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LĖKTUVŲ TRAFIKO KONTROLIERIŲ
i VADAI NESILAIKO TAISYKLIŲ

SEPTYNI KONTROLIERIAI PATRAUKTI ATSAKOMYBĖN

CHICAGO, Ill. — JAV ma
gistratas antradienį patvirtino’, 
kad federaliniai kaltintojai turi 
pakankamai duomenų reikalauti 
teismą nubausti septynis lėktu
vų trafiko kontrolierius už pra
sižengimus streiko statuto tai
syklėms. Pranešime rašoma, kad 
JAV prokuratūros asistentai 
Patrick Deady ir William Coul
son įro’do, kad septyni kontro
lierių vadai intensyviai tęsė 
streiką, kai JAV prezidentas 
kreipėsi į. kontrolierius- grįžti į 
darbą laike 48 valandų. Jie atsi
sakė komentuoti, ar minimi bus 
pakaltinti teisme' laike 30 dienų. 
Tarp įtariamųjų yra Luke Gra
vely, O’Hare aerodromo 316-ojo 
skyriaus pirmininkas, taip pat 
Jorn Schmitt, Profesionalų oro 
trafiko kontrolierių organizaci
jas 301-djo skyriaus pirmininkas 
Auroroje ,ir penki to skyriaus 
Dariai.. 2 / /• - ■

Admini^racijos U i ų d^inkais 
minimi: O’Hare aerodromo kon
trolierių bokšto viršininkas Ches
ter Andeišon, Ąurdros įrengimų 
viršininkas George Gunter -ir 
FBI tarnautojas Robert Gibson. 
Gynyba tv’irlįną, kad administ
racija * nenurodė streikuojan
tiems r koritrblieriams būtinai 
grįžti. į darbą.' Tuo' tarpu fęde- 
raliįtiai pareigūnai į^hėjigė'ipra- 
nėšimą, /kad.; bęv$£ - trečdalis 
kontrolierių -' vidurio' Amerikos 
aerodromūose^grįžcrį darbą. ‘

Federalinės Aviaęijos Admi- 
nislracijos/kaUiėtojas Neal Cal
lahan pranešė, kad iki šiol .gauta 
791 kontrolierių laiškas f atleidi
mo? pranešimus. Tuo* tarpu .jų 
turiniai nėra žinomi, bet .spėja
ma, kad-juose prašoma'’^į,§nti 
atgal į iątbą unijos/siū^momis 
sąlygomis. Tokius.laiškus patarė 
rašyti streikuojančių kontrolie
rių advokatai.

ANTRAS KELIAUTOJAS 
PASIEKS SATURNĄ

- WASHINGTON, D.C. — Pir
mas Keliautojas pasiekė Satur
ną, padarė kelis šimtus nepa

prastai įdomių nuotraukų ir at
siuntė jas Žemėn.' Jam trūko 
apie. 80 tūkst. mylių. iki Satur
no, bet tos fotografijos buvo pa-' - - 1-

Ųčios ryškiausios ir aiškiausios. ' 
šeštadienį, rugpiūčio 22 -ft., 

Antrasis Keliautojas v pasieks 
Saturną. Jis galės padaryti dar 
aiškesnių ir ryškesnių nuotrau
kų ir, jei viskas' pasiseks, tai at- 

. siųs dar ryškesnių fotografijų. 
Jis priartės iki 63,000 mylių at
stumo nuo .Saturno^ Be.to, jis 
praskris pro Saulės apšviestą 
Saturno pusę. Mokslininkai lau
kia ryškesnių Saturno žiedo fo
tografijų. . . . . .

