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GEORGE BUSH SUSITARĖ SU PRANCŪ
ZIJOS PREZIDENTU MITTERRANDU

- ■ NAUJAS PREZIDENTAS ĮTIKINO, KAD KOMUNISTAI
’ NESIKIŠ Į KRAŠTO APSAUGĄ

L PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Viceprezidentas G. Bush tre
čiadienį pustrečios valandos kal
bėjosi su prezidentu Fr. Mitter
rands- įvairiais abiejų A’alstybių 
reikalais. .

Viceprezidentas Bush pirmiau
sia išdėstė prezidente Reagano 
ir kitų amerikiečių susirūpini
mą keturių komunistų paskyri
mu Į naują prancūzų kabinetą. 
Prezidentas Mitterrand atsakė, 
kad jis turįs pirmiausia aptvar
kyti kelis prancūzų vidaus rei
kalus. Pirmon eilėn jis nori su
tvarkyti . darbininkų padėtį, kad 
nekiltų bereikalingų nesusipra
timų. Jis turįs pakankamai bal
sų parlamente, bet suplanuotos 
operacijos bus lengviau praves
tos, jeigu tuo metu kabinete bus 
keli komunistai. Prez. Mitter- 
rahdas-įtikinėjo viceprez. Bush, 
kad komunistai ; neprieis - prie 
krašto . ir Vakarų Europe's „sąu- 
tcniū reikalų.- ■ *'

cprancūzija Gins -
; VAK. EUROPA

Prezidentas, .Mįtįerrąnd_ įtiki
nėjo viccpręzidentą.'dcad ^-eturių 
komunistų; įleidimaSi į. kabinetą 
nesudarys j okio: paypj Prąn-
c.ūzijos ir ..Vakarų Ęjįjopos "ap
saugai. Jis pareiš^ ^komunis
tam s, kad r Prapėužija' nęduos 
komunistams-; jpjSoš: krąš.gr £pi 
saugos vietos.-. Prancūzija- norį 
grįžti į šiaurės Atlanto:Sąjungą- 
ir'įsitraukti į Vakarų-Europos 
gynimą, jeigu rusai veržtųsi" į 
Vakarus. - . . . ' Ą

Be to,, viceprezidentas tarėsi 
ir susitarė dėl bendras ’ abiejų 
valstybių politikos Apnfnūose 
Rytuose, ypač Libanfe. Komu- 

. nistų įsileidimas į kabinetą bu
vo' greitai aptartas, o visas pasi
kalbėjimas buvo paskirtas ki
tiems bendriems reikalams. Vi-, 
ceprezidentas Bush ketvirtadie
nį tarsis su kitais politikais.

PABALTIEČIŲ KONGRES
MENŲ KOMITETAS

JAV Kongrese yra daug at
stovų, labai palankių pabalti’e- 
čiams. Dabar, jie apsijungė, su
darydami Ąd Hoc Congressional 
Committee on. the Baltic States 
and Ukraine. Komitetui sutiko 
vadovauti Co-Chairman titulu 
du ko'ngręsmenai: Brian J. Don
nelly ir Charles F. Dougherty.

Amerikos . Lietuvių Tarybos 
pirmininkas' dr.. K. Šidlauskas 
pasveikino abudu šiuos .vado
vaujančius kongresmenus, pasi
džiaugdamas jų užmo-jumi ir pa
žadėdamas- artimai bendradar
biauti su šiuo komitetu. . 

: . r *.*..* ....
WASHINGTONE PRIMINĖ
DEPORTACIJŲ SUKAKTĮ 

zi.-.-: \ i
Jungtinis Pabaltiečių Komite

tas, kur’.šalia estų ir latvių at
stovauja lietuviams Amerikos 
Lietuvių Taryba, pasiuntė vi
siems JAV Kongreso _ nariams, 
raštą,, primenantį ..tą .kruviną 
skriąi^fe'^HĮąrjMąsky atidarė 
Pabą^jo...vaj|f^bėnis 4^.
metų;/-pradėjii^įĄęvrkdyfe nia ' 
nius irėmimus. • --

ijų.v(^L-Td Ipfęš^ftącyąl

•1

"— Nuo Sovitų okupacijos, iš 
Afganistano j Pakistaną jau pa
bėgo' apie 2 milijonai žmonių. 
Daugelis vyrų, palikę šeimas Pa
kistane, grįžta į Afganistaną ir 
kovoja prieš jų žemės paver
gėjus.

VATIKANO MIESTAS- (AP). 

— šėštadi&riį popiežiuj . jonas; 
Paulius: 1U huyo. grąžintas į;Gė- 
mellijlįgoninę,-;kų.rioje gydėsi 
po pasikėsinimo -rt^udyti gegu
žės 13 d.. Dabar jis’-t^ttėjo' aukš
tą temperatūrą.’ Ligoninės vy
riausias gydytoj-as dr. Emilio 
Tresalti pareiškė, kad aūkštą- 
temperatūrą sukelia, virusai, ku
rie atsiranda nuo kraujo trans- 
fūzijos.- Dabar temperatūra nor
mali ir- ligonis žymiai pagerėjo.

Po sužeidimo Šv. Petro aikš
tėje, popiežiui reikėjo net trijų 
kvortų kraujo. Jis turės dar vie
ną operaciją, kuri nėra skubi.

.i

— Iš JAV skirtų užsieniui pa
šalpų Izraelis gauna 43%.

— Motinos, kurių vaikų tėvai 
“nežinomi”, iš Illinois valstijos 
iždo metams gauna 2.7 bilijono 
dolerių pašalpų.
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KALENDORĖLIS

Birželio 26: Jonas ir Povilas, 
Viltautė, Jaunis, Germanas.

Saulė teka 5:17, leidžiasi 8:30.
Oras gražus, vakare debe

suotas.
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DĖL NAMIBIJOS

NAIROBI. — Kenijos sostinėn 
suvažiavo 50 Afrikos valstybių 
vadai aptarti Libijos įsiveržimą 
į Čadą> ir jo pagrobimą, nera
mumus Sacharo vakaruose ir 
Namibijos klausimą.

Penkių valstybių vadai pasi
tarė ir nutarė leisti Kenijos pre
zidentui pradėti ko’nferenciją, o 
vėliau vadovavimą perleisti' Sier
ra • Leone prezidentui, Afrikos 
Valstybės Vienybės prezidentui 
Slaka Stevensųi.

Kai kilo Namibijos klausimas,

REAGANAS PRAŠYS LEISTI PARDUOTI 
LĖKTUVUS ARABAMS IR IZRAELITAMS

SENATO IR ATSTOVŲ RŪMŲ DAUGUMOS VADAI 
PAREIŠKĖ, KAD SAUDI ARABIJA NEGAUS GINKLŲ
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Amerikos diplomątą&LPhilip^Habib įŲtino Siriją 
įleistPj Li5arią'"Saudi Arabijos, Nepalio, Maroko ir 
kitų valstybių karius, kad sustabdytų senų -krikš
čioniu žudynes. Izraelis taip pat sutiko sustabdyti ’ 

. puolimus'.prieš arabus. - .

TRANO PREMJERAS NORI BŪTI 
ZKRAMTO PREZIDENTU

Z DABAR JIS YRA, PREZIDENTO PAREIGAS . Ū . .? . EINANČIOJE

• TEHERANAS. — Parlamentas 
paašlino iš prezidento pareigų 
Abolhassan Bani Sadr. Jis rlaps- 
toąis krašto viduje. Prezidento 
pareigoms sudarytas triumvira
tas — trijų asmenų taryba, kuri 
baigs savo veiklą liepos 24 die
ną,- kai. bus išrinktas'.preziden
tas. Į triumviratą įeina: prem- 
jeeras Mohąmmed Ali Rajai, 
parlamento pirmininkas Hashe
mi Rafsanjani ir Islamo respub
likonų partijos vadas, taip pat 
aukščiausio teismo pirmininkas 
mula Mo'hammed B’eheeshti, už 
revoliucinių idėjų žiaurų vykdy
mą gavęs ajatolos titulą.

Premjeras Mohammed Ali Ra
jai trečiadienį pareiškė, kad jis dyjiių, kokios yra šiandien. Jau 
kandidatuoja, prezideneto parei-J nužudyti 42 pareigūnai, drįsę 
goms. Pagal konstituciją, jei nė 
vienas kandidatas nėgaųs ab
soliučios balsų dahgiftpoš, tai už 
7 dienų bus: balsuojama iš nau
jo. Tačiau premjeras Rajai, tu
rėdamas valdžią savo rankose ir

I parlamęntb pritarimą, yra tikras 
išrinkimu, ypač kad jo’ kandida
tūrą remia mula Chomeini. ’ 

Paskelbdamas savo kandida
tūrą, premjeras Rajai pareiškė, 
kad jis yra pasiruošęs priimti 
prezidento atsakomybę, “jeigu 
žmonės to panorės’’.

KOMISIJOJE

IRANE SUŠAUDYTI
BUVĘ PAREIGŪNAI f-

TEHERANAS, Iranas., — Ket
virtadienio rytą buvo sušaulyti 
dar- 8 pareigūnai, drįsę pareikšti 
protestą prieš ' atėmimą karo 
vado teisių iš prezidento Bani 
Sadr.

Susirūpinęs mula' Chomeini 
patarė prezidentui Bani Sadr iš
eiti viešumon ir vėl dirbti kartu 
su islamo revoliucijos šalinin
kais. Bet Bani Sadr. matyti, jau 
nepasitiki Chomeiniu, jeigu ne
pasirodo.

Komentuojama, kad niekad 
Irane nebuvo' tokių politinių žu-

pasisakyti prie! mulos Chomei- 
nio nutarimus. ;

— Vis brangstant benzinui, 
Taivanas ėmė gamintis elektri
nius automobiliukus.

Geerge Bnsh
Viceprez. George Bush tre
čiadienį išsikalbėjo su Pran
cūzijos prezidentu Milter- 
randu apie komunistų įsilei
dimą į kabinetą ir palietė 
prancūzų norą įstdti į šiau- .

rėš Atlanto Sąjungą.

STENGIASI PADĖTI TAU
PYMO BENDROVĖMS

WASHINGTON, D.G. — At
stovų Rūmų mokamoms prie
monėms parūpinti komitetas be
veik vienbalsiai nutarė paleng
vinti viso krašto taupymo bend , 
rtfvių sunkėjančią padėtį._-Kpmi-

tetas priėmė Serialo paruoštą 
įstatymo projektą, kuris turi pa
lengvinti dabartinę sunkią bend
rovių būklę. Bendrovės turi pi
nigų, bet negali jų skolinti na
mų statytojams ir pirkėjams. 
Bankai lupa didelius nuošim
čius, o taupymo bendrovės la
bai suvaržytos. ' ,

Be to, naujas įstatymo pro
jektas leis viengungiams taupy
mams taupyti iki tūkstančio do
lerių be jokio mokesčio, o vedu- 
sioms-poroms —- iki, dviejų tūks
tančių. Tai bu j, didelė lengvata 
bendrovėm| ir taupytojams,

WASHINGTON, D.C. — At
stovų Rūmų ir Senato vadai pa
reiškė, kad Saudi Arabija ne
gaus modernių Amerikos karo 
lėktuvų, jeigu Saudi Arabijos 
vyriausybė susitars su Rusija 
dėl įtakos Persų įlankoje. Paskli
do gandai, kad Saudi Arabija 

j per Kuveitą pradėjo ieškoti ry
šių su Sovietų Sąjunga. Ar tie

keli atstovai smerkė JAV. Kelios ryšiai yra tiktai prekybinio po 
valstybės norėjo leisti susidariū- būdžio Saudi Arabijos naftai 
šiam komitetui valdyti Namibi- j parduoti, ar šios valstybės tur- 
ją, bet JAV to komiteto neremia. ! tingas arabų karalius nori kitė
jos nori, kad būtų pravesti rin-j kius susitarimus su rusais pa 
kiniai ir patys gyventojai išrink- Į daryti, tuo tarpu dar neaišku, 
tų demokratinę vyriausybę. Af
rikos valstybių atstovai mano, 
kad rinkimams pravesti dar ten 
nėra tinkamų sąlygų.

SIRIJA PADARĖ DIDELK
NUOLAIDĄ \ ; ■

BEIRUTAS, Libanas. — Siri
jos prezidentas Hasam Husąįi-, 
nas padarė- didelę- nuoiaidą. Jis 
sutiko leisti kitoms arabų vals
tybėms siųsti savo karo jėgas į 
Libaną taikai palaikyti. Paskuti
niu. metu Sirijos kariai vieni pa- 
laikė taiką Libane, bet vėliausiu 
laiku jie pradėjo pulti Libano se
nųjų krikščionių -milicijas. Atvy
kus j Libaną kitų arabų valsty
bių kariams, manoma, krikščio
nių puolimas būsiąs sulaikytas. 
Anksčiau Libane buvo Saudi: 
Arabijos, Nepalio, berods, Maro
ko ir kitią valstybių kariai. Ko-, 
vomp pasibaigus, liko vieni Si
rijos kaf’M^ Betodabar, širijie- 
čiaras pradėjiįsYcovų.. prieš senus.. 
krikščionis, įsimaišė į kovas ir 
izraelitai. Sustabdžius puolimus 
prieš krikščionis, Izraelis nesikiš

Sekretorius Haig ilgai tarėsi 
su Saudi Arabijos karaliumi ii 
kvietė, prisijungti prie organi 
zuojamo pasipriešinimo Sovietų 
Sąjungos veržimuisi į Persijos 
Įlanką ir- Indijos vandenyną. Ru 
su įsigalėjimas minėtose sritys* 
būtų kenksmingas Saudi Arabi
jai. Bet’karalius Chaled-atsake 
kad. arabų, .didžiausias priešas 
yra Izraelis, o ne Sovietų Sąjun 

, ga. šitas Saudi .AKąbijeSrh aldo 
'f' • ' 1 -7- ,

vo pareiškimas gali tureti -itako 
_į Kongreso vadų pasipriėšinimt 
parduotli'Iektuvus Salimi Ara- 

r- ■
IkJ’ Sio -rriėto prezidentas; Rea 

ganąs"7’.dar neprašė’' I^pngres 
šianą/Šlatišimųi spręsti'; Mano

mėū£sfo;'psašiųsr raštą kongresui, 
prašylantis deisti parduoti ino 
dernius .lėktuvus Izraeliui i

klausimai-būtų sujungti, tai Ko'n 
gresoiųafstpvąi galės pasirinkti 
Jeigiiatmes Saudi Arabijai ginki 
lų p'ardavimą, tai turės , n’epar 
duofit įr Izraeliui. Kongreso at 
stovai benorės sustabdyti- lėktų

KANADOJE PABRANGO 
NAFTA IR JOS GAMINIAI
Kanados vyriausybė 8 centais 

pabrangino' galoną benzino ir 
namams šildyti alyvos. Pabrangs 
ir kiti naftos gaminiai. Energi
jos išteklių ministeris M. Lalon
de kaltę dėl pabranginimo su
vertė Albertai, kuri nuo birželio 
l d. kasdieninį naftos tiekimą vėl 
sumažino 60,000 statinių. Tai jau 
antras toks sumažinimas, bend
rai siekiantis 120,000 statinių, 
Trečiąjį žada įvesti rugsėjo 1 d., 
jeigu iki to laiko nebus pasiekta 
naftos kainų susitarimo tarp Al
berto's ir Otavos.

