais prabyla 
j beviltiškai kovojančius dėl sa
vo tautos laisvės idealistus:

“Ant jūsų tauną kapų, išmė
tytų po gražiąsias Lietuvos gi
rias, pražydusios lauko lelijos 
būsimų kartų bus rankiojamos, 
kaip brangiausi perlai, ir pina 
mos’ į liūdną mūsų istorijos vai
niką” (cit. iš knygos aplanko).

Dūbk, Dieve, kad šie žodžiai 
išsipildytų ir kad lietuvio kovo-

PlkNIKAS-GEGUŽlNE 
KARŠTĄ DIENĄ 

šių metų liepos 13 dieną ter
mometras rodė virš 90 laipsnių 
šilumos,-tačiau LB (R) Brighton 
Parko apylinkės valdyba Šaulių 
namuose, vėsinamojesalėj e, su-į: 
i-uošė gegužinę-pikniką, paįvai
rinant dviguba loterija, gražia 
p. Venskaus orkestro muzika ir 
k t. Svečių buvo virš šimto. Dak
taras Vytautas Dargis tarė 
trumpą sveikinimo žodelį. Buvo 
matyli ir daugiau LB (R) aukš- į 
tesnių instancijų pareigūnų -— 
p. A. Repšienė, p. I. Serapinas j 
su žmona, inž. Dubauskas, p. J. 
Bagdžius.

Iš virtuvės pro praveriamas 
dūris veržėsi salėn, apetitą ža
dinantys, kvapsniai dešrų, ku
gelio, virtinukų ir kitokių. Ne
veltui p. Pocienė virtuvėje brau- į 
kė prakaitą nuo kaktos: juk ji i 
su padėjėj omis visą virtuvės pa- 1 
ruošimo naštą išnešė ant savo į 
pečių.

Ir kiti valdvbos nariai darba- v Į
vosi — p. S. Kuzmarskis priimi- ! 
nėjo ateinančius svečius, p. Bur- j 
neikis ir p. Paškevičienė — lote-' 
riją: vykdė, na, o’ pirmininkas 
p. V. Pocius — ir prie mikrofo
no dėkojo šaulių namų administ
racijai už salę, ir už baro pri- 
iarnavo, ir visur kitur.

Gegužinę reikia skaityti pa
vykusiu: gerai paruošta ir skait
linga dalyviais. Dalyvis

Wm SLEEP EZF 
YOU CAN REST EASY.
Sleep-Eze contains a gentle 
sleep inducer that helps you 
gel a good night s steep. And 
isn t that all you want9 Use 
only as directed.

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

Telef. 476-2345

Chic4ųroa 
Lieta vių 

Laidotuvių 
Direktorių

AMSULANSC 
PATARNAVIMAS

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

k

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArda 7*3401

After the ballgame is over, invite your friends back for a 
post-game meal of soup and sandwiches. A tureen of steaming, 
homemade soup is a guaranteed crowd pleaser. And Citrus 
Soup-er Bowl is a fast-cooking, robust soup that warrant* 
cheers for the cook. Tiny meat balls, chopped onion, .green 
pepper and rice team up with a savory broth of convenient 
Florida frozen concentrated orange juice and canned be*£ 
broth, v j

Made in advance, it taktes even better when it i reheated.
Citrus Soup-er Bowl 

can (6 dunces) Florida 
frozen concentrated, 
orange juice, 
thawed, undiluted 

cans (13 3/4 ounces) 
beef broth, undiluted 

cups water 
eups uncooked rice 
teaspoon dried leaf 

thyme '

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienoje galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo Ir rašytoje atsiminimus.

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

11/2 
1 
S

pounds ground beef 
teaspoon salt 
tablespoons butter or 

margarine 
cup finely chopped 

onion
cup finely chopped 

green pepper
large cloves garlic, 

tmnced

2

7
S/4

1

1/2

2

Mix ground baef with salt; shape Into T/2-inch meatbans. 
In a laYge, heavy kettle Or Dutch oven, melt butter over mddiura 
heat; brown meatballs. Remove meatballs; keep hot. Add 
onion, green pepper and garlic to kfttW; saute until vegetable* 
are tender. Add concentrated orange juice, beef broth and 
water; bring to boiling; stir in rice and thyme. Cover; simmer 
15 minutes; add meatbans, cook 10 jnimiles longer. uAUl 
m»>tball« are heated and rice is tender. YIELD: 8 servings.

