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AUGIAU RUSU GINKLU PLAUKIA I KUBI
Remia federalists revoliuciją, 

L siekiant decentralizuoti valdžią
PRADŽIA PADARYTA, PRIĖMUS ADMINISTRACIJOS 

PATEIKTĄ-MOKESČIŲ PLANĄ
^ATLANTA, — Ketvirtadienį 
mez. Reaganas kalbėjo Valstijų 
statymų ; leidėjams, -susirinku- 
iems iš . visos Amerikos į Geor- 
'ijos sostinę. Atlantos miestą. 
Trečiadienį Kongresas dauguma 
>ąlsų priėmę jo mokesčių maži- 
limo bei ekonominį .planą. Pre- 
Ądentas, kalbėdamas apie. tai, 
uokavo: “Aš nežinau,* kuris iš 
nudviejų dėl vakar dienos įvy
kių .— aš ar princas. Char les — 
<ali būti labiau patenkintas”. 
Tačiau jo kalba įgavo' rimtą to- 
lą.apie labai, rimtus ir naujus 
lalykus. , . ; U: i... . '
..Savo tolimesnėje kalboje pre- 
ūdentas Reaganas pareiškė, kad 
jriėmimas mokesčių mažinimo 
)lano .žymiai sumažins federali- 
les sumas ir tai yra federalist^ 
evoliucijos pradžią. Mes ją vyk
ioms tyliai ir kantriai. Tai yra 
evoliucija, žadanti naudos ir 
tampos mūsų generacijai.’ Jau 
Jradžetd sumažinimas susilpni- 
io federalizmą ir jo galią. Tuo 
idministracija ir. Kongresas su- 
:eįkė valstijoms daugiau teisįų 
r savarankiškumo. Ar nejuokin
ga; kad federalinė.’valdžia ap- 
trauna dideliais mokesčiais vaiš
ijų gj'ventbjus,.’ o vęlįiu|.grąži- 
įa valstijoms? Kąs.noršįtūri ap- 
uokėSU-UŽ persiuntim^SsJŠi ąp- 
inkinė'- kelionė turi -^1 i įi'Stąig- 
taĮ1 Dabai-; federaline. valdžia per
daug- inial mokesčių iš žmonių, 
perdaug'- turi ištakos' į -valstijų 
administraciją.- ir .perdaug. nau
dojasi Konstitucijos, laisvėmis.* 
Ši- administracijavisa, širdimi 
pritaria -Amerikos fedėraliziųui, 
kuris’ yra įrašytas- į ankstyvuo
sius lapus, bei rištus Hamiltopo, 
Madisonofnf Jay. < -t

MASKVAI NEPATINKA 
, PREZ. MITTERRAND £
MASKVA, Rusija; — Sovietų 

valdžiai labai nepatinka naujai 
išrinktas Prancūzijos preziden
tas Francois Mitterrand. Gene
rolas Charles de Gaulle nustatė Į 

-savarankišką Prancūzijos ūžsie- j 
nio -politiką, tuo tarpu naujas * • 
prezidentas pirmame pokalbyje Į 
su žurnalistais pareiškė, kad jis Į 
pilniausiai rems Šiaurės Atlanto ! 
Sąjungos nutarimus ginti Va- 
karų'Europą nuo galimos Sovie
tų invazijos;

Sovietų Sąjungą į. Vakarų Eu-į 
ropą neįsiveržė, o Mittęrrandas j 
jau jungiasi prieš Sovietų Są-! 
jungą, —nustebusi pažymi mask- 
vinė;Pravdą. . .... 3

: ? ■ • ' 1: C'

Prez. Mittęrrandas į 28 minis
ter! ų kabinetą priėmė 4 komu
nistus,: o. šie pasmerliė.' Sovietų/ 
Sąjungą už įsiveržimą ir okupa
ciją Afganistano. ' x j ■
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PRAETAIS METAIS ČIKAGOJE 
■ NUŠAUTI 551 ASMUO

' Kovojant už griežtesnę ginklų 
kontrolę, Čikagos policija išleido 
21 psl. studiją apie praeitų me
tų nužudytus asmenis šiame 
mieste. Studijoje rašoma, kad 
pernai Čikagoje nužudyti 863 as
menys, iš jų 551 buvo nušauti. 
Mėgiamiausias nusikaltėlių gink
las yra 38 kalibro revolveris. 
Juo nušauti 203 asmebys. Peiliu 
nudurti 172 asmenys. Tais me
tais buvo 2,952 ginkluoti užpuo
limais Policija atėmė 17,317 gink
lų. 440 asmenų žuvo laike ginčų, 
161-laike plėšimų. .
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Niekad Sovietų valdžia neatsiuntė į Kubą tiek daug įvairių ginklų, kiek

- 'ji;.atsiuntė praeitą pusmetį. Iš Kubos rusų , ginklus siunčia į Vidurio
X _ Jr Pietų Amerikos valstybes;

JAV PARDUOS GVATEMALAI KARO

DREBANTI ŽEMĖ IRANE 
UŽMUŠĖ 8,000 ' •

Iranas. į -j^ad jAy vyrii^

karSkus s> kuriuos 
k,ak. esajffiąl Gvill^aloa įriai gaĮės nąudbli

e kraštui ginti ir neramuoliams
ofKialą^^^s .saip, slnįIdyli Be vc(,ami s!ta.
drebepmo1 jAV duotu bū liM,
ne, apie o00,tmyliU’.<®jįo Tehera-; n A , - ., v : 1roAhrt - tžc ■■ ' Gvatemalai reikalingus malūn-no, žuvo. 8,000; zmomfcrA.;: - 7U V1 . C '• .‘i’ . , , . vį-... ,. sparmus (helikopterius) ir lek-

Richter.lentele rode,^-ąjd'.dre-1 , M-'i- \ . «•, ... , - o <- . • tuvams būtinas atsargines dalis,bejimąs buvo^/,3. stiprumo?.Tai!' 
skaitomas labai didelis drebėji-1 ‘ :Niekam ne paslaptis, kad iš 

___ * - . _ ą__ ____  _ . ... 
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lūžo ir krito.

Lygiai prieš -trejus metus ir 
beveik toje pačioje apylinkėje

SOVIETŲ ŠAUTUVAI PASIEKIA 
NIKARAGVĄ IR SALVADORĄ

— GALI KILTI REIKALAS APSUPTI KUBĄ IR TIKRIN 
ĮVEŽAMUS IR IŠVEŽAMUS GINKLUS, — PASAKĖ HAIG

WASHINGTON, D.C. — 
vietų Sąjunga kiekvieną -k 
siunčia vis didesnius ginklų 
kius į Kubą, iš kur jie pasi 
Nikaragvą ir Salvadorą, — S 
to ginklų komitetui ketvirti 
nį liudijo Valstybės sekrete 
Aleksandras Haig. — Niekac 
vietų valdžia neįvežė tiek < 
ginklų į Kubą, kiek ji įvežė 
mąjį šių metų pusmetį.

— Praeitais metais So 
valdžia išleido 16 bilijonų 
rių įvairių ginklų ir kitds ] 
mos atsilikusioms tautoms, 
tarpu kai JAV įvairiai par 
teišleido tiktai dešimt bili, 
JAV buvo pasiryžusios < 
ginklų atsilikusių kraštų vy 
sybėms, kad jos galėtų g 
bet Senato komitetas apk 
vyriausybės galią.

JAV tuo reikalu tarėsi s 
sakingais Sovietų atstovais* 
nydamos,. kad Sovietų va 
imsis priemonių ginklų si 
mui sulėtintu bet Sovietų 
riausybė nekreipė jokio dėl 
į JAV nusiskundimus ir 
reikalą sumažinti ginklų si 
mą į Kubą. Jeigu JAV jif 
pasiryžusios imtis priėn 
'atominiams ginklams į 1 
vežti, tai visa Kuba būtų a1 
nių ginklų tvirtovė.

. Balandžio ir gegužės r 
siais rusai privežė į Kubą 

< •' daug lengvų ginklų, kad lei 
'■'gali> apginkluoti visą' mi] 
žmonių. Vėliau patirta, ka 
lis šių ginklų buvo išdalyt 
čioje Kuboje, Fidel Castro 
tikai ištikimiems žmonėms 
bos ■■ valdžios radijas ir sj 
kalbėjo apie galimą JAV 
yen^^ą Kuboje.

Sovietų Sąjungos atgs 
ginklai į Kubą gabenami į 
rias Pietų Amerikos vals 
Tiksliai nustatyta, kad dal 
vetų ginklų tikrai pateko 
karagvą ir Salvadorą, bet 
lai gabenami ir į kitas vals' 
Ginklai gabenami Fidel C 
komunistų idėjoms ar jų 
mos šalininkams.

Sekretorius komiteto na 
paminėjo, kad buvo tuo r< 
pokalbis su Sovietų Sąj 
atstovais,,bet visa tai niel 
palėjo'. šiandien rusai s 
daugiau ginklų į Kubą. Ta< 
miletoį nariai užklausė, k 
riausybė rengiasi toliau < 

—- Turint galvoje padi 
Sovietų ginklų siuntimą į 
ir j Vidurio bei Pietų Am 
prez. Reagano admmist 
svarstė šitą reikalą ir pri, 
vados, kad nieko kito n 
kaip apsupti Kubą ir tikri) 
rusai atsiunčia į Kubą ir ki 
ba siunčia tuos ginklus, 
sakė sekretorius Haig.

SUNKIAI VYKODOMAS KON
FERENCIJOS UŽDAVINYS - J.
Europos Saugumo ir koopera- 

vimo konferencija užtruko' daug 
ilgiau, negu buvo planuota. Nu
tarta išsiskirstyti vasaros atosto
gų iki spalio 27 dienos. Konfe
rencijos uždavinys buvo žiūrėti 

■ Į kaip pasirašiusios šalys vykdo 
į Helsinkio susitarimus. Daug gin- 
Į čų sukėlė Sovietų Sąjungoje vie.- 
šai vykdomi žmogaus teisių ląu- 

| žymai. Britanijos delegatas John 
i Wilberforce pastebėjo korespon- 
i dentams, kad labai sunku kon- 

'iferencijai susitarti, kai iš Sovie
tų Sąjungos kasdien ateina nau
jos žinios apie naujus suėmimus 

teismus. fir

PANAnOND PRIMOKĖ
SIMUS UŽ ABORTUS

A WASHINGTON, D.C. — At
stovų Rūmai 253-167 balsų dau
guma priėmė įstatymą panai
kinti paragrafą valstybės tar-

— Bethlehem plieno korpora- nautojų sveikatos plane — ap-
cija planuoja:išleisti §750 mili- mokėti federalįniais pinigais už 
jonų įvairiems plieno gamybos abortus. Įstatymas palies apie 
pagerinimams sekančių penkS-^(-^®Ąn^D°P,I,asni5ny: milijonus 
rių metų laikotarpyje.- ; ^dėralinių . tarnautojų beį jų, 
, . ) į'; lĄęimttėAiri. joms priklausančių.
'■~ ^0IĄ£-rciJ9^Ąfcpartameritas,-Įstatymas 'leis naudotis federa’- 
pranešė,. kad Uaūjų-Zvienos šeLĄlinėl^s sumomis, jei nėštumas 
mos namų pardavitoas birželio kenkį£motinos sveikatai.?: - 
mėnesį sumažėjo -17.2%. Nąu- 
jas vienos šeimos namas viduti-, 
niškat: kaina sto-$7^,600.

— Amnesty International or-' 
ganizaciją pareiškė Kongreso 
bankų pakomitetyje, kad žmo
gaus teisės keturiose Pietų Ame
rikos valstybėse .— Argentinoje,' 
Brazilijoje, Paragvajuje ir Urug- , 
vajuje dar tebelaužo’mos. Vals- ’ 
tybės departamentas skelbė, ^K^-?dvii*devyni Bahai tikėjimo šali- 
žmogaus teisių padėtis ten page- n'inkai> penktadienio rvta paskel. 
rėjo..Tose valstybėse suiminėja- bė Teherano radijas.
mi karinių valdžių priešai, žu- , Iran3s yra lslarno tlkėjimo 
domi ir kalinami opozicijos gmonjų apgyventas. Valstybės 
vudai.. Į tvarkymosi pagrindan yra padė-

— Kanados valdžia leido nau- ti Korano dėsniai, kaip juo’s aiš
doti Searle bendrovės sachariną kiną mula Chomeini. Kitus tikė 
saldinti.gėrimus bei kitus mais- .jimus Chomeini toleruoja, bet 
to produktus. - » ; Bahai tikėjimo vadai netole-

‘ ruojami.

Gerald Knight, Bahai tikėji
mo organizacijos atstovas New 
Yorke, pareiškė, kad per pusi 
trečių metų Chotneini jau su
šaudęs 73 Bahai tikėjimo šali
ninkus.