: . Planuojama, kad Antrasis Ke- 
liautojas pasiektu ‘Uraną 1986

Šveicarijon suvažiavo 13 naftą gadinančių valstybių atstovai. Saudi Arabija 
pasiūlė sumažinti. naftos;Įair.as,. bet Venecūelą nesutiko. •

Amerikoje jau antri metai tę
siasi protestai prieš Sovietų fil
mą The Unknown War (Nežino- PAĖMĖ SPAUSTUVES 
mas karas), kuris buvo rodo-; 
anas daugelio JAV-ių miestų te-"

SOLIDARUMO UNIJA

SKUNDŽIAMAS CHICAGOS 
SANITARINIS DISTRIKTAS

' ! V ■' i '

CHIGAGO, III.—Keturios mo
terys padavė Čikagos Sanitarini 
distriktą į JAV Distrikto teismą 
dėl mdlerų diskriminacijos sam
dant tarnautojus. Jas atstovauja 
Amerikos Civilinių Teisių Unija 
ir reikalauja sūmokėti minimoms 
moterims algas ir 20,000 baudos. 
Jos' buvo kvalifikuotos valytojų 
darbams, bet jiems pasamdyti ’ . ' ! •> ’f • » 'vyrai.. ? ; . ■> ■ ■■

Praeitais metais Sanitarinis 
distriktas pasamdė 140 jvyrų ir 
9 mefteris.

’ AUŠROS VARTŲ BAŽNY->
ČIA BUVO PILNA /’

CHICAGO, Ill. — Antralienio 
vakar^Chįcą^os Aušroį^yartų 
bažn^iš('b]3WjpSna. Pr^a^niųį. 
'kuriuose < Benediktą*
ScotŲ — -VyĮairtaš-^ęuodiš,.. ni^- 
ko nębųyo įąh^a pš^bėtį'.;Da- 
bar ti^ių '^ieįuįrfdj e- • žųĮylinkė j e 
gyvena niė^ilti^čiąVlęnfeai,; sla- 
vokai ir kitų- tautybių, žmonės. 
Ten tiko- mažai lietSvių.'-Meksi
kiečiai, ypač, vaikai,- -stebėjosi, 
kodėl čia tiek daug žmonių pri- 
važrąvo.^./;

Bažnyčia'.buyo'\ptina žmonių. 
Manoma,-kad galėjo,, būti apie 
309.

Chicagos radijd stotis trečia
dienio rytą, 6:15 vai., pranešė, 
kad prie namų buvo susirinkę 
apie- šimtas lietuvių mokytojų. 
Skuodis Vilniaus universitete 
dėste geologiją.

— Afganistano laisvės kovo
tojai vis dar aktingai reiškiasi 
prieš jų kraštą okupavusią rau
donąją armiją.

* ,— Trečiadienj aukso uncija 
kainavo $414.
r ■ ■ - -- — ' t ~=

*

Caspar Weinberger

KALENDORfiLIS
Rugpiūčio 20: Bernardas, Ne

ringa, Putinas.

Saulė teka 8:04, leidžiasi 7:44.
Oras saulėtas, vėsesnis.

Krašto apsaugos sekretorius 
Caspar Weinberger reika
lauja pirma turėti stiprią 
aviaciją ir laivyną, a tiktai 
vėliau tartis su Brežnevo 

parinktais pareigūnais.

VARŠUVA, Lenkija. — Tre- 
levizijoje. Tame filme Raudonoji £iadieni“ ^ Solidarumo unija 
Armija “išlaisvina” Lietuva, perem<‘ TO’S Lenkijos spausto-

'ropos kraštus? Dabar j ši proles-.Ų"1?13“5 , vyriaus>’bė
Ta įsijungė Washingtone leidžia-! “!h, ^os
mas populiarus Amerikos lenku b'1.st':Hk.u03ant1'?' dar'

'■žurnalas Perspectives (Perspėk! ' bln,nk!11. alSlsake » lsIeistb Par'

K^i^m-Hrįįiės rašo, jog “Ame- 
riko? ' lenką v'nepaterikin t i, kad 

■>i,Lietuva, Latvija ir Estija; 
nėraįrfraktūdjamos kaip nepri
klausomos valstybės”.