>

Dr. A. Gusšėft — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą...... . ..........................

Dr. A. J. Gussėti — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ......... ....... ............

Minkštais viršeliais, tik...... ...................
Dr. A. J. Gu*sėh — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik....... $2.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytoj kainos pri- 
c dedant SI persiuntimo išlaidoms. ’ 

‘ j-

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

$8.00

$1.00
$3.00

. 1.739 So/HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

GEORGE F. RUDMINAS
3319 Sd. LITUAN1CA AVĖ. Td-: YArda 7-1138 -1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WfeST 69th STREET REpublic 7*1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667J

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL 974-4418

4354 So. HALSTED STREET TeL YArdu 7-1111
I
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icui jam už vakarykšti vizitą,

— S'tąsys ruikauninkas iš 
Marquette Parko, palaikydamas 

; Naujienas ir jų platinimo vajų, 
užsisakė dienraštį trečdaliui me 
tų. Dėkui jam už dėmesį, taip 

(pat dėkui jo bičiuliams, turėju
siems teigiamos įtakos. i

į — Dėkui M. Januševičiui iš 
.Marquette Parko už gerus lin
kėjimus ir už $10 auką, atsiųs
tus prenumeratos pratęsimo pro- 

■ ga. Taip pat dėkui tos apylinkės 
; tautiečiui, užsisakiusiam Naujie
nas pusei metų ir įteikusiam $2 

i auką už gautą kalendorių, bet

mą ir už $5 auką. Malonu pa
stebėti, kad Just. Žemaitis yra 
Lietuvos kariuomenės kūrėjas- 
savanoris ir seržantas.

— BALFo Baltimorės sky
riaus valdybon išrinkti: E. 
Drazdienė, A. Juškuvienė, M. M. 
Noreikienė, J. Rastenienė, J. 
Kardokas, I. Krasauskas, A. Sa
jauskas, C. Surdokas ir A. Var- 
kus. Revizijos komisijon išrink
ti: J. Kazlauskas, S. Kligys ir 
A. Badžius.

— Illinois valstijos loterijoje 
liepos 17 d. Pot of Gold lošime 
lajmėjoJil92,Į4. Lucky Stars lo
šime 1 
ir 9262

2, 29, 457, 912
- ».

religingi ir be murmėjimo, rin 
kosi rikiuotėn — eiti kas seknu 
dienį bažnyčion. Iš bažnyčios ir, '
vėliau --ii. užsiėmjmfi) eidavom*
su daina. Dainų netrūko. Dzū 
kai visados, būdavo' geri ’dafno 
riai, o jų tarpe aš yistikj ture 
jau ne ė’linę vietą, nes buvai 
viršilos išskirtas; pirtną damo: 
posmą, užvesti.. Turėjau -skardų 
aukštu ir, neblogą ^bai^ j ja< 
toms pareigoms tikau geriau 
siai*‘Sudainu6dėvdifte vfedf’pa 
doriai: Gal mūsų daihos, hdpati 
ko vokiąčiam^. neą jfę})yisado! 
iš mūs šaipėsi, bet užtat jos la
bai tiko lietuviams — apylin 
kių gyventojams, kurię pasipil 
daVo1 iš bažrij'čiirfš; l^ip skruzdė 
lės,' ir .kai mę$į:ipo rtiišSi^ iapileis 
davome bažnyčią ir rijriuodavo- 
roės grįžti į kareivines '•— žiūrė 
davo į mūs; Sukom&ndavus:— 
“Daina.. ;-už
vesti, o, visi kiti nutverdavo, ma
no užvedimo galą ir mer---- “*
tai darniai " sudairiubdž 
Lietuviai vyrai- ir- mbteiyĮsį Sto
vėdavo , sužavėti ir klausėsi. 
Dainavome is seno jau dainuo-

— Per tfavhnvi - N*m*l, žwnė — Perdavimai 
REAL ESTATE FO t SALI | REAL ESTATE FOR SALI i

PASKOLOS PERKAN T NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS , 
IR 2EM-US NUO BMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKRJIMAIS.