TRUMPAI 1$ VISUR

GVATEMALA NELEIS KUBIEČIAMS GINKLUOTI;
ŽMONES IR VERŽTIS Į SALVADORĄ

WASHINGTON, D.C. — Vąls- ginkluotas jėgas perversmui pa
daryti, bet Gvatemalos kariai, iš
vaikė perversmininkus ir sustip
rino vyriausybės pozicijas.- '

Dabar gvatemaliečiairgaus ne 
tiktai džypų (kariškų darbo- au
tomobilių, tinkamų kalnų ke
liams) , bet gaus, ir malūnspar
nių bei karo aviacijai reikalingų 
atsarginių dalių. Reikia; manyti,- 
kad šį kartą Kubos kariai ir par
tizanai negalės-naudoti Gvate
malos teritorijos Salvadoru! 
pulti. • . . .. ;

Gvatemalos vyriausybė veda 
pasitarimus gauti tai paramai, 
kurią anksčiau gaudavo iš Ame
rikos. ' . '

ĮVbė^^tepįa^ainentas ketvirtą^

mas. 5'Namai, ;sięfios ir stulpai į Kubos atsiųsti-revoliucionieriai 
- naudojo Gvatemalos teritoriją 

veržtis i Salvadoro šiaure ir ten 
. gabenti' ginklus. Vienu metu 

, , ■ v, ...Gvatemalos -vyriausybė buvo
"ų pa ' TaBia prifedėjusi •susl.Mvti- kubilu 

zuvd. 3,000 žmonių. 1 r
* i - - ~______________

PREKYBININKAI NEPATEN
KINTI NAUJAIS MOKESČIAIS

trafiką Gvatemalos teritorijoje, 
bet netrukdis jr.ivėl žiurėjo' pro 
akis, kol JAV vyriausybė, nusta
čiusi tikrovę; sustabdė visokią 

CHICAGO, Ill. — Nup šeštai I paramą Gvatemalai.
dienio Chicago, prekybininkai j - Kariu<,meRė gvaikė 
pradės imti vienu centu: dau-’ 
giau pardavimo mokesčio. Mo-j 
kęst j pakėlė Miesto taryba, pagal ■; 

____________________,
gelbėti nuo' bankroto miesto su-1 bos agentų keliones Gvatemalos 
sisiekimo sistemą CTA. Daugu- teritorija. Kubos agentai tampa
ma didesnių krautuvių pareigu- juto, ir nutarė suruošti pervėrs- 
nų išreiškė nepasitenkinimą. mą. Kubiečiai ^pradėjo traukti

sukilėlius.

GVatemalos'Vtfiausybė šiomis 
burmistrės Jane Byme planą dienomis nutarė sustabdyti Ku-

T-------  1 , >

Juzė D»uzvardienė, Lietuvos generalinė konsulė, Eavęrgtų

KALENDORĖLIS

Rugpiūčio 1: Alfonsas, Gauda, 
Sūduvis, Vykintas.

Rugpiūčio 2: Euzebijus, Por- 
ciunkulė, Varpūnė, Labanoris, 
Tautgaudas. Į

Rugpiūčio 3: Steponas, Niko
demas, Lengvė, Kaitrė, Man-

Saulė teka 5:44, leidžiasi 8:09.
Oras šiltas, gali lyti.

v

MAŽA GRUPĖ PAGROBĖ 
GAMBIJOS VALDŽIĄ

DAKARAS, Senegalas. — Da
karo radijas ketvirtadienį pa
skelbė, kad Senegalo karo jėgos' 
įžengė į Gambiją ir veda kovą su 
grupe ginkluotų žmdnių, pasi
vadinusių “socialistais”, įkurie 
pagrobėr'Gambijos vyriausybę'ir 
rengiąsi "valdyti kraštą. 4 V

Garhbijos prezidentas Da^da 
Kairaba Javara, išskridęs įjAng- 
liją karalaičio vestuvėms ir pa- 
sitariniams su britų .vyriausybe, 
negailės grįžti į Gambiją. Kaira
ba Jąyara . Londone pareiškė, 
kad jis neatsistatydins iš prezi
dento pareigų.

Senegalas supa' Gambiją iš 
trijų pusių. Senegalo kariai’ne
turėtų sunkumų suimti maišti
ninkus ir atįduoti vyriausybę iš 
vestuvių sugrįžusiam prezi
dentui. ,

Tautų Savaitės iškilmių proga kalba Chicagdje, Daley f . 
aikštėjęj šių metų liepos 18 dieną. 1 

?''' ' . (Martyno N«jo nuotrauka)’

Į PALESTINIEČIAI BRANGIAI 
MOKĖS UŽ PUOLIMUS

TEL AVIVAS, Izraelis.— Tre- ’ 
čiadienį pietų Libane pasirodė 
sirijiečių karo lėktuvas. Staigiai 
atsirado du Izraelio naikintuvai 
.ir numušė Sirijos lėktuvą. Ket
virtadienį palestiniečiai paliko 
bombą autobuse, artėjančiame 
prie Jeruzalės. ■___

,, Į^tymo projektą įnešė atsto • 
vas John. Ashbrook (R., Ohio). 
Panašius įstatymus yra išleidu
sios-. Illinois,' Massachusetts ir 
Nebraska, valstijos. ■

IRANE ŽUDO BAHAI
I TIKĖJIMO ŠALININKUS ’ 
j TEHERANAS, Iranas.- — Ket
virtadienį Tabrize buvo sušau-

to produktus.

— Trečiadienį vedusi jaunoji' 
karalaičių pora išvyko į buv.'j 
Bonutbatten rūmus praleisti sa-‘ 
vo mėdaųs mėnesio pirmas die-, 
nas. Užkandžiairis jie pasirinko 
paprastas dešreles. Vėliau jiedu 
išėjo j Test paupį ir nutarė pasi
maudyti bėgančius upės van
denyje.

i — Dean maisto bendrovės pel-

LENKAI NORI DUONOS 
VARŠUVA. — Lenkijos vy-

has-pakilo 30% arba 3.8 mil. do-, sausybė nutarė pakelti maisto
lėlių antrąjį metų ketvirtį. Per 
tą laikotarpį pardavimas pakilo 
30 nuoŠ.

Izraelio karu vadovybė penk
tadienį paskelbė,, kad palestinie
čiai labai .brangtai užmokės už 
bombos padėjimą Izraelio auto
buse.. Pranešimas sako, kad šitas 
smūgis neardys veikiančių pa
liaubų. Ež’fcekyieną palestinie
čių smūgį Izraeliui, Izraelis kirs 
baudžiamą smūgį palestinie
čiams. . .

kainas ir sumažinti racionuoto 
maisto kiekį, bet darbininkai 
priešinasi tam nutarimui. Ket
virtadienį Lodzėje buvo tūks
tantinė demonstracija, kurios 
plakatai sakė “Norime valgyti”.

Dvi valandas miesto gatvėmis 
ėjo* moterys ir vaikai.

Darbinnikai nutarė nestreikuo
ti, bet kelti protestus bent vieną 
valandą į dieną ir reikalauti 
maisto. Visi stebisi, kaip galėjo 
maistas taip greitai dingti - iš 
krautuvių ir sandėlių. .^|į,

I

— Xerox korporacijos 
vimas 2-ąjį metų ketvirtį 
8 nuošimčiais iki $183.8 m 
nd. Parduota prekių už $2

— Ford Motor Co. p; 
1.096,700 automobilių p« 
mąjį šių metų pusmetį.



ANTANAS SKIRKA

MIŠKO VESTUVIŲ NUOTAKA
(IŠ MANO SENELIO PASAKOJIMŲ)

Taigi vaikeli, nebetie laikai i 
kaip seniau buvo. Jau nei svei
katos nė už kapeiką nebeliko. 
Kcj^e sutarimo visai nėra, — 
nckktuso. Eidamas jau daugiau 
lazda pasitikiu. Akys iš toliau 
jau taip ir neskiria kur stulpas, 
kur žmogus. Dantys, su kuriais 
seniau lažybų sukirtęs balanas 
galėjau skaldyti, — kaip beržai 
išlūžo. Tik vienas šitas prieša
kinis kaplys, kaip ant juoko pa
liko. Žemelė šventoji pas save 
mane šaukia, va kas yra. Poil
siu kviečia, pailsėti po gyvenimo 
kelionės ir vargų. Nebesinori 
jau ir gyventi, tik vietą žmo
gus bereikalingai užimi ir mai
šais! kitiems po kojų. O rodos, 
taip nesenai buvo toki gražūs 
laikai. Saulė tuomet buvo daug 
šviesesnė, o dienos tokios trum
pos ir gražios. Tik pasirodys sau 
lėlė ir vėl nebėra. O šaunus bu
vau vyras jaunas būdamas. Kai 
vakaruškose pasirodydavau, vi
sos mergos taip ir žiūrėdavo į 
mine, akių nenuleisdamos. Vi 
šokių atsitikimų per savo ilgą 
gyvenimą esu matęs, tai nepati
kėtum vaikeli, kai pradėčiau pa
sakoti. Dieną ir naktį tau neiš
pasakočiau. Į didžiausias knygas 
nesurašytum. Nelabieji seniau 
iš pelkių ir raistų, pasivertę vo
kietukais, gražiai apsirengę į 
vakaruškas ateidavo, mergas šo 
kindavo, su vyrais muštis kabi- 
nėdavosi. Į vakaruškas nuėjus, 
taip ir reikdavo gerai žiūrėti, kad 
galėtum pažinti kuris mūsiškis 
vyras, o kuris nelabasis. Geriau
sia būdavo pažinti iš nosies. Jei 
tik nosis ne su dviem, bet su vie 
na skylute, — reiškia nelabasis. 
O jeigu kurį mergelę toks pašo
kindavo. tai toji visą gyvenimą 
atsimindavo. Ne tik tai ką nual
sindavo vargšelę, bet kur suim
davo šokdamas rankomis, ten 
taip ir likdavo juodos dėmės kaip 
smala. Nei tu žmogus nuplausi.

nei išskusi. Tik gaidžiams už
giedojus, nelabieji iš vakaruškų 
pranykdavo ir vėl grįždavo į 
raistus ir pelkes.

Atsimenu, ir mane vieną kar
tą girios raistuose nelabieji ap
gavo. O buvo taip. Jau buvau 
paaugęs vaikėzas ir ganiau dva
ro avis. Vieną dieną, nusivariau 
avis netoli miško ir gi jau. Va
saros diena graži, saulutė kaiti
na, avys ramiai ėdinėja žolę. Aš 
sau linksmas sėdžiu pavėsiukyje 
po medžiu ir švilpauja pasida
ręs švilpynę- Tik žiūrau, neži
nia is kur atsiradęs, tarp avių 
maišosi gražus, juodas arkliukas. 
Pakėlęs galvą nusižvengia, tai 
priešakine koja pakapsto žemę 
ir vis eina artyn manęs. A, gra
žus arkliukas, juodas net žvilga, 
sprandas jriestas. Aš ranką iš
tiesęs,— kuziukas, kuziukas vis 
šaukiu ir artinuosi prie jo. Žiū-' 
rau, nebijo ir nebėga. Stovi vie- • 
toje ir kapsto koja žemę. Aš. 
priėjęs paglosčiau kaklą, paka
siau, kaip tik man jodinėti. Aš
prisitaikiau ir užšokau ant to ' 
arkliuko. O jam atrodo, to tik ir j toli kelio sldvi dideli — 
reikėjo. r~" 
Jžiai, kad net balsas per visą miš ' saulę, net akis reikia prisimerk - 
ką nuaidėjo, tuojau pasuko į miš' ti. Aišku, dvaro rūmai ir ne bet | tuojau muzika užgrojo polką ir

NIAGARA LAUKIA TURISTŲ

gražūs nia, bet labai nuliūdusi, veidas ko, būtum vakar nuėjęs į šer
menis, pasimelsti už nelaimingą 
dvaro kambarinės dūšelę- Varg
šė, nelaimingai įsimylėjo dvaro

Tik nusižvengė skar- i rūmai, tig blizga viskas prieš pamėlęs, ašaros tik rieda iš akių. 
Kaip tik jaunieji įėjo į salę,

D. BRITANIJOS KARALIŠKUOSE RŪMUOSE

D. Britanijos lietuvių vestuvi- menui smarkiai nykstant greitai 
nė dovana Vali jos princo suža
dėtinei — Lietuvių tautinis kos
tiumas — buvo labai aukštai 
įvertintas Karališkuose rūmuo
se, iš kurių dail. Anastazija Ta
mošaitienė, kostiumo autorė, ga
vo nuoširdų padėkos laišką. 
Laiške iš birželio 25 d. buvo pa-

nebeturėsime šaltinių jo atgaivi
nimui, vėl perkėlimui į kaimą. 
Ilgainiui jis sunyks ir galerijose. 
Mano keliamos mintys labai pa
tiko Žemės ūkio rūmų direkto
riui ir netrukus buvo suorgani
zuotas Liaudies meno ir namų 
pramonės skyrius. Mane pasky
rė to skyriaus audinių instruk
torium. Išmokau gerai austi ir 
buvau pasiųstas į Latviją, Es
tiją, taip pat į Suomiją, stebėti 
kaip jie senovinius, muziejinius 
dalykus perveda į gyvenimą, 
palikdami nacionalinius raštus, 
bet panaudodami tarptautinę 
techniką.- Prisirinkau, naujais 
būdais austų medžiagų pavyz
džių ir užsakiau modernias stak 
les- Vėliau jų patys prisigamino
me. Grįžus į Kauną, Ž. ūkio rū
mams finansuojant, buvo' pakš 
viestos 22 geriausios Lietuvos au 
dėjos. Jas per vieną mėnesį su
pažindinau su naująja audimo 
technika. Po to dar turėjau dvi 
tokių pat kursų laidas.

Žemės ūkio akademijoje pa
ruoštos namų ūkio specialistės 
vadovavo kaimuose ruošiamiems 
kursams, prieš tai parodėlėse ge
rai išreklamuojant iš Ž. ūkio rū
mų atvežtais audinių pavyz
džiais. Atsiradus šimtams gerų 
audėjų, sparčiai plito nauju bū
du atistos lovatiesės, rankšluos
čiai, staltiesės, kilimėliai, užuo
laidos, baldams apmušalai, tau
tiniams drabužiams medžiagos, 
mezginiai. Kai kurie minėti da
lykai plačią! yra gaminami ir da
bartinėje'Lietuvoj e. Norint ir 

mies fietes sudominti y tautodailė 
buvo įsteigtas “Marginių” kol 
operatyvas,. kuriame* sodietės tų 
rėjo galimybę parduoti savo ga
minius. Miestietėms pradėjus 
puoštis taut, drabužiais, jas pa
sekė ir kaimietės.

