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—Amoco Produkcijos bendro
vė atrado du natūraliu dujų šal
tinius Louisiana valstijoje.

Izraelį atlyginti Irakui padary
tus nuostolius.

IRAKO BAMBARDAVIMAS 
NEPATEISINAMAS

Amerika.xTai- buvo" retorinė 'cb- 
lis pareiškimo, nukreipto prieš 
ginklų pardavimą Taivanui, ku
ris, anksčiau jų gaudavo už $700 
milijonįyper,mętus.

metodu,:^^^^ūsirūpmtĮ-_ darbo
našumu. ' ; ■ :'l.- ”• .’

4- Komercijos dep&rtapp.entas kėlė taurę- ir-tarė: —Prėž.Car- 
paskelbė, kad. pirmojo metų ket- i tferio* laikais jūsų santykiai su 
virčio', pabaigoje buvo -3.6į9t bili-I Amerika buvo-šiek tiek atvėsę, 
jono dųiėrių pertekliaus. bet dabar jūs- įsitikinsite, kad

— i^Ėkspėr.tarty^irtiną, 
Amerikos «• <■ darbininkgms ,_nėrir

- -Į Filipinus -buvo suvažiavę Pacifiko salų ir Pietų Azijos antikomunistinių 
valstybių1 "atstovai pasipriešinimui suorganizuoti; Sekr. Hažg: atstovavo'

■ - Ameriką" ir pareiškė viltį, kad Kinija bus įtraukta į tą sąjungą.

Jakarta 
JAVA

NORĖJO GAUTI PUSTREČIO buvo-sulaikyti visi Amerikos 
...BILIJONO DOLERIŲ -ambasados paręigūnai ir tarnau-

Lf^-JiNGEES, Caf. — 30 riie-. rfojai. Y'ra' pagrindo manyti, kad
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PHILIPPINESVALSTYBĖS DEPARTAMENTO ATSTOVO PAREIŠ
KIMAI SENATO KOMITETE

WASHINGTON, D.C.' — Ket
virtadienį pradėjo apklausinėji
mus Senato Santykių su Užsie
niais komitetas. Svarbiausia, jis 
turi nustatyti, ar Izraelio lėktu
vų bombardavimas atominio re
aktoriaus yra defensyyinip ar 
ofensyvinię pobūdžio ir ar buvo 
sulaužyta lf)52 m. sutartis, kuria 
įsipareigojama iš -JAV ‘gautus 
lėktuvus ir kitus ginklus 'nau
doti tik gynimosi tikslams; Bom
bardavime buvo naudojami JAV 
gamybos' F-15 ir F-16 sprausmi- 
niai lėktuvai. Dėl to keturiuF-16 
lėktuvų pristatymas prezidento 
įsakymu yra sutaikyti".

Vienas iš pirmųjų komitete 
liudijo Valstybės departamento 
patarėjas .Robert C., McFarlane. 
Jį klausinėjo komiteto pirminin
kas sent. Charles H. Percy (R., 
UI.). .: Svarbiausios, Mc Farlane 
mintys bei. pareiškimai yra šie:

• Izraelis nustojo įj&sitjkėji- 
— .nto ir ifcškoma bUdu-, • kaip ’JT at- 

. statyti; . ... *.J.:
. • .Yra klausimas, - ar, galima 
palaikyti plačius diplomatinius 
santykius;. . . _

. • Kiekyierialyalsty’bėrlH.ri:teisę 
elgtis . pagal ;savož kraštą?, dau
gumą ;•< _ ’A- t ?.-.a '
; • Iki kiel mes dar . neradome 
sprendimo. -A ^-3; yT •;>: 
'- Senatorius j John ; Glenn a (D., 
Ohio} pareiškė, kad Ižęaęi.is pa
siėmė teisę į savo jankes,'o- se- 
natoriaus,y MčMathias
(R;, .Md.) ; liifbnužse^ .premjero.- 
Begmo akcijaĄafitblma Izraelio 
valstybę nuo. ąrabų- krjaštų. Ta
čiau- -ssnatorius Alan - Cranston,

• demokratas7 iš'-Kalifomijpsį pa
reiškė, kad .jis -turi dokifrtffehtų, 

• įrodančių,;jog Irakas-ruoŠėsi ga
minti tris- atomines- bombas. 
Penktadienį Senato komitete liu
dys Roger Richter, buvęs Tarp
tautinės Atominės Energijos 
Agentūros narys. Jis pateisins 
premjero Menachem Begino ak
ciją.

Po dviejų dienų derybų tarp. 
JAV ambasadorės prie Jungtisių 
Tautų Jeane J. Kirkpatrick ir 
Irako užsienio reikalų ministerio 
Saadoun Hammadi, pateikta 
Saugumo tarybai kompromisinė 
rezoliucija pasmerkti Izraelį už 
šį veiksmą ir įpareigo'ti, kad 
ateityje panašių nebūtų. Nežiū
rint stiprių išsireiškimų prieš Iz
raelį/ Aiherikos atstovė jos ne
vetuos. Rezoliucija įpareigoja

KINU A NEPATENKINTA JAV 
SANTYKIAIS SU TAlVANU 
PEKINAS— Valstybės sekre

toriaus Aleksandro M. Haig Jr. 
trijų dienų vizitas Kinijoje laiko
mas sėkmingu, tačiau jo pareiš
kimas, kad -prez. Reagano ad- i 
ministracija .yra nutarusi par
duoti -Taivanui puolamuosius 
ginklus susilaukė viešo nėpasi- ■ 
tenkinimo ir kritikos. Oficiali 
Kinijos žinių ‘agentūra Xinhua 
pareiškė: “Jei JAV kreipia dė
mesį į už Taivaną kovojančias- 
jėgas- ir nekreipia dėmesio į Ke
nijos žmonių tautinius jausmas, 
tai negali būti išlaikomi santy
kiai, kokie yra šiandien, nekal
bant apiejų išvystynią”.

Atsakingas valdžios pareigu- . 
nas pareiškė, kad 1960 m. Kini
ja rlutraUkė santykius su Sovle-
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FANATIŠKI CHOMEINIO ŠALININKAI 
APSUPO PREZIDENTŪRĄ

ŠEŠTADIENĮ “PARLAMENTE“ BUS APTARIAMAS 
PREZIDENTO BANĮ SADR TEISMAS IR LIKIMAS

į TEHERANAS, Iranas. — Ant- - 
radienį mula Chomeini atėmė iš 
prezidento Bani Sadr Irano ka
riuomenės vadovybę, o' antra
dienio pavakare prezidento jau 
nebuvo prezidentūroje.

Antradinio popietę į preziden
tūrą buvo užėjęs Mehdi Bazar-

' gan, buvęs Irano premjeras, 
! pasitarė įvairiais valstybės rei- 
> kalais su pačiu prezidentu, o 
j vėliau išėjo iš prezidentūros.
Į Tai bene bus paskutinis Irane
• politikas, motęs Bani Sadr prezi- 
į dentūroj. Buvo pasakojama, kad 
į prezidentas išvykęs ii Teherano

į Irano šiaurę, Hammadan mies
telį, kuriame Bani Sadr buvo 
gimęs.

Trečiadienį Irano prezidentūrą 
apsupo mulos Chomeini ištiki
mi smogikai. Į vidų jie nėjo, bet 
jeigu prezidentas būtų norėjęs 
išeiti, tai būtų sulaikytas, kaip

MANILA,-Filipinų.---- Sekre-
Toriitisr. A; HaigJr. ketvirtadienį; 
■'pasveikino naujai perrinktą Fi
lipinų _ prezidentą Ferdinandą 

Markb'š5'-(Marcos) .ir pareiškė, 
kadFJAV su juo bendradarbiaus 
Pacifike. - 1 - % ; •

Banketo metu sekretorius pa-

■

I

M
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Frank Savickas šią savaitę-pasiūlė visam.

KALENDORĖLIS

Birželio 20: Silverijus, Žinuo- 
lė, Žadvainis, Genulis.

Birželio 21: Tėvo Diena, Aloy
zas, Mėta, Laduona, Vadulis.

Birželio 22: Paulinas, Tomas, 
Meldą, Galminas.

Saulė teka 5:14, leidžiasi 8 29.
Oras šiMs, debesuotas, lis.

SEKR. HAIO MANILOJE TARĖSI 
SU PREZIDENTU TU JHARKOS-

NAUJAI PERRINKTAM PREZIDENTUI PRIŽADĖJO 
PARAMĄ, ŽADĖJO BENDRADARBIAUTI

santykiai su Amerika bus daug 
į-geresni. Jis tvirtino, kad prez.
Reaganas užims visai kitą pozi
ciją, pagyvins prekybą ir juž •. 
megs artimesnius santykius^

SeKretorius pareiškė įsitikini
mą, kad Kambodijoje esantieji, 
Kinijos remiami partizanai; .bus 
išstumti iš Kambodijos. Vietna- ‘ 
mo kariai taip pat turės vykti 
namo.

REAGANAS NESIKIŠA- 
Į VIDAUS REIKALUS

Daugelis primeta Filipinų pre
zidentui Markos, kad jis buvo 
vienintelis kandidatas preziden
to pareigoms. Pradžioje buvęs 
kitas rimtas kandidatas, bet jis 
pasitraukė. Jis netikėjo, kad 
prezidento rinkimai bus be klas
tos. Liko" prezidentas Markos 
vienas, jis laimėjo ir pasiliko 
krašto prezidentu.

Sekretorius pačiam preziden
tui ir buvusiems svečiams pa
reiškė, kad JAV nesikiš į kitų 
valstybių vidaus politiką. Jeigu 
rinkimai negeri, tai vietos gyven
tojai privalo veikiančius įstaty
mus pataisyti ir Rinkti populia
riausius kandidatus. Preziden
tas Reaganas ir pats sekreto
rius Haįg yra pasiryžę glaudžiai 
dirbti su visomis esančiomis vy
riausybėmis, jeigu jos bendra
darbiauja prieš įsibrovėlius ko 
munistus sudarytame fronte.

tų amžiaus Soraja Chašogi no- 'prezidentas Bani Sadr, netekęs 
rėjo gauti iš savo vyro, sėkmin- jsavo laikraščio, netekęs Irano 
go arabo biznieriaus, pustrečio; karo vadovybės, nutarė laikinai 
bilijono dolerių ir skyrybų, bet'P^sMrau^^ kur nors atokiau 
Kalifornijos teisėjas, peržiuręjęs sostinės,
bylą, nutarė, kad Kalifornijds 
teismas negali skirti svetirrfealių.

Anglijoj gimusi Sandra Jar
vis Daly, ištekėjusi-už turtirigd voliucinis prokuroras. 
Saudi Arabijos piliečio, su visais 
penkiais vaikais atšikkėlusi į 
Kplifomįją, norėjo- gauti pusę 
vyro turto. Saudi Arabijoje sky
rybų ji būtų negavusi, todėl ji 
persikėlė gyventi į Kaliforniją, 
kur tikėjosi, kad teismas jai 
duo: skyrybas ir didelį turtą pri
skirs. Bet ji apsiriko.

Aukščiausio Kalifornijos teis
mo teisėjas J. Loomis, išnagri
nėjęs bylą, priėjo išvados, kad 
Kalifornijos teismas negali šios 
bylos spręsti, ir pažymėjo mo
teriai, kad įi skvrvbas turės gau- 
ti Anglijos teisme.

SUARDYS NELEMTĄ 
MASONŲ LOŽĘ

ROMA, Italija. — Krikščionių 
demokratų veikėjas Arnaldo 
Forlani nepajėgė iš naujo suda
ryti kabineto dėl nelemto maso
nų skandalo. Visoj Italijoj vei
kė slaptoji Propaganda Due — 
P-2 masonų ložė, kuri besirū
pindama biznio reikalais nesi
skaitė su priemonėmis, savd 
tikslams atsiekti. Kai buvo pa
reikalauta atskaitomybė, tai lo
žės pirmininkas dingo. Geriausi 
detektyvai negali jo lokolizuoti. 
Paaiškėjo, kad pora kabineto 
narių buvo susirišę su lože.

Ketvirtadienį Italijos prezi
dentas Sandro Pertini įpareigo
jo respublikoną Giovanni Spado- 
lini sudaryti naują kabinetą. Jo 
partija mažiukė, bet Spadolini 
vis tiek jau pranešė griežtą bū
simo kabineto programą. Pir
miausia ‘jis paleis masonų iSZę, 
sieks teisti visus jos narius, ku
rie kriminaliniai nusikalto.

Parinktas premjero pareigoms 
Spadolini pasisakė už Šiaurės 
Atlanto; Sąjungą, pagrindines 
žmogaus teises. "Spadolini ban- 

bangomiš - kalbą pasakė mula j dys sudaryti koaliciją su krikš- 
Lajavardi, Teherano srities re- 

. Jis yra 
labai didelis fanatikas, nuteisęs 
daugelį Irano karių, policijos ir paruoštą kabinetą patvirtinimui.
kitų pareigūnų. Savo radijo va
landos metu jis atsako Į klausi
nius visais Irano gyvenimo klau 
simais. Vienas radijo klausyto 
jas telefonu užklausė prokurorą 
Lajavardi, kur dabartiniu metu, 
yra Irano prezidentas Bani Sadr. 
Prokuroras atsakė, kad jis ne
žinąs, kur prezidentas dabar ga
lėtų būti, bet pastebėjo, kad šeš
tadienį islamiškas parlamentas 
svarstys prezidento Basi Sadr 
elgesį ir tinkamumą eiti parei
gas. Parlamentas yra pasiruošęs 
išklausyti Bani Sadr ir atiduoti 
jį teismui. Jeigu Bani Sadr no- 

’ retų atsisakyti nuo prezidentū
ros ir išvažiuoti į užsienį, tai bū
tų gerai, kad visa tai būtų pa
daryta legaliai. Jeigu jis bandy
tų nelegaliai išvažiuoti, tai pa 
darys dar vieną nusikaltimą.

, Lajavardi pareiškė, kad vi
siems aviacijos ir pasienio cent
rams įsakyta atidžiai daboti, kad i 
prezidentas Bani Sadr nėišvyktų 

t į užsienį. Bet čia pat Lajavardi

ČIKAGOJE PAGYVĖS 
STATYBA

Dvi investavimų bendrovės 
Čikagoje planuoja statyti kondo- 
minium ir jo "statybai išleisti 14 
milijonų dolerių. 1410 No. Lake 
Shore Drive bus statomas liuk
susinis 28 butų konddminium. 
Vienas trijų miegamųjų butas 
kainuos 500,000 dolerių.

Greta esantis 389 butų dango
raižis bus pagrindinai remontuo
jamas. Remonto darbams nu
matoma išleisti $21 milijoną.

Senatorius
Illinois valstijos Senatui svarstyti švietimų komiteto 

įstatymb projektą,'''kšd’'galėtų T'iSię^tls laikams 
y." > * ?£šprę<dti švietimo mokesčius.