DĖL V ISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc ' '

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRA: > KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Roa č! Chicago, HL TeL Virginia 7-7741

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PHIKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

NOTARIAT AS • VERTIMAI. .'3

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ’

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY

PETRAS PLEšKEVIClVS 
da(yva4i'ti..liepoš:4^4$ yąlandą DID MA TA
I^Vergtųjij TaiMt^tssrVjaitės pro- i lllluvJ v
g4 fei^iąirios^į ^i^dĮjsįračijose,1

i kurios; jvynS įmesta centre — R. 
Daley- Plazoje. Valdyba j

— Horoscopes or Astrologies 
Tarot Card Readings.' Saturday 
11 to 5 no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal- 

ibame lietuviškai. 782-3777, or 
. Taip pat dėkui 925-8392. Professional Member 

American Federation of Astro- 
rigers. (Pr.) |

® J. Andriaus sudarytą Lietu-' JU vyresnius kariškius, 
vos žemėlapį ir išleistą DeveniųJ SAVANORIAI
Kultūrinio Fondo, galima įsigyti 
siunčiant užsakymus šiuo adre-! Mūsų komendantūroje buvo 
su: Devenių Kultūrinis Fondas, pirmoji bei antroji kuopa, ūkio 
P.O. Box 10782, St. Petersburg, dalinys ir kitos pagalbinės tar- 
FL 33733. Kaina $6 -į- 65c per-i ^ybos.
siuntimo išlaidoms padengti. ' Pirmoje kuopoje buvo dau- 

ginusiai lietuviai — savanoriai, 
Adv. Jonas Gibaitis, civili- gj anįroje vyravo vilniečiai, ku 

nių ir kriminalinių bylų specia-4rįe lietuviškai nekalbėjo ir at- 
listas, nukėlė savd ofisą į antrą vyko čia iš Vilniaus su Vilniaus 
aukštą, kad vyresnio amžiaus. komendantūros daliniu.
Žmonėms būtų lengviau jį pa-J Abiejų kuopų savanorių am

žius buvo tarp 14 ir 56 metų' 
amžiaus. Bet dauguma buvo 
jaunų vyrų, ir gal daugiausiai 
dar prieššaukiminio amžiaus.

; Jis pareiškė, kad užsisako Nau- 
Įjienas labai nepalankiu karščių 
! metu, nenorėdamas, kad jų skai- 
i tytojų sąrašas mažėtų.
į " vi

Petras Kliudžius, Detroit, 
Mich.f pratęsdamas prenumera
tą, parėmė Naujienų leidimą $5 
auka. Dėlfųi.

— Pranas Adomaitis iš Mar
quette Parko daugeliu atvej’ų 
yra parėmęs aukomis Naujienų j 
leidimą- -Dėkui 
už ankstyvą prenumeratos pra
tęsimą ir ta proga atsiųstą pen
kinę.

—i Aleksandras Baradas, Ve- 
nėciielos Lietuvių Draugijos pir
mininkas, prie prenumeratos at
siuntė $5 auką. Dėkui.

— E. Leifertas ir jo šeima iš 
Qage Parko išsikėlė į Marquette 
Parką. Valdis Real Estate įstai
ga išsikėlė į naujas patalpas — 
2644 W,69th Street.

f — Esame dėkingi buvusiam 
mūsų kaimynui, dabar gyv. 
Marquette Parke, Justinui Že
maičiui, aplankančiam Naujie
nas ne tuščiomis rankomis. Dė-

pulko Kūrimasis
(Tęsinys)

• Saratovo kareivinių rajone 
mums teko dažnai būti — mo
kytis rikiuotės ir kovos . takti
kos, bet Užnemunės kareivinė
se neteko būti, nes vokiečiai pas 
save lietuvių — kareivių neįsi
leisdavo. Juos galėjo lankyti tik 

I mūsų karininkai ir tai tik pas 
1 . v,- . ■ ’

Pirmoje kuopoje buvo dau
giausiai lietuviai — savanoriai,

M *

>ąpras- 
Vorrie.