Norint pasiekti ir plačias ma
ses, labai reikėjo tos srities lite
ratūros. Atsipalaidavęs nuo pra
dinių audimo kursų, puoliau į 
knygų paruošimą, kurias leido 
Ž. ūkio rūmai. Jose buvo palies
tos dvi sritys: pademonstruoti 
autentiški liaudies meno pavyz
džiai ir nurodyta modernioji te
chnika jų perkėlimui j gyveni
mą. Pirmajai daliai buvo skir
tos astuonios sodžiaus meno kny 
gos, o antrajai — “Staltiesės” ir 
“Austiniai kilimai”'. Taip pat 
parašiau pirmąjį Lietuvoje va
dovėlį “Audimas”, kurio buvo iš
spausdinta 44,000 egzempliorių. 
Vienos tų knygų buvo siuntinė
jamos kaip laikraščio “Ūkininko 
patarėjas” priedas, o kitos par
davinėjamos. Pirmojo sodžiaus 
meno laida (1931), siekusi 5,000 
tiražą, buvo išparduota per tris 
mėnesius. Ją pirko sodiečiai, 
pradžios bei vidurinių mokyklų 
mokytojai ir bendrai inteligen
tija. Liaudies meną taip pat po
puliarinau straipsniais “Ūkinin
ko patarėjuje”, “Jaunajame ūki
ninke”, “Naujojoje Romuvoje” 
ir kitoje spaudoje.

Bet visą dail. A. Tamošaičio 
spaudos darbą apvainikavo jo 
kartu su dail. Anastazija Tamo- 

(Nukelta į šeštą puslapi).

“Lady Diana yra juo sužavė
ta ir ypač gilų įspūdį padarė 
tas didelis darbas, kuris buvo į 
jį įdėtas. Jūs beabejo padėjote 
begalo daug pastangų, kad jis 
būtų taip puošniai padarytas.”

Lietuvių tautinis menas vys
tėsi šimtmečiais, bet labiausiai 
jis buvo puoselėjamas Lietuvos 
nepriklausomybės laikotarpyje. 
Tautinių raštų pavyzdžius rinko 
keli mūsų menininkai, bet bene 
daugiausia tuo darbu rūpinosi 
dail Anicetas Tamošaitis. Nuo 
jo neatsiliko ir pačios liet, mo
terys, iš kurių per pastaruosius 
dešimtmečius pirmaujančią vie
tą užėmė dail. Aniceto Tamošai
čio žmona, dail Anastazija Ma
žeikaitė - Tamošaitienė, dabar 
gyvenanti Kanadoje ir plačiau
siai pagarsėjusi lietuvių tautinio 
meno puoselėtoja.

‘Neseniai dail. A. Tamošaitis 
papasakojo, kaip buvo dirbamas

i reikšmingas 
darbas, tautinių audinių rinki
mas, iš kurio išsivystė dabarti
niai lietuvių tautiniai rūbai — 
mūsų tautos pasididžiavimas.

ką ir tik neša mane kiek įka-’kokie. Prei vartų stovi toks po-< taip trankiai, net žemž kilnoja- ponaiti ir vakar- nusinuodijo, j tautai labai 
r^s juodai apsirengęs ir man si. Jaunieji tuojau .ėmė šokti, i Tai nelabieji, mayt, dabar kan-- 

’ : Pašokęs jaunasis, nedavęs nuota-1 kiną vargšės dūšelę.
— Užeik, girdi, į vidų, mes tu kai nei pailsėti, perdavė pirmam Į Per pietus, nutaikęs progą

bindamas, net vėjas švilpia. Bet h
man joti smagu. Gera sėdėti, priėjus sako: 
kaip kokiam minkštam suole, j
Nei nepasijutau. kaip bejodamas - rime tau daug darbo. šiąnakt' iš eilės svečiui, o tas gerai pašo- išslinkau ir aš smalsumo veda- Į 
užmigau. Nedyvai. Kiek varge čia bus didelės vestuvės. Gailsff kęs — sekančiam ir taip iš ei-Į mas pažiūrėti, ten kur buvo pa-! Pasikalbėjūnė su ^Br' vaškaičiu
piemenukas gauna pamiegoti ■ pavalgyti ir išgerti, o už darbą 
vasaros laiku? Kaip tik, rodos, į gerai apmokėsime.
spėji užmigti, tuojau ir vėl ke- j Nieko nepadarysi, einu. Pas- Į 
lia gyvulių ganyti. O miego jau-Į kui šį poną, įeinu į rūmus. O 
nas būdamas labai norėdavau, j gražumas viduje, langai dideli,

Gi nubundu, vyrėliau mano, J grindys vaškuotos, tik blizga vis- 
žiūrau besėdįs tarp d^šejų šakų ’ kas ir tiek.

— Čia salėje, sako tas ponas,
■ šoksime. O šitoje salėje — vai 

dabar,

COSMOS PARCELS,EXPRESS 
CORPORATION;

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
ir tiksliai aptarnauja savo gausią klientūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANT UOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS 

PB1STATYMAS. -
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį Įvairių 
aukštos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Inlormacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION,

pačioje beržo viršūnėje, o aplin
kui didžiausias miškas. Nu gal
voju sau, kaip aš čia ir atsira-; gysime ir gersime. Tu 
dau? Pamažu išlipau iš beržo,; neški indus ir taures ant stalų
netrukus susiradau keliuką ir • ir gražiai išdėstyk eilėmis. Tai 
einu. Kiek paėjus žiūrau, gi ne- darbas.
“ ‘ Aš vis nešu tuos indus ir tau-

‘ res. o *jų gražumas — negaliu 
. atsigėrėti. Vis tik sidabriniai ir 
auksiniai, tik žėri, vyreli, mano. 
Man juos benešiojant taip ir pa
ėmė pagunda: Ėmiau ir įsidėjau 
niekam nematant į kišenę auk
sinę taurę, galvoju sau, bus už 
mano darba-

Neužilgo, pradėjo ir svečiai 
rinktis į vestuves. Tik eina ir ei
na per paradines duris ponai ir 
vis juodai nuo galvos iki kojų 
apsirengę. Aš žiūrėdamas ir gal
voju, kas čia dabar bus per ves
tuvės, kad jokių ponių nei pa
nelių nėra? Vis tik vieni vyrai 
renkasi.

Pagaliau trenkė dideliu triukš 
mu būgnai, pradėjo triūbos groti 
maršą, visi svečiai išririnkiavo 
dviem eilėmis sutikimui ir per 
paradines duris į salę įėjo jau
nieji. Jaunasis labai linksmas, 
tik linkčioja į visas puses sve
čiams, tik sveikinasi. Ant galvos 
užsidėjęs katilioką, o frako skver 
nai net žemę siekia ir po ranka, 
meiliai vedasi nuotaiką. Aš žiū
rau į jaunąją ir. vyreli tu mano, 
jau savo akimis netikiu. Gi jau
noji esanti dvaro kambarinė. 
Apsirengusi ilgai balto šilko suk

lės. Nuotaika jau Visiškai atro-! guldyta nelaiminga mirusi kam- ~a _ ~
dė išvargini, jau vos-tik gali šok į barinė. Nu gi žiūrau, aprengta Oas jggj iv 28)-' 
ti, bet svečiai, rodos to visai ne- į ta pačia šilko suknia, veidas iš 8 zanaVykaį kiles iš kaimo,
mato. Vis tik pasikeičia ir šoRa, j skausmo iškreiptas ir pamėlęs, į Mama įr vyresnioj} ;esuo buvo 
net man galva pradėjo suktis lygiai taip kaip vakar naktį miš-1
,oežiūrint- . „ ke matytOS vestuvill. nuotaikos. Į motinos atsineštinių audek

Kuomet visi is eilės atsišoko, į Tik dabar prisiminiau, kad va-1
tuomet susėdo už stalų ir prade- | kar vestuvėse matyti visi ponai, 
jo gerti ir valgyti. Visi tik vai- į jaunavedys, buvo vis tik su vie-

’ na skylute nosyje: Matai, džiaut- į 
gėsi nelabieji ir vestuves kėlė, 
nelaimingą kambarinės dūšelę 
pasigavę.

dail Tamošaitis pasakė (Drau-

“Esu zanavykas, kilęs iš kaimo.

i puikios audėjos... Man labai pa

ui ir pasidarė dabar piktesni už 
pačius nelabuosius. Pelkes ir

go, o pats šeimininkas jaunasis 
visus tik ragina, taip pat ir ma
ne. Pavalgęs iį^sakau jam: Jau 
pavargau ir norėčiau pailsėti-
Tuojau šeimininkas, mandagiau Vėliau, žmonės begyvendami; 
šiai mane nuvedė į gražų kam- darėsi vis išradingesni, gudres- 
barį, paguldė į minkšą lovą, šil
tai apklojo ir paliko miegoti.

Ant rytojaus pabundu, visur raistus nusausino, miškus iškiro, 
šviesu. Saulutė jau gerokai pa- kad nėra kur padoriai net kiš- 
kilusi, o aš vyreli tu mano, gi kiui pasislėpti, o vilką, tai tik

lų, sukrautų į dvi didžiules skry
nias, gamybos būdas... Būdamas 
pradžios mokykloje piešdavau 

t juostas, įvairiaspalvius audinius. 
Gimnazijoj jau turėjau surinkęs 
namažai įvairių audeklų raštų.

Besimokydamas Kauno meno 
mokykloje, būdavau kivečiamas 
tvarkyti tautodailės parodas, ku 
rias rengė Lietuvių katalikių 
moterų draugija, M. Galdikie
nei vadovaujant. Tose parodose 
išfotografuodavau šimtus sodie- 

i čių audinių ir jų nuotraukas per-
guliu raiste ant samanų kupsto, į kelis metus pamatai. Bet ir tai | leisdavau M K Oiuriionio galeri-
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apklotas seno arklio oda. Grei
tai atsikėliau ir, nusispiovęs, ei
nu namo. Gerai, kad netoli raisto 
buvo keliukas. Einu keliu ir jau 
čiu, kad sopa šoną, vos galiu pa
eiti. Atsiminiau, kad buvau į ir jie neturi kur prisiglausti, O į 
kišenę įsidėjęs taurelę, o mano 
kaip tik ant to šono gulėta. Grei 
tai išsiimu ir žiūrau. Ak jūs ne
labieji! Gi esama visai ne auksi
nės taurės, bet seno arklio ka
nopos. O, kad juos visus šėkas 
sudraskytų — nusikeikiau, dar 
iš piktumo nusispioviau ir atga
lia ranka pametėjau kanopą į 
raistą. Matai vaikeli, jeigu nori, 
kad burtai išnyktų, visada rei
kia atgal nusispiauti ir ką nors 
mesti atgalia ranka. Tuomet vi
sokį monai ir burtai nustoja sa
vo galios. Mau metant kanopą 
atgalia ranka,-vidų raisto išgir
dau kaip kažkas sušvilpė ir pik
tai nusikvaojo tokiu balsu, kad 
net man šiurpas pakinkiais nuė
jo. Bet greitai parėjau, o nuo 
skerdžiaus gavau smarkiai barti 
ir ausį užsuko iki kraujo.

— Aš tau, sako, kaip išpersiu akyje, 
kailį botagu, tai tu žinosi kaip —:—-------- ---------------------------
po miškus trankytis. Geriau, sa- P1RKFTE JAV TAUPYMO BONUS

vargšas bėga uodegą pabrukęs! jaį Kaune pr<>f p Galaunėj ga. 
nuo kiekvieno sutikto šunėko direktorius, kai rašė vei-
vis rečiau ir rečiau, man į se
natvę pasirodydavo ir nelabieji.
Nes išnykus miškams ir raistams

po didžiojo karo, matyt, labai iš
sigandę patrankų griausmo, bom 
bų sprogimų ir lėktuvų ūžimo 
(ko tik dabar tie žmonės neišsi- 
galvoja) ir visai jau nepasirodo.

(S. A. 3 nr.)

. kalą “Lietutuvių liaudies me
nas”, tas nuotraukas jame pa
naudojo. Be to, Galaunė turėjo 

1 progos peržiūrėti didžiulį mano 
I liaudies meno piešinių rinkinį.

• Spėjama, kad organizuota 
Lietuvos partizanų veikla ’ bai-; 
gėsi apie 1951 metus. Bet pavie
nių veiksmai užsitęsė ilgiau. 
Biržų apylinkėje partizanai dar 
veikė 1953-54 m. Tauragės apy
linkėje pavienių partizanų veiks 
mų dar net buvo ir 1957 m., o 
Rietavo apylinkėje — 1059 m. 
Galime spėti, kad pavieniai užsi
maskavę laisvės kovotojai ilgiau 
šiai išsilaikė Žemaitijoje. V. V.

1926 metų vasarą jis man pa
siūlė vykti į Žemaitiją ir ten 
pradėti rinkti, aprašinėti, foto
grafuoti, grupuoti smarkiai nyks 
tančią tautodailę.

Per eilę metų vienas ir su 
; meno mokyklos mokiniais pės- 
i čias, dviračiu, arkliais bei auto- 
į. mobiliu apkeliavau įvairias Lie
tuvos vietoves ir rinkau seno
se skryniose užsilikusią sodiečių 
kūrybą.

1930 m. Kaune įvyko didžiu
lis agronomų s u v ažiavimas. 
Jiems skaičiau paskaitą, kurioje 
kėliau idėją, jog, mūsų sodžiaus

— Senatorių dauguma nutarė 
William Casey palikti CIA prieš-

For constipation 
you’ll call it 

“The Overnight Wonder”
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If9 today 9 and if relieves fhe cfiscom-
farfs of constipation bv helping restore the body’s 
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way yon feel in the rnorning?
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Wonder?
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DETROITO NAUJIENOS
Detroite lankėsi Amerikos Lietuvių 

Tarybos atstovai
Liepos mėn. 25 d. Detroite lan_ vų reikalų. Iš Organizacijų Lin

kėsi ALTos delegacija, Metro 
Airport Hotel įvyko tarp Ame
rikos Lietuvių Tarybos ir JAV

tro susitikime-pasitarti daly va

L. Bendruomenės atstovų pasi
tarimai. Buvo svarstomas Lietu
vos pasiuntinybės Washingtone 
namo atnau.'nimo klausimas. 
Dalyvavo iš ALTo Dr. Jonas Va 
laitis, Juozas Skorubskas ir Gra
žvydas Lazauskas ir iš JAV. LB 
Vytautas Kutkus, Alfonsas Ve- 
lavičius ir Jurgis Ribinskas- Ta
me dviejų veiksnių pasitarime 
vieningai prieitas klausimas apie 
būtinumą atnaujinti pasiuntiny
bės namą.