PABLOGĖS EKONOMIJA

Komercijos departamentas pra
neša, kad per pirmąjį metų ket
virtį Amerikos dirbtuvės paga
mino 8.6 proc. daugiau produk
tų, negu praeitais metais tuo pat 
laikotarpiu. Tačiau antrąjį ket
virtį, balandžio-birželio mėn. 
produkcija^ sumažės, tačiau ne
sakoma. klek.,' ; •>

Dėl to žymiai.nukrfto vertybėj, 
popipriiį-.kąinos ir sumažėjo jų 
pirkimas. Nev? Mforko biržoje

-NEW YORK, N.Y.— JAV am
basadorė Jungtinėse Tautose 
Jeane Kirkpatrick Saugumo' ta« 
ryboje pareiškė, kad Izraelio 
bombardavimas Irako atominių 
dirbtuvių sepateisinamas. Iš vi
sų liudijimų matyti, kad Bagda
do prkmiestyje atominės bom
bos nebuvo gaminamos.

Irako atstovas Jungtinėse Tau- pridėjo, kad Irano pasienis vi? 
to.se S. Hammadi pareiškė, kad 
Irako vyriausybė sutinka pada
ryti nuolaidą ir paruošti tekią 
rezoliuciją, kuri būtų visiems klausė Bani Sadr seserį Rohabę 
priimtina. ( Sakinę, fizikos mokslus baigusią

--------- :---------- r 1 ir savo Srityje Tererane dirban-
— Atšilus orui, suintensyvėjo čią fizikę, kur galėtų būti josios 

alaus skelbimai. Čikagoje ir apy- brolis. Ji atsakė, kad to neži- 
linkėse pradėta pardavinėti nanti. Jis yra Dievo žinioje, at- 
Olympia B?er Kęgger alus, plas- sakė, čia pat ji patarė laikrašti* 
tikimuose 5,16 i galono induose ninkams taip smarkiai jo likimu

nuolatinio vąrtojimo pompa.' sesidomėti, nes turi žinoti, kad 
-Alus kainuoja $19:95, o pompa aštuoni patys artimiausi jo pa- 
— $8.95. ?• ;• ■; ' j tarėjai jau suimti ir turės aiš-

■ š. ——== —r-=jkintis teisme.
alėjos iš $55.47 mil. nukrito iki, šeštadienį parlamentas pir- 
$48.40 milijono,-. <_ . ! b miaukia Bani Sądr rengiąsi ąt»

dėlto' nėra taip stropiai saugo- 
uas, kaip turėtų būti.

Associated Press atstovas už-

leisti iš prezidento pareigų, o vė
liaus suformuluos Koranui pa
darytus nusikaltimus, nusižengi
mus mulai Chomeinhn, o po to 
bus išakyta jį' suimti ir atiduo
ti teismui.

Iš Ankaros kažkas telefonu 
pasiteiravo apie prezidento Bani 
Sadr likimą. Buvo atsakyta, kad 
luo tarpu jis dar gyvas ir sveikas.

Mula Chomeini per radiją pa
sakė gyventojams, kad Iranas ir 
vėl gyvena labai skaudžias va
landas. Jis nepasakė atvirai, bet 
turėjo galvc'je viešumon iškilusį 
konfliktą su prezidentu Bani 
Sadr. Chomeini patarė visiems 
būti ramiems ir nekelti dar di
desnių aistrų.

Teherane fundam ntalistai ir 
musulmonai smogikai gaudo vi
sus Bani Sadr bendradarbius. 
Keli jų bus teisiami, o kiti bus 
liudininkai prezidento byloja.



ČLK O. URBONAS

KARDO VYSTYMOSI ISTORIJA
bet buvo pakankamai ilgos, kad 
kalaviju smogiant, reikalui Į 
esant, galima būtų pridėti dar j 
ir antra ranka (Brž. 3).

15 šimtm. riterių šarvai visai Į 
ištobulėjo ir pranyko skydas, i 
kuris paskutiniais šimtmečiais 
vis mažėjo ir mažėjo, kol pasi- 1 
darė daugiau nebereikalingas, į 
neb visas riterio kūnas buvo 
padengtas šarvais.

Skydui pranykus, priešo smū- Į 
gius reikėjo atremti kalaviju. 
Tam reikalui kalavijo rankeną į 
reikėjo pritaikinti geresnei ran- j 

psaugai. Iki šiol buvęs ly- j

Vienas iš šalto ginklo seniau
sių tipų kalavijas. Jau gilioje 
senovėje buvo žinomas trumpas, 
platus, dviašmenis kalavijas, 
prp^rkre iš bronzos, vėliau iš 
geležies arba plieno (autorius 
skiria kardą nuo kalavijo. Red.). 
Kalavijas būdavo nešiojamas 
makštyse, arba ir be jų, už dir
žo užkištas, arba prie diržo pri-

.kabintas, paprastai, iš kairės pu
sės, bet kai kada ir iš dešinės. 
Tokiais kalavijais buvo ginkluo
tos makedoniečių falangos ir ro
mėnų legionai.

Tokios formos kalavijas išsi-į kos aį
laikė iki 12 šimtmečio. Riterių gus kryžius gavo, iš pradžių, iš j 
šarvams sustiprėjus, jis savo pit vienos pusės, vėliau ir iš abiejų j 
mykščia forma jam skirto už pusių po žiedą, o, vėliau, 16 į 
davinio negalėjo atlikti. Jis pa- J šimtm. pradžioje, dar keletą žie-• 
sirodė per silpnas perkirsti ri
terio šarvą ar skydą. Teko jį galio pusę. Šitų prietaisų pagal- 
ilginti ir daryti vis sunkesnį, ba priešo ginklas būdavo sustab- 
Tas vyksmas tęsėsi tol, kol kala- j domas saugiame nuo rankos ats- 
vijas pasiekė 80 cm ir net 1 m j tume (Brž. 4).
ilgio. Bet toks kalavijas pasiro-! Taigi, matome, kad iki šiol vi-

du, kurie buvo nukreipti į smai-

Praeitis ateičiai

NIAGARA LAUKIA TURISTŲ

Baltų teritorijoje’ vakariečiuo- 
I se aisčiuose-baltuose yra tokia 
j Kuimo sritis, kuri lietuvių ir 
į latvių primiršta žinoti, ar ki
tiems ji ir visiškai nežinoma, 
nors su ja iš tolimosios praeities 
ryšinčiais svetimvardžiais Adal
bertais, ar Vaitiekais ir Bruno
nais, ar Bonifacais ne vienas lie- 

I tuvis savo vaikus automatiškai 
krikštijęs tebekrikštija, užmirš
dami gražiausius, seniausius, 
skambiausius ir tikrai reikš
mingus prasmingus lietuviškuo
sius asmenvardžius — vardus, li- 

į gi mūsų dienų kantriai ištver
mingai atėjusius iš žiliausių lai- 

’ kų. Ana kalneliuotoji prisiglau-

PETRAS BŪTĖNAS

kryptimis ir strateginiais punk
tais. Neišskirtina ir Kuimo sri
tis. Taigi, Kuimo sritis mūsų 
baltų istorijai ir etnikai yra 
svarbi ir kiekvienam nežlibam, 
apdairiam įdomi ir žinotina. Šū
kiu “praeitis ateičiai!” vadovau
damiesi galgi drįstumėm susi
pažinti su šia šalimi, kurios net 
ir vardas mūsiškas, betgi iš ku
rios, ten perbloškus aborigenus 
vakariečius baltus prūsus (Prū
so tautovardis yra grynai baltiš
kas, žr. Bg. III, 121 p. § 81, 82, o 
ne slaviškas lenkiškas, kaip klai 
dingai kas iš straipsnminkų 
brcšiūi^ninkų net šiąis laikais 
ėmęs nupaisto), prasidėjo vaka-

i dė esąs be galo sunkus ir nepa- sos pastangos buvo kreipiamos,} 
rankus, dėl to, abiejuose jo šo
nuose būdavo iškalami ilgi “ta
kai” (Rillėj'dol), o rankeną ap
rūpindavo apvalia atsvara (Ge-! kalavijo dydis’ ir svbfis pasida- 
gengevzicht, protivoves). Rite- rė toki, kad juo naudotis galėda- 
rio ranka būdavo apsaugoj ama 
vien nedidelio kryžiaus trum
pais galais, kurie tik labai nežy- ko. Pasirodė, jog yra reikalin- 
miai išsikišdavo į šonus. Men- j gas kitas, lengvesnis ir patoges- 
ka rankos apsauga, tokio kry- ’ njs ginklas. 15 šimtm. bėgyje 
žiaus suteikiama, anais laikais; pasirodė visa eilė naujų tipų, iš! jų rankų“, tų pačių landsknech-

i i • i- pUlkų kalavijas, kuriš 15
šimtm. būdavo vartojamas praš-

. kinti kelią pėt priešo pėstininkų 
priešo smūgius turėdavo atrem- j eSąs bejėgis prieš pilnai ištobu- jiečių ištisinę sieiią. Vėlinti šitas I ganižūoti pėstininkai — griež
ti skydas. (brž. 1). j lintus riterių šarvus, be kalavi- į kalavijas Virto ypatingos kuo- tai paveikė į tolimesnį šalto giii-

13 ir 14 šimtmečių bėgyje ri- j j0< riteris imdavo su savim pri- pos giiflfltL kurion būdavo su- < klo išsivystymą. Jau riūd 13 
terių šarvai vis tobulėjo ir meta- į segamą prie kalno, didelę špagą j renkartii dlHžjaiiši ir stipriausi šimtm. pradžios prasidėjo pa= 

{ vyrai ir kuri paprastai gaūfld- laipsnis kalavijo geležtės pritai-

kad kalaviją išlaikyti jo paskir
čiai tinkamoje augštumoje. Ta
čiau toliau eiti jau nebuvo kur,

vo tik raitininkas ir tai tik trum 
pai. Nuolatos nešiotis jis nebeti-

nesudarė neigiamą kalavijo ypa- j kurių čia suminėsiu tik būdin- 
tybe, nes kalavijas būdavo nau- į gesnius:
dojamas vien tik smūgiams, o j i. Kadangi kalavijas pasirodė

ti skydas, (brž. 1).
13 ir 14 šimtmečių bėgyje ri- j j0< riteris imdavo su savim pri-

lų apdirbimui išsivysčius, galų su trijų ar ketverių briaunų ge- 
j V • J • 2  4X4... I v . I-. * • • X
tarpusavyje plieno plokštelių iš- j 
tisą sistemą. Sąryšyje su tuo tu- Į 
rėjo keistis ir kalavijo forma.; tingai užgrūdinamas, kad galė
jo geležtė turėjo dar sustiprėti, tų pramušti retežius šarvus ar 
takų vietoj atsiranda stiprios ir prasiskverbtų tarp skydinių šar 
stačios briaunos ir kalavijo pa-, vų plokštelių (Brž. 5). Rytuo- 
vidalas vis daugiau ir daugiau i se šitoks ginklas buvo žinomas 
yra pritaikomas dūriui: jo galas Į 
darosi vis smailesnis, kad galėtų 
prasiskverbti tarp skydinių šar- joj jr Rusijoj jis buvo vartoja-

gale, pavirto į tampriai surištų j ležte, kaip pagalbinį ginklą. Špa- 
j gos plonos ir ilgos geležtės smai 
Į galys būdavo rūpestingai ir ypa-

jau anksčiau, kur jį vadindavo 
“končaru”, o Lietuvoj, Lenki-

vo plokštelių arba pramušti re-Įj ~ ...... - -
težinius šarvus (Kettenhemd. rų Europoje. Tuose kraštuose ši- 
kolčuga. Brž. 2).

Tuo metu raitininko kalavijas galo, tik jo rankena turėjo vi- 
galutinai atsiskyrė nuo pėstinin-; savotišką, grynai rytietišką 
ko vartojamo ir pavirto į ypatin Į pavidalą (Brž. 6).
gą “raitininko pusantros ran-j 2. Daug įvairumo ginklų sri- 
kos kalavijo tipą (Reitersch- į tyje įnešė šveicarų ir vokiečių 
wert zu anderthalb Hand), šitų samdinių pulkai, kurie

rnas žymiai anksčiau kaip vaka-

tas ginklas laikėsi iki 17 šimtm.

kalavijų rankenos neprilygo vė
lesnių landsknechtų “dviejų ran

lūs. Pfiė jti priklatišo truriiįla^ dtai paėmus, turėjo tą pat fof- 
už diržb Nešiojamas, dviasmefiis 
landskhėthttį kalavijas, su ypa
tinga, į gaiši platesne raiikėfia 
ir raidės ‘S' pavidalo rankos ap
sauga (Brž. 7).

Toliau, žymiai didesnis, “dvie-

rną, bet jis buvo lengvesnis ir 
gražiai išdailifit^š.

Būta įvairių rušitį kardų sū 
lėiikta gėležte, kurie buvo tipin
gi miestelėnu ir ūkininkų gink
lai.

Pagrindinis perversmas kary
boje įvykęs 16 šižniffl., kai pasi-^ 
rodė naujas faktinis dalinys — 
šaunamuoju ginklu ginkluoti or-

pos gilikltį kurion būdavo su-

vo uždavinį saugoti ir ginti pul- kymas dūriui, kai paaiškėjo, kad 
ko vadą ir vėliavą (Brž. 8).

3. Toliau eitų platus su i 
dengta rankena kalavijas, Vene
cijos respublikos raitųjų pulkų 
ginklas. Kadangi šitie pulkai 
daugiausia būdavo sudaromi iš 
slavų, kuriuos Venecijoje va
dindavo “schiavoni”, tai ir šis 
kalavijas gavo “schiavona” var
dą (Brž. 9.)

4. 15 šimtmetyje, ypatingai 
Italijoje, buvo plačiai žinomi, 
taip vadinamieji, “jaučio liežu
viai” (lingua dibue). Šitą ginklą 
galima būtų priškaityti prie il
gų plačių durklų, arba ir prie 
trumpų kalavijų (brž. 10).

5. Prie išvardintų ginklų tipų 
reikėtų dar pridėti bajorų taikos

5 metu nešiotus kalavijus, kurie
turėjo

savitą organizaciją, ypatingą tak
tiką ir savotiškus, naujiem kau buvo žinomi “miestinio kalavi-

kų” kalavijų rankenos ilgumui, tynių būdam pritaikintus gink- jo” vardu- Šitas kalavijas, ben-

‘Magic’ Diet-
Simple Cut-Down-Not-Out R

Is there a “magic" quick
weight loss diet that really 
works? Doctors and nutri
tionists have yet to discover it. 
The}’ advise losing weight 
gradually by reducing portion 
sizes, but not by eliminating 
certain foods.