INCOME TAX SERVICE

6529 S !o. Kedzie Avė. — 778-2233

ir drausmė ir tarnyba buvo žy-j .tak&a^a^AWiF’fctf gi čią'sto-

. •-, Trys ,beržęĮiaL<antS
— ir kitas. • .

V

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko
Į ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

siekti. Jo įstaiga užima du na
mo aukštus, dirba keli teisinin
kai. 6247 S. Kedzįe. Tel. 776-8700-

— Dengiame ir taisome visu
I rūšių stogus. Už darbą garan- Vyravo dzūkai ir. kalbėjosi tar-
tuojame ir esame apdrausti, pusavy dzūkiškai dr tada dar 

ARVYDAS KIELA, 434-9655' iš to niekas nesijuokė. Tai bu- 
vo smagūs vyrukai, paslankūs

. ir geri dainoriai. Nors dauguma
ZVSritis Sufferers! .: -

Q few. Set reSei

GSti pnitsstiofl fer year stomach!
For r.:r,c7 arthritis pain. Avintis Pein 
Fcmrjij to EC% more rued: čir.e than 
ordinary todsche.tablets, rlus two 
antacids fcr double stomach protec
tion. Try Auiiiiitiz Pein Fcrmula, the 
arthritis specialist, from ths makers of

jų buvo iš Vilniaus Dzūkijos pu
sės, bet vistik aš pažįstamų ae-

• miai griežtesnė ir sunkesnė. >
Komendantūros dalinių už-| panelei 

davinys buvo tvarkos palaiky--! fcalnlWč> 
mas mieste ir apskrityje. Sma-J t 
giausius ir kovai labiausiai tin-[ 
kancius vyrus nuolat kėlė į Pir 
mąjį pulką,. Prasižengusius ko-) 
mendantūros karius nuolatos 
baugino pirmuoju pulku, nes, 
komendantūroje tarnyba buvo 
lengvesnė. Nepaisant to, rim
tais momentais komendantūros 
kuopos .buvo panaudojamos ir 
kovai pirmosiose linijose, o 
man teko dalyvauti bevelk vi
sose pirmo pulko kovose, nes 
labai greit aš buvau paskirtas 
į 3-čią pirmosios Alytaus Aps
krities Komendantūros kuopos 
būrį, kur buvo kulkosvaidinin
kai.

‘ Turtingumo atžvilgiu savano
riai vistik buvo daugumoje ma
žažemiai ir bežemiai, bet buvo! daliniuose Alytuje 1919 'metaisJ 
ir valdininkų , ūkininkaičių. į-

Išsimokslinimas savanorių bu 
vo menkas. Sunku buvo rasti 
raštinėn tarnautojų, lygiai trū| 
ko j ų ir ūkio daliai- Raštiiimkaj 
vo nevisada stipriai mokyti žm<i 
hės ■— savanoriai. Visiškų be4 
raščių buvo palyginamai neį __ . £2radau. Jie, pasirodė, buvo jau daug. Kiekvienas .mokėjo ir pa&

; nos ruošėsi kovai prieš bęsiver- arba bent pasirašyti.
; žiančius bolševikus. Pas juos Savanoriai buvo, palyginamai, į

pirmame pulke ir iš pirmos die- kaityti ir šiaip taip ■ parašytų, y . . 1___ . - v t____ _ -j j. _ -_ —
bolševikus. Pas juos Savanoriai buvo, palyginamai, ||

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

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

' ‘ Telet 312 238-9787
* Nemoki ma patarnavimas užsakant lėktuvų, traukiniu lairrj kelio- 

nfij (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus k/aštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame Infer, 
macijas visais kelionių reikalai.w

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

siuntiniai j LnrruvA*
MABUA N08EIKEN*

2603 We«t ettjį St, Chicago, DL 60629 0 Ttl WA I
Dideli* pa«irinkimas geroa rūšie* įvairių preHg. i 

MAISTAS B EUROPOS SANDtLIŲ :

Nuo KETVIRTADIENIO, LIEPOS 17 D.
SPECIALUS PASIRINKIMAS MENIŠKŲ BRANGENYBIŲ 

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

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60621. — Teį WA 6-2797

į kartą lyus, girdejp. ir 
iehaš'! sėnaš!A-Meškiičių 
ūjd.^mk)aš’ r-^aipęrnąs. 