Sunkesnis buvo klausimas su
daryti tam reikalui laikiną ko
mitetą. Kaip kituose pasitari
muose taip ir šiame LB atstovai 
pasiūlino paskirti dų atstovus, 
pirmininkus; viena iš LB kitą iš 
ALTo ir sudaryti vykdomąjį

vo pirm. Adv. Raymondas S. Sa- 
kis, vicepirm. Dr. Algis Baraus
kas, sekret. Dr. Saulius Šimoliū- 
nas ir inform, reikalams Anta
nas Sukauskas iš Al tos atstovai: 
pirmasis vicepirm. Dr. Jonas 
Valaitis, iždin. Juozas Skorubs
kas ir sekret. Gražvydas Lazaus 
kas. Kadangi Dloc yra ALTos 
padalinys ar skyrius buvo svars 
tomi ateities suderinimo darbai, 
feuvo įsamiai aptarti Dloc ir 
ALTos ateities svarbiausieji rei
kalai. Pirmas klausimas tai su 
LB šalti ryšiai bei nesutarimai, 
ypač aukų rinkimo laiko nepa- 
siskirstymas Vasario 16-sios pro 
ga- šią progą Detroito Lietuvių! 
Organizacijų Centro Valdyba j 
per 35 metus rinko aukas ir per
davė Amerikos Lietuvių Tary
bai Lietuvai laisvinti reikalams, i Magdalena Stankūnienė Vasaris (medžio raižinys)

XXIV t., 374-375 psl.)
šios galingiausios to laikotar

pio didikų giminės, turėjusios 
žymios reikšmės politiniame 
ir kultūriniame , pridėkime ir 
religiniame Lietuvos ir Lenki
jos gyvenime, ryškiausieji atsto
vai bus buvę,------pagal jų gy
venimo datas:

Mikalojus Radvila Rudasis 
(1512-1584),

Mikalojus Radvila Juodasis 
(1515. II. 4-1565. V. 29),

Kristupas I Radvila Perkūnas 
(1547-1603. XII. 20),

Jonušas Radvila (1579-1620) 
Kristupo I sūnus,

Kristupas II Radvila (1685- 
1640. IV), jaunesnysis Kristupo 
I sūnus.

Jonušas Radvila (16-12-1655), 
didysis Lietuvos etmonas ir Vil
niaus vaivada, Kristupo Ilsūnus 
ir

Boguslavas Radvila (1620- 
1669. XII.).

Šių didikų vardai ir darbai 
yra neatjungiamai susieti su vi
sai nuošalia, amžių tėkmėje ta-

giminė (Biržų-Dubingių šaka), 
savo gyvenimo keliarodžiu pasi
rinkusi humanist’nes idėjas ir 
ev. reformatų religinį išpažini
mą, tada, kai “Vilnius, Didž- 
Lietuvos Kunigaikštijos sostinė, 
patapo reformacijos centru“ ir 
kai daugybėje tos kunigaikštijos 
vietų klestėjo tas reformacinis 
tikėjimas ir šimtai bažnyčių liu 
dijo to tikėjimo populiarumą, 
savo centrine būstine — sostine 
pasirinko visai nuošalų, upėmis 
išraižytą ir ežerais tyvuliuojantį 
bei miškuose ir jų pelkėse tū
nantį, Lietuvos žemės kampą?. 
Tai klausimas laukiąs nuoseklios, 

: stropios ir nuodugnios studijos. 
Laukiąs istorikų darbo. Kieno 
ir kada jis bus išpurentas?!

Eiliniam interesantui tenka 
remtis daviniais. Atrodo, trys 
pagrindiniai motyvai lėmė Bir
žams tapti Radvilų sostine ir 

.tvirtovę: a) politinis, b) kariniš- 
: strateginis ir c) prekybinis-eko- 
nominis.

Politinį motyvą regime iš ži
nomų faktų: Radvilos matė, kad

Dabar LB Detroito Apylinkės i----------------------------
Valdyba Vasario 16-os minėjimo Į JURGIS JAŠINSKAS ' 
dieną neatsiklausė rengėjų Dloc I 
Valdybos, nahališkai veržiasi į» 
minėjimo salę, kelia triukšmą 
suerzina žmones ir drumsčia 
šventės nuotaiką. Buvo aptarti 
ir kiti svarbesni reikalai. Ame
rikos Lietuvių Tarybos suvažia
vimo reikalai, kuriame bus ren
kama ALTos nauja Valdyba. 
Pageidautina, kad ALTos atsto-

centrinį komitetą. Amerikos Lie
tuvių Tarybos atstovai pasiūlino 
sudaryti komitetą demokratiš- 
•kesnį; būtent išrinkti iš lietuvių 
organizacijų, nei kam nepriklau
somą komitetą, bet LB su AL
Tos pasiūlijimu nesutiko, taip 
ir paliko komiteto sudarymo 
klausimas neišspręstas.

Kaip jau yra lietuvių visuo
menei žinoma, LB liaupsina, kad 
ji kaip tokia demokratiškiausia, 
tai’ kodėl nenori rinkti komiteto 
derhbkftrtiškai ir niekam nepri
klausomą. Nepraktiškas pasiū- 
lymas du pirmininku, tai kuris 
gi iš tų pirmininkų bus pirma
is, žinoma, kad LB. Jau Detroi
to visuomenė gerai žino iš praei
ties, kad iš dviejų ar keturių 
pirmininkų išeis tik komedijos 
Praktika parodė Detroite suda
rant komitetą pasitikti’Sirną Ku 
dirką. Kaip organizacijos išrink 
ko pirmininką ne bendruomeni- 
nihką už.'kgįjoliką dienų rinko
me iš 'naujo komitetą. Sekan
čiam" kdinitėtui ‘ išrinkome ketu- O . ; •_ • S 5 1 '. t \ 'I Sy
ris pirmininkus vyko komedi
jos. “Centrinis“ pirmininkas ap- 
glemžęs abiem rankoms globo
ja S. Kudirką. Ar tiktai nebus 
dabar panašių komedijų. Pirma 
buvo komedijos su Simu, o da
bar su finansais. O kiek bus liau
psinimų,J kad. tai, viską atlieka 
bendruomenė. Išrinkime komi
tetą iš visuomenės o ne iš ALTo 
ar LB, bus demokratiškiausia 
ir neabejotinai bus., geriausia.

> ■ D^?6fto^'ffi^t^^^Org'abFžfa€i- 
jų Centro pasitarimai su Ameri
kos 'Lietuvių Tarybos atstovais.

Liepos mėn. 26 d- ALTos ats
tovai po pasitarimu su LB. ats
tovais dėl atnaujinimo Washing 
tone atstovybės namo susitiko
it’ su Dloc atstovais aptarti sa- vaišes- ir šio pobūvio šeiminin-

RADVILŲ PALIKUONYS
LIETUVOS ALAMO

Alamo?! Kas ir kur jis yra? xasieciai, laimėję 1835 m. mūšį 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
skaičiuje Texas valstija didumu 
antroji. Ji randasi pieninėje daT 

. lyje ir turi ilgą sieną su Meksi- 
. ka. Kai Meksiką valdė (XVII 

.vai, kardas nuo karto atvy.-dų į jSpana]- Texas teritorija taip 
pat priklausė Meksikai/ Tačiau 
texasieciai - amerikiečiai savo 
kraštui siekė nepriklĄįisoinybes. 
Ne vien ekoncmimąV.|rteotyvai- 

: į lėmė ir skatino tį slekjV^ia bus 
ŠEIMYNIŠKA IR DRAUGIŠKA prisidėję ir relig^^/^kirtiiigti- 

mai: meksikieciai^ąžįnai: katali
kai; o amerikiečiąi-tęxasiečiki’bu\ 

. vo protestantai-ręfonriatai.
V —-O | | V. <
dojasi Onos ir Čėsio Šadeikų gra j . Pirmas revoliucinis prieš mek-

Detroitą pasitarimams. Dloc ir 
ALTos atstovai drauge papieta
vome ir išsiskirstėme, linkėda
mi vieni kitiems susitikti spalio 
17 d. Chicagoje.

prieš meksikiečius, San Antonio 
mieste užėmė ir Alamo tvirtovę. 
Texasieciu jėgos nebuvo gausios: 
užimtame Alamo pastate susirin
ko apie 180 kovotojų. Juos mek
sikiečiai apsupo 1836 m. vasario 
23 d. Meksikiečių .karių buvo 

.4000. jjų,,yadaš!.gen>.Antonio Lo-

IŠVYKA

Jau daug metų Detroito lietu
viškos organizacijos veltui nau-i .

žia sodyba įvairioms išvykoms., 
Šiuo .kartu -išvyka, pasinaudojo 
savo sodyba patys šeimininkai 
su artimais ir draugais, gluosniu 
pavėsyje. Svečiams ponai šadėi- 
kai paruošė puikias vaišes, lie
pos mėn. 25 d. Susirinkome apie 
keturiasdešimt, šadeikų gerbėjų. 
Jau radome stalus paruoštus su 
šaltu ir šiltu maistu ir gaivi-1 
nančiais gėrimėliais. Po vaišių 
ir draugiškų pokalbių, visuome
nininkas Radijo Klubo pirm. Ka
zys Gogelis prabilo svečius; 
girdi šiandieną yra pagal lietu
viškus papročius švenčiama Šv.

if ^VŠfdįnių j dieną. 
Lietuvoje kaip kuriose parapi
jose būdavo ir bažnytiniai atlai
dai. štai šiandieną mūsų tarpę 
turime šio pobūvio savininkę 
Onute šadeikienė Dėkingi mes 
jai už pakvietimą į šias puikias

šakiečius mūšis jįvyko 1835 m. 
spalio 2 d. Jį ląimėjo texasie- 
čiai. Jiems pasisėk© ųžimtikSan 
Antonio miestą (tr&eidS'^avfe.’įlč- 
durnu Texas'e), ‘ kūriarile.į^722 
m. prancičkonų misija turėjo 
pasistačiusi stiprią buveinę. Vė
liau šis pastatas buvo paverstas 
fortu (tvirtove). Jo vardas-Ala-

! mo-
• Nepriklausomybės siekią te-

texasiečiąi kovėsi su juos- puo
lančia meksikiečių masę nuo 
1836 m. vasario 23 d. iki tų me- 

: tų kovo 6 d. Kai po dviejų sa
vaičių nuolatinio puolimo , mek- 
-sikiėčtai įsilaužė. į.Aląmo/čia. ra
do tik 6-is ■‘gyvus’ kovotojus, jų 
tarpe tris -tos-tvirtovės įgulos 
vadus. Meksikiečių kariuomenės 
vadas.gen. Santa Anna'įsakė ir 

:gynė- 
•; jūs nužudyti.’..T,aš.-būvd^ įvykdy
ta. Tik vienu vienintelei mote- 
riškei-patamautojai su savo ma
žu ^kūdikiu pasisekė pabėgti.- Jos 
kūdikis,-kai Tėxaš išsikovojo'nė7 
priklausomybę,, buvo .valstijos 
(sūnytas ir valdžios lėšomis iš
mokslintas, kaip Alamo didvy
rių palikuonis, kaip to didvyriš
kumo tęsimo?, ir reikalingumo 
šimboZ'S- - ' ; . . •'

. Alamo gynėjai paprasti eili
niai ir jų žinomi vadai-žuvo, bet 
Alamo vardas liko amžiams įra
šytas į Amerikos istoriją. Tos vie 
tovės kritimu karas nebuvo bai

gtas. 1836. m., balandžio 21. d.

kasčesys Šadeika prieš pora-die? 
nų atšventė savo vardadienį. Po 
šio įžanginio žodžio K. Gogelis 
pakvietė svečius sugiedoti il
giausių mėtų Onai ir Česiui Ša- 
deikams ir išgerti tostą už jų 
sveikatą. Po to vėl visi svečiai 
vaišinosi iki vėlaus vakaro.

Ant. Sukauskas Texase arti San . Jacinto įlankos.
s ' ! ! ■ ' ; . > į . . i u

? pusią lietuviška .Alamo, šiaurės 
Lietuvos dalele ir joje esančiu 
miestu-Birzais.

Tekalba istorija:... “1547 m. 
Biržai, tapo. Radvilų žemių cent
ru. Kng. (kunigaikštis, J.) Jur
gis (1480-1541 m., Biržų Radvi-

įvyko sprendžiamas mūšis. Ta
me mūšyje kovėsi 800 laisvės šie 
kiančių texasieciu prieš 1400 
meksikiečių, kurių vadu buvo 
Alamo skerdynes įvykdęs gen. 
Santa Anna. .

Texasieciai kovėsi šūkiu: Ut-j lli šakos P^dinirikas, J.) ir jo. 
31 sūnus Mykolas (turi būti Mika- 

1 lojus, J.) 'Rudasis Radvilos Bir
žuose negyveno. Tik Mykolo 
(Mikalojaus, J.) sūnus: Kristu
pas I Radvila (populiariai vadi
namas Krisiumi. I) čia pastatė 
mūrinę pilį, perkėlė Radvilų re-; 
zidenciją ir įkurdino ją Biržuo
se. Jis įsteigė ir Biržų tvirtovę,

simink Alamo!” Mūšį laimėjo 
• amerikiečiai. Lilį' gyvi.-, m^S- 
; kiečiai buvo paimtinelaisvėn. 
Tų paimtųjų tarpe buvo ir gen. 
Santa Anna...