Žurnale rašoma, kad. protesto 
sąjūdis prasidėjo pavienių Ame
rikos lietuvių mokytojų protes
tais Amerikos Švietėjų Sąjungai

RUSŲ MIGAS PRIKLAUSĖ 
LIBIJOS KARO AVIACIJAI

RUSŲ LĖKTUVUI BUVO PASAKYTA, KAD NEARTĖTŲ 
PRIE JAV KARO LAIVO

ROMA, Italija. — Du Amerir 
.kos karo lėktuvai trečiadienio 
rytą numušė Sovietų žvalgybinį 
lėktuvą — Migą, — praneša 
Amerikos radijo stotys.

Paaiškėjo, kad Sovietų žval
gybinis karo lėktuvas priklausė 
Libijos karo aviacijai. Susirėmi
mas įvyko 200 mylių atstumoje 
nuo Libijos krantų.

Sovietų Migas artėjo prie' 
Amerikos karo laivo, stovinčio 
Viduržemio jūros tarptautiniuos 
se vandenyse. Pakilę du Ameri
kos karo lėktuvai pasiekė Libijos 
lėktuvą ir kapitoną perspėju, 
kad jis nebandytų artėti prie 
Viduržemio jūroj manevruojan
čio Amerikos karo laivo.

Libijos lakūnas nekreipė į tai 
jokio dėmesio. Kada priartėjo 
du Amerikos lėktuvai, tai jie 
pakartojo įsakymą neartėti prie 
Amerikos karo laivo. Migas, 

-vietoj atsakymo, paleido šūvius 
i Amerikos lėktuvus.

Amerikos lakūnai tuojau pą- 
;eido kelis šūvius į Migą, kuris 
tuojau nėrė, pasisuko pietų kryp
timi ir nuskrido. Vėliau lėktu
vas įkrito į jūrą. Amerikiečiai 
nežino, koks likimas lakūno ar 
(akūnų, ' buvusių-? sovietiniame 
Mige. ’. . - '

- * • ’ - » f

Vėliau paaiškėjo, kad ScX’ietu 
Migas tikrai priklausė Libijos 
karo aviacijai. Visiems žinoma, 
kad Libijos-aviacija naudoja rų- 
iu statomus Migus. Sovietų ka
ro laivai naudoja Libijos uostus, 
J Sovietų lakūnai naudoja Libi
jos aviacijos bazes.

Prieš tris metus Libijos tankai 
buvo peržengę Egipto sieną ir 

I bandė prijungti prie Libijos di
doką dalį Egipto pasienio. Pre
zidentas Sadatas sutraukė Libi
jos pasienin stipresnes jėgas, su
naikino Įsiveržusius Libijos tan
kus ir karius išvijo' iš Egipto 
žemės.

Bet prieš tai prez. Sadatas įsa
kė savo lakūnams sunaikinti 
Libijos aviaciją ir iškelti j pa
danges Libijos gilumoje stovėju
sius tris didžiuosius Sovietų lėk
tuvus. Nuo to laiko Libija nu
stojo veržtis j Egiptą.

Eijo'ma, kad Libijcs lėktuvo 
numušimas dar labiau neįtemp- 
ų santykių Artimuose Rytuose 

ir rytinėje Viduržemio jūros 
dalyje.

i RTA PAKĖLĖ KAINAS, SU
MAŽINO PATARNAVIMUS
.Nuo spalio 1 d. Illinois RTA 

padidina važiavimo kainą. ir su
mažiną patarnavimus šiose ap
skrityse:
.'Lake apskr. pakeliamos kai

nos už bilietus 20-25% ir suma- 
J žinąmas patarnavimas 15-20%; 
Į " McHenry — kainos pakelia- 
< mos. 100%, o patarnavimas su
mažinamas 50-55%;
- Will — kainos pakeliamos 

! 150%, patarnavimas sųmažina- 
j mas iki 35%; . ■ ' '
j .—.Lake ir. Kaną apskrityse kai- 

nefc nepakeltos, nes jos rišasi su 
pakėlimais kitose apskrityse.