If a diet is going to work it 
must be tailored for the indi
vidual. taking into considera
tion such things as preferences, 
cultural background, amount 
of activity1, and personal habits. 
After you have ehecked with a 
doctor, the first step on map
ping out a diet campaign is to 
examine and understand your 
own food habits. Since your 
diet represents a change of 
habit, the smaller or mote 
gradual the change, the motė 
successful the diet will be in the 
fc>ng run.

You can start the scale 
downward by making small ad*- 

in your eating habits 
by trtHrig less and saving 
calories. Dieting does not 
mean that you have to stop eal- 
fog the foods you enjoy.

If yaM prefer to eat five or sir 
wtrall meals a day. your haHritf 
encouraged by many nutri
tionists who agree that several 
Mnall ihertk are More satisfying 
than thret large ones.
- Exercise h also an essential 
part of your weight loss pro
gram. A regular exercise tegi- 
men will help you tone and firm 
yew body as you lose weight 
a<rd Cad actually cut your 
appetite.
. If Arė muBlė td abidė a 1

ir sunkiausias kalavijas nesuge- 
ap-^ba pramušti ištobulintus riterio 

šarvus. Perėjimas nuo smūgio į 
dūrį vyko toliau ir jau 16 
šimtm. pabaigojet kalavijas, iki 
šiol buvęs grynai smūgio gink
las, pavirto į dūrio ginklą. Žino
ma, ši eiga galėjo galutinai įsi
gyventi tik tuomet, kai skydi
niai šarvai, dėl šaunamojo gink
lo platesnio vartiiimo, pranyko.

Neįmanoma trumpame rasi-' 
nyje smulkiai nurodyti, kaip pa
laipsniui riterio šarvai pranyko 
ir pavirto tik tradicine bajorų 
iškilmių apranga. Tačiau jau 16 
šimtm. pradžioje nusistovėjo taip 
vadinamas landsknechoto leng
vo šarvo tipas. Dar prieš tai ba
jorai — riteriai, jei ir-labai ne
noromis, pradėjo atsisakyti savų 
šarvų, kurie jau nebeteko bet 
kurios karinės reikšmės.

Italijoje ir Ispanijoje išvysty
tas naujas šalto ginklo tipras— 

Į špaga — be galo greitai išplito 
po visą vakarų Europą. Tai bu
vo tada, kai pėstininkų pulkų 
demokratiniai pradai galutinai 
nugalėjo aristokratiją — rite
rius. Su tam tikrais rezervais, 
tą naują ginklą galima būtų pa
vadinti demokratišku, bent to
dėl, kad jis virto ginklu ne vien 

j tik privilegijuotos klasės, bet ir 
plačiųjų masių. Juo buvo gink
luotas ir jį vartojo ir karališkų
jų rūmų kavalierius ir paprastas 
samdinys, raitininkas ir pėsti
ninkas, taikingas miestietis ir 
nuotykių jieškotojas.

Daugelis uždavihių, kuriems 
turėjo šitas naujas ginklas tikti 
iššaukė daug Jo tipų. Tuo gali
ma paaiškinti tą didelį įvairumą, 
kuris pasireiškė kaip rankenos 
formoje, taip ir ilgume, svoryje 
ir geležtės išdirbimė.

16 šimtm. gale pranyksta ge
ležinė pirštinė; nuo šio laiko gink 

.— ■ ■■■' ■ j■ - - . ■ ■ --t----can find* fun. companionship 
and suppdtt irt regularly 
scfcedtileo group efforts such as 
di&ct rtnd yoga classes, swfm- 
nrting. tennis and jogging. Ex
amine yeur daily habits. When 
possible, walk instead of ride. 
Gėt dff the bus a few stops early 
add walk the test of the way”. 
Takt the stairs inMead of the 
elevator. If yoti are deskbound 
most df tfte day. etatfiine sim
ple exercises you can do at your 
desk.

For more information, re- 
qtfest a single free cony of

OrMrf Health 
calhthėtlies ndutifte. XfML Im. Šertd 1 frtft-

cand with rout name and ad
dress to “Guidelines" ( A9)t 
Box 4611. Department 
Chicago; It 60677.

1 7-dz. can UatėEprtthė^
tuna, drained, flaked

2 cups shredded cabbage
or lettuce 

i/2 cup rfctHh sliced

z . grčdftpfppef
2,1 cup Kraft low calorie 

thousand island
I < dressing
^dmbihe Iftgredientet foM 
tiny. Chill. 3 to 4 iervusgš.

^<7

j dusi yra svarbiame geoplitinia- rinių slavų Lenkijos bei vysli- 
me kelyje nuo senų laikų ir yra nių Mozūrų — Mazowsze* ir 
patogiai įsispraudusi tarp trijų ■ rytinių germanų Vokiečių teu- 
liiūsų šalies upių — Vyslos 200! tonų — kryžiuočių ordino karia- 
km ilgio žemupio (piečiau Pa- vimai Prūsos prieš 1230 metų 
medės ‘parn*škės, pagirio” ir Pa- datą taigi nuo šios dienos prieš 
gudės “Pakrūmės” sričių), vys- veik 750 metų, — Lietuvos val- 
linės Dravantos ir vyslinės Uo- | tybei jau seniai buvus ir veikus, 
sos, šios pastarosios išgarsėju-! O Prūsijos (— Prūsos ir Mažo
sios Vytauto D. laikais ir skirian sios Lietuvos) istorija bei liki- 
čios ypač Pamedės sritį nuo Kul- mas ryši ir su sen. Lietuvos vals 
mo srities šiaurinės dalies, o tybės istorija bei likimu. • 
šioje dalyje buvo 1422 metų Mel { net su šių laikų Lietuvos vals- 
no ežero laikos sutartis pasirašyj tybės respublikos istorija bei li
tą tarp Lietuvos valstybės ir kimu. Galgi nebandysime ržsi- 
Vokiečių ordino, ir žr. bent A. 
Šapokos Lietuvos istorijos 139-

km ilgio žemupio (piečiau Pa- vimai Prūsos prieš 1230 metu

lo rankenai statomas naujas rei- J 
kalavimas: apsaugoti ranką nuo j 
smūgio ir nūb dūrio. Šį uždavinį į 
kiekvienas ginklininkas spręsda
vo pagal savo skonį ir sugebė
jimus ir todėl, pradžioje neskai-_ ____
tlingos ir paprastos apsaugos j 141 
fortuos pavirto į begalę įvairiau-; 
sitį variantų.

^Bendrai paėmus, visas šitokių 
ranketiū formas galima padalinti 
į dvi pagrindines grupes: at vi- j 
ras rankenas, t.y., tokias, kuri 
visi apsaugos prietaisai guli že
miau kryžiaus ir uždengtas ran-

merkti?!
Prūsija, taigi lot. Prussia :>u 

lot. i ir y priesaga ir su šaknyje 
Taip, Kuimo žemė jau seniai trumpuoju u iš baltų ilgojo ū, 

(apie 1230 metų dar po Kr.) bai- nes, mat, lotyniškai nerašomas 
tams atimta ir po to atėmimo ilgasis ū balsis, vok. Preussen iš 
ilgainiui, genociduojant ten čia-j‘grynai baltiškosios šaknies prū^-, 
buviuš baltus, suslavinta bei su- J nes Ureussen iš grynai baltiško-
germaninta kryžminėje ugnyje 
— sulenkinta ir suvokietinta, da-

kėnas, kur Visi apsaugos prietai- bar perlenkinama, kai nuo 
w. i Į 1Q45-R fSo+orlami-niii mMn Vnnff- sai guli žemiau ir augsciau kry-

ciaus (brž. 11 ir 12).
Visi šitie maži ir dideli lankai, 

žiedai, perpjauti ir akli skydai 
ir skydukai ir 1.1. įgaudavo įvai- Į 
riaušių formų: i

1945-6 potsdaminių metų kong- 
lomeratinei Lenkijos valstybei

sios šaknies prūs-, nes slaviškai 
lenkičkai būtų prys- (mat, y yra 
slaviškas kietas,: Msiam reikalui 
šitaip jiems niekados nebuvo, 
nes ir jie lenkai, kaip ir lotyniš-

pavesta kartu su kita Prūsijos} kai, susidūrę ėmė vartoti baltų 
dalimi, taigi net su visa Prūso Ii-1 prus- šaknį, nors tą ū balsį ir 
gi Vižainio—Paserijos (Sarijos) trumpai tardami rašydami):

” Z" J ” • puoduko iėkš-įžiočill potsdaminės administra-
tės, pietinės, grotu, ir t.t. Ir špa- j cinės etninės!) linijos, nuol dinama lot. Prusisia (-pati Pru.a 
gų geležtės žymiai skyrėsi, ta-j kuriOs tUoi i šiaur? eina nuolf" T
čiau galima pastebėti tam tikra Čf}eš 1520 metU data. iau žmo’ 1231 metli Llber censum Dan,ae 
sistema, arba taisyklę: raitmin-Į nia Mažojo Lietuva - Karaliau-i dokumentą turi lo terų -

Prusai 1, t. y. Prūsų žemė, va-

gų geležtės žymiai skyrėsi, ta Kurios tuoj į šiaurę eina nuo ir visa Mažoji Lietuva) pagal

kams daugau tiko vienašme- 
( nė sunki špaga, pėstininkai daž
niau vartodavo keletos briaunų 
geležtę. Plačios, lanksčios gelež
tės virto augštesniųjų kavalierių 
ginklu, dvikovei daugiau tikro 
siauros geležtės. Špaga virto ne 
tik visų klasių ginklu, bet, tikra 
šito įžodžio prasme, tarptautiniu 
ginklu, ji išlaikė savo pirmykštę 
italų — ispanų formą, tiesa, su 
tam tikromis nuolaidomis tauti
niam skoniui'.

Špagos viešpatavimas truko 
metų ir tik 18 šimtm. 
praranda kovos . ginklo

virš 300
gale ji 
pobūdį.

(Bus daugiau)

NUSPRINGO Iš BAIMĖS
a

Vienas Stoke, Anglijoje, gy
venęs pilietis Demetrius Myi- 
ciura, 56 metų amžiaus, tiek 
bijojo vampyrų, kad ir gulti 
eidamas burnon įsidėdavo čes
nako skiltelę “vampyrams at
baidyti”. Vieną kartą jis buvo 
rastas savo lovoje nebegyvas; 
daktaras nustatė, kad jį ne 
vampyras pasmaugė, d jis pats 
bemiegodamas česnako skilte
le paspidngO.

Pinigų nauda

Pihigai nėra Viskas, bet faktas 
Įteka faktu jiė padeda palai
kyti tyšiUs stl satb vaikais.

(Sėd SkeltUB)

MKI1f6 JAV TAUPYMO BONUS

They call it
“The Overnight Wonder* 

for constipation. >
Atr you tihcrtrnfortable Wtth yoiir liaaftet? Then 

♦he link white pHI th^ call "TBė OttriHfftt 
*♦ bedtHr* Ufely. surety Hlmulatet 

otrfi nahfral rhythm. Owm#iL feh HI the 
baclroh the bright side. Comfortably! It’s a
a ;

• What W Ofemight WbtMrr”? i 
Ei-Lėi* Pills, tfiat’į right —pills from J 
EI-LM. LxW fcW fcftite box. ' 4 J

* * * U«c only #4 directed.

- ze- 
čiaus sritis, nors ši M. Lietuva Imių — sričių (SRP. I. 737 p.; 
yra kur kas platesnė į prietvaka j Bg. III. 114 p.) ir pagal vėlesnį 
rius ir pietus, kur ten jos žemės’ Dusburgo prieš 1326 metų datą 
— baltiškosios juostos priskir- aiškinimą turi 11 (iš viso gi 12, 
tos irgi tai pačiai favoritinei sal-j ir istorininkai prašomi jas hegau 
vinei Lenkijai. Reikia įsakmiai j sias gerai susiskaityti) adminis- 
pabrėžti, ko nė kai kurie mūsų; 
autoritetai net dar ir šiandie 
nėra įsisąmoninę, kad lietuvių 
tautos vakariniai priešakiniai 
gyventojai apsigyvendami natū
raliai plito į vad. Prūsiją ne iš j 
vakarų, taigi ne iš Baltijos jū-jitin patogiai susipainioja; istori- 
ros bangų ir ne iš užvysiinės I nei kalbotyrai tai tikrai žinoma 
Pomeranijos, bet plačiu ilgu pus 
lankiu į žiemvakarius, vakarus 
ir pietvakarius jūros ir įvairių 
marių linkan. Tai paliudija pvz. yra tik baltiškieji ir kurios veik 
ir 1358 metų Algirdo bei Kęstu- j visos tokiais savo baltiškaisiais 
čio tautinės Lietuvos valstybės 
projektuotoji sutartis, — taigi, 
mažiausia nuo XIV amžiaus vi
durio, kaip ir dar net kur kas 
ankstesni prūsų sukilimų prieš
Vokiečių ordiną įvykiai savo ma, jau būta ir IX amžiuje ang- 
turiniu, tikslu, geografinėmis (Nukelta Į šeštą puslapi)

tracinių parčių — dalių — sri
čių (tik jau ne “kilčių — gen
čių — giminių — padermių’, 
kaip kaikurie net ir mūsų istori
ninkai senoviškai ir netiksliai 
tebevadina, ir užtat berašydami

yra pvz. aisčių — baltų gentis 
— kiltis — miminė — padermė), 
kurių tų ir tų visi pavadinimai

pavadinimais jau buvo net ir 
prieš susimokėlių lenkų bei vo
kiečiu ordininku karine 4<,misi- 
ninkiškąją” invaziją; šiokių bal
tiškųjų pavadinimų, supranta-

SUSIVIENULVIaS LIETUVIŲ AMERIKOJE f
yra šėmausia, didžiausia u turtingiausia lieirviu tracėrnaiin^ ar- j 

ganiiacija. lietuviams Utikimai tarnaujanti jau per U2 metui.

6CA — itliėka iuitarihiur darbus, tfelbfrij ir Liti eina, kurie tuoi 
a&rutis dilba.

ŠJ-A — Mmokėič didgiau kaip AŠTUONIS MZLUONtlS doleriu 
apdraudii ^*6 nariams.

KUa — apdrAddZia pigiausiomis Whonua S-a neiesnu 
fiathg patlrfiatija cik savišalpos pagrindu.

Klerflėnaa lietuvis ir lietuviu draugai gai* 
odaifiemjdė apsidrausti iki MW,00u.

3LA — ahdfaudžia If Taupomąja apdt&tida — Endowment 
Insurance, tun ypač uaad>ngA jatlbltbtu, aiekianaarM 
aukMdjb tuokslo ir ju gyvenimo pradėtai.