■j Atsigręžkime;-į Lietuvą: ..i 
“16 a. viduryjeIVilnius pasidarė 
reformacijbs^&ęitras” (J. Jurgi< 
nis, “Renesansajį ir humanz- Lię o taip pat davė pagrindus ir Bir 
tuvoje“,-221 pą^)... “XVI a. ant žų miestui... 7” 
roję pusėje, refiirmacijos Lietu
voje žydėjimo.jlmetu, vien ev^ 
■kalv. (ey. ; reformatų, J.) bžn. 
skaičius visoje Lietuvoje buvo 
pakilęs iki 2000/ Parapijos buvo 
suskirstytos į 6; apg.: Vilniaus, 
Naugarduko, Pagirio, Užnerto,
Žemaitijos^.-,ir Gudijos’’... (LE.| pėjo lyg erelis” ir su savo ka-

. Ir istoriniai fak- j riuomene netikėtai puldavo Kur: 
tai byloja: <-«‘‘Radvilos lietuvių Į šą, bei Dauguvos pakraščius, 
kilmės didikų giminė, iškilųri 1601 m. jis staiga puolė Kuokse- 
XVI a. pradžioje, ir... nenusto
jusi savo vaidmens ligi XVIII ą. 
galo. Tai buvo viena iš galingiau 
šių didikų giminių, turėjusi žyį- 
mią reikšmę politiniame ir kul
tūriniame Lietuvos ir Lenkijos 
gyvenime... Tai buvo ir turtiri-

Kristupas I čia 
gyveno nuolat ir iš Biržų rūmų- 
pilies ėjo Lietuvos etmono pa
reigas, visiškai iš čia'neiškeliau
damas. Visa jo, karo vado; ko
respondencija buvo, siunčiama 
jam į Biržus, kuriuose jis, 
anot' istoriko prof.; J. Yčo, “tu

ną ir čia sumušė Lietuvos prie
šus; idėE to ir dėl savo atkaklaus 
būdo buvo pramintas Radvila 
Perkūnu“' (“Mūsų Lietuva”,‘TT 
t., 669-670 psl.). Ir visi Radvilos, 
anksčiau paminėti, vienaip ar 
kitaip yra įėję į visų Radvilų 

ginusia ano. .meto didikų giniiį' sostinės — Bįržų istoriją.
Buvo sakoma, jog važiii'O; tiesos akivaizdoje iškyla

neišvengiamas klausimas: Ko
dėl ši galingoji lietuvių didikų

Liętuvos unija su. Lenkija veda 
krėstą bedugnėn, todėl stengėsi 
tos unijos atsikratyti. Atsimin
kime didž. Lietuvos etmono Rad 
vilos Jonušo'1636 m; Lietuvos- 
Lenkijos seime, ištartą garsųjį 
posakį: “Ateis laikas, kai leh- 
kai-į. duris nepątąikys, išmesįrpe 
juos pro langą”. Taip pat pažiū
rėkime į to paties Jonušo Radvi
los Kėdainiuose 1655 m. suda
rytą ' sutartį, kaip atsvarą Lije- 
fuvds-Lenkijos unijai, su šve
dais. Tai visai natūralu:-ren
giantis atsikratyti netikusias uni
jos su Lenkija, reikia tuo pa- 

■čiu kartu pasieškoti sąjunginin
kų prieš esamus ir būsimus prie 
šus: ' rusus,; su kūriaiš;1 Radvi-- 

. įoms ,ne vieną kartą teko galinė- 
tis mūšio laukuose, ir lenkus, 
siekusius pasidaryti; Lietuvą sa
vo nuosavybe ir tarnu. Q tokiais 
sąjungininkais tuo laiku tegalė
jo :būti Švedija ir kitos Skandi
navijos valstybės, kurioms Ru
sija, kaip grąsus debesis, • kėlė 
pagrįstą rūpestį. ? Čia politiniai 
motyvai buvo, bendri. O politi
nius išskaičiavimus dažniausia 
lydi kariniai reikalai, v

(Bus daugiau)

'i' •r. ■

500. mylių į pietus nuo Tehera
no, drebėjo žemė. Žuvo’ 
žmonių/ ‘j '• '! .-v

Irane, Kernan provincijoje,

800

ne... .
j ant iš Biržų į Kijevą,, nereikė- 
davę nakvoti ne savo. dvare/.*’

(Radvilų) buvo dvi didžiosios 
šakos:. Biržų-Dub’ingių ir Nes- 
vyžiaus-Olikos. Biržiškė (ev. re- 
formatų) .vyriškoje eilėje pasi
baigė su Boguslavu (1669) ” -(LE

— Lenkai nenori toliau 
bauti, Lodzėje triukšiningai 
kalauja daugiau; maistd.
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MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATCRA, lietuvių literatūros, meno ■- ir - mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nėsenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jctaiko, 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. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 push knyga kainuoja tik S3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 32.

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

50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ j 
ATEINA LIETUVA,

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

C UftSTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE HA Y SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo )

D. KŪHLHAN, B3, ReglrtnotM nlitllnku
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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. Paštas $2.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

i

g
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• LIKTU VLšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašauska 
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 J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atri- 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais 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 n« 
Jurgio Jašinsku knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

'• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertima*. 200 p*L knygoje yrą 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamo* Naujienose, 17B9 So. Halsted St., Chicago, 
IE BO6O8. Užsakant paštu, pridėti dcšerj f^rduOmo Išhidoma.

3 — Naujienos, Chgo., HL, Saturday-Monday, August 1-3, 1931
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Lenkijos krizei galo nesimato
Su dideliu dėmesiu pasaulyje buvo laukiamas ir se

kamas Lenkijos jungtinės darbo partijos (komunistų) 
IX nepaprastas suvažiavimas, įvykęs Varšuvoje liepos 
15-22 dienomis. Buvo spėliota, kad Sovietai paskutinia
me momente mėgins kokiais nors žygiais užgniaužti lenkų 
tautos demokratėjimą ir laisvėjimą.

Vakarų spaudoje IX nepaprastas suvažiavimas buvo 
apibūdintas kaip lenkų tautos tyliosios revoliucijos ap
vainikavimas, kuri prasidėjo Dancigo darbininkų strei
kais, Solidarumo unijų federacijos įsteigimu, slaptais ir 
demokratiniais rinkimais Į minėtą suvažiavimą. Vien tas 
faktas, kad Į naują Centrinį komitetą buvo išrinkta 90% 
naujų atstovų, iš kurių 20% atėjo iš Solidarumo sąjūdžio 
gretų, aiškiai pasako apie radikalų posūkį lenkų politi
koje. Praktiškai beveik visi promaskviniai komunistai 
per rinkimus neteko savo atsakingų postų, o buvęs vals
tybės ir partijos vadovas Ed. Gierekas su savo artimais 
bendradarbiais tapo išmestas iš partijos ir visi patraukti 
teismo atsakomybėn.

Nežiūrint šių didelių pakeitimų partijos ir vyriausy
bės struktūroje, problemos liko neišspręstos. Naujai per
rinktas gen. sekr. St. Kania pasakytoje kalboje atidengė 
katastrofingą Lenkijos ūkinę padėtį, bet nepatiekė jokio 
konkretaus plano ateičiai, matomai, palikdamas visą 
sprendimą naujai išrinktam politbiurui ir naujai per
tvarkytai vyriausybei. Vienok savo kalboje St. Kania pa
brėžė Lenkijos ištikimybę Varšuvos paktui ir Sovietų Są
jungos draugystei, kelis kartus griežtai pasmerkęs pasi
reiškiančius socializmo priešus, su kuriais bus vedama ■ 
neatiaidi kova.

Dar griežčiau kalbėjęs premjeras W. Jaruzelski, dar 
kartą patvirtinęs, kad Lenkija yra atsidūrusi ant bank
roto slenksčio. Krašto produkcija, palyginus su praeitais 
metais, sumažėjusi 15%. Nors darbininkų uždarbiai, su
trumpinus darbo savaitę ir pakėlus atlyginimus, bendru- 
moje padidėjo 23%, bet per tą patį laiką pramonės ga
myba sumažėjo 10%. Ypač katastrofingai krito ekspor
tas, kas dar labiau pakirto finansinę Lenkijos padėtį. 
Išvadoje pažadėjo netoleruoti jokių streikų ar darbo dis-

ciplinos laužymų, kurie bus sutramdyti, pavartojus ka
riuomenę. Katastrofai išvengti numato netolimoje atei
tyje pakelti maisto produktų kainas nuo 200 iki 400 nuoš.

Pasakyta kieta premjero Jaruzelskio kalba pritrenkė 
lenkų visuomenę, nustebino vakariečius, bet nuramino 
Maskvos viršūnes. Lech Valensa principiniai pritarė Ja
ruzelskio kalbai, bet nėra tikras, ar tokį pasiaukojimą 
parems darbininkai, nes jau pasigirdo protesto balsai 
ir pasirodė pirmosios demonstracijos prieš kainų kėlimą.

Vakarų korespondentai, stebėję Įvykius nuo pat pra
džios, tvirtina, kad šiuo metu, nežiūrint didelių politinių 
laimėjimų, ūkinė padėtis blogėjanti diena iš dienos, čia 
pat nurodo, kad praeityje kiekvienu kartu valdžiai pa
kėlus kainas 50-100%, tuojau kildavo protestai, demonst
racijos ir sukilimai. Vargu ar šiuo metu, kada maiste 
kainos numatomos palaipsniui pakelti dvigubai, ir net 
kai kuriais atvejais keturgubai, vargu bus išvengta di
delių neramumų krašte. Lech Valensa ta proga yra pra
sitaręs : “Gali ateiti laikas, kada tie patys darbininkai, 
kurie mus iškėlė Į viršūnes, mus prakeiks ir apmėtys 
akmenimis”.

Lenkijos tragišką padėtį geriausiai išsakė, uždarant 
IX nepaprastą suvažiavimą, eilinis valstiečių atstovas 
sekančiais žodžiais: ‘‘Be demokratijos neturėsime duonosr 
bet nepagaminę duonos — prarasime demokratiją”. Var
gu ar galima buvo aiškiau suformuluoti Lenkijos trage
diją, kuri pareikalavo iš lenkų tautos tokio pasiaukojimo 
ir ištvermės

Kodėl taip staigiai ištuštėjo krautuvės ir kur dinge 
bent tie maisto kiekiai, kurių turėta prieš prasidedant 
darbo žmonių kovai už geresnį gyvenimą? Tas klausimas 
tuo labiau mįslingas, nes nuo pernai metų buvo sustab
dytas maisto produktų eksportas, panaikintos privilegi
juotos krautuvės partiečiams ir gauti nemaži maisto kie
kiai iš Europos Bendrosios Rinkos sandėlių bei Amerikos.

Atsakymo reikėtų ieškoti pas Lenkijos ūkininkus ir 
bendrai lenkų ūkininkavimo sistemoje. Viso labo Lenki
joje priskaitoma 3.2 mil. ūkių, vidutiniškai 12.5 akro dy
džio, kuriems priklauso 80% dirbamos žemės. Likusios 
žemės priklauso valstybiniams ūkiams, įsteigtiems bu
vusių dvarų vietoje. Dalinai dėl komunistinės sistemos 
kaltės, kurioje pirmoje eilėje buvo vystoma pramonė, že
mės ūkio sąskaiton, nebuvo pagaminama pakankamai 
maisto produktų. Bet gi didžioji atsakomybė tenka pa
tiems ūkininkams, kurie išlikę nesuvaryti į kolchozus ir 
paveldėję gerai įrengtus vokiečių ūkius, nesugebėjo iš
maitinti savo tautos. Visais pokariniais metais Lenkijai 
trūko maisto, kurį išlygindavo dideliais grūdų importais 
iš Amerikos.

Lenkijos ūkininkai yra labai konservatyvūs, giliai 
įaugę į savo tradicijas, nepaslankūs darbe, nepasižymi 
veržlumu ir palinkę Į nerūpestingo gyvenimo būdą.'Su
griuvus lenkų vyriausybės ir komunistų partijos autori
tetui, ūkininkai įsijungė į kovas už savo teises ir laimėjo 
savo Solidarumo unijas.

Šiame istoriniame posūkyje buvo valdžios padaryta 
nelemta klaida, prie kurios prisidėjo Lech Valensos va
dovaujama Solidarumo unija. Ed. Giereko valdymo me
tais ūkininkai gaudavo apie 5 bilijonus dolerių primokė- 
jimų iš valdžios iždo. Tuo būdu buvo siekiama palaikyti 
žemas maisto produktų kainas ir drauge paremti žemės 
ūkio produktingumą. Ūkininkai, iškovoję savo unijas, 
pareikalavo žymiai pakelti jų. produktų kainas. Pasinau
doję kilusia suirute krašte, sumažino savo produktų pri
statymą į valdiškas krautuves, ir nukreipė savo turimus

Kauno mfesfas, ii ū r Cnt nuo Aleksoto fcafno. Apaclote fttemuna?

FURISTAS

įspūdžiai iš okupuotos Lietuvos
(Tęsinys)

Ir žinant, kad sklypininkai 
didele dalimi prisideda prie ūki
nių gėrybių pagaminimo, tad ne
sekus tų vertybių, susidaro kraš
te didelis maisto trūkumas. Tai 
oaseka tuščios fantazijos, užsi
mojant ūkišką gyvenimą apvers 
li aukštyn kojomis. Gal čia ir 
bus vienas svarbesnių patirtų 

•’spūdžių — žinių iš ūkiško gy
venimo okupuotoje Lietuvoj.

nimtf liudininkė.. Propaganda 
kalba, kad visi ūkio darbai dir
bami mechanizuotų mašinų pa
galba, o savo akimis mačiau, kai 
6 vyrai vienas paskui kitą dal
giais piovė šieną. Jei lygioje lan
koje nepiauna mašina, tikriau
siai jos ir neturi, o kalba apie 
visišką “mechanizaciją”.