Cook apskrityje kainos pa 
kėltos apie 75% praeitą mėnesį

PASTOVESNĖS 
NAFTOS KAINOS

ŽENEVA, Šveicarija. — Švei
carijoje vyksta 13 OPEC kraštų, 
eksportuojančių naftą, konferen
cija. Iki šiol nepavyko suma
žinti naftos kairių, bet jos liko 
pakeltos tik du dolerius už sta
tinaitę.

Saudi Arabij ės naftos;jpįklaū^’ 
tevis šeichas -Ahmed Žaki Yama- * ‘
ni pareiškė, kad sutinka ekspor- niųkąmj 
tūoti už 34- dolerius naftos stati
naitę,, j ei kiti kraštai sutiks su

.— JAV perleido bilijona'.ddfe- 
rių,_ tarptautiniam teismui, .kąd

> >-* s--.-**/,-

tevis šeichas-Ahmed Žaki Yama- Irano. valdži^ - ar .pinigų.įsąvt

tijos vadovybė tvirtino, kad tdks t likusiomis sąlygomis; Jis norė
tų, kad naftos kainos būtų jsaŲ- 
dytds. Tačiau-Venecuelos naftos’ 
ministeris Humberto Halderon 
Bertf pareiškė; ’-kad jo valdžia 
nesutiks imti, mažiau kaip .$36 
už naftos statinaitę. Dauguma1 
valstybių palaiko • Venecuelos

— Sovietąi^turi 125. karp mo 
kyklas ig 16. kąrp akątięmyų.-; 
JX . / : -——L—-. j, .,
NTĖĄN&YS IŠTIRTI-KQME-. A

čf. /fTOS UODEGĄ

Aa^shingtčn, D.cį. ..
ntėfaiiž^prcy'ženię prae^’.afnęrį 
kfeeių/vaidinama Talley kbiUęt.1 
Erdvę' tyrinėjantieji moksliriin-

• žingsnis yra- politinis žingsnis, 
j nes . jis neleidžia partijai infor- 
I muotj gyventojus apie, svarbius 
j nutarimus. Darbininkai atsisakė 
Į išleisti komunistų partijos laik- 
Į raatį. ; '

Tada vyriausybė nutarė įtarei-1, . ... . . . —j------ j-^.. .. . . ' •?. ' - . kainą. Tačiau šeichas lamam „ H ; ’P,-dvpgoti kariuomenes spaustuvę at? ..... ., . , . , ■ . • piaunoja pasiųsti j eravę
° Y - KrtrfoT loilznci L^ncic Kurio u.-rr? • i

(National Education Associa
tion), kuri pareiškė, jog minė
tame filme “dokumentuojami 
istoriniai faktai”. Po to į šj svar-1 
bų protestą įsijungė ALTa ir! 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė. 
Prie jų prisidėjo St’Amerikos 
Lenkų Kongresas (Polish Ameri
can Congres?) ir Tautinis* Lenkų 
Susivienijimas (Polish National 
Alliance). Lenkų žingsnis pa
skatino Tautine <_________

i v w

mušti svarbiausius įvykius ir pa
naudoti kariuomenės įsunkveži- 
mius išvežiojimui. Unija nutarė 
reikalą apsvarstyti.

198f

■tvirtai .laikosi $34 kainos, kurią specialiai, suplanuota erdvėlaivi 
nori įšaldyti, j k^- -jis' 1986 metais- paimtų' į

Libija ir kitos Afrikos yąls.ty- erdVėlaivi’dalį kometos.'?
bė.s dab^už eksportuojamą JVisa bėda; kad tas erdvėlaivfc

PAKĖLĖ ALGAS
ONTARIO, Can. — Spauda la

bai- šaltai sutiko algų padidini
mą Ontario parlamentarams ir 
Vyriausybės nariams, nes jis vi-! 
dutiniškai siekia net 23%. Algų 

pa- '1 padidinimą paruošia tam tikslui 
Čekoslovaku H 979 metais sudaryta speciali 