Pagal M. Lalondę, valdžios iž
dui dabar reikės daugiau paja
mų iš užsienio įvežamos naftos 
kainoms sulyginti su parduoda
mais kanadiškos naftos gami
niais.-, Gal-»no pabranginimas aš- 
uonisis centais nustebino visus 

benzino ir alyvos vartotojus.
Į tai buvo atsakyta, kad pir- 

riasis pabranginamas padengti 
ankstesniam Albertos Sekimo 
sumažinimui 60,000 statinaičių 
buvo-nepakankamas. Tada buvo 
ūkimasi, kad Kanados dolerio 
vertė pakils iki 87 centų, o iš 
tikrųjų doleris buvo ir tebėra 
vertas apie 83 centus.

Kanadiškais doleriais už sta
linę užsienietiškos naftos reikia 
mc'kėti 43 dolerius, kai tuo tar
iu Albertai Kanados vyriausybė 
moka tik $17.75.

UGANDOJE ŽUVO
55 MISIJONIERIAI

į kovas. Pasitarimai vylcGLDžįdfci-'s.];vų.^ap^avjmą Izraeliui, todėl tu 
mieste. Dabar Habibas vėl iš- rgS Nutikti parduoti lėktuvus ii 
kviečiamas į Washingtona pasi- Saudi Arabijai.
tarimams. ge į0> sauJi Arabija nori gaut

bent’-keturis didelius radarinius 
lėktuvus sienoms saugoti. Da 

WASHINGTONAS (AP) __Chartiniu metu Saudi Arabijoje
Prezidento Reagano administra-Į 
cija leido pašto valdybai naudoti 1 ^ur*- 
9fskaimenų ZIP (Zone Improve
ment Pro’gram) kodą. Paštų vir
šininkas William F. Bolger pa
reiškė, kad naujoji sistema pa
reikalaus naujų skirstymo ma
šinų, kurios atliks darbą daug 
greičiau ir tiksliau. Tos naujos 
mašinos bus įrengtos 1982 metų 
rugsėjo mėnesį.

Tačiau Senatas atmetė 9 skait
menų kodą ir su juo surištas iš 
laidas 52:47 balsų, dauguma. 
Manoma, kad panašiai nubal
suos ir Atstovu Rūmai. Paštu 
tarnybos viršininkas Bolger pa
reiškė, kad ilgasis kodas bus I 
vykdomas savanorišku būdu.' 
Firmoms, naudojančioms nau
jąjį kodą, bus siunčiami laiškai 
puse cento pigiau. Jei būtų įves
ta naujoji sistema, tai ateityje 
nereikėtų kelti kainų už patar
navimus.

mieste. Dabar Habibas vėl iš-

NAUJAS PAŠTO KODAS

rės sutikti parduoti lėktuvus ii

j yra 4 JAV radariniai lėktuvai
’ ; saugo Saudi Arabijds šie 

Inas. .Kiekvieną dieną lėktuvą, 
pakyla, paskraido ir paseka, ai 
karo lėktuvai neartėja prie S;iu-

Gen. Mošė Dajanas pareiškė, 
kad Izraelis taip pat gali pa
sigaminti atomo bombą ir ją 
gamins, jei arabų valstybės 
nutars įsigyti atomo-bomb|.

KAMPALA, Uganda. — Tre
čiadienio vakarą Kampalos prie
miestyje buvo nušauti 55 kata
likų inisijonieriai ir visas šim
tas buvo sužeistų.

Kodėl prasidėjo susišaudymas 
r kodėl žuvo toks didelis misi- 
jonierių skaičius, tuo' tarpu dar 
aeišaiškinta. Pavakare į Kampa- 
ą atvyko karių dalinys, kuris 
netrukus susikivirčijo su keliais 
nisijonieriais. Manoma, kad po 
to kareiviai pradėjo šaudyti.

Sužeistiems buvo suteikta pir
moji pagalba ir jiems patarta 
galimai greičiau išvykti iš Ugan- 
los. Ugandoje jau anksčiau bu
vo daug žudynių, bet niekad ne
buvo tokio žiauraus užpudlirrto 
int beginklių žmonių.

— Prezidentą Reaganą pakvie- 
ė lankytis Rumunijoje.

— Kalbąs rusiškai, lenkų kil
mės gen. E. L. Rowny paskirtas1 
derėtis su Sovietais.

I

di Arabijos. Dabartinius lėktu
vus aptarnauja arabų lakūnai. 
Amerikiečiai moko Saudi Arabi
jos lakūnus, kaip valdyti šiuos 
lėktuvus. Saudi Arabijai Ameri
koje statomi dar keturi dideli 
radariniai lėktuvai, bet jie kol 
kas nebaigti.

Valstybės departamentas ma
no, kad Saudt Arabijai reikia 
parduoti pradėtus pastatyti ka
ro lėktuvus. Saudi Arabija gali 
pakeisti savo nuomonę apie 
rusus. '

kr%25c4%2585%25c5%25a1.gr


STASYS Jl’ŠKENAS

Š. m. birželio 19 d. Jaunimo 
centro patalpose įvyko Dainavos 
Ansamblio narių ir spaudos ats
tovų pasitarimas.

Pasitarimą atidarė ansamblio 
pirmininkas Vytautas Jasinevi 
čius. Pasveikinęs susirinkusius, 
dėkojo už atsilankymą spaudos 
atstovams, ypač reiškė didelę 
padėką p. p. Kriaučeliūnams už 
teikiamą paramą.

Pastebėjo, kad ateinančiais 
metais pastatymas trijų veiks
mų muzikinio veikalo “Vilniaus 
Pilies Legenda’’ kainuosiąs apie 
50,000 dol. Reikėsią ieškoti me
cenatų. Dainavos Ansamblis tu
ri 65 narius.

Choreografas Jaunutis Puo
džiūnas paaiškino, kad bus įdo
mių šokių — kirvių gal ir kel
mų, šokiai. Bus pavaizduoti ir 
kiti šokiai vaizduojantieji tų lai
kų ginklus ir kovos priemones.

Pačio veikalo turinį, muzikas 
Aloyzas Jurgutis 
gana trumpai.
VILNIAUS PILIES

nupasakojo

LEGENDA

paimta išPagrindinė mintis
Vaišganto “Vilniaus pilies 

pasakos”
Trijų veiksmų muzikinė drama 

Vaižgantas, bene vienintelis 
lietuvių istoriografas užrašė le
gendą, kurioje minima, kad lie
tuviai įpatingomis progomis au
kodavo žmones, dievui Perkū
nui- Kraujo auka lietuviams ne
būdinga ir istoriniuose aprašy
muose daugiau nesutinkama.

ISTOREOGRAFO VAIŽGANTO 
VERSIJA

Statant Vilniaus pilį, dievas 
Perkūnas pareikalavo, kad po 
kertiniu akmeniu būtų paauko
ta jauna mergina. Kada vertė 
kertinį akmenį ant jos, akmuo 
išplėšė iš jos rankų gėles, bet 
mergina liko gyva.

RAŠYTOJOS A. BALAŠAI- 
TIENĖS VERSIJA

A. Balašakienė pažiūrėjo į 
šią legendą per savo fantazijos 
prizmę;.

Štai jos fantazijos vaisius: Se
nas pagonių kunigas Krivių — 
Krivaitis negali susitaikyti su 
mintimi, kad jis yra antrasis as
muo po Valdovo (pilies Valdo
vo). Jis nori valdžios ir garbės; 
jam turi paklusti visi. Kad įgy
vendintų savo svajones, jis gau
na gerą progą.

Iš kovos grįžta Valdovas. Ta
čiau jis nėra laimingas. Jo nuo
mone, netrukus vėl priešas įsi
verš į Lietuvą ir galbūt apsups 
Vilniaus pilį. Reikia statyti to
kią pilį, kurios priešas negalėtų 
įveikti. Valdovas su klausimu 
kreipiasi į Krivių — Krivaitį. 
Šis, norėdamas parodyti savo ga 
lią pasako, kad reikalinga po 
kertiniu akmeniu paaukoti jau
nuolį — tada pilis būs nenuga
lima. Visi nustebo. Valdovas su
tinka. Atsiranda motina, kuri au 
koja savo vienturtį sūnų. Jos 
vyras žuvo kovoje su priešu.

Iškilmingai į sceną įvedamas 
mirčiai pasmerktas jaunuolis — 
Vakaris. Tačiau, prieš eidamas 
mirti, jis paprašo Valdovo, kad 
leistų užduoti tris jo parinktus 
Krivių — Krivai — Krivaičiui- 
Vakaris netiki, kad Dievas Per
kūnas pareikalavo kraujo au
kos. Vakaris užduoda tris klau- 
klausimus Krivių — Krivaičiui, 
nesugeba gerai jų atsakyti. Už 
sirūstinęs Valdovas liepia Kri
vių — Krivaičiui dar kartą eiti 
pasikalbėti su Dievu Perkūnų — 
ar tikrai reikalinga kraujo au
ka, kad pilis būtų neįveikiama.

Krivių — Krivaitis dega pyk
čiu. Jis sugalvojo naują.. būdą 
priversti Valdovą ir visus nusi
lenkti jam. Jis pasako, kad šį 
kartą, šventame ąžuolyne Perku 
nas liepė paaukoti šauniausią ša. 
lies dukrą. Valdovo draugo dūk j 
ra Laimą. Nelauktas, nieko ge-į 
ro visiem nežadantis sprendi- i 
mas. Dievo Perkūno įsakymas I
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yra nepakeičiamas. Laima ruo
šiama mirčiai. Staiga nelaukta 
atomazga — Dievas Perkūnas 
nutrenkia melagį Krivių — Kri 
vaitį, o akmuo krisdamas į duo
bę išplėšė iš Laimos rankų gė
les. Ji liko gyva. Skamba fina
linė giesmė — “Laiminga ta tau
ta, kuri nebijo kovoti už laisvę”.

Teigiami herojai: Valdovas, 
jo draugas Rimtūnas ir jo dukra 
Laima, Vakaris, Motina, jaunes
nysis Krivis Tauragis, pilėnai.

Neigiamai: Nygaila — senas 
Kriviu — Krivaitis trokštantis £
valdžios.

Veikalo eigoje nuolatinis konf 
liktas tarp Valdovo ir Krivių— 
Krivaičio. Choras — pagonys, 
aklai seka Krivių — Krivaičio 
nurodymus ir kartu prašo Die
vo Perkūno, kad nereikalautų 
kruvinos aukos. .

Baletas: Karo šokis (vyrai) ir 
Vaidilučių šokis ruošiant Laimą

į mirčiai.
Šio veikalo turinį, Aurelija 

! Balašaitienė nupasakoja kiek pla 
! čiau-

PIRMAS VEIKSMAS

Vos saulei patekėjus, į pilį 
grįžta mūšį laimėjęs Panerių 
valdovas. Pilies gyventojai jį 
sveikina ir pergalę atšvenčia 
puotaudami. Tačiau valdovas 
nerodo didelio džiaugsmo ir sa-! 
vo artimiausiam patarėjui Rim-t 
tūnui išpasakoja savo rūpestį:!' gumą. Nygaila piktinasi tokiu 
atgavęs jėgas, priešas grįš su j jaunuolio reikalavimu, o jaunoji ( ___ _____________
didelėm pajėgom ir bandys su-j Laima, sukrėsta kruvinos aukosi driau padaryti Kada atvažiavo 
naikinti Panerius. Valdovas klauj žiaurumo, kaltina Nygailą. Vai- vežimėlis, žmonių stumemas, su 
šia Rimtūno patarimo, kokiu bū-! dovas, nekreipdamas dėmesio į vakariene, tai kada buvo darbi- 
du galima būtų pastatyti tvirto-j vykstantį ginčą, skatina Vakarį į ninkai pamaitinti, tai tuos dide- 
vę, kurios priešas nepajėgtų klausti klausimus. Vakario klauj iius katilus pilnus prikimšom 
įveikti ir sugriauti. Rimtūnas pa šia: kas gyvenime yra saldžiau-; rūbų ir batų.
taria valdovui kreiptis į krivius, šia, lengviausia ir kiečiausia? Ny 
kad jie atsiklaustų dievų ir iš jų j gaila su dideliu pasitikėjimu sa- 
sužmotų, kokia sauka užtikrintų j vim atsako, kad saldžiausias esąs] 
naujos tvirtovės stiprybę. Valdo- Į bitės medus iš baltažiedžių dobi-Į 
vas, pakvietęs vyriausią krivį Į lų, lengviausias esąs vieversio 

pūkelis, o kiečiausias tai valdo
vo kardo plienas- Vakario su Ny
gailos atsakymais nesutinka ir- 
tvirtina, kad saldžiausias yra mol 
tinos pienas jos kūdikiui, leng-i 
viausias yra motinai kūdikis ant! 
rankų, o kiečiausia būtų jo mo
tinos širdis, jei neplyštų iš skaus 
mo, jį paaukojus mirčiai. Valdo-' 
vas ir visi dalyviai yra nustebin-! 
ti Vakario išmintimi ir suabejo-j 
ja krivių žodžiais. Vakariu! ne-i 
bus leista mirti. Jis kviečiamas; 
likti valdovo patarėju. Valdo
vas, išbaręs krivius, siunčia juos 
dar kartą atsiklausti dievų va
lios.