Taip ir su naujai pastatytais 
namais. Viskas gražu ir didin- 

- gai atrodo, bet gavusieji savo 
butelį iš pagrindų remo'ntuoja, 

Šiaip laukai gražūs ir, atrodo, nes grindyse plyšiai, sienos su
derimus bus geras, bet kas jį su
naudos, tai ir be klausinio vi
siems žinomą — vyresnis .brolis. 
Skurdų vaizdą duoda pagrio
viais vienur kitur pririštos kol
ūkiečių karvutės, tai buvusio 
darbštaus, fr, savarankio, ūkinin
ko dabartinio vargo bei pažeini-

trūkinėjusios, langai ir durys 
nesandarios. Tai pažymys kolek
tyvinio gyvenimo ir darbo. Gi su 
buvusio ūkininko dar stovinčiais 
namais dar blogiau, net,liūdna? 
darosi pažiūrėjus, - nes visiškai 
suskurdę: be- ilgesnio remdnto, 
o tam matomai nėra pinigų ir

perteklius j juodąją rinką, kurioje gauna dvigubai ir tri
gubai aukštesnes kainas.

Lenkijos ūkininkų godumas ir jų visiškas neatsižvel
gimas į kritišką krašto padėti, gali privesti prie didelių 
neramumų ir atvirų sukilimų, kurių iki šiol stengtasi 
visomis išgalėmis išvengti, nes galutinoje išdavoje jie 
palaidotų visus lenkų tautos demokratinius ir.laisvėjimo 
laimėjimus.

Nesunku daleisti, kodėl, susidarius tokiai situacijai, 
Maskvos pikti grasinimai ir ginklų žvanginimai aprimo, 
nes tokia padėtis patvirtina jų.Įspėjimą apie kylančias 
Lenkijoje kontrrevoliucines jėgas, kas pateisintų ateityje 
jų invaziją. Gali susidaryti tokia situacija, kad naujai 
išrinkta ir sudaryta Varšuvos vyriausybė bus priversta 
stvertis griežtų priemonių prieš ūkininkus, nes kitaip 
negalima išspręsti duonos problemos.

Be abejonės, Lenkijos gilėjanti krizė, kelia nemažai 
rūpesčių ir Vakarų demokratijoms, nes tik jų ryžtin
gumo dėka buvo galimi lenkų tautos demokratėjimo ir 
laisvėjimo laimėjimai. Vakarams teks nemažai' pasukti 
galvas, kad suradus Išeiti iš Šios tikrai nelemtos padė
ties, nes Lenkijos sugrįžimas Į Maskvos glėbį būtų di
džiausias smūgis Vakarų vedamai detentės politikai.

medžiagos, kurios, kaip sako, 
sąmoningai neduoda.

Tenka paminėti, kad nemažą 
įspūdį daro Kauno marios, bet 
žinovą tvirtinimu šiandien jos 
nepateisina įdėta darbo, sunau- 
datos žemės, pinigo ir kitų kraš
tui reikalingų medžiagų. Na, o 
garsiųjų Elektrėnų stovis nepa
lyginamai yra daug geresnis, 
kurie dalinai išlygina ir taip va
dinamų “marių bėdas”.

Tuo pačiu tenka pripažinti, 
kad keliai geri, kurie laikomi 
Tarybų S-gai pavyzdžiu. Pasigė
rėtina autostrada, tai Amerikos 
autostradų tikra kopija.- Nors 
kalbama, kad kelių pastatymas 
turi ryšį su būsimo karo strale- 
g:ja, bet šiandien kraštui nau
dingas ir net jį pudšia.

Šiaip žmonės gyvena lyg ko 
netikėto laukdami ir rytojumi 
nedaug rūpinasi, nes jau ne vie
ną kartą buvo nuskriausti neti
kėtais valiutos pakeitimais. Dėl 
tos priežasties gal ir alkoholis 
randa kelią į silpnesnius žmo
nes. Bet dauguma gerai laikosi 
— myli savo tėvynę, geri pat
riotai, dvasiniai stiprūs, tvirtai 
tiki ir lanko- bažnyčias, laikosi 
senų tradicijų ir gražių papro
čių, o taip pat be išimties ne
kenčia rusų, kurie visais atžvil
giais stovi žemiau už kultūrin
gą lietuvį. Jiems totaliai yra pa
skelbtas savaime atsiradęs intui
tyvus boikotas: nebendrauja, ne
atsako į paklausimus, stengiasi 
neaptarnauti ir nepatenkinti jų 
reikalavimus, vengia rusiškai 
kalbėti, o jaunimas — mišrių ve
dybų. Kas apsiyeda su rusaite ar 
risti,' tai lietuviai laiko dideliu 
nusikaltimu ir gėda prieš tautą. 

. . Nežiūrint pynėtų gerų savy
bių, vis dėlto žmonės gyvena su 
dideliu netikrumu ir linkę į apa
tiją, todėl dingo ir buvusi kaimo- 
romantika, nebesigirdi vakarais 
jaunimo dainų, traliavimų, juo
ko ir net savotiško akompani
mento kaimo šunų lojimo. Vis
kas subanalinta ir sunivelucla 
ant vieno kurpalio, siekiant 
įvykdyti “proletarinės lygybės”.

Tai tokie gauti įspūdžiai, ku
rie toli gražu nepilni, o juos vi
sus surinkus užtektų keletai 
knygų parašyti. Būtų gera ir 
naudinga, kad plunksną valdan
tieji apsilankę okupuotoje Lie
tuvoj parašytų vienokia ar kito
kia forma gautus įspūdžius ir 
kas nors imtųsi iniciatyvos išleis 
ti Kronikos pavyzdžiu leidinį.

Paminėtina įvykusios lietuviš
kos pamaldos Aušros Vartų kop 
tyčioje, kurios padarė neužmirš
tamą įspūdį, o žmonių kimštinai 
pilna koplyčia, ant laiptų ir ne
maža gatvėje. Jaunas kunigas 
pamoksle, gražių minčių pynė
je. sujungė neišskiriamai katali
kybės ir lietuviškumo reikšmę

(Nukelta į .»

X.Y.

LIETUVOS SOVIETIZACIJA 
1940-1941 m.

Prof. Mykolas Roemeris buvd gilesnis ir 
padoresnis Lietuvos teisininkas. Jis išauklėjo 
tris Lietuvos teisininkų kartas. Jis parašė 
šias mintis apie teisinę Lietuvos padėtį. Pasi
likdamas Lictuvtfj. jis negalėjo šių sampro
tavimų pasirašj'ti vardu ir pavarde, het pa
naudojo X.Y. inicialus. Spausdiname užsie
nin išvežtą gilaus teisininko darbą, kad 
platesni Amerikos lietuvių sluoksniai su juo 
susipažintų. N. Red.

ĮVADO VIETOJE €
Daug atskirų pąsakojimų ir aprašymų apie 

bolševikinę Lietuvos okupaciją esame girdėję ar 
skaitę. Bet tai tik mažyčiai vaizdeliai iš atskirų 
gyvenimo sričių. Teisinė sritis, bolševikinė teisi
nė tikrovė išsamiau nebuvo aprašyta, ir tai bu
vo didelė spraga, kurios vaizdais iš kitų gyveni
mo sričių nebuvo galima užtaisyti.

Lietuvos Teisininkų Tremtinių Draugija yra 
laiminga, galėdama pateikti skaitytojui šį vei
kalą, kaip objektyviai išbaigtą lietuvių tautos tei
sinio gyvenimo tragedijos pirmosios bolševikinės 
okupao’ios metu paveikslą.

Šio veiK'do autoriaus tikrosios pavardės, de
ja. šiuo metu, dėl mums visiems suprantamų 
uriežasčių, skelh i negalime, tačiau pats veika
las kalba už sav* ir rodo, kokios autoritetingos

tautų tarpe.
Šia proga dėkojame i visiems, kurie savo dar

bu prisidėjo prie šio veikalo išleidimo, o ypač 
Liet. Tremt. Bendruomenės Vyr. Komitetui ir 
Scheinfeldo L. T, B. Apylinkės Komitetui, parė- 
musiems leidėją pinigais.

Lietuvos Teisininkų Tremtinių
Draugijos Centro Valdyba

koše. Iš vienos pusės buvo senoji klasikinė ang- 
lo-saksų demokratija, iš antros — baisus, mir
tį bei naikinimą nešąs vokiečių rudasis naciz
mas, italų — fašizmas ir iš trečiosios — tai ko-

Prof. Mykolas Roemeris 

autoriaus asmenybės esama.
Išleisdami šį veikalą, tikime, kad tuo būdu 

prisidėsime prie kovos už Lietuvos laisvę, o kiek
vienas skaitytojas, įsigydamas šią knygelę, su
darys mums palankias sąlygas išleisti šį veikalą 
anghj ir vokiečių kalbomis ir paskleisti jį kitų

Augsburgas, 19I9.I.I5.

ISTORINĖ LIETUVOS SOVIETIZACIJOS 
APŽVALGA

Nuo 1939 m. rugsėjo mėn. per 1939 — 1940 
metų žiemą ir 1940 metais vyko ir plėtėsi antra
sis pasaulinis karas, šiam karui prasidėjus, iš 
karto tikrasis jo pobūdis ne visiems buvo aiškus, 
tš karto daugelis neįtrauktų tiesiog į tą karą 
Europos valstybių valdančiųjų asmenų buvo lin
kę laikyti karą paprastu partikuliariniu karu 
tarp kelių kariaujančių valstybių ir pasiskelbė 
esančios neutralios. Jų tarpe buvo ir Lietuvos 
Respublika. Šių valstybių vadovaujantieji nepa- 

, stebėjo tikro vokiečių naciškai — ideologinio ir 
i sovietinio konflikto, istoriškai brendusio Euro
poje ir suteikusio šiam karui ypatingo, ne vieti
nio ir ne partikuliarinio, bet visuotinio Europos 
ir pasaulinio karo pobūdžio. Tiktai dramatiški 
šio baisaus karo įvykiai ryškiai įrpdė jo tikrąjį 
pobūdį ir galutinai paliudijo mažų ir vidutinių 
izoliuotų Europos valstybių neutraliteto legen
dą: jos tapo žaislu galingijjų karo veiksnių ran-

munistinis Eurazijos pasaulis — sovietai.
Tarp šių trijų veiksnių kilusiame Europos 

ir pasaulio kare nebuvo vietos jokiam neutralu
mui. Anksčiau ar vėliau, šiaip ar taip, visi Eu
ropoje turėjo užimti vieną ar kitą poziciją, arba 
būti perblokšti ir prieš savo nusistatymą vienų, 
antrų ar trečių sunaudoti šių veiksnių kovos rei
kalams. Pasyvus neutralitetas buvo perblokštas, 
sumindžiotas, paniekintas.

Jau pačioje pradžioje sovietams pavyko ati
tinkamu jėgos spaudimu įtraukti Pabaltijo vals
tybes, jų tarpe ir Lietuvą, į savo įtakos, o per tai 
ir į savo politikos orbitą. Kaip žinoma, tuo būdu 
sovietai, 1939 metais rugpjūčio mėn. 23 d. susi
tarę su vokiečiais pasyviai laikytis būsimame ka
re, pasidalino įtakos sferomis Pabaltijyje ir ry- 
’■ų Lehkijoje. Vėliau, beeinant Vokietijos - Len
kijos karui, sovietai, vykdydami minėtą susi
tarimą, užėmė plačias Lenkijos Respublikos 
rytų provinejias — Vakarų Gudiją ir Vakarų 
Ukrainą.

(Bus daugiau)
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ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištų knygą apie Šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 3T74 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, 

Chicago, IL 60632

tą visai korektiški, nors ir ras-
darni gintarą išdirbinius manda
giai pasako, kad j'į bus konfis
kuojami. šiaip tikrinimas ėjo 
paviršutiniškai, nes ir jie matė 
’'.ei žinojo, kad a* važiavome pil- 
nr. o išvažiuojame beveik tušti. 
Manomai nori Įsiteikti už pada
rytą netaktą ff tuo pačiu nori, 
kad kitais metais vėl atvežtu- 
mėm Įvairių gerybių ir dolerių 
■>imd js.

o attį v DARGIS 
(jVpVTOJĄę 19 rmoiiueuc 

Cao-munttr klinikos 
direktorius

Š Menfeim M.. W^ctebeeHr. IL 
ZAT^AKDOS’ X—9 darbo dienomis ir 

Wf! antra Wtedient 8—S
T>| jt 562-2717 arba 562-275*

ĮSPŪDŽIAI Iš OKUPUO
TOS LIETUVOS

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS

3907 West 103 r d Street

Valandos pagal susitarimą.

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS į? ,fapnas.nntrūko;
INKSTŲ, PŪSLĖS IR

* PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrai 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rnidencrlor Metu 448-5545

<
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Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai

Iš oknp. Lietuvos

l

.y. 5

4

■ /

r
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i VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

-.A’ . ps.vrlp-A į.e ypat'ngų 
sunkumų, pasistiprinę normuo
tais priešpiečiais, sėdom į simpa
tišką SrA’issaff (šveicarų linijos) 

it p~lengvė'ūs’*a širdimi 
tt~'drrome. re1? pajutome esą 

f k — n—'sme žmonės, kurie 
; p- nrr'anie^ami jokiais 

'a1“ c k la:s valdžias versti
Atsile:dus nuo visokių pergy- 

vemmn nervams, nebesunki bu
vo ir nabaivos kelionė. Tuo la
biau žinant, kad atsiradus palai- 
mr’n'ote Amerikoje būsi ramus 
ir laivas. Gi išlipus GHare ae- 
•odrome, širdis nudž;ugo ii akys 
nušvito iš džiaugsmo, kad vėl 
galėsi laisvai vaikščioti antroje 
mieloje tėvynėje-

Turistas

' Atkelta iš 4 psl.

dabartiniame gyvenime. Tenka 
džiaugtis, kad bažnyčia yra tas 
užnugarys ir šaltinis, kuris sti
prina lietuvį tikėjime ir kovo
janti už tautinį savistovumą.