Tarybą (Czechoslovak National komisiją. Pernai premjero W. 
Council) bei panašias serbų ir Daviš alga buvo padidinta 9,9%r 
ukrainiečių grupes imtis .pro- ° parlamentarų 8,3%. Ta ko- 
testo akcijos. : . '■ misija šįmet .parlamento' algas

.'-(naftos statinaitę ima apie ^40,;g£^ - žemę tik už kokį
tačiau Libijos naftos ministeris 6 i^etų. Nežinia ,ar per tuos me- 
Abdussalam Mohammed Zagąar k<)metos uodeg0's medžiagą 
rodo nuolaidumą. pajėgę išsilaikyti nepasikėitnsi, i

• z ^'^Anfijas klausimas, ar preziden
tas Reaganas sutiks išleisti 2^ 
milijonų dolerių erdvėlaiviui n

Ve- visiems apskaičiavimams pada

testo akcijos.

Lenkų žurnalas cituoja ir kitų 
jtakingų asmenų pasisakymus 
prieš propagandinį filmą. Har- idėjo ir 
vardo universiteto Rusijos tyri-

IŽDO GLOBĖJAI AIŠ
KINSIS TEISME

WASHINGTON, D.C. — 
žikų unija pasisamdė geriausius
advokatus, kad buvusieji vežikų 
unijos pensijų fondo iždo globė
jai neturėtų eiti teisman, bet 
advokatai tiktai gerai pasišiena
vo, bet nieko nepadarė.

Dabar galutinai paaiškėjo, 
kad 17 pensijų fondo iždo glo
bėjų turės eitr- teisman. Paaiš
kėjo, kad už pensijų fondo pi
nigus jie nusipirko kelis sklypus 
žemės; Liudininkai tvirtina, kad 
žemė gera, o pinigai gali būti sau- 

Į gūs, bet tikrovė buvd kitokia. 
į Žemė nieko Verta, o pinigas su
lindo į iždo globėjų kišenes. Pla
nas buvo gerai aptartas, bet bu
vę iždo globėjai buvo suktesni, 
negu daugelis vežikų manė. Da
bar kalėjiman gali tekti eiti ir 
nekaltiems vežikams.

ryn

Halley kometa .

pasiūlė pakelti nuo $241500 iki 
$30.000, bet premjero W. Davis 
vyriausybė prie šio pakėlimo 

neapmokestinamos 
$8.000 'surrįos padidinimą iki 

i su- • . I I #
erzino provincijos gyventojus, 
kuriems paskutinis biudžetas pa
didino Ontario pajamų mokestį 
iki 50% federacinio pajamų mo
kesčio.

Kiekvienam kyla klausimas: 
jeigu mes turime daugiau mo
kėti, kodėl privilegija šioje sri- 

j tyje. padidinama parlamenta
rams? Kritiškai buvo sutiktas 
premjero W. Davis algos pakė
limas 15,8% — nuo $08.000 iki 
$79.000, opozicijos vado S. 
Smith 17% — nuo $57.000 iki 
$67.000, socialistų vado M. Cas
sidy, 26,4% — nuo $42.000 iki 
$53.000, ir 1.1.

- . ų/vj.v/vrv/ i/aųmunuiu
™ senlro darbukas <ir. Boris T’į gėnr labiausiai
Segal pabrėžė,;kadZ‘Nežięomąs 
caras” yra “mifijoffų Raudono
sios Armijos nužudytų žmonių 
žeuTirffis’^ David Roth, JAV vi- 
durvakarių žydų tarybos veikė
jas, filmų seriją apibūdino kaip 
etninę dėmę” — rėkiant melus 
•pie Rytų Europos kraštus, kai 
įaikinamas Rytų Europos etni-j 
lis palikimas.