Vakaris ir Laima likimo su-| 
vesti, ištuštėjus menei, pamilę 
vienas kita iš pirmo žvilgsniu, 
išsako savo jausmus. Tuo tarpu ro ir ieina vienas Pohcnmkas: 
Nygaila, vietoje maldos dievai ; 
prisiekia kerštą Vakariui ir Lai-J 
mai, kad jiedu drįso pažeisti jo 
autoritetą ir žmonėse sukėlė abe 
jonių dėl jo išminties ir teisin-} 
gurno. Nygaila dievu vardu rei
kalaus, kad naujosios tvirtovės 
statybai būtų paaukota Laima.

(Bus daugiau)

Nygailą ir jo įpėdinį jaunąjį 
Tauragį, jiedviem įsako kreiptis 
į dievus. Slaptai daugelį metų 
svajojęs apie galybę, Nygaila 
pasiryžta klastos būdu užtikrin
ti savo įtaką ir jėgą, melagingai 
dievų vardu pareikalaujant kru
vinos aukos. Tam jo projektui 
priešinasi Tauragis, bet jis yra 
priverstas prisiekti, kad neiš
duos Nygailos klastos. Nygaila I 
praneša valdovui, kad Perkūnas 
pareikalavęs kruvinos vienturčio 
lietuvės motinos sūnaus aukos. 
Jis turėsiąs būti gyvas palaido
tas po’ kertiniu naujosios tvir
tovės akmeniu. Toks siaubingas 
reikalavimas sukrečia ir valdo
vą, ir visą kraštą. Tačiau valdo
vas, pasitikėdamas Nygaila ir 
gerbdamas dievų valią, siunčia 
šauklius po visą šalį, kad jie su
rastų savanorę motiną, kuri 
aukotų savo vienturtį sūnų 
neriu laisvei užtikrinti. C

ANTRAS VEIKSMAS

Nygaila įtikinėja Tauragį 
vo plano pasisekimu, pakartoti
nai jam grasindamas neišduoti 
paslapties. Tuo tarpu karališko 
sosto menėje valdovas, susirin
kę dvariškiai ir kariai sveikina 
savanorę kilnią motiną ir jos sū
nų Vakarį, kurį ji pasiryžo pa
aukoti Panerių tvirtovės staty
bai. Valdovo užklausti, jiedu pa 
aiškina savo pasiaukojimo prie
žastis. Motina, jos vyrui žuvus 
mūšyje su Panerių priešais, da
vusi dievams priesaiką savo vy
ro žudikams atkeršyti. Vakaris, 

gerbdamas savo tėvo-karžygio 
atmintį, pakluso dievų ir moti
nos valiai, bet kreipiasi į valdo
vą su prašymu jam leisti Nygai-i 
lą paklausti tris klausimus, įl
kuriuos Nygaila teisingai atsa-i dirą. 
kęs įrodys savo išmintį ir teisin- numeriu ir baigiam su didžiau;

DAR NORS SYKĮ

Senesnio amžiaus moteris at
sidūsta ir dėsto draugei:

— Nūdieninis jaunimas nepa
prastai sugadintas. Tai ne mūsų 
laikais.

— Tiesa, tiesa, — pritaria 
draugė, — Dieve mano, kad taip 
būtų galima dar kartą būti jau
nai.

Rašo Bernardas Naujalis

Išsigelbėję iš gestapo nagų, 
geriau sakant pabėgę, stojom 
tarnauti amerikiečiams. Karas 
dar vyksta ir todėl darbo užten
ka. Reimso mieste, kur buvo di
delės amerikiečių dirbtuvės, san
dėliai, valyklos, s k a Ibyklos, 
mums teko dirbti prie prekinių 
vagonų, kurie atveždavo iš fron
to kariškių aprangas. Mums rei
kėjo šią mundiruotę rūšiuoti: 
krauti į krūvas — kur kelnės, 
tai į kelnių krūvą, kur švarkai 
— tai į švarkų krūvą, kur marš
kiniai tai . marškinių krūvą, tas 
darbas lėtai vyko. Mat norėjo 
praturtėti-----daugiau tustinom
kišenes, negu krovėm į krūvas. 
Rasdavom cigarečių, pinigų, lai
krodėlių ir daug kito gero. Beto, 
ir rūbai buvo labai brangūs.

Einam į darbą. Liesi, ploni. Ant 
nuogo kūno, kaip ant medžio 
stuobro, kabo paprastas lietpa- 
tis, bet išeinant jau esame “rie
būs”. Susimauni 3-5 kelnes, tiek 
pat marškinių, ant to dar mun- 

Pradedam su mažiausiu

siu. ^į.

Vieną kartą sumanėm dar gu-

---Bus keliosdešimt tūkstan1 
čių, — kalbam tarp savęs.

Į virtuvę vos du šimtai met
rų, o iš ten jau pardavimo cent
ras. Staiga prie išvažiavimo var
tų “Stop!” Amerikos karo poli
cija, Aatidengia katilus ir... 
mes visi esame areštuoti.

Amerikos kariuomenės užim
toje zonoje nebuvo kalėjimo. 
Mes esame civiliai, o mus kalti
na karo policija. Taigi, teismas 
turi būti civilis ir mes perduo
dami francūzų teisingumo orga
nams.

Patalpina Reimso policijos da
boklėm Mes puikiai apsirengę, 
kariškos uniformos, batukai žvil 
ga — su auliukais. Prancūzija, 
kaip ir kitos valstybės, kur oku
pavo hitlerininkai, nualinti. Žmo 
nės alkani, pusbasiai, blogas ap
gavimas. Žavisi mūsų apranga.

žmogelis, civiliai apsirengęs i- 
sako: .iii

— - Ar jūs galite man duoti 
penkis dolerius, o teisėjui 10 do
lerių. . i-- '

— Su malonumuNDar priedo 
po porą tokių batukų, kaip ma
no. ' ' I ;

Tai buvo teismo sekretorius, 
kaip vėliau sužinojome iš poli- 
cninkų.

Teismo salė gana^ didelė. Tei
sėjas, atrodo, puikus vyras, su 
žilstelėjusiais plaukais. Jis perž
velgia mus nuo galvos iki kojų 
ir sako:

— Ar mokate kalbėti francū- 
ziškai- Ar galite patys save gin
ti, jei būsite rasti kaltais?

Policninkas, kuris buvo ar
čiau manęs, nežymiai linktelėjo 
galva. Man net išsprūdo juokas 

Sukleksi durų užraktas. Atsida- pro kietai suspaustas lūpas. Aš
(Nukelta į 5-.tą puslapį)

ŽIOGAS IR SKRUZDĖ

Žiogas linksmas ir šokus 
Visą vasarą giedojo 
Ir visai nepagalvojo, 
Kad galas vasaros greit bus. 
Nėr daugiau šiltų dienų, 
Kai netrūko jam pietų 
Ir kiekviens gėlės lapelis 
Buvo jam jaukus namelis. 
Pučia vėjas jau žvarbus, 
Apleido vabalai laukus, 
Sulindę Į urvus; 
Ten šalčio nebejaus.
Vasaros džiaugsmai praėjo 
Ir šaltos dienos atskubėjo. 
Alkis, šaltis žiogą tą užpuolė 
Ir riogso jis sustyręs savo guolyj; 
Giedot neturi jokio ūpo;
Vien duonos kąsnis jam dabar parūpo. 
Sušalęs ir alkans, nesuvokdama ką daryti, 
Jis šliaužia pas skruzdę pagalbos paprašyti.

— “Kūmute, išgelbėk iš vargų, 
Duok man atsigaivint,
Ir iki vasaros dienų 
Sušildyk tu mane ir išmaitink!”

— Mielas, tas man atrodo gan keistai. 
Sakyk, ar dirbai vasarą rimtai?”

— “Bet ar tam aš turėjau laiko?
Aš džiaugiausi vasara, visi juk dūkt norėjo; 
Aš šokau ir linksminaus be saiko 
Ir nieks daugiau man nerūpėjo”. -

— “A, tai tu.. ” — Aš be atvangos 
Visas dienas giedojau nuo aušros”.

— “Tu giedojai? Tai Skųstis liaukis; 
Ką tu pasėjai, tą ir piaukis”. <

(V. Petraitis, Pasakėčios, 217 psl., kaina C3.) 
gaunamos Naujienose.

Tuesday, June 23, 1981

iri a D . w
— Gal norėtumėt vakarienės, 

mes parūpinsim iš restorano.
— Labai malonu. Atneškit pa

čią geriausią, su vynu.
Policninkas išeina ir po pus

valandžio grįžta su puikiausia 
vakariene.

Nespėjome 'pavalgyti ir vėl 
duryse kitas policninkas:

— Ar jūs nenorėtumėt links
mai praleisti laiko?

— Negi, jūs tokie jauni vyru
kai praleisti naktį be mergaiči?

— Ne, to nereikia, bet dar po
rą butelių vyno ir žaidimo kor
tas, tai būt labai malonu.

Už dvidešimts minučių viskas 
Kitą rytą reikia eiti į teismą. 

Mes keturi, o policninkai tik du. 
Žygiuojam kaip draugai, ir ma
no buvo pasiūlyta užeiti į resto
raną ir prieš teismą paragauti 
ne vyno, bet šampano... Visi už
ėjome ir “kaštavojame” gerą 
francūzų šampaną.

— Jūs nebijokit teismo. Tai 
nėra amerikiečių teismas. Jū- 
mums nieko blogo nepadarėte. 
Jūs darėte gerą — aprengėt mū
sų žmones, apavėt.

Mums net šilta pasidarė, nors 
imk ir išbučiuok tokius policnin- 
kus- .

Teismo salėje prieina mus ly
dėjęs policninkas ir prašo!

— Kaip išeisite iš teismo, bū
kite geri ir atneškite, tokius ba
tukus, kaip jūs dėvite.

— Gerai, — atsakiau.
Prieina kitas irgi prašo tokių 

batukų. Ir tas gauna teigiamą

Friday, June 26, 19X1



DR. BALIO PALIOKO ŽODIS 
APIE BIRŽELIO ĮVYKIUS

(Prof. dr. Balio Palioko žodis, tartas 1981 m. birželio 14 d.
Ciceroje ir birželio 19 d. Čikagoje) j

gaus teisę grubiai pažeidžia, tai
kė net vienokias ar kitokias san ’ 
kcijas, žinoma, tik ne Sovietų 
Sąjungai. j

Ir dabartinis prezidentas Rea- 
*gen pasisakė, kad tokios politi- s 
kos ir ateintyje laikysis. Gal iš 
to ir pavergtai Lietuvai bus vie. j 
nokia ar kitokia nauda. Dieve * 
duok.

Žmogaus teisių klausimas nė 
ra naujas. Žmogaus teisės pirmą 
kartą deklaruotos 1789 m. rugp. 
27 d. Prancūzijoje ta prasme, j 
kad asmuo turi pirmesnes teises 
negu valstybė. Šias idėjas pran-^ 
cūzu visuomenėje pribrandino» 
jų rašytojai ir filosofai: Montes- v‘en P61- 1932 33 metus 10 mi 
qieu, Voltaire ir Rousseau. į.

Ir Lietuvos Steigiamojo seimo \ 
1922 metų konstitucijoje garan-j 
tuota visų piliečių lygybe prieš ’ 
įstatymus be lyties, kilmės, ti- Į 
kybos ar tautybės skirtumo, taip j 
pat asmens neliečiamybė, tikė- į 
jimo ir sąžinės laisvė, susižino- l S1* plakuoti masinę deportaciją iš 
.. . • -v t v • i Pi ■» t T nf ir, i i H Ori I Toli]imo paslaptis, žodžio, spaudos,; 
susirinkimą ir draugijų laisvė.

Panaši žmogaus teisė dekla
ruotas ir Tautų Sąjungos, taip 
pat JAV kostitucijoje jau prieš 
200 metų įrašyta žmogaus teisė, 
sekant čia minimas prancūzų idė 
Jas‘ .

Bolševikai savo konstituciją 
irgi papuošė panašiai gražiomis 
frazėmis, bet kas pabando pa-; 
gal tai gyventi, susiduria su kar 
čia tikrove.

Bet, žinoma, gyvenime laisva
jame pasaulyje; visur visaip pa-į 
sitaiko. Jei čia kas nusižengia 
prieš žmogaus teises, tai tik kaip'

Dr. Balys Paliokas

Brangūs šio minėjimo dalyviai!
Lietuviai laisvajame pasauly

je kasmet mini 1941 metų birže
lio masinių departacijų dienas.