Grįžęs namo/ jis -išpasakojo, ki
tiems, ką jis matė ir ką girdė
jo,- tai kitą dieną pas- mūs’f pul
ką atbėgo net: t^ys -'mano rien- 
mečiai vyrukai sąvaribrįai,, ku
rie iki tol vis nepaširyž'davo ii 
neapsispręsdžįybĄn- ’p ^A!V1'U 

/ ■ i i i *Savo tarpe: "gyveno^nęVdriūgiš 
kai, dažnai dąĮindayomėsį v-savo 
maistu ir tabaku su neturinčiais 
draugais. V
- ’MAISTAS IR APRANGĄ .

Maištas,' kurį ’ gaiidavcr firi'cū- 
viai kariai vėlesniais laikais, ir 
maistas gautas - komendantūros :

j J J- t

■aišku, buvo skirtingas. Tų lai-. 
: kų maistas nebuvo perdaug 
geras, :bet nebuvo ir labai blo į 
gas — buvo--galima vaigyii, gy-;

' venti ir kariauti.
Maistą gaudavome iš 1 mc : 

pėstininkų pulko katilo, kurį 
ėmėsi sau jo 2-ji ir 3-ji kuopa i 
Pusryčiai buvo 7-8 vai. ryto. ■

■ Duodavo pusę kilogramo duo-: 
[nos ir kailiuką miežnės kavo$| 
į su cukorija. Dažniausiai tai bu- į 
vo nesaldinta kava. Saldžią ka-! 
vą gaudavome tik per šventes. 
arba, jei komendantūros patru-1 
liams pavykdavo nučiupti žydą ‘ 
— spekuliantą, gabenantį spe-IĮ 
kuliacijos tikslams prekes. Pie- / 
tūs būdavo 1-1 vai. dieną ir gau-1 
davome dažniausiai virtus, sal- d 
džius, kartais rūkščius kopus- ‘ 
tus su bulvjmis, dažniausiai su į 
spirgais ar pripiaustyta liesa 
jautiena. Tada būdavo visai ge
rai. Sekmadieniais ir ketvirta
dieniais gaudavome bulvines ar 
ba miežinės košės su spirgais 
Vakare 5—6 vai. būdavo vaka
rienė — dažniausiai apyiirštė 
baltinta aroa spirginta bulvie
nė su morkomis-

(Bus daugiau)

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir Įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS p rie 68-tos: ir 
Maplewood. Labai tinka. giminingoms 
ieimoms.
» MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par- 
iuoti. Neaukšta kaina.

SIMAITIS REALTY
Notary Pubilic

Insurance, Income Tax
. -<.5 * J--.,.

a 2951'.West 63ri Street
Tėl. 436-7878 arba 839-5568

|3gr nsghborhcs
REALTY GROUP

U.S.A?' j ■
Wen help you make the.right move;

JEI GALVOJATE

PIRKTI AR PARiDUOTį 
momoti ar apdrausti savo nuo 
avybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
■j užeiti j mūsų įstaiigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiniterį.

čirš 500-tai namų pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaskij Road 

Tel. 767-0600
independently owned and Operated .

REAL ESTATE —OUT-OF TOWN 
Namai, žemė — Už miesto riby

1ERAS INVESTAVIMAS! Šiltame ir 
ausame klimate, kur nėra artritų _ ir 
eumatų, skubiai parduodamas trijų 
nieg. mūro namas su orandžių ir figų 
ned. kieme. 5Mt% morgičius. $375.00 
luomą. $123.00 m. įnašas.
’600 N. 6th Ave., Phoenix, AZ 85013

Tel. (501) 279-3321. Barr.