Gal būtų buvę galima ir dau
giau kas pamatyti, bet penkių 
dienų maža, nes jau reikia atsis
veikinti su tėviškėle. Dabar jau 
matosi ir išleidimo scena, pra
dedant nuo “Gintaro” viešbučio 
imant iki aerodromo — ašaros 
it pasibučiavimai, palydint dide
lių sentimentų, pavergto lietu
vio vargo ir paguodos himnu 
“Lietuva brangi...” Gi paliku-

! šieji už Yielinės tvoros dar ilgai 
Į mosikavo nosinėmis, lyg plašta

kės sparnais, kol lėktuvas paki
lo.

1 Sudiev, Lietuva, gal daugiau 
i ir nesimatysime! Ir štai viskas 

, nes jau
Maskvoje, kurioje pergyventi 
prisiminimai nieko gero nežada.

. Bet džiugina tas, kad greitai iš
trūksime iš “namų nevalios”, 
kaip senosios istorijos žydai iš 
nelaisvės.

Muitinė palieka muitinė, eina- ga pagreitina žmonių apakimą.

e žymiausias baroko stiliaus 
pastatas Kaune yra Karmelitų 
bažnyčia. Ji buvo baigta statyti 
1685 metais. Tuo metu ji buvo 
už Kauno miežio ribų.

1962 metais buvo baigta sta
tyti Kauno miesto rotušė, vėliau 
praminta Baltosios Gulbės var
du. Baroko formas ji įgavo 1638 
m. Kunigaikščiui Stanislovui 
Augustui paremiant, ji buvo 
perstatyta 1771 m. V. V.

NUTEIGĖ UŽ KYŠIŲ ĖMIMĄ

Aukščiausias teismas Vilniuje 
nuteisė Vilniaus valstybinio pe
dagoginio instituto docentą Si
gitą Rudzevičių aštuoneriems 
metams sustiprinto režimo dar
bo stovyklos, konfiskuojant jo 
turtą, už reikalavimą iš studen
tės kyšio.

S. Rudzevičius pareikalavo iš 
studentes 1000 rublių kyšį už įs
kaitą, kuri leistų jai laikyti vals
tybinius egzaminus ir gauti aukš
tosios mokyklos baigimo diplo
mą.

— Tvirtinama, kad cukrinė 11-

TeL 226-1344

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

Worcester, Mass
PUTNAMO SESELIŲ

PIKNIKAS
Anūkų (fėka, liepos 26 dieną 

buvau nuvykęs į Putnamo Se
selių suruoštą pikniką. Diena 
buvo patogi, žmonių ir auto
mobilių daugybė, iš visos pla
čios Amerikos ir Kanados. Ma
tėsi daug jaunimo, na, ir seno 
amžiaus moterėlių matėsi dar 
daug. Tačiau, mano amžiaus 
jau nėra daug, tik vienintelį 
senį sutikau, tai Feliksą Zalec- 
kį iš So. Bostono ir jį, kėdėje sė
dint), jau globojo jo dukrelės, 
relės.

Taip pat turėjau progos ap- 1 
artimo giminai- 

Prano Geiščiūno 
sodybos kapinė- 
akmenėlis ir ka-: 

žydinčiomis

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA IR DIDtlAUSlA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

A -Jc rlr

VĖL RAŠOME IŠ ŽEIMELIO...
Prašydami pagalbos, pirmąjį 

laišką redakcijai parašėme šių 
metų sausio gale, o vasario mė
nesio pradžioje gavome Pakruo
jo rajono Liaudies deputatų ta
rybos vykdomojo komiteto at
sakymą. Jame')?ašoma. kad “šiuo 
metu vykdomi dujų lauko siste
mos išbandymo darbai”, o toliau 
žadama 
landžio 
praėjo, 
vyksta.

Beje,
n inkus šiemet matėme viena kar 

į tą. Tuomet jie tikrino dujų sis- 
! temos sandarumą butuose ir 

kažkodėl keliose vietose atkasė 
lauko sistemą. Atkasę ją taip 
?r paliko. Niekam 
4au antri 
negalime 
lėmis.

Sodų
gyventojai (dvylika parašų) 

(Iš Eur. Lietuvio)

lankyti savo 
čio kunigo 
kapą Seselių 
se. Nedidelis 
pas, papuoštas 
gražiomis gėlėmis. Garbė sese-!J 
lems už taip rūpestingą visą i 
sutvarkymą. j

Didelis, naujas ir gražus 
ALKos muziejaus mūrinis pa
statas. puošia tą seselių lietuvių 
gražią didingą sodybą. Didelė = 
pagarba priklauso tiems žmo
nėms, turintiems smegenis ir 
rankas.

Sutikau seselę Oną Mikaifai- 
tę, kuri tvarkė reikalus infor
macijų būdelėje. Prisimenu, į 
kai jos dėdė kunigas Mikaila 
laikė pirmas Mišias Stakliškių < 
bažnyčioje. Tose primicijose 
dalyvavo mano tėvai. Na, bu
vau. ir aš su jais, buvau dar? 
jaunaitis. Buvo malonu su ja 
šnektelėti.

Nuo Worcesterio iki Seselių 
sodybos — pusė valandos ke
lionės 52-uoju keliu iki 44-ojo 
ir piknikai). J. Krctsinskas

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL S27-1741 —1742

Telefortas 523-0440

FLORIDA S VANCE FUNERAL ROME MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

statybininkus ir duji-

JEAN VANCE ir GEORGE SORINT

Aikštės automobiliams pastatyti 4

PERKRAUSTYMA1

gatvės 11-tojo’ namo

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

SOPHIE BARČUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

nerūpi, kad 
metai vąlgiui gaminti 
naudotis dujų viryk-

darbus užbaigti iki ba- 
15 dienos. Ši data seniai 
jokie darbai niekur ne-

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

— Kiekvienais melais 50,000 
meksikiečių bando nelegaliai ap
sigyventi JAV-se.

*

TeL i Arda 7-1311

JOSEPH BfKNIUS f i

i *
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TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

I 
t

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDžIONYTt 

Programom vedėja

Kasdien noo pirmadienio iki penk- 
tadieSfO 8:30 tkL vakaro- 

Visos laidos ii WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

SL Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
ii WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street
Chicago, IRineis 60629 

Telet 778-5374

ChieafM
Lietuvių

Eardotsvių

Direktorių 

A-^eoacijns

P. J. RIDIKAS
>«54 So. HALSTED STREET

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA A VE. TeL< LAfayette 3-3571

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69tb STREET REpabfic 7-1211
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo. Hill*, HL >74-4411

BUTKUS - VASATHS
1446 So. 50Ui Ave^ Cicero, lit Tet: OLympic 2-1003

GEORGE F. RUDMINAS
8319 So. LTTUANTCA AVE. Tel-: YArd* 7-1138-1131,

PHILLIPS - LABANAUSKAS
8307 Sa LTTUANTCA AVE. Tel: Y Ard* 7-3401

DR. C. K. BOBELIS 
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija. 
5025 CENTRAL AVĖ. 

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

1424 South 50th Avenue
' - Cicero, ILL. 60650 

Tel : 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO' ŠERMENINE 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

Mūsų mielas

Apdraustas perkraustymo 
iš įvairiu atstu m y. 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 376-1832 arba 376-5996

RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ 
Visos programos iš WOPA, 

1490 IciL A. M.
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vai. popiet, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Vadėje — Aldona Daukus 
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

A. t A. BALYS VOSYLIUS
mirė 1981 m. liepos 13 d., palaidotas liepos 18 d. šv. Kazi
miero Lietuvių kapinėse Čikagoje.

Širdingiausias ačiū visiems taidotuvių dalyviams, pa
gerbusiems velionio atminimą gražiomis atsisveikinimo 
kalbomis, gėlėmis h- aukomis šv. Mišioins.

Gerbiamam kan. V. Zakarauskai UŽ šv. Mršrak. pa
mokslą, palydėjimą j kapirtes ir maldas — mūsų nueširdi 
padėka.

Nuoširdus ačiū skautams už reikšmingą atsisveikinimui 
giesmę A rina naktis, sugiedotą sukibai rartkomis, prie ve- 
lionies vyr. skautininko karsto. Taip pat ačiū karsto neša- 
jains už paskutinį patarnavimą.

Ypačfai ačiū Algirdui ir Irenai Bndredtaftis nž nuo
širdų rūpestį ir pagalBę, o laidotuvių dirėktoricri Donald A. 
Petkui ir jo padėjėjams tfž ntalonų patarrfavitfrą.

Gimiūių vardu —
Lijolė Židonytė

Gj'v. Marquette Parko apylinkėj, Chicagoje.

Mirė 1981 m. liepos 31 d., 6:05 vai. ryto, sulaukęs 8-1 
metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Užvenčiu parap.

Amerikoje išgyveno 65 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Eva, pagal tėvus Dantailė, sūnus 

Tbeotforas, duktė Birutė Burian, žentas James, sesuo Stella 
Strezo su šeima, pusbrolis William Radžius, jo žmona Elhyį 
pussesesrė Valė Radžmfė, švogeris Kasper Darrto, jo žmona 
Petronėlė su šeima ir kiti giminės, draugai l>ei pažįstami. 

< Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 
VV. 71st Street, Cricago, III.

Pirma^fienj, rugpjūčio 3 d., JO vai. rytd Bus lydimas iŠ 
Koplyčios į šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po 
gedulingų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse.

Visi a.a. Joseph Bikniaus giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti ladofirvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnos, duktė, sesuo, giminės.

Laidotuvių direktorių Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

AM6ULANSO 
PATARNAVIMAI

PATS SBAFFYK « DAR Kl-l{j 
TUS PARAGINK SKAITYTI į J 
DIENHAfiTĮ •^AfUlKNOS” 4 k

KJ&Ž* z

T— , .-...ir ĮJJ.JĮ .. . į....- į hili_________________________
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LIETUVIŲ TAUTINIS 
KOSTIUMAS

ir Valijos

(Atkelia iš antro puslapio) 

šaitien? paruošta knyga “Lith
uanian National Costume”, ku
ri buvo išleista praeitais metais 
Kanadoje. Tuo darbu gali grožė 
lis netik lietuvis, bet, kaip žino
me, susižavėjo juo
princas, susitikęs su lietuvaitė 
mis Derbyje, Vid.
Nuo čia prasidėjo lietuvių tau
tinio kostiumo kelionė į D. Bri
tanijos Karališkuosius rūmus.

Dail. A. Tamošaitienė, DBLS 
Valdybos prašoma, pagamino 
liet, tautinį kostiumą Valijos 
princo sužadėtinei, Lady Dianai. 
ka;p D. Britanijos lietuvių ves
tuvinę dovaną. D. B-

(Iš Europos Lietuvio)

Anglijoje.

— Vincas Kačinskas, Lietuvių 
Respublikonų ir kitų organizaci
jų veikėjas, lankėsi Naujienose. 
Dėkui už malonų vizitą, naudin
gus pokalbius ir už $5 auką Nau
jienų paramai.

-— M. Gelžinis paruošė studi
ją apie Mažosios Lietuvos poli
tinę bei etninę genezę po Ant
rojo Pasaulinio karo ir apie da
bartinę padėtį. Ją skaitys ML 
Rezistencinio Sąjūdžio suvažia
vime, kuris įvyks rugsėjo 12 ir 
13 d. Čikagos Lietuviu Tauti
niuose Namuose. Kviečiami vi
si Mažlietuviai ir prijaučiantieji. 
Turį klausimų, prašomi kreiptis 
į rengimo komiteto narį prof, 
dr. Jurgį A. Anysą, 2851 So. 
King Dr., Apart. 1217. Chicago, 
IL 60616.

— Lietuviu Pensininku Sa- 
junga paskyrė Naujienų paramai 
$7 auką ir ją atsiuntė per Juo
zą Skeivį. Dėkui valdybai ir vi
siems nariams.

— Dėkui Viktorui Kožicai iš 
Marquette Parko už nuolatinę 
paramą. Dėkui už ankstybą pre
numeratos pratesimą ir už Įteik
tą $15 auką.

— Sol. Marytė Bizniauskaitė 
iš;'Brocktono pakviesta dainuoti 
metiniame Lietuvių Fondo ban
kete lapkričio 7 d. Oak Lawn 
Tower Inn svetainėje.

— Mokytojų ir jaunimo studi
jų. savaitė įvyks rugpjūčio 16-23 
d. Dainavoje. Lektoriais pakvies 
ti muz. St. Sližys, J. Masilionis. 
J. Matukaitienė, G. Gobienė ir 
kiti...

— LS Brolijos stovyklos “Var
pas” viršininkas v. s. Liudas 
Ramanauskas, pavaduotojas — 
s. Vytautas Balzaras. komendan
tas — ps. Vidmantas Rapšys, ad
jutantas — v. si. Vytenis Kir- 
velaitis, pionierijos vadovas — 
v. s. Antanas Paužuolis. sporto 
vadovas — v- si. Tomas Valaitis, 
laužavedys — v. si. Paulius Ale
kna.

— Keliaukite su biržėnais. Ap
lankysiu! Ispaniją, Maroką, Por-

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose" ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

tugaliją. Ispanijoje praleisime 
penkias dienas. Registruotis iki 
rugpjūčio 15 dienos Šiuo telefo
nu: (312) 778-2023.

KINIEČIAI SEKA TAI- 
VANO STUDENTUS

WASHINGTON, D.C. — Ame
rikoje besimokinantieji Taivani 
studentai bijo, kad prieš juos 
nepasikėsintų dabartinės Kinijos ‘ 
šnipai, pradėjusieji veikti Ame
rikoje, — pareiškė atstovas I). 
Walgrsn, pirmaująs pakomite
čiui, tiriančiam Azijos ir Pacifi- 
ko problemas.

Amerikoj veikia Kinijos smo
gikų grupė, kuri persekioja pen
kis Taivano studentus JAV-se.

m

, ORIENTAL
WE PAY TOP PRICE FOR USED 

ORIENTAL RUGS, ANY SIZE 
OR CONDITION.

Call anytime: 262-0797

WANTED!
FOREIGN COINS & TOKENS. 
Silver & Gold. Top Cash Pa^d. 