J. E. vyskupas Vincentas Briz 
gys ta proga paskelbtame atsi
šaukime sako: “Tie kankiniai yra 
mūsų šeimų nariai, giminės, mū
sų tautos nariai. Jie reikalingi 
ne formalaus retkarčiais, o nuo
latinio prisiminimo maldoje: Tai 
priminti turime nuolat ne tik 
lietuviai lietuviams. Tą mūsų 
brolių likimą turim skelbti visur 
kitataučių tarpe, kad jie žino
tų ir suprastų, kuo gresia kiek
vienam kraštui, kiekvienai tau
rai nužmogintas žmogus. Gerai 
(toro visi, kurie mūsų tautos li- 
1^’mo klausimu informuoja aukš
tesnes valdžios institucijas, ta
čiau veikti-reikia visiems, kiek
vienam. aplink save gyvu ir 
spausdintu žodžiu, nuteikiant 
individus ir visuomenę. Tai yra 
rie vienos dienos, o nuolatinis 
kiekvieno mūsų uždavinys. Mū
sų -veikla, kova ir malda už savo 
tautą: turi-7 būti "trek .nuoširdi, 
kad jį • būtų^visuotinė/ir> nesi- 
ĮįauįjaHtiį -pasiekianti . ir -dangų 
$ visus žmpnes, kurių tarpe gy- 
\3ename, ir visus žemės gyvento
mis.
į Ir tauta vergijoje ir pavergė
jai težino, kad lietuviai laisva
jame pasaulyje nesiliausim vei
kią ir meldęsi,, kol nesibaigs tau 
tos nelaisvė ir kančia”.
; Tai vyskupo Vincento Brizgio 
žodžiai.

Jau kuris laikas įėjo į papro
tį, kad naujai išrinktas JAV pre
zidentas, norėdamas savo valdy
mo laikotarpį atžymėti, paskel
bia kokį reikšmingą obalsį, ku
rio stengiasi ne tik laikytis, bet 
Jį ir įgyvendinti. * 
į. Taip prezidentas Jimmy Car
ter iškėlė žmogaus teisių proble
mą ir, tiems kraštams, kurie žmo
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Atdara šiokiadieniais nno
• vaL ryto iki 10 vai vakaro.

Restauruota Traku pilis

1921 23 metu bada. S alino ūki- V
nis kclekt i viza v.mas pareikala-

I lijenų gyvybių. Ee to, 1934-39 
metų valymas per pusę milijono 
aukų- O antrojo pasaulinio karo 
metu žuvo 30 milijonų... Tai 
auka komunizmui Rusijoje. O 
kaip su L-'etuva? Kokia ironija? 
Paaiškėjo, kad Maskva pradėju-

Lietuvos, Latvijos ir Estijos jau 
tada, kai tos valstybes buvo ne
priklausomos ir su Sovietų Są
junga ’ turėjo įvairias sutartis, 
net ir nepuolimo ir net draugiš
kumo sutartis. Net Lietuvos de
legacijai esant Maskvoje dar 
vienai sutarčiai sudaryti . 1939 
m. spaliu 11 d. Rusijos valstybės 
saugumo komisaro pavaduoto
jas Serovas pasirašė instrukci
ją, kurioje buvo smulkiai nuro
dyta, kaip vykdytT’^^^ėh.tbjų 
departaciją iš Pabą^^^aįsty-^ 
bių.

Konkrečiai dejjoYį^JŽS 
buvo ruošiamasi r^oi^^O irų riL- 

pripuolamas Įvykis, nesusiprati- VOs yjjaus reikalt| komisaras A.
mas arba klaida. ( QUZevičius įsakė i sudiįrti de-

■O pas bolševikus teroras partuotinU sąraštį. ' ’ ’
persekiojimas vykdomas . pagal ■ • t- ivairiu Lpersekiojimas vykdomas 

-sistematišką planą. Pas bolševi
kus ne tik pasityčijimas iš žmo-. 
gaus teisių, bet ir pats žmogus 
žiauriausiomis priemonėmis nai
kinamas.

Prancūzų žymus rašytojas, fi
losofas, Nobelio laureatas And
rė Gide buvo užimponuotos ir- 
simpatizavo komunizmui, bet po: 
kelionės į Tarybų Sąjungą pa
keitė nuomonę ir savo nusivyli
mą išdėstė knygoje: Le “Retour 
de I“URSS”, kurioje yra taip: 
pasisakęs” “Aš abejoju, ar kur 
yra šalis, kur žmogaus siela bū
tų tiek pavergta, kaip Sovietų 
Sąjungoje. Net Hitlerio Vokieti
joje pavergimas, priespauda ir 
teroras nebuvo tiek baisūs^ 
kaip Sovietuose”.

Ir taip 9 milijonai žmonių žu
vo Rusijoje per pilietinį karą. 
Penki milijonai per pirmąjį

kurią turė-. 
jo apimti įvairių -religijų dvąšĮ. 
ninkus, sektantus Raudonojo 
kryžiaus darbuotdjus,- buvusius 
Lietuvos karinin^^a^ppSėijos’į 
tam autoj us, i vairių’ "deprtamen- 
tu aukštesnius valdininkus, bu- 
vusius savanorius, stambesnius 
ūkininkus “dvarininkus” politi
nius emigrantus, dvasininkus, 
tuos, kurie susirašinėjo su užsie
niu, užsienių valstybių firmų 
atstovus ir jų tarnautojus, žo, 
džiu sakant, sudaryti antisovie- 
tinių elementų sąrašus.

•Kremlius reikalavo iš Lietu
vos išvežti 700,000 žmonių, t. y. 
vieną trečdalį krašto gyventojų. 
Pirmojo masinio vežimo metu, 
1941 m. birželio 14-23 d. buvo 
departuota virš 34,000 Lietuvos 
gyventojų. Deportaciją pertrauk 
kė birželio 22 d. kilęs vokiečių

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

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.

Kaina $25. Kieti viršeliai.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

šventes bei Ją istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan- 
< tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais dutfmenimil 
E bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja S2.

. • VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikcrtarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga _ J_ V t •« v t

• LIET u V išKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašauskfl 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai Į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina W.

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

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n« 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už Žmogaus teisei. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 56.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertima*. 200 prf. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygai gaunamo* Naujienose, 1738 So. Halsted St, Chicago, 
IE BO6O8. Užsakant pašto, pridėti 3o!eq petfntfmo IHaidomM,

Tuesday, Jun« 23, 1981 Friday, Juni 26, 1981

TRAGIŠKASIS BIRŽELIS HOT SPRINGS’E
Birželis — vienas pačių gra

žiausių pavasario mėnesių. Gam 
ta pabudusi iš žiemos miego iš
reiškia .savo džiaugsmą ir grožį 
puošdamosi žiedais ir įvairias
palve augmenija, kai tuo pačiu 
metu visą lietuviškąjį pasaulį 
yra apgaubęs liūdesys ir neri
mas dėl savo tautos likimo.

Praėjo 40 metų nuo to laiko, 
kai 1941 metų birželio mėnesio 
vidutyje, Rusija, siekdama įgy
vendinti savo senas svajones 
pagal rūpestingai ir kruopščiai 
paruoštą planą, trėmimais, žu
dymais bei kalinimais pradėjo 
masinį lietuvių tautos naikini
mą, kuris tebesitęsia iki šios 
dienos ir grasina visišku lietuvių 
tautos sunaikinimu, jei., likimo 

Jaus lemto išsilaikyti; dar
Mgesni laiką jos dabartiniame, 
pajėgume;-Bet^es, kartu

kitorhis;.|^utbmiš. ešančio- 
-misįpo' Rusijos1 jungu,:? tikime, 

7 kKC^jos-^teroristinė • sistema.-su 

Sovietų kąrąs-, cy.1 1 ės-/ •
l-TikruniojęU. :lietiivių... tautos 

■genocidas prasidėjo nuo pat, 1940 
metų birželio 15 dienos, kai Ru
sijos armijž /okupavo ’^Ųietuvą. 

į Nuo tos..dienos ir paviehiai ir di- 
' dėsniais skaičiais’ be žimbsj* kaip 
pav. 1940 m. liepos 11-14 d., ding 
davo kuo nors-žymesni lietuviai. 
O._ po 1944 m.; kai Lietuvą vėl 
okupavo Rusija, lietuvių tauta iš 
gyveno’ ne mažiau baisesnes: die
nas. Tautos • žudymas įvairiais’ 
būdais, nesibaigia iki šiai dienai j 
Šiandien ;dar .-neįmanoma atspėti 
ar kada nors sužinosime tikslų 
skaičių tautiečių išžudytų -Lie- 

: tuvbj, Rusijos ir Sibiro . kalėji-; 
muose bei vergų darbo stovyk
lose. Sakoma, kad nei talentin
giausi-rašytojai nesugebės atpa
sakoti'kančių, kokias teko ir ten 
ka išgyventi mūsų tautiečiams.

(Bus daugiau)

šėtoniškom.s užmačiomis, eina 
prie sugriuvimo.

Birželio mėn. 13 dieną, su 
prislėgto nuotaika, Hot Springs 
kolonijos lietuviai rinkosi į jau
kią YWCA salę šios liūdnos su
kakties paminėjimui, suruoštam 
vietos ALTos skyriaus. Šalia 
formaliųjų, įprastinių paminėji- 
mo atidarymo ir uždarymo iškil- žurųalistų valdybą, išsiuntiųč- 
mių, pagrindinį minėjimui toną jusi 58 “gražius laiškus”, su
davė labai įdomi, rūpestingai-pa-J kvietė tik 7 organizacijos na-

• t z^-X+- TD J\ K r\ 1 ZS. U-l YVOclz-Ol T1US»

Pirmininkas džiaugėsi, kad 
atėjo tiek daug žmonių, kuriė. 
rengiasi kalbėti žurnalistų rei
kalais. Jam būdavo labai liūd
na, kai jis prieš kelis metus su
kviesdavo žurnalistų susirinki
mą ir niekas neateidavo. Įkin
kydavo žmoną gerai užkandai 
paruošti, buvo skystimėlio ir 
troškuliui nuraminti, laukta 30 
ar 40 žmonių, o ateidavo itk- 

gius. šis paskutinysis susidėjo septyni. V isi buvo nepatėn- 
išr dviejų dalių: ’pirmoji — Ba- nes jis buvo pasiruošęs 
cho koncertas, atliktas Dariaus Ser4 susirinkimą pravesti bet - 7 — A * 7 «T ’F" • - » -r r .

ruošta Petro Maldęikio paskai
ta ir meninė dalis. Pastaroji bu
vo atlikta iš Čikagos atvykusių, 
lietuviškąjai pasaulio' visuome
nei labai gerai žinomų muzikos,- 
žodžio, dainos ir vaidybos me
no kūrėjų ir interpretatorių Da
riaus, Laimos įr. Aro Lapinskų. 
Kaip žinome, jųj kūrybos skalė 
yra labai plati?Įr repertuarai Ta-, 
bai įvairūs, rųpestingai sudary
ti, kad patenkintų net ir labai 
išlepinto skonicPpublikos pomė-

jr Aro. Gal dėl to, kad jis, būr 
damas, .mažametis, su tokiu dide> 
liu įsijautimu smuiku atliko 
Bacho kūrinį, pademonstruoda- 

' mas savo talentą muzikos srity
je, Aras susilaukė nepaprastų 
simpatijų, ir nuo scenos pasi- 
traukė palydėtas ilgų aplodisM labiausiai laukiami 
mentų; antroji dahs-muziko^Į ■ Stefanija Ruki enė,Vora vedusi 
žodžio ir dainų montažas, pavadį minėjimo programą ir

Brazaičio prozą, Putino poeziją, 
Tallat — Kelpšos dainas ir Čiur 
’lionio su Lapinsku muziką, bu
vo atliktas Laimos ir Dariaus,. 
Visas montažas persunktas di
džiosios lietuvių tautos tragedį-
jos — birželio įvykių dvasia, at-i . ..J . , x x- 1- • i į jose savo knygose,vaizduotas tokioj . firmoj, kad
.palietė giliausius publikos jaus
mus, nevienam ištraukdamas 
ašaras-

Lapinskų .. šeima. ątyykdama

S t

Šunkeliais nuvesti žurnalistai
— Tkri poetai, rašytojai ir 

žurnalistai turi žmonėms kelią 
rodyti, — 1907 metais pareiškė 
rusiškai rašęs ukrainietis rašy
tojas VI. Kirilenka. Tuo tarpu 
lietuviškieji poetai, rašytojai ir 
žurnalistai patys kelią pametė, 
visiškai paklydo. Apie kelio 
rodymą ir kalbos negali būti.

Praeitą penktadienį BALFo 
centre susirinko vadinami 
Amerikos lietuviai žurnalistai 
aptarti savo reikalų, bet paaiš
kėjo, kad jie Visiškai pasimetę. 
Susirinkimą prądėjo Žurnalis
tų sąjungos veiklioji vicepir-
minnkė Zuzana -Juškevičienė. ■ jis taip nepasielgė. Jis nutarė 
Ji sukvietė penktadienio susi
rinkimą, kvietė laiškais, atvii 

Į rūkais ir telefonais, bet di- 
j džiausiąs darbas buvo susitik-

ti, išsikalbėti ir įtikinti, kad su
sirinkimas reikalingas ir būtina 
j jį ateiti.

Susirinkimą kviesti buvo įpa
reigota Juškevičienė, nes žur
nalistų centras, turėjęs kviesti 
susirinkimą, nieko nebūtų su
kvietęs. Į Juškevičienės kvieti
mą atvyko 32 žmonės, o buvusi 

ateidavo tik 7 nariai. '“Labai 
liūdna būdavo, -piktumas 
imdavo”.

pas Hot ’Springs lietuvius atve
ža vis ką nors nauja, ką nors ne, 
paprasta ir vietos lietuvių yra 

apėmęs komentarajs: palydėjusi kiekvie
na programos punktą, vien savo 
dalyvavimu pačiam minėjimui 
pridavė daug reikšmės,“ nes ■ ji- 
pati-yra Sibiro tremtinė, asme
niškai patyrusi visus tremties 
žiaurumus ir juos aprašiusi dvie- 

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
> LITERATŪRA, lietuvių, literatūroj 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. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pust knyga kainuoja tik $3.