WANTED TO RENT

JVTEM SUAUGUSIEMS, be gyvulių, 
rugpiūčio 1 d. reikalingas keturių 

kambarių butas.
Skambinti vakarais 254-5714

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

Išsikirpkite
r . SU šiuo KUPONU -> . ; - -K.

( 30% nuolaida perkant virs $300.00
į 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.

Anri
Hummel

Dresden 
Lladro 
Kristalas

14 K. Auksd — Sidabro — Gintaro Papuošalai

Porcelano lėlės 
Pewter

ĮRĖMUOJAME PAVEIKSLUS

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

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

J SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE f 
2 ' - g
J yra seniausią didžiausia ir turtingiausia lietuvių traternalmė or- 
J ganicacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.
į SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuo* S 
ę darbus dirba. . J . /------------  M

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILD0NUS doleriu ’ Z 
apdraudų savo nariams. \__

SLA — apdraudži| pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na- ( 
/ narna patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis Ir lietuviu draugas gali
F Susivienijime apsidrausti iki $10.000. _____

SLA — apdraudžia Ir Taupomąja apdrauda — Endowment
1 Insurance, kuri ypač Naudinga jaunimui, siekiančiam
4 aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai. ”
į SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 

$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metama.

SLA—kuopų vyra visose Lietuvių kolonijose. Kreipkitės
J 1 savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums
4 mielai pagelbės i SLA įsirašyti. _ __ w

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
N^r York, N. Y. 10001 

į W W. 30th ft

5 to<. am su.ttit

VASAROTOJAI IR 
ATOSTOGAUTOJAI!

Siūlome vasarą praleisti 
lėtoje Floridoje, gražioje Trea 
sure Island Efficiency, vienas al 
du niiegamieji, virtuvės, vonio? 
ar dušas, su baldais ir kitais pa
togumais, šildymo-šaldymo sis 
tema, spalvota televizija kiek 
viename bute. Galima išnuomot 

l metams arba bet kuriam laikui 
Vasaros metu didelė nuolaida 
Laivų prieplauka. Galimybė iš 
plaukti su buriniu laivu į Mek 
sikos įlanką.

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

Dėl informacijos ar rezęrvaci 
jos rašyti ar skambinti: EI Rey 

'__ El Nor Efficiency Apartment,

sau-

1AMI MOTERIS ieško 4 švarių kam- 
iariu antrame aukšte ramiame namei 

Bridgeporte.
skambinti po 6 v. vak. 927-7414

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

ŠNUOMOJAMAS keturių kamb. butas 
I-ame aukšte su baldais ar be jų, su- 
| augusiems. 6541 S. Campbell.

Tel. WA 5-6616

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

Nemokami
■’AJAMŲ PASIKEITIMO SEMINARAI 
Ihicagos Conrad Hilton viešbutyje 
.vyks liepos 31 ir rugpjūčio 1 d. 
' Abi dienas jie bus 7-9 vai. vakare 

ir 9-11 vai. vak.
^erervaeijorn* skambinti tel. 561-1778 

24 vai. telefono tarnyba.

140 108tr Ave., Treasure Island, 
Florida 33706. Telefonas: (813) 
363-9832 ar (813). 367-2177.

Kalbame lietuviškai, prašyti
. v Rasa-Terry.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chka«jQ$ rritesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ąve<^. 
Tel. 927-3559

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

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-S775

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.v-. .

FETINGIS CONSTRUCTION ’ 
7152 So j Kedzie Avenue 

Tel. 776-8505

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6«th Street 
Teį REpublic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

- ' • ~ • ■>

. Notary Psbllc ■
INCOME TAX SERVICE ’ 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Teip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir- kitoki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Z.polis, Agent 
2208*4 W. 95th St 
Everg. Park, UI, 
60642, - 424-8654

State Farm Fire and Casualty Company

............ 11
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

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vai. 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

DENTURE WEARERS
j vv A major 

advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

Į Mtadienis-plrmadieniji —. Saturday-Monday July 19-^11 198Q