IpdffaOdžia pigia terminuota apdrauda: wt 
apdratftos suiuą temoka tik S3.U0 metama.

tyri tUbse lietuviu kolonijom Kreipkitės # 
apylinkes SLA kuopų veikei ui Jie Jums 

nueiki pagelbės i SLA įsirašyti.

taikus 
Uuoo

bLA — *WM

4&Ute kreiptu ir tiesiai i SLA Centrą;

LIYHUAAIAn ALLIANCE OP AMERICA
York, N. Y. tOČO1 ,

TH. 1111)
4 ■— ii ■ ■ > A — ■ ,
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DETROITO NAUJIENOS
T

Birželio 14 d. trėmimų minė
jimas Detroite praėjo iškilmin
gai. Prasidėjo, galima sakyti, 
radijo bangomis, buvo paminėta 
per abidvi radijo stotis: Lietu
vių Melodijų ir ALB Radijo Klu 
bo. Pabaltijo valstybių Komite
tas. susidedąs iš estų, latvių ir 
lietuvių pravedė piogramas ang 
lų kalba skirtingomis dienomis.

Sekmadienį, birželio 14 dieną, 
minėjimas prasidėjo su pamal
domis visose trijose Leiuvių pa 
lapijų bažnyčiose: Dievo Ap
vaizdos, Šv. Antano ir Šv. Petro 
10:30 vai. ryto. Šv. Mišias atlai
kė Dievo Apvaizdos šventovėje 
kun. Kazimieras Simaitis: Mal
dų skaitymo metu buvo prisi
minta žiaurūs Birželio trėmi
mai. Giesmes giedojo Pranas 
Zaranka. Į bažnyčią buvo įneš
tos Lietuvos tautinė vėliava ir 
skautų vėliavos.

Po pamaldų,. 12 vai. salėje įvy
ko iškilmingas minėjimas. Įėjus 
į salę, pirmas žvilgsnis metėsi 
į akis, tai gražiai papuoštas fron
tas — pastatyti du didžiuliai pla 
katai su datomis — 1941 birže
lio 14 d. ir 1981 m.

kalbos buvo įterpta meninė da
lis. Populiarios dainininkės — 
Kristina ir Regina Buikunaitės 
pada navo 4 dainas. Po to sekė 
Detroito ir Southfieldo miestų 
burmistrų proklamacijos, kurias 
perskaitė estų ir latvių tautiniais 
rūbais mergaitės. Latvių solistė 
Astra Kalnins gražiai padainavo 
tris dainas; akompanavo Emilie 
Kalkun.

Artinantis prie pabaigos, ilgą 
rezoliuciją perskaitė latvis O- 
zuls, kuri rankų plojimu priim- j 
ta. Beto buvo perskaityta sena- 1 
toriaus Carl Levin prcklemaci- 
ja, kurioje pažadėjo įnešti rezo
liuciją į Kongreso rekordus.

Minėjime dalyvavo daug ir ki
tų tautybių svečių. Užbaigai vi
si sug:edojo visų trijų Pabaltijo . 
valstybių himnus. Išnešus vė- Į

t * 
i »

Lietuvos nepriklausomybės laikais 1937 metais Kėdainiuose pastatyta gimnazija

Minėjimą pradėjo Detroito Lie 
tuvių Organizacijų Centro vice- 
pirm. dr. Stefa Miškinienė. 
Pakvietė įnežti visų trijų Pabal
tijo valstybių vėliavas. Vėliavų 
įnešimu? vadovavo švyturio Jū
rų- šaulių kp. šaulys Juozas Kin- 
eius. Įiįvokaeiją: sukalbę jo, pri- 
•jnindamas žiauriai- ištremtus es
tus, latvius ir lietuvius, estu Ev. 
Liuteronų kun. Mihkel Soovik. 
Amerikos himną sugiedojo latvė 
Astra . .Kulnins, Kalbė j o Pabal- 
iiečių Komiteto vardu pirm. 
Raimond Trala. Savo trumpoje 
kalboje švardino visų trijų Pa
baltijo tautų ištremtų skaičius, 
viso buvo 120,686 žmonės. Po R. 
Tralo's kalbos buvo įterptas es- 

duetas: G. F,-Telemann istr 
fleita ir.GrĮęnn,.Bashąm. su smui
kų, kųrįė.'pągrojo.-kelis kurinius. 
| Po .muzikinės dalies, Michi- 
įjano gubernatorius W. Milliken 
perskaitė savo atsivežtą prokla
maciją ir pridėjęs porą sakinių 
&pie savo mokslą ’ jaunystėje, 
tu°j išėjo. Eidamas pro sėdin
čius kaip kuriems padavė ranką. 
Gubernatorių išlydėjo estu ats
tovas R. Trala. Publika: guber
natoriui šiltai paplojo.

Į minėjimą buvo . pakviestas 
ir dalyvavo Armėnų kilmės, 20 
distrikto atstovas, buvęs du me
tus teisėju -Arpo Yemen,kuris 
pasakė pagrindinę kalbą, aštriai 
iškritikuodamas Amerikos po
litiką ir prezidentą R. Reaganą 
už atšaukimą buv. prezidento 
Carterio draudimo Sovietams 
grūdų neparduoti. Po A. Yemen

i liavas, estų atstovas programų j 
' pildytojams įteikė. po gėlelę ir 

padėkojo visiems gausiai atsilan
kiusiems. !

1

Minėjimas, kuriame dalyvavo 1 
apie 300 publikos, praėjo labai! 
sklandžiai, nes užsitęsė tiktai] 
vieną valandą ir 40 min. Buvo] 
geras pasisekimas.

* ijc £

JURGIS JALINSKAS ,

SPAUDOS PABIROS
Pasikalbejimas su okupuotoje Lie 

tuvoje mokslus baigusia
Teko susipažinti ir platokai 

DETROITO ŠVYTURIO JŪRŲ i pasikalbėti su dabartinėje Lietu- 
ŠAULIŲ KP. ŽUVUSIEMS KA- ] Voje mokslus baigusia lietuvai- 
RIAMS PAMINKLO ŠVENTI-!
NIMO “PILĖNUOSE” 
GRAMA.

1. šeštadienį, liepos 4 
vai. vėliavų pakėlimas, 
vai. Pietūs. 7-tą vai. banketas .— ] 
meninė dalis ir šokiai.

2. Sekmadienį, liepos 5 d. 9j 
vai. vėliavų pakėlimas. 1 vai.! 
pamaldos, paminklo šventini-į

PRO-

d. 11 
1-ma i

te, dabar gyvenančia Ameriko
je. Manau, kad to fpokalbio kai 

i kurie punktai ' bus HSomūs sir 
Naujienų skaitytojams. Laikraš
čiui skirta pokalbio dalis buvo 
pravesta klausimų -ir atsakymų 
formoj e:

1 klausimas: “jJg
ti ir mokytis ru^ų?^^ub^>;e 
Ųietuvoje. Kokit^;bsn-

ataisvciiiiLiuiuio. .munu vauvvj- 

bė prašo pranešti ligi birželio 28j 
d. apie dalyvavimą šeštadienį, I

L

— Taip, mokyklose veikia ir 
kitokio pobūdžio būreliai. Pvz., 
vaidybos,^ kraštotyros, ęhoraų 
orkestrai, šiuose vienetuose mo- 
JksleiviaL gali ;.?pasireikšti /. kiek 
'laišviau,- tačiau taipogi yra kruo
pščiai sekami mokyklos vado
vybės ir mokytojų.

4 kL/“Ar yrą; mokyklose pa- 
. oiu moksleivių :leidžiamu ir r& 
daguojainų Įeidihėlių?” 
kie būna cenž^ruojami^S

Ats.: 1968 metais- baigiau vi- 
dūrinę mokyklą į Kaunė^r to
liau studijavau Kauno Pblitėę^/ 
nikos institute, i.

. 2 kl. “Ar leidžiamą .mokyklose,. 
veikti savarankišLj&0,k^*^$yki? ■ 
piams bureliams^-LX^;.5^;-;^^: 
.: — Vidurinėse mokyklose, kaip 
taisyklė, veikia fizikų, matema
tikų, literatūros, užsienio kal
bų, muzikos, sporto būreliai. Kai 

. kuriose mokyklose tvarkomasi 
galėtumėt man j klek kitaip — įvestos vadinamos 

“sustiprintos” klasės. Py;, mate
matikai gabūs moksleiviai suren
kami i viena klase ir jiems dės- ..... . •šiose mokyklose, neskaitant spę-• tomą sudetmgesne medžiaga. - J ’ •

jo vardas yra Fricas, šie būreliai arba “sustiprintos” 
tu-į klasės yra vadovaujamos moky

tojų ir moksleiviai neturi abso
liučiai jokios įtakos dėstomai 
medžiagai.

3 kl. “Ar yra mokyklose ir 
kitokio pobūdžio būrelių?”

liepos 4 d. 7 vai. baliuje, adresu 
— kp. pirm.- B? ' Valiukėnas, 
2084 Kinmore St. Dearborn Hts-, 
Michigan 48127’ Tel.' (313)562- 
1143 . Ant. Sukauskdš

^raipsrih^.^^$^Kteinc^<yrą 
.^otok_n^kyitojų. Taigų .cenzū- 
■rsf -egzistuoją prieš'gimstant pa
nčiam -Straipsniui? Kiek 'Igisviau 

• yrą aukštoslose-mokyjilpse, bet 
'kilikas- peišVengrą- '-cėnžūros ir

INFORMACIJOS BIURE

Atėjusi i; informacijų biurą 
Katriutė jausmingai pradeda-:

— Galbūt, 
pagelbėti. Reikalas liečia ma
no sužadėtinį ir...

—Mielai, panelyte, kalbėki
te!

yra didelis šviesiaplaukis, 
ri juodą apgamą kairėj 
žastyje...”

— O kur jis gyvena?
Atsidūsėjo Katriutė: — Kaip 

tik tai norėjau per Jus sužino
ti... !

MARIJA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St., Chicago, UL 60629 ♦ Tel. 925-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th SL, Chicago, lit 60629 ♦ Tel. 925-2737

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

4 ICfKSTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Betom adieniaii nno 9 vai ryto iki 8:30 vai vi
D. KUHLMAN, Regl>truota> vslstlninkA*

TeL 476-2206

pa-

tai lieka nepranėšli mokyklos 
vadovybei. " ’ 1 p.

9 kl. “Ar jūs, moksleiviai, tar
pusavyje pasikalbėdavote apie 
nepriklausomos Lietuvos gyve
nimo laikotarpį ir apie jūsų gy
venimą, Maskvos iš buržuazinės 
priespaudos “išla’svintą” metą?”

— Moksleiviai ir studentai ne 
tik kad pasikalba, bet dažnai su
siorganizuoja į mažesnes ar di
desnes pogrindines ._ grupeles. 
Tų organizacijų ve kla yra įvai
ri ir jų egzistavimą atskleidžia 
pogrindinės spaudos, atsišauki
mu, laisvos Lietuvos vęliąvų iš
kėlimo atvejai.

t i į t t

10 kl. “Ar yra dabartinės Lie- 
. tuvos mokyklose mokytojų, ku
rie drįsta pasakyti savo1 moki
niams apie rusų’okupaciją, patar 
darni jai nepasiduoti ir nenulie- 
tuvėti?“

— Taip, teko turėti mokytojų, 
kurie vienokiu .ar kitokiu būdu 
skatindavo priešintis rusų oku
pacijai. Pvz., baigiant. vidurinę 
mokyklzą (gimnaziją), per. pas
kutinę lietuvių kalbos pamoką, 

“Brangiau-

yių kalba, 
Berniukai, 
taučių; mergaitės, netekėkite už 
svetimtaučių- ?.!”

Nuoširdžiausiai dėk odamas 
mokslus okupuotoje Lietuvoje 
baigusiai lietuvaitei už pokalbį, 
kuris, dėl pagrįstų priežasčių, 
yra labai atsargus ir santūrus, 
perėčiau jos pasisakymus pasiū
lyti išeivijos moksleiviams ir st u 
deniams, buvusiems dabartinėje 
Lietuvoje, ten susižavėjusiems 
studijų .sąlygomis, o taip pat 

. Vems, kurie ten atsilankys, tuos 
pasisakymus suprasti ir žinoti, 
kokia smegenų plovimo kaina 

: okupuotos Lietuvos jaunimas 
įgyja mokslinį išsilavinimą ir 
pasilieka nenutautėjęs.

todėl saugękite ją. 
neveskite svetim-

tojai?? ,' '
—Mokantis vidurinėje ar aukš 

tojoje mokykloje yra sunku pas
tebėti nukrypimus nuo paruoš-, mokytojas pasakė: 
tų programų, nes moksleiviai šią dalyką ką turite, yra lietu- 
neturi- galimybės susipažinti su 
tomis programomis. Asmeniškai 
prisimenu savo istorijos moky
toją,-kuris prieš'visą klasę skun' 
dėsi dėl. nepilno, paviršutiniško, 
Lietuvos istorijos kurso.

■ 7 kU “Kurie Lietuvos rašyto-j 
jai ir poetai mokyklose ir jų Į 
programose ypatingai iškeliami, 
o kurie tik prabėgomis pamini-

fe^^įdurinęs -mokyklos lietu- 
literatūros programose pa- 

Lgrindinis dėĖžfėsys yra skiriamas 
^^Ipokaęįnip la^otirpio rašytojams 
^^rs^defū^.;, t^pogi nagrinėja- 

įnĮ K. Donelaičio, J. Janonio, P. 
WŽičaiČįo, Maironio ir kitų kū- 
j^ybd. Kadangi .Lietuvos nepri- 
i kiausomybės laikais
merdėjo”, to laikotarpio rašy
tojų ir ųx>etų kūrybą stipriai nu
vertinama. Apie užsienyje gyve
nančius autorius bendrai nieko. 
nėmi’iim'a?,'-J

5 kl. “Į kuriuos mokslo daly
kus mokyklos vadovybė kreipia 
ypatingą; dėmesį irk verčia -juos 
įsisąmoninti”? - .

— Paprastai didžiausias . • dė
mesys yra skiriamas tiksliesiems 
mokslams^ kalbom^; ir literatū
rai, o taipogi '.istorijai. • Aukšto-

cialybės kursų, dėstoma- komu
nistų partijos istorija, mokslinį? 
komunizmas ir ateizmas.

6 kl. “Ar viąi mokytojai vie
nodai stropūs 'šyietimo' vadovy
bės paruoštos mokslo programos 
ar paskirų jos para'grafų vykdy-

“kultūra

8 Kl. “Ar pamokų metu kurio. 
nors mokslo dalyko išaiškinto 
pasėkoje pasitaiko mokytojo iš^ 
aiškinimui priešingų klausimų? į 
Kaip į tokius moksleivių klausi
mus reaguoja mokytojai?” \

—. Taip; ypač’ vyresnėse kla
sėse ir aukštosiose mokyklose. 
Mokytojų reakcija būna įvairi. 
Kaip taisyklė, moksleivio tė
vams tenka ateiti į mokyklą pa
sikalbėti su mokytoju ar mokyk 
los direktorium. Dažnai mokyto
jai stengiasi apsaugoti mokslei
vius nuo “saugumo komiteto

(KGB)” dėmesio, ir inciden-

Inž. LIUDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

GRAŽI IR TURTINGA 
LIETUVIŲ KALBA

— Merga, mergelė, mergaitė, 
mergužėlė.