; i _ • ,

• -DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau- 
£ tiniTj šokią pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą

Žurnalistų sąjungos kviestas 
susirinkimas aiškiai parodė, 
kad buvusios Žurnalistų s-gos 
vartojami diktatūriniai meto
dai inteligentų organizacijai 
valdyti nebetinka. Centras bu
vo paskyręs žmogų organizaci
jos priešakiu, nuėjusį visai ne
lietuviškais keliais. Jis tiek nu
gyveno sąjungą, kad jo paties 
parinktoji valdyba atsisakė su 
juo bendradarbiauti;

Tokiu atveju pirmininkas 
turėjo atsistatydinti, ir pavesti 
likusiems valdybos nariams 
baigti organizacinį reikalą, bet 

dar suteikti paskutinį patarna
vimą tiems patiems valdovams, 
kurie ji buvo parinkę toms pa-s 
reigoms. Jis pats nekandidatuo- 
ja, bet jis sudarė paslaptingą 
Kalifornijos komitetą “rinki
mams pravesti’’. Tai būtų pas
kutinis nesėkmingo pirminin
ko “patarnavimas”.

Vienas čikagiškis pasiūlė visą 
reikalą atidėti dviem mėne
siams, kad praeitų nesamo komi
teto rinkimai. Žurnalistų prieš
akiu yėl 'galėtų atsistoti nejžur- 
nąlistąi, bei paslaptingi maehi- 
natoriai, kurie, prisidengę Kali
fornijos paslatpimis, vėl galėtų 
valdyti Žurnalistų sąjungą, kaip 
nuvaldė iki šio meto. •
.' Jeigu norima;vesti’rinkimus, 

tai .turi.būti <be apgaulės. Nega
lima vesti “rinkimų” laiškais, 
atsisėsti organizacijos priešakiu 
ir vėliau ardyti- Amerikos lietu
vių visuęmeninį gyvenimą. Ne
galima-kartoti tų pačių apgaulės 
metodų, kurie buvo naudojami 
iki šib’ metd. ' į
. Žurnalistai turi būti- tolėran- 
tai, teisingi, pripažįstąntieji de
mokratinius sugyvenimo meto
dus organizacijos : reikalams 
tvarkytė,-. A Reporteris

Atsiųsta paminėti
• PIRMIEJI - ŽINGSNIAI, 

Kr, Donelaičio, lituanistinių mo
kyklų mokinių laikraštėlis, Nr. 
4, 32 pusi. Laikraštėlis prirašy
tas pačių mokinių, prižiūrint 
mokytojams. -Leidžia pati- mo
kykla, finansuoja. Tėvų komite
tas. Spaudai paruošė Danutė 

■ Bindokiėnė, talkininkaujant rtno- 
kytojai Danutei Puodžiūnienei. 
Laikraštėlyje yra daug eilėraš
čių, trumpų ^skaitinių, atpasako
jimų.



THK LITHUANIA* DAILY NIW1

Published Diuiy Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., Inc.
1739 So. Halsted Street, Chicago, M, •0604. Telephone 421*4109

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

As of January 1, 1980 pusei metų ___ ___________ $22.00
Subscription Ratea: trims meneaiams _________ $15.00

vienam mėnesiui-------------- $ L00.
Chicago $45.00 per year, $24.00 per -------------------------- - . 

nx months, $12 00 per 3 months. In Kmfkiip’
other USA localities $40.00 per year,
$22.00 per six months. $12.00 per metams -------------------------- $45.00
three months. Canada $45.00 per year; i PP^i metų —------- ------__ $24.00 '
other countries $48.00 per year. • mėnesiui--------------$ 5-00

--------------------------------------------------- I — - —----------------- -
25 cents per copy j Užsieniuose:

~ ~ - metams --------------- -------- __ $48.00'
Nuo mūšio pirmos dienai pusei metų * ________  $28.001

Dienraščio kainos*; __________________ - - _ Į
micagoje ir priemiesčiuose: J Naujienos eina kasdien, išskiriant

metams_________________
pusei metų_____ _________
trims menesiams  
vienam mėnesiui ________ _

$43-00 seamadienius. Leidžia Naujienų Ben-i 
$24.00 drove, 1739 So. Halsted St.. Chicago, I 
$12.00 IL 60608. Telef 421-4100-
$5.00 1

Kitose JAV vietose: " Pmigtu reiiii seile Money
metams  $40.00 i Orderiu kartu ru užsakyiag.

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
r/io 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet. Šeštadieniai^ — iki 12 vaL

Teisingo žodžio bijantieji žurnalistai |
I

Profesorius Jonas Kuprionis buvo geras miškinin
kas, bet labai prastas žurnalistas. Toks buvo Lietuvoje,1 Everesto balnas

t

A TAM LIANAS

KAZIMIERAS JAUNIUS
K. Jaunius baigė Kauno kuni

toks yra ir Amerikoje. Jeigu žurnalistai būtų buvę me
džiai, tai jis neturėtų jokios bėdos. Jis būtų juos gražiai 
į eiles sustatęs, palaistęs, apkarpęs, priešakinius žvaigž
dėmis apkabinęs, o pats būtų medali gavęs. Bet visuome
niniame darbe, kultūroj, žurnalistai nusimano daugiau 
už Kuprioni.

Giliau miškan Įžengę, mažiau apdairūs žurnalistai 
prapuola, kelio atgal neranda, bet apdairesnieji miškus 
p?.žįs.a ir visuomeninį darbą geriau moka vesti. Jie turi 
Ėujvcką apie teisę, apie tautų laisvę, apie lietuvių kovą.' 
Geras žurnalistas jokiu būdu okupantui tarnaujančio lie
tuvio nesumaišys sūLovojančiu lietuviu. Lietuvon nuva
žiavęs žurnalistas neieškos privilegijų, bet nustatys, kaip 
gyvena tie, kurie jokių privilegijų nebeturi.

Je:gu prof. Kuprionis, prieš važiuodamas i pavergtą 
Lietuvą, būtų savo valdybai pasakęs, kad jis pasitraukia 
iš miškininkų (atsiprašome, iš Amerikos Lietuvių žur
nalistų sąjungos) vadovybės, tai šiandien būtų nereikėję 
rašyti šio Įžanginio, o Amerikos lietuviai apie Žurnalistų 
sąjungą būtų tiek žinoję, kiek jie žinojo iki šio meto. 
Arba, jeigu prof. Kuprionis, susižavėjęs okupanto karo 
metais iškirstais Lietuves miškais, būtų gavęs leidimą 
tuos miškus atželdinti, ir pavergtoje Lietuvoje pasilikęs, 
tai jis jokios bėdos būtų neturėjęs. Jam būtų buvę gaila

■ i .r—^ n it ■— ------- r- - ---------------------------- - į -

tuvos miškuose ir tiksliai papasakoti, ko žurnalistai no
rėjo iš miškininko, bet profesorius nepasinaudojo pasiū
lymu. Mes juo pasitikėjome, bet jis, vietoj straipsnių dien
raštyje, savo draugams rašinėjo ilgiausius laiškus. Juose 
skundėsi, kad jis ištisas naktis rašinėjimams skiria. Jo 
nuoširdūs straipsniai būtų Įtikinę visus Amerikos lietu
vius. Dalis žurnalistų, perskaitę jo straipsnius, būtų Įsi
tikinę jo dėstymais, o kiti būtų pasilikę prie savo...

Amerikos žurnalistai, matot, ne tik aprašinėja gyveni
mo Įvykius, bet jie ir kovoja. Jie nori Įrodyti, kad jie sėdi 
pačioje aukščiausioje medžio viršūnėje. Ant šakų tupi 
ir linguoja mažiukai, bet didieji Įkopė Į pačią karklo vir
šūnę ir žiūri, kaip šakos ir mažiukai linguoja, o jie sėdi 
ir Įsakinėja. Jie pasimokė iš atvežtos Amerikon Bendruo
menės. Jie Įvedė balsavimus paštu ir gavo “daugiausia” 
balsų. Jie žinojo, kad Kuprioniui miške gerai, bet ne tarp 
žurnalistų. Bet žurnalistai paprašė Kuprioni, kad jis, 
prieš išeidamas i miškus, padalytų jiems paskutinį pa
tarnavimą. Jie žinojo, kad prof. Kuprionis liko be val
dybos. bet paprašė, kad jis bent paskirtų “rinkiminę ko
misiją”, o ta rinkiminė komisija Žurnalistų sąjungoje 
viską sutvarkys taip, kaip Bendruomenėj viską “sutvarkė” 
per balsavimus paštu. Nesvarbu, kad Kalifornijoje nėra

gų seminariją ir Petrapilio dva-
■ sinę ak3d ariją teologijas ma- 
Į gistro laipsniu. A. Baranauskas
Jaunių mokė kunigų seminari
joj lietuvių kalbos. Jau iš pat 
mažens, Jaunius mėgo kalbų 
mokslą ir buvo ypatingai gabus 

! kalboms ir tikrai jis daug kalbų 
mokėjo.

Po A. Baranausko kunigų se- 
, minarijoje lietuvių kalbą mdkė 
Jaunius. Ten išdirbo septyne
rius melus — buvo geras lietu
vių kalbos dėstytojas, turėjo ge- 

) rą iškalbą ir visi noriai jo pa 
j skaitų klausė. Tarp Jauniaus 
į mokinių Kauno kunigų semina- 
, rijoj buvo ir Tumas-Vaižgantas.

K. Jaunius pasižymėjo ne t.k 
gabumais, bst ir darbštumu — 
ilgas valandas dirbdavo apsi-

■ krovęs knygomis. Taip buvo pa- 
mėgęs jis kalbotyros mokslą,

i kad pamiršdavo kitas savo tie
siogines kunigo pareigas, žino
ma, tai nepatiko dvasinei vado
vybei — buvo įskųstas ir atleis
tas iš Kauno kunigų seminari
jos profesoriaus pareigų. Be to,

1 dar Jaunius kunigų seminarijoj 
1 dėstė ir lotynų kalbą ir buvo Že
maičių vyskupo sekretorius.

Jaunius, kaip ir Kuršaitis, ne
buvo baigęs universitete specia
lių kalbotyros mokslų, bet buvo 
savamokslis kalbininkas. Tiktai 
didelis pamėgimas ir jo gabu
mai bei nuolatinis darbas kalbų 
mokslo srityje iškėlė K., Jaunių 
į pirmaeilius kalbininkus.

Kalbotyros, mokslas jam buvo |

viskas — surinko gausybę litua
nistinės medžiagos.

1899 m. Jaunius buvo pakvies
tas Petrapilio dvasinėn seinina- 
rijon dėstyti hebrajų, graikų, 
lotynų kalbas.

Svetimų tautų kalbininkai K. 
Jaunių laikė genialiu kalbotyri- 
ninku ir dažnai į jį kreipdavosi 
prašydami reikiamų kalbotyra 
nių žinių. Kazanės universitetas 
jam suteikė lyginamosios kalbc” 
tyros garbės daktaro laipsnį.

K. Jauniaus viena savybė — 
Jis nemėgo skelbti spaudoj sa
vo mokslinių ats ekimų, tyrinę 
imu, tuo turėjo kiti pasirūpinti, 

nors turėjo daugybę kalbu tyri
nės medžiagos sukaupęs. Kad 
nežūtų K. Jauniaus kalbotyros 
srityje atsiekimai, tyrinėjimai, 
tuo liksiu jam buvo paskirtas 
sekretorium K. Būga. Būga tu
rėjo surašyti visus Jauniaus kal
botyroj alsi.kimus — buvo su
rinkta šeši stori tomai, bet tik 
maža dalis jų išleista.

Jauniaus atlikti darbai ,nors 
ir ne visi yra tikslūs, bet jo su
rinkta medžiaga ir šiandien yra 
svarbi mokslui. J. Jablonskis, 
dabartinės lietuvių bendrinės 
kalbos kūrėjas, rašydamas savo 
gramatiką ir naudojosi Jauniaus 
gramatika. Bet, deja, ir tą gra
matiką Jaunius nesirūpino iš
leisti atskira knyga. Ją išleido 
Dorpoto lietuvių studentai 1897 
metais heklografu iš jo skaity
tų paskaitų ir jo neatsiklausę. 
K. Jaunius pyko dėl šios grama
tikos išleidimo, nes studentai,

užsirašinėdaxui jo paskaitas, pa- j 
darė daug klaidų, o Jauniui, j 
kaip kalbotyrininkui, tai buvo 
nemalonu, 'l ik po K. Jauniaus I 
mirties buvo išleista jo lietuvių 
gramatika, kurią iš naujo per
rašė K. Būga, ši Jauniaus gra
matika turėjo d.dilės reikšmės 
lietuvių kaMios tyrinėjimo isto- f 
rijoje: čia buvo plačiai aprašy- 5 
tds lietuvių kalbos tarmės, jų 
dasifikacija ir kit.

Jaunius yra mums reikšmin
gas savo darbais. Jis rūpestingai 
tyrinėjo lietuvių kalbą, kada 
dar mūsų kalba mažai buvo ty
rinėta. Kas nedirba, tas neklys
ta — šis dėsnis tinka ir K. Jau
niui. Jis daugiausia rūpinosi 
mokslišku kalbos tyrinėjimu: 
tyrinėjo lietuvių tarmes, nagri
nėjo indoeuropiečių kalbas, jų 
santykius, aisčių kalbų vysty
mąsi — jų raidą ir gilinosi į at
skirų žodžių kilmę, kur dažnai 
ir suklysdavo.