Five Appraisal. Call for Quotes.
Will pickup locally — 

Berwyn & Cicero.
833-8965

t

2212 W. Cermak Road
B & W AUTO CENTER 
Our Auto Doctors are on duty 
7 Days a Week, 8 a.m. to 10 p.m.

Specialize in Electric Shortage Re
pairs, Complete Auto Cleaning — 
Hand Car Wash. Reasonable Prices.

Ms. Doro.hy Covington, Mgf- 
5219 W. Lake Street, 921-6285 6286

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas *

Chicago, UI. Tel. 847-7747

— P«rd»vlmvi Narnai, Žwn4 — P«rd»vim-<
REAL ESTATE FOR SALI I MEAL ESTATE FOR SALI

riasi dėl bendros gynybos. Pa- 1S67 m. ši parapija minėjo savo 
Per ta laika ULabai galimas daiktas, kad ta; kistano karininkai padeda pa- 75 metų sukaktį.

šnipų gauja gali būti atsakinga puošti Saudi Arabijos kareivius., pakrikštyta 12.890 asmenų, su- 
| —Lenkijos žemės ūkio ir mais- j tuokta 5.236 poros, 

vienas f0 pramonės ministeris pareiškė ’ 7.539 mirusiųjų 
i per televiziją, kad protestai ir, ----------------

už vieno profesoriaus nužudymą, j 
pakomitečiui pareiškė 
liudininkas.

Pakomitečio narys James demonstracijos nieko negali pa- 
Lecch patarė informuoti ~ 
kad ištirtų nuo kof liepos 3 
mirė 31 metų profesorius 
Wen-cheng.

I4 BI, ‘ dėti, nes Lenkija neturi lėšų im- 
dieną > portuoti mėsą. 
Cha n __________

palaidota
V. V.

— Daugelis stebisi prez. Pra
gano pasiūlymu duoti daugiau 
galios gubernatoriams.

CASTAWAY TRAVEL SERVICE
Planning a Cruise, Vacation or 
Business Trip? Ove Call Does AH- 

z Services Free 
1106 W. 35th St.

In the District National Bank.

Please Call 523-7373

f

BUTŲ NUOMAVIMAS ■ 3 

: NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI
• NOTAR1ATAS • VERTIMAI. ..iTSI

yiSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE TT'?

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233 "

LIKIMAS ŽAIDŽIA
ŽMONĖMIS

G Išskyrus 10 litų banknotą, i - 
visų kitų nepriklausomos Lietu
vos popierinių pinigų projektus - 
paruošė dail. A. Galdikas. Jis f 
taip pat yra laimėjęs pašto žen-į

MISCELLANEOUS 
{vairūs Dalykai

Pasižymėjimo ordinai vieno iš j diplomų ir plakatų konkur- į 
labiausiai dekoruotų Pirmojo ka-] (
ro britų eilinio šiandien yra par-j parodoje už grafkos darbus bu- j 
duodami. Į Vo apdovanotas I-ja premija, i

9 medalius tarp jų Victoria 
Cros, buvo gavęs eilinis Henry 
Tandey, kuris mirė 1977 m., bū-i 
damas 86 m. amžiaus. Tris iš šių j gyveno 77 nuoš. gyventojų, mies 
medalių jis gavo už nepaprastą! tuose — 15 nuoš., miesteliuose— 
drąsą ir pasiryžimą. 6 savaičių 8 nuoš. Lietuviai sudarė 91 nuoš. j 
bėgyje.

Vienas labiausiai nepaprastas} gumoje gyveno miestuose,.kur 
įvykis,, atsitiko 1918 m., kuomet] lietuviai sudarė’ tik 57 nuoš. 
eilinis Tandey, išgelbėjo gyvy- bendro gyventojų skaičiaus, 
bę išsigandusiam vokiečių gran
diniu!, kuris vėliau pasirodė, bu-j surašymo duomenimis, Lietuvo- 
vo Adolfas Hitleris. Tandey kaip j je buvo rasta 26 tautybių žmo- 
tik ketino nudurti Hitlerį, bet] nių.; - 1 V. V.
susilaikė, pamatęs, kad vokietis ----------- -------
yra sužeistas.

Kiek anksčiau, tą pačią die- kurta pirmoji lietuviška parapi- 
ną. Tandey, laimėjo Victoria] ja ir pavadinta šv. Jurgio*vardu, j 
Cros, puldamas vokiečių kulkos- ------------- ------- ’________ ___ _
vaizdžio lizdą. ! w

Medaliai, kuriuos parduoda 
nežinomas asmuo, yra verti apie 
12.000 svarų sterlingų. Po karo 
Tandey grįžo į Covęntrį ir pra
leido savo gyvenimą dirbdamas 
motoru fabrike. Jo vokiečiu kil-] 
mės našlė vis dar gyvena Co- 
ventrio mieste.

Jeigu Hitleris būtų žuvęs 1918 
m., pasaulio istorija būtų buvus 
visai kitokia. Bet geresnė, ar 
blogesnė, kas gali pasakyti?

(Iš Eur. Lietuvio)

— Belgijos gerovės minisleris 
pranešė, kad apie 10 tūks. belgų 
bedarbių bus pasiųsti i Afrikos 
ir Azijos valstybes, kur yra pa
geidaujami švietimo, sveikatos 
ir žemės ūkio specialistai. Bel
gijos valdžia apmokės jų socia
linės apsaugos draudimą ir ke
lionės išlaidas.

— Pakistano prezidentas Zia 
ir Saudi Arabijos vyriausybė ta-

PERSONAL 
Asmeny Ieško

Esu išėjęs pensijon, jaučiuosi 
labai vienišas, neturiu vaikų, nei 
giminių. Reikalinga moteris ar 
mergina gyventi kartu. Dirbu 
l?et kokį darbą, nors turiu reu
matą. Jei patiks mūrinis, ketu
rių šeimų namas ir vieta, tai ap
rašysiu, kaip palikimą. Prašau 
rašyti: Box 252,

% Naujienos
1739 So. Halstcd St.
Chicago, IL 60608

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiate, keliauti — kreipkitės J Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau
£727 S. Western Ave, Chicago, UI. 60643

T«lef. 312 238-1787
* NemokTjaw paUrnivImJU aižant lėktuvu, traukiniu, laivu kelio, 

nip (cruises), viešbučių xr automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuva ir kitus kraštu* 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame Infar 
macija* visais kelionių reikalai*.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvai*, tik selKu n^zerrocci rietas 
B anksto — prieš 45-60 dienų.

sus. 1942 m. apžvalginėje dailės j

■ ‘ ' r 1
----------- ----------------------- 1

e 1929 m. Lietuvos kaimuose 1

visų gyventojų. Kitataučiai dau-

i
1

1923 m. visuotinio gyventojų}

S 1892 m. Chicago] e buvo į-

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

Helps Shrink 
Swelling Of* 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 

■ itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation.* 
The name: Preparation H®. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

REPAIR & REMODELING
FREE ESTIMATES.

ELECTRICITY - CARPENTRY 
PAINTING - DRYWALL 

TILE WORK
Call Peter: 792-3760

Athenian Body Shop Inc.
WE SPECIALIZE IN AUTOBODY 
REPAIR & PAINTING. Fore;gn - 
Amer. Factory & Color Matching.

Towing. Rust Proofing.
728-7860

2206 W.‘ Lawrence, Chicago

REIKALINGOS Slot Machines 
bet kokio) būklėj, arba josios dalys. 

Taip pat reikalingos 
WURLITZER JUKE BOXES. 

Gerai sumokėsime.
Skambinti angliškai (312) 985-2742

INO’S HAMBURGERS, TACOS 
& BURRITOS

Hrs. Mon.-Tues..-Wed.-Thurs. & 
Sun. — 10 a.m to 2 a.m.

Fri. & Sat. 10 a.m. to 4 a.m.
Tasty Tacos & Burritos. Call ahead 
for carry-outs. Two Locations:

e 1856 W. 35th St. — 254-9676 
3601 W. 26th St. — 542-4G80

73-cios ir_ Richmond 6 kamb. (3 mie- 
1 garni), mūrinis, garažas, šildymas ga- 

zu. Didelis ir gražus kiemas. $48,000.

72-ros ir Washtenaw 5 kamb. (2 mie
gami), mūrinis. 2 mašinų garažas. 

: $51,500.

62-rt'S ir Artesian 4 butų mūrinis. 
$10,000 pajamų. Kaina $75,000.

55-tos ir Kedzie 5 butų mūrinis su 
garažu. Pajamų $16,000. Savininkas 
duoda paskolą iš 12%.

Marquette Parko apyl. liuksusinis 12 
butų, pajamos virš $35,000. Savininko 

! paskola rimtam pirkėjui.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

i ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

DĖMESIO 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJA! 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis: 
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

BUTLER DRYWALL
& PAINTING CO.

Residential Uommertialį-Industrial
Hanging & Taping — Licensed-

Insured — Free Estimates 
Call: 776-7900

i
J GRAND OPENING 

Friday July 31 to August 8 
TIME AROUND 

THRIFT STORE, 3047 N. Sheffield 
Clothing & lots of misc. items. 

Open 6 days — 11:45 AM to 8 PM 
Closed Wedn. Donations Accepted. 

929-4975

[ RANDY, DAVID, GENTRY, 

į MARVIN, INC.
We Do Odd Jobs. Inside-Outside 
Painting. Landscapping, Black Dirt. 

Reasonable Prices.

I 758-0371
r/

MTW ROOFING
Low Rates, Free Estimates 

Fully Insured 
Guaranteed- Work.

532-2999

■a

ADDISON CARPETS 
& TILES, INC 

We Do Carpet, Tiles, Linoleum. 
Sales, Repairs, Installation 

and Cleaning.
Lowest Price — 2 Rooms 

Cleaned, 3rd FREE!
545-7827 — 733-2906

i

i

Insurance, Income Tax 

2951 West 63rd Street

Tek 436-7878

Pirkite senoviškai

Dengiame- ir taisoiiaie visų rū^ 
šių stogus. Už darbą garan-' 
tuo jame ir esame apdrausti.-'

ARVYDAS KIELA
’ 6557 S. tajman Avenue 

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-1717^

• 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

3 4 butų mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
2 sklypai. 2 garažai.

Laikrodžiai Ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymai 
2646 «9th Stroe? 
Tai. REpubllc 7-1941

JT Professional Painting. Brighton Parke. $57,700.
Quality Work at Reasonable Prices ’

Homes, Hospitals, Restaurants, 
Office Buildings.

Look in the Yellow Pages
588-6266

• Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

------------------------ —
Siuntiniai į Lietuvą 

ir kitus kraštus. ,>

A. N. L. CONCRETE
We Do All Type Concrete Work.

Patios, Walks, Driveways. 
Garages, Steps.

Licensed & bonded — Reasonable 
p ices — Free estimates.
286-4034 er 637-7340

RESTAURANT & LOUNGE 
Good Polish & American Food 

Entertainment Sat. & Sun.
Banquet Hall Available 

Open 11:30 A.M. Til 2 P.M., 
Sun. Til 3 P-M. Closed Mon. 

342-2360

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

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

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

NEIGHBORHOOD
REA.-V GTOUP

U.S.AT

We’ll help you make the right movo.

M. i I M S U S į 
Nsiary Fuilk

INCOME TAX SERVICS
4259 S. Msplewood. T«l. 254-745® į 
Taip pat daromi vertimai, giminiu | 
iškviatlmat, pildomi piii«tybė« pra- j 

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY

s'-

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

giniLacija, lietuviams Ištikimai tarnaujanti jau per 92 metui.

SLA —atlieka kultūriniu* darbu*, gelbsti tr kitiem*, kurie tuo* 
darbus dirba.

SLA —išmokėto daugiau kaip ASTŪGNIS MILIJONUS doleriu 
tpdraudų savo nariamA

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

Kiekvienas lietuvis Ir lietuviu draugas gali 
Susi vienijime apsidrausti iki $10,000.

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

^LA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
$1,000 apdraudo* sumg temoka tik $3.00 metam*.

SLA — kuopų vyra visoae lietuviu kolonijose. Kreipkite 
J (tavo apylinkės SLA kuopu veikėju* Jie Jum* 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Oillte kreiptu ir tie«Ul 1 SLA Centru

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

M7 W. U.
TH. CI1«) Ml-Bll

SEWER AND 
PLUMBING

ANY RODDING AND 
DRAINING — $30.

If not open — no charge.

CALL 656-8387

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

PIRKTI AR PARDUOTI, 
įaomoti ar apdrausti savo nuo 
savybę Chicagoje ar bet kw 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti j mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600

F. Is pc lie, Agem 
2208 J/, W. 95th St 
Everg. Park, 111. 
<0642, - 424 *654

Stale Tartb Re and Casualty Company

ADVOKATU DRAUGIJA
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St.
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 Tik. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-to* 

arba pagal susitarimą.
s Telefonuoti 778-8000

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

PALOS HILLS — Trijų miega
mųjų mūrinis rančio, pilnas rū
sys, 1 y2 vonios, centr. vėsinimas, 
2 autom, garažas, šoninis įvažia
vimas, didelis sklypas. ?79,900.

TeL 598-7871

Advokatai

GINTARAS P. CEPtNAS
Dsrbo valandos: nuo 9 v*L ryk 

Iki 8 raL rak. SciUdienį nuo 
9 vai. ryto iki 12 vaL d. 

Ir pagal susitarimą.
Td. 776-5162 arba 776-5164

2649 West 63rd Street
Chiearo. OI. 60629

TWO BEDROOMS, newly deco
rated, all rooms with drapes A 
blinds. Enclosed rear porch 
Fenced rear yard. $295.

930 W. .31 th Place 
Tel. 488-1021

> Tik įsivaizduokite, mano 
vyras mane pavadino tingine 
virėja tik dėl to, kad aš ban
džiau blynus iškepti ant elektros 
antklodės...

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Ave.

(312) 776-8700
ft! mil.Ill J,| -g.-waj
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