— Bernas, bernelis, bernužis, 
berniokas, berniūkštis, bernytis.

— Vaikas, vaikelis,, vaikiukas, 
vaikėzas, vaikinas, - vaikaitis, 
vaikiščias, vaikiūkštis.

Nelengva buvo mums tada
.‘ Palikti savo kraštą,
Mielą gryčią,
Kaimą ir
Protėvių bažnyčią,
Nelengva buvo mums tada. ’’

• Bėgti Į vietą tą, - <
'.Kur ugnies ir bombų kruša • 
Lygina miesto bokštus su. žeme, 
Nelengva buvo mums tada.

Atsukus laiką ;».. . 
Vienerius metus,
Matai, kaip krauna i sunkvežimius t 
Bejėgius,

. Senius ;•’
Ir kūdikius mažus... ■

Ir taip sukrėstas 
Vaizdų šiurpių, '.
Balsų ištroškusių žmonių, ' 
Gimdančių motinų šauksmų. 
Vagone sugrūstų, >

Mirti nešančius lėktuvus,
Bomboms ardant mūsų kelius,
Kad nematytum tų “gerų draugų”, . :
Kur nenuplauna rankų kruvinų
Ir skelbia melą ' ?• ? .:?• '
Visu-Įžūlumu, - ■ •’ ?
Nelengva buvo munis tada.,. . _; .

' Elena Jablonskienė

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• • LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno - ir- moksle 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V; Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V.

$ Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ii 
I M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 

y ■ kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kamuoja tik S3.
• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau- 

$ Į 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 ducfmenimis 

^,bei užkulisiais. Studija yra 151 pusk, kainuoja 82.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy- 
$ tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas' 
£ gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli _to laikotarpio buities lite- 
Ą ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

Kaina $25. Kieti viršeliai. Paštas $2.

$ • LIKTU V IsKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaJausko
; įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
y Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
$ Betuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 

vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai j vokiečių kalbą.’ Labai 
a naudingoje 335 pusk knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina >6.

• KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės ataF 
į minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir-

į; maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik S3.

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

• SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaifte 
vertimas. 200 pri. knygoje yra "40 sąmojingų novelių. Kaina £2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago, 
IE 60608. Užsakant aiitu, pridėti dolerį Ulaldorrs.

• 3 — Naujienos, Chicago, Ill., Saturday-Monday, June 20-22. 19^1
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pusei metų _____ ________ $22.00
trims menesiams ._______ $15.00
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Kanadoje:
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Nuo sausio pirmos dieno> 
Dienraščio kainos;

.tncagoje ir priemiesčiuose;
metams .._________________ $45.00
pusei metų________________ $24.00
trims menesiams _______ $12.00
nenam menesiui ___ _  $5.00

nose JAV netorai

Užsieniuose:
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pusei metų ______________ $26.0<

ixNaujienos eina rasdien. lAskiriani 
aexmadiemus. Leidžia Naujienų Ben 
irove, 1739 bo. Halsted SL, Chicago. 
IL 60608 Telef- 421^100.

Pinigus relru cųrtl pairto Moor
metams $40.001 Orderiu tartu su ut/J rysaa

NAUJIENŲ raštine atdara kasdien, išskynu lekmadieniui. 
yio y vai. ryto iki 5 vaL popiet Sestadienixij — iki 12 vtL

J. KLAUSEIKIŲ

- .M ■-

A. Cooper Skupas

■ • abą. e?ą caro rusa kitokie, ne- 
rai dabartiniai rusai valdovai-

sakė, jog tiek caro laikais, tiek 
dabar rusai yra imperialistai, 
lybiai kaip ir ju ištaiga ar ji Če-

Komite*r 
lenku da 
okupantą.

turinčios žymios reikš-
z^žiu nu^o^ė. jog len- 

peikiu darbo 
''cnu s~v'i ės Veng'ijoje nesc- 
ūa; be triukšmo komunistinė 
aicži? darbo savaitę sutrumpi

no — 5 da'bo dienos Vengri- 
:o* p?'kc!btos.

PRAKALBOS 
IR PRAKALEININKAI

| į nėjai armijai Pabaltijo valstybes ka, NKVD ar KGB bebūtų va- 
dinan^a, vis to paties t’kslc 

Ka- žiaurumams vykdyti. 
Pawretuiu Tautų 

'prinrnė 
nes kovas prieš 

kunos 
—ės P^v

As of January ], I960 
Subscription Rat**:

Chicago $45.00 per yeai. $24 00 pci 
.ix months, $12 00 per 3 months. In 
jther USA localities $40.00 per year 
$22.00 per six months. $12.00 per 
ihree months. Canada $45.00 per year; 
ither countries $48.00 per year.

HĮl
&

Sibiran ištremtųjų prisiminimai
Suėjo 4) me ų, kai 1941 me- Estijos konsulai. Pastaras:s sa- 

ta s birželio mėn. Sov etų Są- kėši gavęs po vienos kalbos pas- 
junga p"ade o Pabaltijo gyven 
tojų reik n’mą Lėmimais į Si- cu dabartiniai rusai 
birą Ž;ncme, kad ir prieš tuos Estijos konsulas’pabrėžt nai pa- 
masinius t ėmimus žmonių žu- 

j dymas ir kalinimas buvo daro- 
pa 1 mes 1940 rrefa s vos tik raudo-

- M ckuorvu'-. 
k

S 
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Draugystė su Kinijos karo vadais
Praeitą trečiadienį aukšti JAV krašto apsaugos ir 

užsienio reikalų pareigūnai iškėlė viešumon ištisus me
tus, o gal ir ilgiau, laikytą labai svarbią paslaptį. New 
York Times koresjondentai Washingtone, priėję prie įta
kingų Amerikos pareigūnų, patyrė, kad JAV ir Kinija 
glaudžiai bendradarbiauja Sovietų atomo raketoms sekti. 
Sekimas abiem pusėm buvo naudingas, nes jie žinojo, ko
kias atomo bombas rusai turi, koks jų pajėgumas, kaip 
tcli jie pajėgia tas bombas numesti ir kaip tiksliai jie 
gali pataikyti.

šios žinios yra svarbios Amerikai, bet dar svarbesnės 
jcs yra Kinijai. Savo, laiku Mao Cetungas, įtakingiausias 
Kinijos politikas ir visų dabartinių vadų įkvėpėjas, siekė 
žinių, pagalbos ir patarimų iš Sovietų Sąjungos. Rusai 
davė Įvairią paramą demokratinei Kinijos vyriausybei 
nuversti ir padėjo Mao Cetungo grupei įsistiprinti Ki
nijoje. Bet kai Mao Cetungas paprašė išvogtų atomo pa
slapčių, tai Sovietų Sąjunga atsisakė jas duoti komunis
tinei Kinijai.

Stalino atsisakymas duoti Kinijai atomo paslaptis 
tiek paveikė Mao Getungą ir kitus ^Kinijos valdžią turė
jusius karo vadus, kad jie pradėjo galvoti apie atsisky
rimą nuo Sovietų Sąjungos ir nusistatė žingsniuoti savu 
keliu. Kelias buvo neaiškus bet jis kiniečiams buvo savas. 
Tengas Hsiaopingas buvo vienas pirmųjų, kuris labai 
pasipiktino Maskvos atsakymu ir patarė eiti savais ke
liais. Panašiai galvojo ir premjeras Čou Enlajus. Už 
drąsą savarankiškai galvoti Mao Cetungas gen. Tengą 
išmetė iš kariuomenės, įsakydamas nesikišti į politiką, ir 
išsiuntė gilijon Kinijos provincijon.

Amerika buvo investavusi dideles sumas į Kinijos 
ūkį ir prekybą. Ji pritarė demokratinei Kinijos vyriau
sybei, tikėdamasi atgauti bent dalį investuotų kapitalų. 
Bet gen. Čang Kaišeko vyriausybė bankrutavo ir neteko 
svarbių pozicijų. Jis pabėgo į Taivaną. Būtų gal ir toliau 
važiavęs, jeigu Amerikos karo laivai būtų nepastoję kelio 
Į Taivaną. Kinijoj atsirado dvi valdžios. Senoji valdžia 
nevaldė Kinijos, įsitaisė pačioje gražiausioje Pacifiko 
saloje, o antroji vyriausybė valdė Kiniją, nepajėgdama

• fįrct Bazelio 14 d. š
i ziriexj pirapijos bažnyčioje 
pns;min'oF anr»^ liū-’nos čienos. 
k?>-*u ra dalyvauti pa-
vek'”’’ latvy salėje bendrame 
m nėyme. San-a Monica mies'oi 
ir apvJink u Eetuviei ten viero- 
;e h'žn’-vtc'e ♦-emtinūis mirė'o 
o vėliau sre eoje Lincoln parke
LATVIAI RENGĖ PROG i AMĄ

Iš eilės okupacijos ir trėmi
mus pam nėti iniciatyvos kas

I meta’ čia imasi vis kita tauty
bė. Šįmet latviu eilė. Ju kultū
ros namų salė Riverside gatvėje 
buvo pilna publikos: estų, lat- 

! vių, lietuvių ir kitų amerikiečių. 
Čikagos miesto vaizdas Į Programai vadovavo latvių or-

paimti Taivano. Taivaną valdė visus mūšius pralaimėję 
generolai, o pačioje Kinijoje valdžią sudarė mūšius lai
mėję generolai.

Būtų, ko gero, dar ir šiandien buvusios dvi Kinijos, 
jeigu Irano šachas, tiek daug iš amerikiečių gavęs, būtų 
jiems nepasakęs, kad jie neprivalo iš Irano teritorijos 
klausyti, kas darosi Rusijoj. Amerikiečiai, netekę vertin
go klausymo punkto, prašė kiniečius, kad leistų jiems 
pasiklausyti, kas darosi Rusijoje, bet tuometinė Kinijos 
vyriausybė atsisakė amerikiečiams leisti užlipti ant po
ros Kinijos pasienio kalnų ir pasiklausyti.

Tiktai prieš metus, kai antrą kartą amerikiečiai to 
paties paprašė, Kinijos generolai sutiko leisti amerikie
čiams įžengti į Kiniją, įrengti du stiprius klausytuvus, 
bet su dviem sąlygom: amerikiečiai turės apmokyti ki
niečius, kaip klausyti, kas darosi Rusijoje, ir antra, vis
kas turės būti daroma didžiausioje paslaptyje.

Veik per 40 metų nauji Kinijos generolai savo ka
riams kalė į galvą, kad Amerikos imperializmas yra pats 
didžiausias Kinijos ir visos žmonijos priešas. Amerikie
čiai per 40 metų rėmė demokratinę Kinijos vyriausybę, 
bet dabar, kai atsirado “valstybinio kapitalizmo” vyriau-; 
sybė Rusijoje, kuri tapo pavojingesnė, negu paprasta ka
pitalistinė demokratija, reikėjo imtis naujų žingsnių.

Prezidento Carterio pasiūlymas Įrengti komunisti
nėje Kinijoje elktroninius klausytuvus ir neimti nieko 
už įrengimą, tiek paveikė senstelėjusius Kinijos genero
lus, kad jie pradėjo studijuoti Amerikos gyvenimą, jos 
santvarką ir pagrindines žmonių teises.

Amerikiečiai įrengė du stebėjimo punktus šiaurės 
Kinijoje, visai netoli Uralo kalnų. Vieną įrengė netoli 
šiauriniame Aralo ežero pakraštyje, kiek toliau į sieną 
nuo Alma Atos, o antrąjį įrengė prie Balcharo ežero, 
kad galėtų laisvai stebėti Sary ša gan srityje įrengtus So
vietų lizdus atomo raketoms leisti.

I

ganizaijų veikėjai Ansis Blakis 
t Valdis Pavlovskis. Scenoje 
išstačius vėliavas Amerikos him
ną giedojo solistas, bosas barito
nas, Angrejs Kurminš. Akom- 
panavo Raimonda Apeikytė.

Invokacrai pakviestas kuni
gas latvis V. Vaskis. Jis pradžio
je savo autobiografijos pasakojo, 
iog keliol ka metų buvęs Ame
rikos kariuomenėje kapelionu 
karo metu Europoje, Korėjoje ir 
čia Amerikoje. Ne tik maldą 
kalbėjo, bet ir komunistinius 
žiaurumus, trėmimus analizuo
damas darė išvadą, jog jie gali 
kūną kankinti, žudyti, bet sielos 
negali nužudyti.

Trumpai kalbėjo Lietuvos ir

EJgars Kleinbergs, buvusios 
Latvijos kariuomenės kapitonas, 
oasakojo, kaip kariuomenė bu
vo sovietinama, kaip į poligoną 
:švežus pradėti karių areštai. 
Visų Pabaltijo valstybių sovie
tizacija vyko v.enu planu, tad 
lygiai ir Latvijos kariuomenės 
naikinimas vyko tuo pačiu me
todu, kaip kad ne vienas lietu
vis karys savo atsiminimuose 
yra aprašęs.

Algis Žemaitaitis aniems trė
mimų metams vykstant tebuvęs 
9 metų vaikas, tad, kaip jis sce
noje kalbėdamas prasitarė, ne
daug ką galėtų atsiminimų pa
pasakoti, ko vyresnioji karta ne
žinotų. Savo neilgą kalbą dau
giau skyrė lyg ir panagrinėji- 
mui, kas jaunimo veiktina.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
istorijos mokslo daktaras, prof e-

Elektroninių klausytuvų Įrengimas buvo laikomas 
didelėje paslaptyje, bet keli Įtakingesni Kinijos vadai 
skrido Į Aralo ir Balcharo ežeru kalnus, savo akimis sekė 
kylančias ir besileidžiančias Sovietų atomo raketas. 
Anksčiau Kinijos generolai nieko nežinojo, ką Sovietų 
valdžia rengė Kinijai, o dabar iš Šinchijango Uigur pro
vincijos kalnų jie savo akimis matė rusų pasiruošimus. 
Be to, jie žinojo, kad iš “tikrų komunistų” jie negavo 
jokios paslapties, tuo tarpu demokratinė Amerika ne tik 
paslaptis parodė, bet atnešė Kinijon elektronines paslap
tim rodyti mašinas, nieko už jas nepaėmė, bet dar išmokė 
karininkus, kaip tas mašinas operuoti.