šiame straipsnelyje paminė
jau tik dalį jo. nuveiktų darbų 
mūsų kalbotyrai. Jo' kūrybinis 
palikimas galėjo būti žymiai di
desnis, bet jo silpna sveikata ir I 
to laiko sunkios gyveninio sąly
gos trukdė jo darbą. Paskutinės 
jo gyvenimo dienos buvo sun
kios, gyveno vienišas mažame 
kambarėlyje, dirbo iki pat mir- i 
ties — mirė prie rašomojo stalo. 
Palaidotas Kauno kapinėse.

amerikiečių komforto, bet jis būtų gavęs kitas privile
gijas, kurių lietuvių dauguma neturi, būtų galėjęs dirbti 
naudingą darbą, papasakojęs rusams, kaip amerikiečiai

Žurnalistų s-gos valdybos, bet svarbu, kad ta nesanti val
dyba patvirtintų “išrinktus kandidatus”. Tada viskas eis 
pagal veikiančios žurnalistų sąjungos Įstatus.

reikia? Apsieisime ir be jo. Jie net Žurnalistų sąjungos 
Įstatų nepaskaitė, o ten štai kas pasakyta:

“§15 — 1. Kartu su kitais Sąjungos organais ren
kamas ir G'T (Garbės teismas). Į GT nominuojami 
(iš vienos vietovės) nemažiau 4 kandidatų (ne 4 kan
didatai). Laikomi išrinktais 3 daugiausia balsų ga
vusieji kandidatai.” (Žurnalistų s-gos Įstatai)
Kaip negali miškininkas, išėjęs į mišką, valdyti Žur

nalistų sąjungos, tai negali rinkiminė komisija, neper
skaičiusi Įstatų, pravesti teisingų rinkimų. Ant greitųjų 
ji gali sudaryti Žurnalistų sąjungos Centro valdybą, gali 
parinkti kandidatus Kontrolės komisijai, bet ji negali 
sąmoningai pražiūrėti Garbės teismą.

gyvena ir miškus tvarko. Prof. Kuprionio paskirti žmonės butų galėję ir vėl
Ar ne laikas viską valdyti norinčiai grupei atleis- 

; ti vadeles ir leisti patiems žurnalistams laisvai išsirinkti

FBI AGENTAI VAŽIUOJA 
Iš ATLANTOS

ATLANTA, Ga. — Atlanta 
miestan buvo pasiųstas didokas 
FBt agentų skaičius susekti ten 
juodukų žudynėms, bet pasku
tinėmis dienomis^ tas 'skaičius 
jau/kiek mažinamas. FBI agen
tai grąžinami į AVashingtoną ir 
paskiriami kiliems darbams.

FBI vadovybė yra įsitikinusi, 
kad pats svarbiausias darbas yra 
atliktas. Suimtas fotografas 
Wayne B. Williams apkaltintas 
paskutinio jaunuolio nužudymu. 
Vyrauja įsitikinimas, kad jis 
bus apkaltintas ir kitų jaunuo
lių nužudymu. Manoma, kad 
teismo metu bus iškelta viešu
mon ir kitų nužudymų aplinky
bės. Policija turi daugiau įrodo
mos medžiagos.

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $454.

Bet gabus miškininkas grižo Amerikon ir nepajėgė 
Įtikinti žurnalistų, kad jie bereikalingai iš Lietuvos va
žiavo. Jeigu jie būtų galėję Lietuvoje pasilikti, tai šian
dien jie turėtų daugiau privilegijų, negu lietuviai turi, 
ir tiek daug neklausinėtų žurnalistų pirmininką apie 
okupantą.

Naujienos norėjo grįžusiam profesoriui padėti. Jos 
girdėjo apie bėdą, kurion miškininkas buvo patekęs. Jos

trim metams vadovauti žurnalistams, kalbėti apie dide
lius Žurnalistų sąjungos narių etikos dėsnius ir nematyti 
kas darosi kasdieniniame gyvenime.

Miškininko Kuprionio paskirtieji mekleriai būtų su
tvarkę visą reikalą, jeigu jie nebūtų užmiršę vieną mažą 
dalykėli. Beskubėdami jie sukvietė kandidatus Į Žurna
listų sąjungos Centro valdyba ir Kontrolės komisiją, bet 
užmiršo Garbės teismą. Tas Garbės teismas painiojasi

tokią valdybą, kuri be jokių sukčiavimų pravestų rinki
mus? Įstatai leidžia tam tikslui panaudoti ištisus metus, 
jeigu tiek reikia, kad būtų galima pravesti teisingus rin
kimus ir išrinkti garbingus žmones Į Žurnalistų sąjun
gos vadovybę. Suplanuoti, paskubomis pravaryti “rinki
mai” — neteisėti ir neteisingi. Jeigu jie būtų pravesti, 
tai būtų dar viena lietuviško gyvenimo gėda.

Ar ne laikas jau išrinkti tokius žmones, kuriuos visi
pasiūlė profesoriui aprašyti, ką jis matė okupuotos Lie- žurnalistams po kojomis, kaip ir Šauliams. Kam čia jo gerbtų ir kurie visus gerbtų ?

—; Prezidentas Reaganas pra
šo krašto gyventojus paveikti 
Kongreso atstovus, kad nema
žintų biudžeto apkarpymų.

— Vyriausybė prašo karo va
dovybę padėti sustabdyti narko
tikų pardavimą kariams.

pirkite jav taupymo bon'js

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGIMIMO 
SĄJŪDIS

(Tęsinys^

“Gal- išsiblaivys miglos padangės Lietuvos, gal 
despotizmui Maskolijos ateis galas, o žemėlapis 
Europos visai persimainys; gal jau būsime laisvi 
žmonės, lygūs ukėsai, nesakant Lietuvos, bet lais
vos valstijos (suprask Rusijos)... Tegyvuoja 
Lietuva!” Autorius, kad ir labai, atrodo, norėda
mas, nedrįsta pagalvoti, kad ir Lietuva gali būti 
laisva. Tuo tarpu jo drąsiausia svajonė — būti 
“lygiais ukėsais” nuo carų sauvalės išsivadavu
sioje Rusijoje.

Ir dar vienu numeriu vėliau Terremont 
straipsnyje “Pro domo šuo”, besiginčydamas su 
“lenkomanais”, kurie lietuvius bara, kam jie iš
sižada istorinės Lietuvos nuo Baltųjų iki Juodų
jų marių, tereikalauja, kad visi Lietuvos.luomai 
namie kalbėtų lietuviškai ir, be ko kito, taip pa
sisako: “Svajoti apie kupinai savistovią Lietuvą, 
apie atnaujinimą Lietuvos viešpatystės, man 
ding, tai būtų protligė, ir su tuomi klausimu nė- 

? I"1 nė užsidėti.. .” Ir vėliau priduria: “Rube- 
žiai muaų reikalavimų — tai autonomija paveiz- 
dan Galicijos rrba Suomių žemės”.

Nieko aiškesnio Lietuvos politiniu klausimu 
nebuvo “Varpe” j asakyta ir vėlesniais metais iki 

pat dvidešimtojo šimtmečio pradžios.
Nesunku pastebėti, kad “Varpas” dar daug 

■ metų nepajėgė išsivaduoti nuo iliuzijos, kad caro 
1 valdžia ir pats caras nėra tas pats. Jis smarkiau 
i puola valdžios pareigūnus Lietuvoje ir juos daro 
' atsakingus už visą lietuviams daromą piktą, ne- 
' visuomet įtardamas, kad tiek pat pikti Lietuvai 
yra ir caro ministerial; vengia liesti “ciesoriaus 

: asabą”. Teisybė. “Varpas” piktai paminėjo 1894 
' metais lapkričio 1 dieną mirusį carą Aleksandrą 
į III, visų tamsiųjų Rusijos jėgų Įkūnijimą, bet jau 
sekančių metų “Varpo” 2-ame numery V. Kudir
ka nesusilaiko nepareiškęs vilties, kad iš naujo 
caro gal ir lietuviai susilauks geresnių laikų. Tik 
tuomet dingo ir tos viltys, kai caras Nikalojus 
II jo rūmuose susirinkusiems iš visos valstybės 
žemietijų delegatams patarė atsižadėti “bepro
tiškų svajonių” apie monarchinio režimo pakei
timą.

Varpininkai nepasidavė ir lenkų gundymams 
siekti bendros nepriklausomybės Liublino uni
jos pagrindu. Po dviejų paskutinių nepavykusių 
sukilimų, kuriuos varpininkai laikė grynai len
kų reikalu, jie netikėjo lenkų sugebėjimu atsi

durti valstybiškai, o jei ir atsikurtų, nieko neno- 
!rėjo girdėti apie uniją su jais, manydami, kad 
Rietuvių tautai tai būtų tikras galas. Tas pats 
Terremont, Įspėdamas “Varpo” 7-ame numery 
lietuvius, kad nepasiduotų prolenkiškai politikai, 

’svarbiausiu jų tikslu laiko atkurti lietuvių tau
tą su lietuvių kalba ir Beturiu tautai priklausan

čiomis teisėmis Rusijos ribose.
Vieninteliais ištikimais lietuvių sąjunginin

kais “Varpas” laiko kitas, carų pavergtas tautas, 
Į labai šiltai atsiliepdamas apie estus ir ypač lat
vius, paminėdamas ukrainiečius ir savo nepri
klausomybės dar neužmiršusias Kaukazo tautas. 
1900 metų “Varpo” 5-ame numery duodama re
cenzija apie Lietuvių Socialdemokratų Partijos 

'išleistą laikraštį “Aidas Lietuvos darbininkų gy- 
Įvenimas” (2 ir 3, 1899m.), ir joje didelis dėmesys 
' skiriamas lietuvių socialdemokratų politinei pro
gramai, siekiančiai atkurti nepriklausomą demo
kratinę Lietuvą, atsiskyrus nuo Rusijos ir susi- 
federuojant su kaimynais. Recenzentas nėra 
priešingas tokiam siekimui, bet, atrodo, ji laiko 
nerealiu daiktu. “Negalima prieštarauti, — sako 
jis, —- jog žvilgsnis Į ateiti delei kiekvieno vei
kiančio yra didžiai svarbiu dalyku, juog jis gali 

rsulaikyti nuo klaidų ar iškrypimų. . . Bet, pasi- 
: gaunant šio atžvilgio, lygiai tvirtai reikia turėtis 
i visų dabartinių reikalų, kurie auga ant mūsų že
mės”. Socialdemokratų politinės propagandos 

! veikiamas, “Varpas” dar trejus metus skyrė “da- 
įbartiniams reikalams” rūpinti, ir tik 1902 me
tais pasirodė demokratų politinės programos 
projektas, apie kurį teks atskirai kalbėti.

Ar anų metų varpininkams, mačiusiems ca
ro valdžios marinamą Lietuvą, nekilo mintis 
siekti Lietuvai politinės nepriklausomybės kaip 
būtinos sąlygos nevaržomai tautos pažangai? 
Kas “Varpo” bendradarbiams buvo būdinga, tai 

jiems drąsos stoka jų politiniame galvojime, jų 
savotiškas savojo bejėgiškumo pajautimas prieš 
tą kolosą, kuriam likviduoti jie nematė jėgų pa
čioje Rusijoje. Varpininkus, — reikia manyti ne
visus, — veikė padėtis pačioje Rusijoje. Anais 
laikais, nužudžius carą Aleksandrą II, Rusijos 
gyvenimą prislėgė sunkios reakcijos letena, ma
rinusi politinę mintį ir net kultūrinį gyvenimą 
pačiuose rusuose. Rusų tarpe teroristinės orga
nizacijos buvo likviduotos. Revoliucinis inteli
gentų sąjūdis, bandęs remtis darbininkais, dar 
tik kūrėsi. Tik 1897 metais prasiveržė pirmasis 
didelis darbininkų streikas Peterburgo fabri
kuose. Varpininkai Lietuvoje tik atsitiktinai su
žinodavo, kas vyko Rusijos pogrindy, ir jiems at
rodė, kad berybėje “ciesoriaus” imperijoje, stro
piai žandaro saugomoje, viskas buvo beviltiškai 
ramu.

Bet varpininkai ir pačioj Lietuvoj savotiš
kai jautėsi. Žadinti “lietuvystę” jiems reiškė vi
sų pirma žadinti pačius lietuvius inteligentus, 
kad būtų tautiškai veiklūs. “Varpas” 1894 metų 
pabaigoje viešai pasisakė esąs inteligentų orga
nas.

(Bus daugiau)

^^pXtTskaity^
SKAITYTI DIENRAŠTĮ ^NAUJIENOS"
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ?

1729 South Halsted Street, Chicago
i’’

t

T»l.t 541-1727 aria 542-272*

Laidotuvių Direktoriai
Čia matomas Grant parkas.

P. GENYS

TAI BUVO 1919 METAIS

PMH. V. DARGDS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ca^nwnity Wlinike* 
direktorių.

S. Usnk.hr> R4_ W»stdUst*r. tL 
VALANDOS: 3—fi dirbo dienomis ir

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu Drau 
gijos pusmetinis narių susirinkimas . 
įvyks penktadienį, birželio 26 d., 6 vai. 
vak. Vyčių salėje, 2455 W. 47th St. 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra 
labai daug svarbių reikalų aptarti. 
Po susirinkimo bus vaišės.

E- Strungys

KARININKAS JUOZAPAVI
ČIUS IR ALYTAUS 

KAUTYNES

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Suvalkiečių piknikas įvyks sekma
dieni, birželio 28 d., Vyčių salėje, 
2455 W. 47th St. Pradžia 12 vai. die- į 
nos. Bus gardžių valgių ir gėrimų, šo- j 

I kiams gros geras orkestras, bus do- i 
I v anų paskirstymas. Visi kviečiami

___  I atsilankyti.
DR. FRANK PLECKAS

O PTQMET RISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71 st St Tel. 737-5149

Tikrina akis- Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viriehais jnštą knygą apie Šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
j Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 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.

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

-

- GORDON FUNERAL HOME —

Tel 226-1344

SUSIRINKIMU

Mažeika S/Evar

Dr. LEONAS SEIBUTIS'
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2654 WEST 63rd STREET

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

Rsziaenciįos i#let: 448-5545

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200
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T E IS M A S

(Atkelta iš antro puslapio)

šiek tiek susikalbu, bet ne teis-j 
me apsiginti būnant kaltu. Bet1 
sekdamas policninką aš linkte
lėjau galva.

— Ar jūs atvežete vakarienę 
tuo vežimėliu? — klausia teisė-1

i
jas. v Į

— Taip, — atsakiau, nes pama;
čiau policninką linktelėjus gal-1 
va. !

— Ar jūs pridėjo te rūbų ir 
batų į tuos katilus, kurių vertė 
sulig amerikos karo policijos’, 
įkainavimu yra apie 35 tūkstan-} 
čiai frankų? — vėl klausia tei
sėjas.

— Ne, atsakome, nes pamato
me polieninko galvos papurty-J 
ma.

** i

Tada, pradeda aiškinti teismo) 
sekretorius, kad mes visai ne-Į j 
dirbame prie maisto virtuvėje, ■

Tuos. Alfonso Kavaliausko ir kitų by- 
visai 
visai

Karininką Antaną Juozapavičių 
dar pažinojau Rusijoje. Buvo 
lietuvių bataliono Vitebske va
do padėjėjas.

1918 m. lapkričio mėn. pradžio 
j e atvykęs į Vilnių pirmąjį iš 
mūsų karininku susitikau kari- 
ninką Juozapavičių. Iš pradžių 
buvo krašto apsaugos ministe- 
rio A. Voldemaro adjutantas, o 
vėliau 1 pėst. pulko vadas.

Karininkas Juozapavičius tu
rėjo visas gero karininko ypaty
bes. Buvo griežtas, drąsus, ener 
gingas ir iš dalies politikas. Bol
ševikams paėmus Rusijoje val
džią. karininkas Juozapavičius

nieko nepešę, pasišalino. Vėliau 
jų kareiviai buvo paleisti.

Noriu smulkiau atpasakoti ka
rininko Juozapavičiaus žuvimą 
ir Alytaus kautynes 1919 m. va
sario mėn. iš 12 d. į 13 d. naktį,

Į kadangi drauge teko veikti.
1 pėst. pulko sudėtis buvo to

kia: 1 kuopa apie 80 vyrų; 2 kuo, 
pa irgi apie tiek. Ginkluotos ru
siškais šautuvais be durtuvų- 2 
kuopa buvo išvykusi prie Jėzno 
padėti Kauno įgulos daliniams.

PERK KAUSTYMAI

i
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

C

Apdraustas perkraustymts 
iš įvairiu atstumu, 

ANTANAS VILIMAS 
Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
Talat: HEmlock 4-2413

rrės su kareiviais ir nueiname 
tcb’au, — aiškinu kiek bemokė
damas. Mano kalbą pataiso ir 
perduoda teisėjui.

Po pusvalandžio skelbiamas 
s^rendmas: “Reimso teismas, 
išnagrinėjęs Bernardo Naujalio, ’ kiečius sulaikyti.

o tik prie rūbų rūšiavimo- 
katilus galėjo pripildyti 
kas kitas ir mes apie tai 
nieko nežinojome.

— Ar tai tiesa, ką aiškina sek
retorius? — klausia teisėjas.

— Taip, — atsakome ir kelis 
kartus linkšiojame su galvomis.

— Ar turėjo progos kas nors 
kitas pripildyti tuos katilus?

— Mes vaikščiojame stotyje 
po kalnus išmestų rūbų, kalba-

1

i

visur vedė su jais derybas, kur 
tik reikėdavo ginti lietuvių ba
taliono reikalus Vitebske.

Griežtumo pavyzdys jam jau 
esant 1 pėst. pulko vadu Alytu
je: Viena kuopa be karininkų 
atėjo į pulko štabą reikalauti, 
kad būtų iš daboklės paleisti 
areštuotieji kareiviai. Karinin- _ 
kas Juozapavičius nieko neatsa-’ 5 ir 6 kuopos po 60 vyrų, apgink, 
kė, tik padavė griežtą komandą: luotos tik vasario 12 d. vakare 
“Dešinėn, žengte marš!” ir visa vokiečių šautuvais, atvežtais iš 
kuopa, kaip vienas, pasisuko ir Kauno. Dar buvo mokomasis bū 
nuėio.

Amras atsitikimas: 1 pėst. pul 
ko užuomazga stovėjo Alytuje, 
Vilniaus pusėje. Saratovo ir pio
nierių kareivinėse. Nakties me
tu buvo siuntinėjami patruliai 
iki Nemuno. Kauno pusėje dau-‘ 
giau šeimininkavo vokiečiai, 
kurie buvo užėmę artilerijos ka
reivines.

Vieną naktį keletas vokiečių 
atėjo į mūsų pusę ir pradėjo da
ryti kratas plėšikavimo tikslu. 
Žmonės pasiskundė mūsų patru
liams. šie nuėjo ir norėjo vo- 

Vokiečiams 
pasipriešinus, vienas vokiečių 
buvo nušautas, o kiti suimti, pris 
tatyti į 1 pėst. pulko štabą ir už
daryti į daboklę. Vokiečiai įtei
kė lietuvių pulkui ultimatumą 
tuojau paleisti jų areštuotus ka- 

! reivius. Ultimatumas buvo pa-

lą, rado juos nekaltais, nes jo
kių įrodymų nėra, kad jie patys’ 
dėjo rūbus ir batus i maisto ka- 
tilus. Ši byla atidedama, kol bus' 
įrodyta liudininkų, kad jie tuos 
daiktus patys krovė”.

Te'smo sal e ir laukiamąja-’remtas nemažu būriu jų karių 
me nebuvo re vieno žmogaus, kulkosvaidžiais. Karininkas 
išskyrus keturis kaltininkus, du Juozapavičius įsakė išstatyti mū 
pelieninkus, teisėją ir jo sekre-: Sų sunkiuosius kulkosvaidžius ir 
torių. ; užimti poziciją. Vokiečių ultima

- ----  —-------- ■ j tumas buvo atmestas. Vokiečiai,

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

3'

t
f

r.

I

PATS SKAITYK IR DAP 
TUS PARAGINK SKAITYTI. 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tądien io 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street

®. “Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTt 

Programos vedėja

Nuo

1914 metu

Passbook Savings.

4 \

(Minimum 
<«rufica*

n

Midland havings rotar- 
nauja taupymo u 
paskolų reikalus visos mū
šy apylinkės. Dėkojami 
Jums ui mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi ii 
ateitvie.

Saska i U* apdraustos 
iki $40,000

2657 W. 69 STREEV 
Chicaga. IL 6062 

925-7400
£929 SO. 3aRlcM Aviu 

Bridgeview, IL
TeL 598-9400

III
MIDLAND 
SAVINGS 
and loan association 

4Č40 archer avenue
CHICAGO. ILL. 60632

PHONE 254-4470

6845 SOUTH WESTERN AVE.
TeL 737-3600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

rys iš 20 vyrų ir pora neveikian
čių sunkiųjų kulkosvaidžių.

Aš su 1 kuopos 60 vyrų nešiau 
Alytaus apsaugą nuo Daugų pu
sės. Viena užtvara iš 30 vyru su 
vienu sunkiuoju kulkosvaidžiu 
stovėjo švobiškių kaime ant 
plento Daugai-Alytus. Kita už
tvara iš 15 vyrų Daumantonių 
kaime, ir aš su 15 vyrų ir kuo
pos gurguole užpakalyje Vin- 
čiūnų kaime. Atstumas tarp už
tvarų didelis, o jokių ryšio prie
monių nebuvo.

Vasario 12 d. buvo atėjęs ru
sų šnipas lietuvis belaisvio dra
bužiais. Pasisakė grįžtąs iš ne
laisvės namon. Kitą dieną Viciū- 
nuose tas pats žmogus buvo pa
stebėtas jau bolševiko kailyje.

(Iš Kario) 
(Bus daugiau)

• Tarp draugų ieškok tų, ku
rie daugiau už tave išmano.

(R. Šumanas)

Turkey For Dinner
- __by Martha Logan——

aar1 va.,-

For dinner sometime soon, prepare a frozen Butter Basted 
Swift’s Premium Turkey Roast with Giblet Gravy ax directed 
on the package. Serve it with Apple-raisin Stuffing and garnish 
the turkey platter with spicy apple rings.

To make the rings, core 6 small red-skinned apples and sb’ev 
Into 12 half inch slices, saving the topf and bottoms for the 
Apri€-ra^n Stuffing. Brush slices with ieoaon juice and place 
in a shallow baking dish. Combine the grated peel from one 
lemon and the juice from half a lemon, 1/2 cup water, 1/4 
cup each granulated and brown sugars, 1/4 teaapodn dnnamon, 
and 1/8 teaspooa each ground cloves and nutmeg, bring to a 
boil and simmer about 10 minutes. Pour over apple sixes. 
Bake with the roast in a 375°F. oven 20 to 25 minutes. Cut 
tings in halvas and arrange around roast with sprigs of parsley, v

Apple-raisin Stuffing 
Yield: 4 servings (4 cups'

1 egg, baateM
1 teaspoon grated oragt }

1

1/2 
3

Juict from grated 
orange plus water 
to make 1 cup 
liquid

tūpt Masoned dry 
bread cubes for 
stuffing

eup diced red apple
(unpared)

cup raisins
tablespoons melted 

butter
Place bread cubes in large mixing bowk Combine remaining 

ingredients and add to bread cubes. Toss to combine. Place 
mixture in a 1 quart casserole, rubbed with butter. Bake 
uncovered with roast in a 375°F. oven for about 30 minutea.

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DUBIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TeL >27-1741 —1742

4330-34 SO, CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
t M į 1410 So. 50th Avė, Cicero
* Telef. 476-2345

l

S Kada gi pekloj velnio ne
buvo?

TRYS MODERN1SKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

t

2
*354 So, HALSTED STREET

t

TeL: OLympic 2-1003

j

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

i
R
I 
i
i 
c

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE,

CMearor

Lietuviu

Laidotuvių

Direktorių

Tek lArda 7-1111

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

GEORGE F. RUDMINAS
M19 So. UTUANICA AVĖ. Tel: TArd« 7-11S8 -11».

Į

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1211
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* HUE, DL >74-4411

I

PHILLIPS - LABANAUSKAS
MOT Sa UTUANICA AVK

Tuesday, June 23, 1981

TeL: YArds 7-3401

Friday, June 26, 1981

Usnk.hr


LIETUVIŠKAS FESTIVALS CHCAGOJE
Gal daug kam kyla klausi-! 

mas, kodėl gi taip staiga, jau* 
antri metai iš eilės vyks l etu- 
viški festivaliai, lietuviams skir
toje gatvėje Marquette parke, i

Kaip jau daugelis ž;no, 1980 Į 
m. kovo mėn. 69-ta gatvė buvo. 
Derkiikštvta Lithuanian Plaza
Court.

Tais metais vyko pas lietuvius.f 
per daugelį metu įsigalėjusi tra 
dicija ir graži reklama Lietuvių) 
tautos, amerikiečiu visuomenė-) 
je, tai mūsų įspūdinga tautinių 
šokiu šventė,

k’ų grupes, solistus, ir koordb 
nuaja visų valdybos narių pasi- 
-diymus, bei pas ūlymus; BRO
NIUS TRAPIKAS, rūpinasi spur 
tu, futbolo komandomis parko 
vietovėje; KĘSTUTIS PALU- 
KAITIL EAY PETRAS STAN
LY STROKAS IR JIM THO
MAS rūpinasi Lemvių festiva- 
lio reklama, norinčių dalyvauti j 
šventėje registracija, scenos bei 
gatvės puošimi ir tvarka, festi
valio metu ALDONOS PALU- 
KAITIENĖS žinioje yra pirmo-

Ta'p pat. tais pačiais metais. * 
gražiame Marquette Parke. Lie Į 
tuvių Plezoje, lietuvių vardą! 
keliančioje gatvėje buvo pir j 
masis Lietuviškas Festivalis Chij 
cagoįe.

Tas mažas lietuviškas kam
pelis* tą- dieną pavirto tikrai 
“Didele Lietuva”, čia rinkosi 
žmonės susitikti pažįstamų, pa
valgyti lietuviškų dešrų, nusi
pirkti knygų, rankdarbių, papuo i 
salų, o kai kurie, prisiminę jau
nystės dienas, gražios muzikos 
paveikti sukosi viduryj gatvės, Į 
šokio sūkuryje.-

Tą dieną, festivalį atidary'-i 
atvykusi Chicagos Majore Jane) 
Byrne, buvo nustebusi, matyda
ma tokią didelę grupę lietuvių 
gražiai leidžiant laiką Lietuvių 
festivalyje, dažnai primena Aid. 
Frank Brady savo pasididžiavi
mą lietuviais, jos mielą priėmi
mą, nors ir trumpa valandėlei j 
lietuvių tarpą.

Tad ir šiais metais, kilus fes 
tiyalio įdėjai,' imtasi ją jau nuo 
kovo mėn. organizuoti ir jai 
ruoštis, kad ir mes kaip ir kitos 
Chicagos etninės grupės galėtu
mėm parodyti savo kultūrą, pa
pročius per etninės grupės die
nos skirta festivali-

Šį lietuvių festivalį globoja 
15-to Wardo senatorius Frank 
Savickas ir Aldermanas Frank 
J. Brady. Yra sudarytas iš jau
nų žmonių šventės rengimo ir 
pravedimo komitetas. Nors jau
ni bet paruošiamieji darbai eina 
gana sklandžiai, be jokių intri
gų. .Į komitetą įeina: ZIGMAS 
MIKUŽIS, kuris organizuoja 
programą, muziką, tautinių šo-

s'os pagalbos organizavimas ir j 
vadovavimas, ir iškilmingas sve- j 
č’u priėmimas, ir rengiamo lie-j 
tuviu festivalio pranešimas j 
spaudą.