. Šitas amerikiečių elgesys tiek sužavėjo gen. Tengą, 
kad jis pradėjo visą Kiniją kreipti nuo komunisto Mao 
Cetungo ir sukti amerikiečių kryptimi. 0 kai apie šią 
amerikiečių dovaną patyrė buvęs Kinijos komunistų par
tijos pirmininkas Hua Kofengas, tai visiems pranešė di
džiausią džiaugsmą — Amerika su Kinija žingsniuos, 
nes ji yra pati galingiausia valstybė.

sorius Janis Tiapans, mokslus 
Amerikoje ėjęs. Jo kalba neilga, 
bet įdomu buvo klausytis. Pasa
kojo susitikęs vieną iš sovieti- 

' ios išle stą latvi, kurs kartu su 
1 lietuviu Gajausku kalėjęs. Ga

jauskas buvęs centrinis asmuo, 
ap;e kurį teikės' latviai ir estai 
kaliniai įvairiems pokalbiams. 
Vargo prispaus ems pabaltįe- 
ė’ams kalėjime lengviau suartė
ti, negu čia laisvėje gyvenan
tiems. Prakalbirp'nkas is'orikas, 
*ad momentais ckupacijon paž. 
velkes istoriko išmint mi išva
ląs darė.

DAINŲ VALANDĖLĖ
Prakalbų baigta

rpzoj’iuciia Pabaltijo 
tautoms laisvės prašant. Ji bus 
panūsta Amerikos n* ezidentui, 
c-npfo ir k tiems pareigū
nėms Publika buvo raginama

■ itok;as rezoliuci:as išsiunti
nėk savo asmeniniu vardu.

Fstas solistas Matti Riivald 
padainavo tris dainas, akompa
navo Jaak Kukk. Latvis bosas 
baritonas Andrejs Kurminš irgi 
tris dainas dainavo, pianinu jam 
pritarė Raimonda Ape kytė.

Lietuviams čia atstovavo vy
ru dainininkų kvartetas: R. Dab 
šys, E. Jarašūnas, A. Polikaitis, 
B. Seliukas. Akompanavo vi* 
soms jų trims dainuotoms dai
noms Rimas Polikaitis.

Sugiedoti visų Pabaltijo tau
tu himnai, išneštos vėliavos. Pro 
grama tuo baigta. Salės sienoje 
buvo didelis plakatas: “Russians 
get out of Estonia. Latvia, Lith* 
nuania'\ Publikai buvo dalina
mas fotografuotas “Reader’s Di
gest’’ straipsnis: “Reluctant So
viets: Europe’s Forgotten Baltic 
Nations”.

“SPINDULIO” METINĖ 
IŠKILMĖ

Birželio 7 d. Hollywood Pal
ladium auditorijoje buvo 25-ji 
Los Angeles jaunimo dainų ir 
šokių vieneto, “Spinduliu” pa
sivadinusio, metinė šventė. Pro
gramoje dainos ir tautiniai šo
kiai. Skelbimuose buvo rašoma, 
jog bus 250 jaunų šokėjų ir dai
nininkų, ne tik losangeliškių. 
bet atvyks Denverio “Rūta”, 
■San Francisco “Vakarų vaikai”, 
latviu “Perkonitis” ir estu “Ki- 
AŪ-Kasukas”. Taip ir buvo, kaip 
skelbta.

Šoko daugiau kaip 20 šokių 
ir dainavo daugiau kaip 10 dai
nų ir maršų. Įspūdis puikus, pu
blika daug plojo. Be abejo, ne
apsieita ir be kalbėtojų bei svei
kintojų, o tai visa, įskaitant ii 
pertrauką, publiką auditorijoje 
džiugino ketvertą valandų. Po 
to buvo publikos šokiai.
Rengėjų, gerbėjų, kalbėtojų pa 

vardžių pavardės, sunku visas ir 
surašyti. Kalbėtojų dėmesys skir 

(Nukelta į šeštą puslapi >

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGIMIMO 
SĄJŪDIS v

(Tęsinys^

Pr. Vytautas, savo laiške mesdamas varpi
ninkams kaltinimą norint griauti tikybą, deda į 
jų lūpas klastingus žodžius: “Bet kada mes, var
pininkai, taip sustiprėsime, kad mūsų priešai mū
sų nebegalės pralyti, tuokart tai galėsime kiek 
tinkami plūsti ir kunigiją, ir kaip galėdami dil
dyti tikėjimą žmonių širdyse”. Pakaltindamas 
tikėjimui”, Pr. Vytautas taip baigia savo laišką 
“Turiu viltį, jog garbingas Ponas (“Varpo’’ re
daktorius) perstos kariavęs su tikėjimu ir jo tar
nais; o jei neperstos, tai ne tiktai aš, bet ir dau
gybė mano vienminčių neperstos kariauti su 
Tamsta už savo tikėjimą, ir vietoj vienybės kils 
baisus sumišimas ir nesutartis”.

Lengva suprasti, kad “Varpo” redaktorius 
Bernas pasijuto tokio ultimatumo pritrenktas, bet 
žado nenustojo ir duoda Pr. Vytautui pilną, di
džiai korektišką atsakymą. Tvirtina, kad “Var
pas” nemanąs liesti tikėjimo, bet pasiliekąs sau 
-eisę papeikti kunigų blogus darbus kaip ir kiek
vieno kito. Tas pasiaiškinimas nedaug padėjo: ku
nigų bendrad, "biavimas “Varpe” vis silpnėjo, 
“Apžvalgos” pu* 'imai vis dažnėjo, ir vienas di
džiųjų kaltinimų buvo tai, kad “Varpas” tiesiu 'sinti

keliu vedęs savo skaitytojus į amžinąją prapultį. 
[Nieko negelbėjo “Varpo” vis pakartotinas kvieti
mas vienybėn tautos reikalų pagrindu. P. Šermū- 
nėlis “Apžvalgos” 1891 metų 13-am numery, pri
statydamas “Varpui” apmokėti savo amžių jau 
užbaigusios ir J. Šliūpo redaguotos “Aušros” są
skaitas, griežtai pareiškia, kad kunigij išsiskyri
mas su tikėjimui priešingu “A’arpu” yra nebeati
taisomas faktas. “Varpas” nuo tų kaitinimų tik 
atsimoja lenkišku priežodžiu: slusarz zawinil, a 
kowala powiesili (nusikalto šaltkalvis, o pakorė 
kalvį). “Varpo” santykiai su klerikaline spauda 
kiek išsilygino, ‘‘Tėvynės Sargą” redaguojant 
Vaižgantui.

Nepaprastai sujaudintas kruvinomis Kražių 
(skerdynėmis (1893 m. lapkričio 21 d.), “Varpas” 
j per kelis numerius vis grįžta prie to įvykio, kal
tindamas caro valdžia ne tik už žudynes, bet kad 
ji brutaliai puola katalikybę. Bot kartu jis atsar
giai kritikuoja Ixx>no XIH raštą Ixmkijos, kar
tu ir Lietuvos katalikams, besąlyginį klusnumą 
Dievo pastatytam “monarchui”. “Vainas” pasi
sakė prieš spekuliatyvinę Romos politiką. “Var
pas” atkakliai kovojo prieš cerkvines mokyklas, 
lietuvių kalbos paneigimą Vilniaus bažnyčiose, 
Kojelavičiaus nesiliaujančius katalikų puolimus, 
nuosekliai gindamas ne tik lietuviškąjį reįkąląK 
bet ir sąžinės laisvės principą. Ir jeigu Dievas ne
buvo “Varpe” taip dažnai minimas, kaip “Apžval
goj”, varpininkams dėl to nebuvo reikalo pasitei- 

Varpas” nebuvo “kozelnyčia”. Palyginus

; su dr. šliupu, varpininkai kunigų atveju buvo 
džentelmenai.

“VARPAS” IR ŽYDAI
“Varpo” 1891 metų 8-am numery tilpo straips

nis “Mes ir žydai”. Straipsnis yra tiek savotiškas, 
bet vėliau savo turiniu nepasikartojęs, kad laikau 
pateisinamu dalyku duoti iš jo ilgesnę ištrauką.

“Nepatogu yra statyti tuos žodžius vieną prieš 
kitą, pradeda straipsnio autorius, o bet reikia, 
nes reikalai mūsų krašto ir šiandieninis jo ir mū
sų būvis tiesiai veidas veidan stato mumis su žy
dais. Ar žinome mes, kas tai yra žydai? Ne, ir šim
tą kartų sakau, kad ne! Taip, mes gerai juos ant 
veido pažįstame, bet kas dasiliečia jų siekių, jų 
giesmių, jų veikalų mūsų krašte, tai to mes visiš
kai nežinome. Širdies anų mes nežinome! Ir jei
gu sykį aną pamatytume, tai šiurpuliai ir išgąs
tis mus apimtų, nes baisiausi mūsų priešai yra 
jie, žydai. Negana to, kad jie nori pasisavinti vi
są mūsų turtą, bet jie dančius sukandę laukia, 
kada ateis valanda,, kurioj jie galės sugriauti mū
šų - katalikišką tikėjimą, kada iš pamatų galės 
išversti visokį krikščionišką tikėjimą”.

“Žydai — tai pikčiausi vilkai, avelių kailiais 
apsirengę, --- tęsia toliau autorius. — Kaip jie 
mielus įr-švelnūs esti, kad žmogų reikia Į karčemą 
privilioti; kaip jie meiluojasi, kada žmogui reikia 
supuvusį tavorą įkišti; kaip jie geri esti, kada 
žmogų reikia Į žabangas sugauti, idant po tam 
iki paskutinio lašo jo kraują iščiulpti.. .”

Ir po to autorius nupasakoja, kaip žydus ver
tina vokietis pastorius Stoekeris ir kas apie žydus 
sakoma Prancūzijoje. Straipsnis baigiamas ka
ringu šūkiu: “Ar gi mes rankas visai nuleisime 
ir lauksime, kada žydai, visus mūsų turtus suėmę, 
mus į vergus apvers ir mūsų bažnyčias išgriaus? 
Todėl mes “Varpe” ir “Ūkininke” — o gal ir kiti 
laikraščiai prisidės — stengsimės išrėdyti skaity
tojams dvasišką žydų veidą. O gerai žydus pa
žinus, tikimės, jog ir vaistas prieš juos atsiras”.

Po tiek karingo straipsnio, kurio autorius, 
turbūt, iš kuklumo nepasirašė net pseudonimu, 
buvo galima laukti, kad “Varpas” pradės žydus 
pulti visomis ginklų rūšimis. Taip neatsitiko. 
“Varpe” nebuvo reaguota prieš straipsnį “Mes ir 
žydai”, o tai tik tuo tenka aiškinti, kad laikrašty
je rašyti buvo didelė laisvė. Bet “Varpas” ir vė
liau pamini “žydelį” kietu žodžiu; žydus jam at
stovauja žydas-karčiamininkas, pirklys ir pinigo 
beširdis skolintojas. Kliūva ir žydui amatininkui, 
bet tik dėl to, kad lietuvis nesugeba jo pavaduoti. 
“Varpas” vis dažniau skatina vargstančius lie
tuvius, kad imtųsi “prekystės” bei amato, ir jam 
atrodo, būtų buvę maloniau, jei žydai dingtų iš 
Lietuvos padangės.

(Bus daugiau)
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ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji niana”, 200 psL, 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 
puslapių.

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau 
šios rūšies knygų, tai prašoma kreiptis į:

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 60632

HP PAIH. V. DARGJS
GYOY^OJAi 

C«*^munity khnlWe* 
MatUeln*? di rektoriui

V3S S. Men be Utt Rd.. IL
'4LANBOS- X—0 rterhn dtannmis

Tel.: 542-2727 arto 542-272J

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
QPTOMET RIŠTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71 st St. Tei. 737-5149 

Tikriną Aki S- Pritaiko akinius 

ir “contact Tenses”.

Laidotuvių Direktoriai

J972 m. rudeni rūsy okup. Vilniuje lietuviai stovi eilėje,

Chicago? Lietuvių Suvalkiečių Drau
gios p^smetin s narių susirinkimas 
ĮvyKs peiiKtadieni, birželio 26 d., 6 vai- 
vak. Vyčių salėje, z455 W. 47th St. 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra 
labai daug svarbių reikalų aptarti. 
Po susirinkimo bus vaišės.

E. Strungys

SUSIRINKIME
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VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

■ Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Razidencijcs teltL: 443-5545

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS

Pasaulio ir Amerikos Lietu
vių Gydytoj y Sąjuhgos 13-tasis 
suvažiaVintas įvyks š. m. rugsė- < 
jo mėn. 5-6 dienomis Ohicagbje,1 
Cofitiiieiitdl Plaza viešbutyje.

Visus kolegas, koleges su sei- 
: mdmis kviečiame gausiai daly
vauti.

Suvažiavimo moksline progra
ma rūpinasi dr. Jonas Daugir
das. Mokslinės programos tema: 
Skrandžio ir dvylikapirštės žar
nos opaligiu tyrimas bei tera
pija. Mokslinėje programoje bus 
perduodamos paskutinės žinios 
apie naujus opaligiu diagnozės 

i ir terapijos būdus. Bus svarsto- 
■ mos opaligiu problemos iš įvai- 
{ rių medicinos ir chifūrgijos spe
cialistų perspektyvų: Internisto, 

•Rentgenologo, Patologo, Farma- 
kolegom Chirurgo ir Onkologd.

Birželio mėn. pabaigoje išsių
sime pakvietimus, programą ir 

: viešbučio rezervacijas pagal tu
rimus adresus. Jei kas jų ne
gautų, ar dėl smulkesnių žinių 
apie suvažiavimą, prašali teirau
tis pas ' dr. Aliną Lipskienę, 
1533 Stonegate Rd., La Grange 
Park, IL 60525. Telefonas (312) 
352-7719.

PLGS ir ALGS Centro V-ba

1

PERKRAUSTYMAl

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063
\ ■■ ■■ Z

PIRklTi jAV TAUPYME BONU

Apdraustas perkrausimai 
iš įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376699*

I

IMPORTANT NEWS 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 means MOMENTUM 
gives you 50% more pain reliever per 
dose to relieve backache.

To reduce pain, soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely in minutes' There's no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets Take only as directed.

SOPHIE BAUCUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos ii WOPA,
X 1490 IciL A. M.

Liefuviv kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet Šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
telef.: HEmlock 4-2413

*159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

/-------- --

J®. “Lietuvos Aidai”
KAZĖ feaAŽbflČNYTĖ 

Programos veda ja

Kasdien nuo pirmadienio iki peni 
Udienlo 8:30 vai. vakaro- 

Visos laidos iž WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

v —

PATS SKAITYK IR DAR Rl- 
TVS PARAGINK SKAITYTI j 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS”

Į

No. 79

ŽYGIUOJAME DAUGUVOS LINK
A. RINGYS

Gen. St. Raštikis savo atsimi- 
nifhtį “Kdv’bsė dėl Lietuvos’3 1- 
mo tomo 147 puslapyje rašo:

“Pagal.au 1919 m. rugpiūčio 
Vidūry atėjo paskutinio -didelio 
briėš bolševikus pradžia. Duse
tose gavome įsakymą vėl į>ūlti 
bolševikus ir baigti varyti jUos 
iš Lietuvos žemės.

kiirio tikslas išvaryti priešą iš j 
Lietuvos žemės ir pasiekti Dau
guvos upę. Įsakyme buvo įsa
kmiai pabrėžta, kad buvo tarta
si šu lėtlkiį Itaro vadovybe pra
dėti puolimą bendrai, bet nesu
sitaria, iiėš lėnkdi atsisakę ben- 
dfai vfeikti. Toliau buvo pasaky
ta, kad. publirhą vykdysime vie- 
hi ir kad mūsų dešinysis spar
nas lieka atviras. Apie latvius 
įsakyme nieko nebuvo pasaky
ta. Nėbtivo pasakyta gal todėl, 
kad rriūsii batalionas veikė de^ 
šiniajame sparne ir su latviais 
negalėjo štiėiti Į sąlydį.