MP.S. SHARON BOUCK tai 
didžiausias mums ramstis ir pa
galba. Ji, tu ėdama ^ęi^^šius 
su miesto Įstaigomis, įaug pade
da ir prisideda prie Imivių' fes- 

ruošimo, besipinčįama 
lediniais, gatvės už^rymais, 
laiškų rašymais miesto pareigū- 
n. ms ir net dienos ipetu virsda
ma registraciją, jeigu..dar kas 
norė‘ų gauti vietą organi
zacijai festivalio metų. los tele- 
fonas 434-3800.

Laukiame gražaus oro §. m. 
liepos mėn. 11 dieną. Tą dieną 
prižadėjo mus aplankyti ir: Chi
cagos majore Jane Byrne Į tarp 
12.30 ir 1 vai. p. p. Mūsų miela 
console Juzė Daužv'ardienė, 
Marquette parko klebonas A. 
Zakarauskas, , Kun- A. Trakis, 
žinoma, mes negalime pamiršti 
ir tos šventės globėjo Sen, F- 
Savicko ir Aid. F. Brady, kurie 
bus garbės svečiais- kartu su ma
jore.

tivalio

žiai vyksta, geriausiam Lietuvių 
Festivalio pasisekimui ir yra sti
prioje jaunų lietuvių rankose.

Aldona Palukaitienė

— Lietuviškosios Skautybės t 
Fondai, eidamas 5 metus, bend- ! 
ralaiškyje praneša, kad šiuo me- J 
tu turima 63,100.68 dol. įnašų. 
Pernai lietuviškų skautiškų ga
minių išplatinta už virs 1,500
dolerių. Įvairius ženkliukus ir' 
marškinius galima gauti pas 
Aleksą Darasą, 29 Welles Ave., 
Dorchester, MA 02124,, USA. 
Fondo įnašai siunčiami: Kostas j 
Nenortas, 44 Alban St., Dor- 
Chester, MA 02124.

_ Lietuvių Karių Veteranų 
S ges Ramovėny Chicagos sky
riaus narių susirinkimas įvyks 
š.m. birželio 28 d., sekmadienį, 
12 vai. Jaunimo Centi’o patal
pose. Kviečiami visi ramovėnai 
dalyvauti.

— Eeverly Shores Balio sky
riaus geguž.nė įvyks liepos 5 
d. 2 vai. Stankūno restorano so
de. Skyriaus pirm. Ona Pul- 
kauninkienė ir nariai kviečia 
visus atsilankyti.

— Gintaro debiutančiu balius 
įvyks šeštadienį, birželio 27 d., 
Conrad Hilton viešbučio didžio
joje salėje. Balių rengia Chica- ninės ir universiteto. $130,000. 
gos Lietuvių Mo'tcreų klubas. 
Birželio 14 d. dr. Vaitkus su 
žmona vaišino debiulantes, paly- j 
dovus ir jų šeimas Chicago 
Yacht klube. Birželio 19 dieną 
visus vaišino Walter ir Andrea

Namai, Ž»m4 — Pardavimui 
UAL ESTATE FOR SALI

Kamal, twr.i — Pardaviimri
MEAL ESTATE FOR SALI

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAISKAS, Prezidentas

2212 W. Cennak Road Chicago, Ill. Tel. 847-7747

1_

I

BUTŲ NUOMAVIMAS 
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS S 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

ą.

EVANSTONE — 3 butų mūrinis, 
20 m. Gražiai užlaikytas. Arti ligo-

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

4 BUTŲ MŪRINIS — 3 po 4 ir 1 - 2. 
50 pėdu sklypas. Brighton Parke. 
$69,000.

a. Cleveland

— Dariaus-Girėno lituanistinę 
mokyklą baigė 12 mokipių: 
Saulė Barakauskaitė, Paulius' 
Gotceitas, Vilma Grabauskaitė, 
Renata Jesmantaitė, Linas 'Kas- 
tys, Rima Saulytė, Darius ?Rū- 
bas, Jonas Strolia, Ričardas Tau
ras, Arėjas Užgiris, Silvija Bich- 
nevičiūtė ir Saulius Eidukas. ;

v • ’ » • 4 r y • L-'* * * -— Vienas cikagietiS, : pratęs
damas metinę 'Naujienų prenu
meratą, per jų korektorių dien
raščio paramai atsiuntė 50 dole
rių. Dėkui už auką/. L -L

— Vyriausio Dietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto^ .‘seimas įvyko 
lapkričio 7 ir 8
mieste. Vytautas Jokūbaitis iš
rinktas Rengėjų komiteto' pir-‘ 
mininku, Algirdas J. Kasulaitis. 
ir Jonas Virbalis — vicepirm-, 7 
Vytautas Janužis — sekr., Ka
zys Karalis — ižd., Juozas Stem- 
pužis ir Alfonsas Mikulskis — 
nariais.

— Pedagoginius Lituanistikos 
kursus Rlevelande baigė: Vili
ja Banionytė, Mirga M. Bankai- 
tytė. Rita Kazlauskaitė ir Sigu
tė Lenkauskaitė. Kursų vedėjas 
yra Vacys Kavaliūnas.

— Dail. prof. Adomo Varno 
kūrybos paroda įvyks Galerijo
je, 74 No. Wells St. birželio 22 

j — liepos 19 d. Oficialus atidary- 
| fnas įvyks birželio 26 d. :9 v. v 
1 --------- -------- ----------

T^yrgnto^tradicinėje tauty- 
\'.'.Karavane birželio 

*19-27 d- įvairios tautybės atidarė 
■: 44'payil jbhūš-su tautiniais vai-' 
; gi^is.'gėrimais ir meninėmis pro- Mazil. 

■ gramomis. 
j ; ’ i - i > Y t ■ < •: 
; — Toronto- skautija stovyklaus j
'Romuvos stovyklavietėje rugpiū' 
’čio 8 — 22 d. Birželio 27 d. ten! 
įvyks, iškyla. ■ •

— Dr. '.Ąlgirdas Baltrušaitis iš 
Cicero baigė Chicagos Osteopa-: 
tinės medicinos kolegiją. Prakti
ką atliks Northwest ligoninėje. 
Milwaukee, Wisl

V — Lietuvos Vyčiu choras,: tinės šauliai.
Į Spindulio ir Rambyno tautinių j Maloniai kviečiame visus
1 šokių grupės, -taip pat Balzeko visas atsilankyti ir praleisti po- Į Parke. Sena kaina $52,000

ROCKFORDO ŽIOS
Š. m. birželio men. 28 dieną 1 

12 vai. (vidurdienį) Lietuvių 
klubo parke V.D.R. 5-to būrio 
šauliai rengia tradicinį Joniniu 
laužą. Į jį visada gausiai atva-

; žiuoja, nepakeičiami ir visados i 
; mielai laukiami, nuolatiniai j 
į Rockfordd rėmėjai — V.D. rink- |

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

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

Pirkite senoviškai
0 2 butų mūrinis namas, naujas 

! stogas ir porčiai. Modernūs ra- 
jr j diatoriai, gazo šildymas. Mar-

Lietuvių Kultūros muziejaus pietę žavingame parko ąžuolyne, 
dainų ir šokių ansamblis daly-, pabendrauti su svečiais ir kartu 
Vaus Illinois tautinių grupių 
festivalyje rugpjūčio 6-16 dieno
mis Springfielde. Ten bus 30 
tautybių pasirodymai.

—Remigijus Sužiedėlis išrink-J Niekados niekas nesiskun- 
tas LB Waukegano apylinkės dėj kad buv0 per daug mylimas, 
pirmininku, Sigita Damašienė :
— vicepirm., Albina Petroliūnie- 
nė — sekr., Aldona Kavaliūnie- į~ 
nė — ižd., Bronė Milašienė — in-;. 
formacijai, Eduardas R. Skali-/K 
sius — politiniams reikalams.

prisiminti tas gražias ir bran
gias lietuviškas tradicijas.

V.D.R. 5-to būrio valdyba

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

g Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

LOANS & MORTGAGES 
Paskolos ir hipotekos

ELEKTROS{RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
TeL 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMz. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ.
TeL 523-8775

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 Sc. K?czie Avenue 

TeL 776-8505

vistt’ra-* 
sį/^ogis: ^-^arbą gaiii/ 
tuojajĮfe ir esame apdraUstkf 

; aMybAi kjela Ii 
6557 S. Talman Avenue? 

Chicago, IL 60629 ' ?

‘ . WITH. REPAYMEiy 
Tp FJT YOURjrntCQiy

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to sa gulariy!

—m r ifn ■ n ■■■ —rT-l- — „ ---------

SGS US 

*‘5rsrs^° 1 AT OUR LOW RAT3

Zu2 WEST CERMAX ROAD

Savings and Loan
CHICAGO, ILLINOIS 62SCS 

Fhcast Virsima 7.7747 

Thur.9-3 Sat. 9-1

Paid cd 
Ccssjauaded

OUR SAVING3 _ 
CERTIFICATES

EARN UP TO ’8%

Forcoh^UpaHon
* youlįcąilit

O j dqh( Won der”
Evai feel ’.neer.v?i?r-lexative?

?. ii relieves the diseom- 
loing restore the body’s

11 : You 11 like the
ng!

Chocolated or pills, Ex-Lax is “The Overnight
Wonder"
Take oniy as directed

ItE tod'Ta c L " 
forts of constipd.Hcn tv 
own natural rhythm. L; 
way you feel in the mor:

EOTOSt Kon.Tie.Fri.9^

SERVING CHICAGO OD SUBURBS SINCE 1905

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr A. Gnssen — MINTYS 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 SI persiuntimo išlaidoms.

$8.00

^4.00
53.00

173f So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu tratem alinė or- 

CiniLacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metux

SLA — atlieka kultūrinius darbui, gelbsti tr kitiems, kurie tuca 
darbus dirba.

SLA — išmokėto daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS 
ipdraudu savo nariarna,

SLA— apdraudžia pigiausiomis kainomis, SLA neieško 
rtams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugai gali 
Susivienijime apsidrausti iki 310,000.

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

SLA— vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
|1,000 apdraudo® sumą temoka tik S3.00 metama.

SLA — kuopu vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitėa 
i tiavo apylinkės SLA kuopti ▼eikėjua^ jie Jums 
mielai pagelbės i SLA Įsirašyti

Galite kreiptis ir tlexUd 1 SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

2«7 W. »th P. 
TH. Ct U) UJ-B1I

dolerlt

pelno.

i
FUNDS AVAILABLE. S5.000 and up.. 
'For 1st and 2nd mortgages on Single 
.& Multi-Family Homes. Shopping Cen- 

. ters, Apartments, Farms, Churches, 
t Construction, Commercial, Industrial, 
‘ and many others. Compatible interest 
< rates. J. Wright, P. O. Box 4959, 

Chicago, IL 60680.
(312) 264-4153

VALDIS REALTY
2644 W, 69th St.

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

Prašom palikti savo telefono nu
meri automatiniame aparate.

OPEN HOUSE
SUNDAY 1 to 5 P.M.

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalykai

GAMINU MOTORINES MAŠI
NAS BULVĖMS TARKUOTI.

Paskambinti WA 5-4878

MARQUETTE PARK, 7251 S. 
Francisco, 3 full baths, 4 bdrms, 
or small inc. upper level. Near 
transportation. Ideal for grow
ing family or in-laws. Immed. 
possession. Mortgage terms avail.

Pardavimas ir Taisymas
KM West 89fh Stro«t 
T»i. REpublic 7-1941

■..  —--------------------------------1

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4C59 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

SEWER AND 
PLUMBING 

o
ANY RODDING AND 

DRAINING — $30.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

If not open — no charge.

CALL 656-8387

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

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

RICHARD & ASSOCIATES
Additions - Kitchens 

Rec. rooms - Skylights 
Bam and sheds - Siding 

Garages - Decks 
Also int./ext. paint & staining.

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

UNITY CATHOLIC HIGH SCH. 
Engineer/Maintenance Person. 

Knowledge of bo'ilers 
and vacuum pump. 

Hours 7-2. 
Phone 483-8100

HELP WANTED — MA! E-FF.MALE 
Raikta Darbininku Ir Darbininkių

BLUE PRINT 
SHOP HELPER 
MALE — FEMALE 

786-9051 
AFTER 10 AM.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

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

Tel. 434-6122

5 ROOM APARTMENT, 1st floor, 
hot water and heat Vicinity 33rd 
and Lituanica.

Call 839 8597 between 3*7 PAA

FOR RENT BASEMENT APART
MENT, 4 rooms heated with hot wa
ter- Vicinity 33rd & Lituanica.

Call 839-8597 between 3*7 PAA

Tuesday, June 23, 1981

BL iIMKUS

INCOME TAX SERVICE 
4259 3. Mtplwocd. TeL 254-74531 
Taip pit daromi vertimai, giminiu t 
iškvietimai, pildomi pilietybės pr»- ;

fymai ir kiloki blanki L

HOMEOWNERS POLICY
P. Zspclis, A®en5 
3208/j W. 95th St 
Evarg. Park, III. 
60442, - 424-8654 I

•S’ate Farm Fiįr antf.Sasiiany Coffipyy i

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th SL 
Darbo vai.: nuo 9 r>to iki 7 rak. 
Sesta dieniais nuo 9 iki 12-toc 

arba pagal susitarimą- 
Telefonuoti 778-8000

Advokatą* i
GINTARAS P. CEPiNAS

Darbo vilandoi: nuo 9 vaL ryta 
iki 6 yaL vak. Šeštadieni nuo 

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

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

Chicago, m. 50629
— lino— UM w

Friday, June 26, 1981