1919 rrl. rūgpiūčib 24 d. iš sek
madienio į pirmadienį, įsakyme 
nurodytu laiku, puolimas bu= 
vo pradėtas. Kairiajame batalio 
no sparne Veikė pirmasis pulkas. 
Auštant mūsų kuopos pajudėjo 
pirmyn, bet sutiko smarkų prie 
šo pasipriešinimą. Užvirė smar
ki šautuvų ir kulkosvaidžių ug
nis iš abiejų pusių ir tęsėsi be
veik be pertraukos tūsą dieną. 
Ap’e pietus jau atsirado sužeis1 
tu. Jų tarpe buvo du karininkai 
ir keletas kareivių, kurie buvo

Lietuvos kariuomenės vado
vybė buvo suderinusi mūsų ka- 
r.uomenės veiksmus su mūsų 
kaimynų, lenkų ir latvių^ karo 
veiksmais. Tai buvo bendras vi
sų, trijų kaimynų žygis prieš bol 
ševikus. Jo pirmutinis tikslas 
— pasiekti Dauguvos upę”.

Augšc;au mano pabrauktas 
gen. St. Raštikio pasakymas 
orie^tarauja duoto įsakymo pra
de4 i puolimą prieš bolševikus 
d.alia< kur kalbama apie bendrą 
reikimą su kaimynais ir tuo iš
kleipia istorinį faktą.

KM bū*u a;šk;au, kaip tikru
moje buvo, duodu čia visą kovų 
?i0a Ukmergės bataliono bare 
nuo Salako iki Dauguvos upės-.

Taigi 1919 metais rugpiūčio
-ėn. Ukmergės bataliono štabas j P8si?s« i.Jerrišam^i Pun^’_

2-ji kuopa stovėjo Narūnų! . ... _
kaime į pietus nuo Salako. Ki-j J * - - . _
tos kuopos ir kulkosvaidžių ko- Į 
randa (kulkosvaidžiai ir jų tar- ;
^yba buvo p skirti kuopoms) Į 
buvo užėmę 1 rą prieš bolševi
kus rajone 1 'imu: Pokemiš- 
kiai. PudokišI ai, Novikai, Rro- 
b škės. Priešas buvo įsitvirtinęs 
senuose Pirmojo Pasaulinio ka- 
o rusu apkasuose, rajdne kai

mu: Nieseckai, Biržūnai, Ger- 
mškės. Sorokovka. Tai buvo 
kiek į šiaurvakarius nuo Salako.

V-’eną sekmadienio naktį, rug
pjūčio mėn., apie 11 valandą bu-, 
va :
Tą ’’ššiftavus. paaiškėjo’ augščiau 
minėtas įsakymas Ukmergės ba
stionui auštant iš sekmadienio 
i pirmadienį pradėti puolimą^

j Vieni pėstininkai be artileri- • 
i ms pagalbos negalėjo priešo iš
mušti iš esamų įsitvirtinimų. Bu

‘ vo pareikalauta artilerijos. Tą 
pačią dieną vakare atvyko ba
terija (2 patrankos). Baterijos 
vadas buvo karininkas P. Jau 
iš vakaro pš pasistatė bateriją, 
o rytui auštant, baterijos vadas 
su ryšininkais-telefonistais atsi
rado pėstininkų priešaky. Greit 
susirado stebėjimo punktą ant 
vienos trobos stogo ir, užsiglau
dęs už dūmtraukio, nužiūrėjo 
priešo apkasus. Netrukus pasi
girdo artilerijos šūvis, vėliau ant 

?aLta šifrilota tėlefonogTama. j :ir bateri-1av Pradfv1eilįt’'

ko komendantu. Jo kuopą pe
rėmė vadovauti kaf. P. J.

Ttėčladiėnio rytą apie 10-tą 
Valahdą stovima su bataliono 
VadU pik. J. K. Smalvų mieste
lio aikštėje ir kalbamės. Staiga 
pamatome bežygiuojančią sker
sai aikštę lenkų kuopą. Kuopą 
vedė jau gerokai žilsterėjęs ka
rininkas. Riiopa nužygiavo šiau 
rėš kryptimi it pro mus pražy
giavo apie 50 metrų atstu.

Supratome, kad lėnkai, pama- 
tę^ jog ir be jų pagalbos triuš
kiname priešą, panoro užlįsti 
mus už akių ir pirmi paimti ge
ležinkelio stotį — Turmontus. 
Jie veikė slaptai ir iš pasalų. 
Sakau slaptai, nes muš nepain
formavo, kad jie nori veikti mū
sų dešiniajame sparne ir nesu
darė jokio ryšio su mūsų dali
niais.

Lenkų kuopai pražygiavus,- 
bataliono vadas įsakė tuojau pa
rašyti įsakymą, kuopos vadui 
Rekašiui paspausti kuopą ir pas 
kubinti užimti Tūrinontus. Kar 
tu kuopos vadas buvo painfor
muotas ir apie pražygiavusią 
lenkų kuopą.

Vakare gavome pranešimą, 
kad Turmontai mūsų užimti if 
kad priešas susilaikė į šiautį 
nuo Turmontų esančiame plokš- 
tikalnyje.

Iš trečiadienio į ketvirtadieni 
naktį bataliono štabas jau buvo 
Turmontuose. Kuopos buvo už
ėmusios pozicijas į šiaurę nuo 
Turmontų^ jau minėtame plokš- 
tikalnyje. Čia priešas vėl buvo 
įsitvirtinęs senuose rusų apka
suose ir kietai laikėsi. Buvusi 
urie mūsų baterija mus paliko 
if nuėjo kitiems daliniams pa
dėti. Priešas gi gava iš Daug
pilio paspirties šarvuotą trauki
nį.

• Dvi patrankos šaudė kaip ketu
rios. Pradėjus veikti artilerijai, 
kulkosvaidžių ir šautuvų ugnis 
iš musų pusės dar pagyvėjo. Iš

(Bus daugiau)

itATINAS

tas kalinas! Tos akys — 
i rTskad jis nėlakęs..

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

EUDEIKI*
GAIDAS-DAIMID

GENIAUSIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tek 927*1741 — 1742

Telefonas 523*0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

orešo puses šaudymas ėmė silp- Man su juo čia tikras vargas —
nėti. Priešas pradėjo trauktis. 
Mūsiškiai, šaukdami vabo. pdo-

Sukčius jis4 gal dedas sergąs, 
Pats vagilius, jis — dviveidis

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60050 
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

AikStės autombbiliams pastatyti

jį

lė pirmyn ir šaudydami perse- Snaudžia, bet nagus išleidęs... 
nuejAš ž:nau laiptelių spyrį, 
Ša-1 Kur jis narna, tyka, dyri, — 

Šjon.’škiat. Į Nėsėniai jis šlaistėsi trynės 
. Y  .. — mAI 1 "T'z'.a-i L % a a- I o. n

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

*

iW54 bo. HALSTEJD STREET TeL I Atoj 7-1111

AM6ULANS0 
patarnavimas

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE,

Lietu vi y 

Laidotuvių 

Direktorių 

Aaoctacijo*

kiojo priešą. Priešas dąr bandė* 
susilaikyti rajone kaimų: 1— 
alavai, Kušle kiai, I
Mūsiškiai janv ant kulnų, arti- Į Ten. kur geldos ir puodynės —
tėrijos padedami, priešą išmil- • Aš pažįstu piktą puodžiuj 
šė ir iš šių įsitvjHin’mų. Prie-I 4-4 1 w Isas traukėsi ir vakare buvo uz-!
ifHfi Šnialvaj- Tai mažas bažnyt!
kairrii8. Antradienio naktį ba- . 
talihno štabas jau buvo Šmdl- 
vuosę. įl os kuopos vadas kafi- 
hihkas R. buVo paskirtas Salk-

Nes iš tblo jį ritiūodžili. 
jdfgis Baltrušaitis

• SkirfUnias tarp drambliu 
ir blusos yra tuksi kad dramb
lys gali tututi blusų, o bluša 
dramblių Inrėti neguli.

Good Health Habits, Begun Early, Can
Add Years to Lives , of Your Children

■
i
i

BUTKUS - VASAITIS
i Avt, Cicero, HL TeL: OLympic M0W t

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVEt Tel: LAfayetU 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7*1138 - UM)

ptavAay.

T1AČM TWO* SMOKW
IS BO FOP HEALTH.FACTS AO QMRF 

UP O4LDSEM.

HEART AND HEALTH habits started early in childhood its iMfl HfdaH Fubd Campaign here and in 8S00 other 
cdn redace the risk of heart attack in later life, according /eommnnities threwgh February, the Heart Fund supports * 
to yojr Heart Association. The Association is conducting research, education tad commtofcity sėttfcė ^rdgfanlL 4

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubKe 7-1211
11023 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hills, HL 974-4411

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 71441

r
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SLA ekskursija - kelionė Į Karibų Jūrą
Susi vienijimas Lietuvių Ame j 

rikoje p rmų kartą organizuoja užne 
kelionę į KARIBŲ JCRĄ laivJ kyli 
“CARNIVALE” nuo š;ų melų l auti 
lapkričio 8 iki 15 dienos (vieną Į pe. 
ištisų savaitę).

Laivas išplaukia iš MIAMI, 
Floridos, ir aplankys tris įdo-, 
mius tropinius uostus ir vate-į 
tybes: SAMANĄ (Dominikos* 
Respublikoj), SAN Jl’AN (Pucr- j 
to Rico), ir ST. THOMAS (JAV t 
valdomą salą).

Kaina laivu vienam asmeniui 
(po du į kambarį) prasideda 
nuo $800 (aštudni šimtai dole
rių). Be to, reikia pridėti kainų 
lėktuvu iš jūsų miesto (namų) 
į Miami, Fla. (Round Trip)

Šia kelione gali pasinaudoti 
r visi, nežiūrint ,ar jie yra ar nėra 
i SLA nariai.
| Kelionės kainoje įskaitoma: 
’ patogi kabina-kambarys, skanus 
: maistas, įvairūs pasilinksmini
mai laive.

s progos pailsėti saulėje, 
gzti naujų pažinčių, aplan- 
dar nematytas salas, ke

li linksma lietuvių gru- 
Svarbu, kad neatidėliotu- 

m t, o dabar, tuojau, regist- 
luotumėtės ir užsisakytumėt sau

Pasinaudokite šia proga įdo- 
m.ai ir linksmai prale sti atosto
gas, pasidžiaugti JŪRA ir tropi
nės saulės šiluma.

Dėl informacijos ir registraci- \ 
jos prašome iki liepos 25 dienos, 
kreiptis į:

AMERICAN TRAVEL SER-

9/27 So. Western Avenue 
Chicago, Illinois 60613 
Tel. (312) 238 9787

S! SI VIENIJIMAS LIETU
VIŲ AMERIKOJE

Genovaitė Meiliūnienė 
SLA sekretorė

A VI

K g;

Paieškojimai

— Dėkui Juozui Ditkui iš Det- 
'roito už anktyvą prenumeratos 
-.pratęsimą ir už $10 auką.

— R. LB Rockfordo apylinkė 
paskyrė Naujienų paramai $10 
auką, kurią atsiuntė per kasi
ninką J. Babelį. Dėkui valdy
bai ir visiems tos apylinkės na
triams.

lendorių, specialiu laišku už 
atsiuntė penkinę. Dėkui.

— SL Petersburgo apylinkėje 
įsisteigė Kėdainiškių ratelis, ku
rio veikloje reiškiasi Jadvyga 
Pupelienė, Birutė Saldukienė, 
inž. Mečys Šilkaitis ir kiti kėdai
niškiai.

Paieškomi VLADAS VENG- 
RYS ir jo žmona MICHALINA,

Bet ir tėvo užduotis nėra vien 
šeimos išlaikymas, bet yra ir pa
reiga savo vaikus paruošti gyve
nimui.

Tėvo Dienos proga duodu ver- {

Lietuvą) ar istoriškai, etniškai, 
ar ūkiškai, kariškai, religiškai, 
nes kitaip nieko dorai neištyri- ■ 
nės ir tikslo n ekaip nepasieks, I 
kaip jau galėjome visi pastebėti 
iš kaikurių straipsnin nkų, bro
šiūrininkų ir net knygrašių. O 
tai tuoj pamatysime.

Bet jau v'sai nebetikėtai ne- ( 
į belauktai vėliau, po anų 1966 
i metų datos, darkė sudarkė ir 
anų srilių kaikuriuos pavadini
mus, ir prūsus vėl vadu.a vokiš
kai senprūsiais - altpreussen’- 
ajs (prūsų nebuvo ir nėra nei, 
“senprūsių”, nei “naujapiūsių”, 
nei “jaunapiūsių”, nei gal dar 
kokių taip pat negalimųjų), ir 
priskelbė Kelmių (Kulmas), Lė_ 
bavų (Lubava), Pomezanų (iš
galvotoji Pomezana, nelyginant 
kaip “pa — mozonė”, o iš tikrų
jų Pa-med-ė), Pogezanų (išgal
votoji Pogezana, nelyginant kaip 
“Zuzana”, o iš tikrųjų Pa-gud-ė 
“pakrūmė”,) ar nereikalingųjų 
ir negalimųjų vėlyvųjų prutėnų 
(užuot normaliai sakius prūsų) 
ir dąr kažko vis apsčiai Dr. Mar- 

į tynas Anysas- 
i

Namai, Žemi — Ftrdavlmul 
UAL ESTATE FOR SAL3 REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESLNIAIS IŠSIMOK&JIMAIS. ;

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: y *

MUTUAL FEDERAL SAVINGS ;
PETKAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, III. . Tel. 847-7747 ■

BUTŲ NUOMAVIMAS
> NAMŲ PIRKIMAS » PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedziė Ave. — 778-2233

I

£5

kilę iš Jurbarko, buvo Vokietijoj, timą straipsneliO) tilpusio Deut. 1
ir ALBERTO VALUNTOS 
šuo,'kilusi iš Biržų apskr.

Rašyti:

% Naujienos 
1739 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

(Bus daugiau)

LOS ANGELES, CALIF
(Atkelta iš 4 psl.)

— B. Draugelis, Fallbrook, 
Cal., pakeitė buto adresą, o jį 
keičiant atsiuntė $10 auką. 
Dėkui.

— Vitoldas Paliulis, Gansen- 
voort, N.Y., iš anksto be ragini-j 
mo atsiuntė prenumeratą ir prie ; 
jos pridėjo $5 auką už kalendo
rių. Dėkui.

—Inž- Stasys Dubauskas iš Ci
cero, pratęsdamas prenumeratą, 
savo gerus linkėjimus atlydėjo 
$5 auka. Dėkui.

/.— Edwin Foktas. Lethbridge. 
Albertos provincijoje, gavęs ka-

— Visų Šventųjų parapijos 
Roselande lietuviai parapijiečiai 
ir jų draugai kviečiami pasima
tyti piknike birželio 28 d. Rubio 
Woods Grove ^1, prie 143rd St., 
į vakarus nuo Central Avė. Pik- 
nikautojai raginami atsivežti sa
vo maistą, stalus ir kėdes. Infor
macijas teikia Ed. Fendell, Julė 
P:issen, Bernard Dugoni i- 
Frank Pavilonis, tel. 336-5902.

— Edą ir Vilius BRAŽĖNAI 
persikėlė iš Ft. Myers į B'onitaĮ 
Springs, Fla. Bonita Springs yra 
rainus, žavaus pajūrio, kurorti
nis miestelis, tarp Ft. Myers ir; 
Naples, and Meksikos įlankos. 
Bražėnas ir čia tęsia savo plačią 
veikla, gi Bražėnienė tebedirba. 1 
nuosavybių pardavimo (Real Es- ‘

DARŽELIS VAIKAMS

sches Lesebuck:
“Išmintingas tėvas su savo 

' sūnumi vaikštinėjo gražiame so- j 
I de. Daugybė įvairių medžių ir 
: gėlių lysvės teikė malonų vaizdą.
j 'Darbštus so'dininkas sodo au- j damasis šia lietuvių veikla pas- 
j galus rūpestingai prižiūrėjo, kaip į tebėjo, jog estai tokios šventės 
• dangišką palaimą. Tėvas savo = negali surengti nevien dėl to, 
Į sūnui pasakė: “žmogaus gyve- kad jų čia nedaug, bet ir dėl to,

i

EVANSTONE — 3 butų mūrinis, 
20 m. Gražiai užlaikytas. Arti ligo
ninės ir universiteto. $130,000.

MŪRINIS — 2 po 6. Atskirai šildo
mi vienetai. Didelis garažas. Mar
quette Parko centre. $75,000.

4 BUTŲ MŪRINIS — 3 po 4 ir 1 - 2. 

$69,000. ‘
tas ansamblio vadovei Onai Ra- j 50 pėdų sklypas. Brighton Parke, 
zutienei. Estijos konsulas džiaug

ŠIMAITIS REALTY

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJA?

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tel. 927-3559

JT— 1 1 111 ■ 1
D Ė -M E S I O

62-80 METŲ AM^Ž. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ, 
Tel. 523-8775

Notary Public
Insurance, Income Taxvaikų aikštelė nimas yra kaip sodas: geri dar- kad estai neturi tokios moters,

dieną pradeda ^ai, tai yra malonios gėlės ir j kaip Ona Razutienė.
darbo . metus ' gražius vaisius duodą medžiai. I Gi Ona Razutienė iškilmės pa- Į

r Sodininkas, kuris augalais rūpi- baigoje kalbėdama džiaugėsi ga-
' Įėjusi 25-ias šventes surengti, 

priauginusi gerų jaunų vadovų 
ir tautinių šokių grupei vadovau 
ti parinkusi vieną iš jaunųjų. į 
tai savo dukterį Danguolę Ra-1 • 2 butų .mūrinis namas, naujas 
zutytę Varnienę- Publika smar-l stogas ir porčiai. Modernūs ra
kiai plojo pasitikdama jaunąją į diatoriai, gazo šildymas. Mar- 
vadovę ir atsidėkodama Onai | ~uette Parke. Sena kaina $52,000 
Razutienei.

Iš tolimjų svečių buvo 
tautas Beliajus, tautinių šokių 
pradininkas Amerikoje ir “Vil-

i ties” žurnalo leidėjas bei redak
torius; Galina Gobienė iš De
troito, ten ji yra tautinių šokių g Statybai gražus sklypas 
mokytoja ir Tautinių šokių ins
tituto narė; iš -Klevelando bu
vo Liet, bendruomenės veikėjas 
A. Butkus.

Publikos apstu. Ona Razutie: 
lossaksų keliauninko Vulfstano nė pabaigos žodyje paskelbė, 
laikais, o plačiau žr. Bg. III. 122- jog 200 asmenų pirko bilietus 
123 p.; J. Užpurvio Lietuviui sumokėdami po 25. dolerius. Sa- 
tautos istorijos šaltiniai, I, Klai- lės ir orkestro išlaidos apie 4.000. 
pėda, 1938 m. 28-34 p. su sen. 00 dolerių, tad įskaitant ir kitas

i anglų originalu ir lietuvišku ver 
i timu “Ohthero ir Vulfstano ke
lionė”. '

Jei užėję slavai ir germanai 
jas terras — partes būtų prami
nę, tai būtų jas praminę savaip, 
saviškai, būtinai slaviškai ir ger
maniškai, tik jau ne baltiškai 
vadinę. Tiesa, tiesa, jų vardų 
baltiškosios lytys visokių slavų, 
vokiečiu ir kitokiu kronikinin
kų bei kanėelįarininkų buvo sve 
timaip apdarkytos, bet tuos var 
dus moksliškai- restauravo — 
atstatė baltiškomis lytimis K. 
Būga, ir žr. Bg. III. 110-156 p.; 
šias baltiškąsias ir dabar vi
siems suprantamas bei patogias 
kraštovardiųes lytis -jau seniai 

Į visi visur vartoja, o paskutinį 
kartą ir Sov. Rusijos okupuoto
je Lietuvoje 196& n)etais yra iš
spausdintas ‘labai geras veika
las “Prūsų kalbos paminklai”. 
.Vilnius. 1966 m. 253 p, su tų 
Prūsinės kalbos paminklų foto
kopijomis, kur Vytautas Mažiu
lis per 55 puslapius juos kalbiš
kai aiškina, o Prūsijos dusbur- 
gines partes —- sritis kaip rei
kiant būgiškai išaiškintas paskel 
bė, dar ir savo gerų bei gausių 
komentarų prijungdamas.

Dabar jau ir galima patogiai ir 
tiksliai naudotis ana nustatytą
ja terminija, jei kas rūpestingai 
ir nefalsifikuodamas tyrinėja 
Prūsiją (-Prūsų ir visą Mažąją

Onos Vasaros 
š.m. birželio 22 
20-uosius savo 
Marquette Parke, prie 69-tos ir. 
California gatvių sankryžos, prie į nasb tai yra gera žmogaus valia.

‘ Būk išmintingas, mano sūnau!”;
Man atrodo, kad nebereikalin-] 

ga tolimesnė gražbylystė. Tik: 
norisi ir man tą patį pakartoti.] 

kad tokioj ilgoj metų eillėj mo- Būk išmintingas, lietuvi jau- 
^įkytojai globoja mūsų jaunimą, nuoli! Didžiuokis lietuviška kil-

dieną pradeda tai yra malonios

savo žaliojo namo.
Visi vaikai nuo 3 iki 12 metų 

ir amžiaus susirenka nuo 10 vai. 
ryto iki 2 vai. popiet. Džiugu,

Dr. Ona Vaškevičiūtė
i

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

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
if visa kita

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. K^dzie Avenue 

Tel. 776-8505

TĖVO DIENAI
Ruošiamos Motinos ir Tėvo 

dienos jų pagerbimui. Tose die- 
Įnose vaikai, tėvelius pagerbda
mi, pasveikina, nes jie būdami

me, gerbk savo gimtąją kalbą, 
mylėk savo' tėvų gimtąją žemę’ 
— Lietuvą, tai tu būsi savo dar- j 
bų, duodančių 
anuo sodininku, 
bus Lietuva.

VL

Dengiame>ii;tais6ine 
šię stogus. ŪžidarbĮ^^žiit? 
tuojaime^^saane apdrausti*

Vy
gerus vaisius, 

o tavo sodas

Valin evičius

9 4 butų mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

navusi ne viešam tautiečiui. Jų 
naujas adresas: P.O. Box 2565, 
BONITA SPRINGS, FL. 33923. 
Telefonas: (813) 992-6798.

KULMO-KALNO 
SRITIS

(Atkelta iš antro puslapio)

Marquette- Parke.'

ARVYDAS KIELA
- 65Š7 S. Xa’man Avenue;!'į 

t i. Chicago, f L 60629 '■-'et 
434-9655 ar 737,1/1^ir meilės įtakoje 

žino, kad tėvelių niekas kitas ne
atstos ir kad tik jų globoje jie 
tegali jaustis laimingi.

Auginant vaikus didžiausią
„ t- _ ... 1 vargo ir rūpesčiu našta tenka— Juozo Kapacmsko alsinu-1 ? . ,. ~

• . o jt. . I motinai. Ji savo vaikus ne tikminai Spaudos Baruose, Chica-j 
gos Lietuvių Literatūros Drau
gijos 1979 m. leidinys. Gausiai 
iliustruotas nuotraukomis, 216 
psl., kaina $7, gaunamas Nau> 
j ienose. (Pr.)

— Bridgeport© restoranui rei
kalinga virtuvės darbininkė. 
Skambinti 326-2761. i

apžiūri ir aprūpina, bet juos ug
dydama ir auklėja.

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalykai

I pajamas finansiniai renginys ge
rai pavyko. Sėkmės ir toliau. 
“Spinduliui” spinduliuoti.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

(Lithuanian Plaza Ct.)
737-7200 arba 737-8534

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

J

&

Laikrodžiai tr brangenybė®
Pardavimas ir Taisymas 
2546 West 69th Street 
Tel. REpublk 7-1941

HOME REMODELING
Drywall Taping, Finishing & Paint
ing - Heating - Air Conditioning 
Plumbing - Roofing - Aluminum 
Siding - Cement Work - Carpentry 

Porches. - Fireplaces 
ART FISHER CONSTRUCTION 

374-5312 Chgo. & Suburbs 
If no ans. — 374-5355

— Ligoninėje tikrina Čikagos 
arkivyskupo', kard. John Cody 
sveikatos stovį.

We’ll help you moke the right move.

(NEIGHBORHOOD
RSAbVGPCJP

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $458.

/Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės kebauti — kreipkitės j Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau
8727 S. Western Ave., Chicago, IB. 6C643

Telef. 312 238-9787
• Nemok'inw patxmvinw.3 lėktuvu, traukiniu. IsJttį kelio

nių (cruises), vieibuėiŲ ir automobilių nuomavimo rezervacijas: Parduoda- 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus k.'aštus, 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje Ir teikiame infer 
tnacijas visais Kelionių rei>Alair.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik sėliui rezerruou. vietai 
R anksto — prieš 45-60 dienų.

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr A. Gussen — MINH’S IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą ___ _ _______________________

Dr. A. J. Gussen— DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais_

Minkštais viršeliais, tik_____________

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik

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

dedant 51 persiuntimo išlaidoms.

$8.00

$4.00
$3.00

t

173J So. HALSTED SIU CHICAGO, IL 60608

I

T & F SEWERAGE & PLUMB
ING. Rod any drain line for $25. 
If not open, no charge. We’ install 

flood controls, pumps and valves. 
We install complete bathrooms 

and basements.
523-1962

— Valstybės sekretorius Haig 
susirūpinęs paskutiniu Kinijos 
paskelbtu nepasitenkinimu dėl 
ginklų Taivanui.

REX’S MECHANICAL
CONTRACTORS

SALES-SERVICE-INSULATION
HEATING & COOLING

599-8477
8640 S. Roberts Rd^ Justice, III.

GAMINU TARKAS BUL
VĖMS TARKUOTI. 

Paskambinti WA 5-4878

AVELAR REFRIGERATION, AIR 
CONDITION. & HEATING SERV. 

CITY WIDE SERVICE 
Residential & Commercial 

Air Conditioning Sale & Service 
Installation - Fast Service 
1750 W. 35th — 254-6133 

24 Hours — 225-0838

RICHARD & ASSOCIATES
Additions - Kitchens 

Rec. rooms - Skylights 
Barn and sheds - Siding 

Garages - Decks 
Also int/ext paint & staining. 

VISA & M.C. ACCEPTED 
864-6070 Free Est 636-7099

SUNDANCE LINOLEUM 
NO WAX — NO BURN 
$6.48 Yd. Not Installed 

$9.98 Yd. Installed 

Call HE 4-3200
AND JOE BRABEC WILL CALL 

ON YOU WITH SAMPLES 
L

— Naujas Illinois valstijos 
Įstatymas skiria didesnes bau
das už vairavimą girtam.

sanamaBOBnasMaEMBSE

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė. 
(312) 776-8700

PIRKTI AR PARDUOTŲ 
.-•lomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarūauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimai.

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600

VL i I M X U J
NoUry Public 

1NCOM2 FAX SBRVIC1 
125$ S. A^pl^ood. Tai. 254-74511 
Taip pat dtrcmi vertimai, giminiu « 
Iškvietimai, pildomi piiletybii pra- » 

iymai ir khoki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zspolis, Ag«n: 
JKS'/j W. 95th St 
Evcrg. Park, 111. 
60642, - 424-M54

S?ate farm Frrr and Case£ty Company

REAL ESTATE — OUT OF TOWN

Nuosavybes — kitur

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kepiniy sklypai pa rd.

FOR SALE 2 GRAVE LOT, 
Lithuanian National Cemetery, 
Block 5, Row E, Grave Space 
82-84. Priced to sell — $500.00.

Call after 6:00 P.M. 
842-4095

BEVERLY SHORES, INDIANA 
Savininkas parduoda 6 kamba
rių namą ir garažą. Arti ežero

— Al water gatvė No. 215. 
$60,000.

Skambinti (219) 872-2764

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS

2458 W. 69th SL
Darbo vaL: nuo 9 r}to iki 7 rak 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-tot 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

*

RESORTS AND VACATIONING 
Kurorte! ir Atostogy Vietos

1

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMI 2 kambariai Mar
quette Parke. Galima imti abu arba 
po vieną. 7246 S. California Ave.

Tel. 434-6122

UNION PIER, MICH., išnuomo
jami buteliai vasaros sezonui sa
vaitei ar mėnesiui. Skambinti: 

Chicagoje 476-3647 
arba Union Pier, Mich. 

(616) 469-3493.

Advokatai
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo valandas: nuo 9 vaL ryta 
iki 8 vaL vak. Šeštadieni nuo 

9 v*l. ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimu.

TU. 776-5162 arba 776-5161
2649 West 63rd Street

Chicago, m. 60629
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