Protesto akcijoje artimai ben- 
Iradarbiauja Amerikos lietuvių 
r lenkų organizacijos. Lenkų 
’ditinės Akcijos Komiteto (Pol- 
sh Political Action Committee) 
oirmininkas Jan Lorys savo pro
testo laiške National Education 
Association vadovui McGuire 
išreiškė Amerikcfs lenkų pasi
piktinimą, kad Lietuva, Latvija 
ir Estija filme nėra traktuoja-

— Izraelis tarptautinės komi
sijos kontroliuoti jų atominį 
reaktorių neįsileidžia, bet reika
lauja, kad arabų valstybės įsi
leistų.

mos -kaip nepriklausomos vals
tybės. _ (Elta)

— Muzikui Adrian Gola i 
Chicagos viešbučio pavogė 18-t 
šimtmečio smuiką, vertą 40,00* 
dolerių. Jei vagys grąžintų, ta 
duotų $1,000.

— JAV karo vadovybė nenori 
kad dėl numušto Libijos lėktų 
vo nuotaika dar labiau įsi 
temptų. ,

— Sovietų Rusijoje yra 12 
psichiatrinių ligo’ninių, kurias 
tiesiogiai kontroliuoja saugumas.

JAV 
rusų

Europiečiai nenorėtų, kad 
naudotų neutrono bombą 
lankams sustabdyti.

Vilniuje išleista propagan- 
knyga, kurioje sudėtes vi-dinė

sos nuvažiavusių bendradarbiau
tojo svarbesnės kalbos.



BEVERLY SHORES, IND. Vera ir Antanas Brašiai nuo
širdžiai padėkoje# giminėms, sve
čiams, sveikintojams ir visiems 
tiems, kurie įteikė dovanas.

Sukaktuvininkų pagerbimui 
skirtą valsą ’"Mūsų sieloj šian
dien šventė”, palydini stereo 
muzikos garsais, pirmieji pra
dėjo šokti jubiliatai. Tuoj į šokį 
įsijungė ir svečiai.

Vaišės tęsėsi ligi vėlyvos nak
ties. K. Pocius

PROTESTUOJU

VEROS IR ANTANO BRASHY VEDYBINIO 
GYVENIMO 50 METŲ JUBILIEJUS

š. m. birželio mėn. 27 dienų gyvenantį kun. Petrų Katauską, 
7 vai. vak. Vera ir Antanas Bra <mris pasveikino sukaktuvinin- 
šiai atšventė garbingų 50 metų ims jų sukaktuvių proga ir pa 
vedybinio' gyvenimo auksinę su-, linkėjo daug nuoširdžios laimės 

sveikatos. Beverly Shores Lietu
vių klubo vardu sveikino pirmi
ninkas inž. Valerijonas Badys, 
pabrėždamas, kad Vera ir- An
tanas Brašiai yra pirmieji iš 
Beverly Shores Lietuvių klubo <

KAI NETURI VAIKŲ

Dirbant =*u radioaktyviomis 
medžiagomis, reikia būti atsar
giems. Bet ką daryti, kai labo
ratorija neturi gerų apsaugos 
priemonių? Žinoma, galima dirb 
ti tik su guminėmis pirštinė
mis, kaip darė vokiečių chemi
kas Otas#Henigmitas (1878-1945) 
ir jo asistentas.

Kai Henigmitui priminė, kad 
darbas tokiomis sąlygomis gre
sia sveikatai, o pirmiausia — ly
tinėms liaukoms, mokslininkas 
atkirto:

— Ką jau, aš ir taip neturiu 
vaikų, o asistentui užteks tų, 

■_ kuriuos turi.
BIRUTĖ KEMEŽAITĖ

M. GELiKIS

IEVOS SIMONAITYTĖS 
LITERARINĖ-POLrriNĖ

KŪRYBA
(Tęsinys)

Be to, vienas 15.000 egz. laidos maskolių žurnalas Mask
voje 1955 m. atspausdino “Pikčiurnienę” rusų kalba. Ki
tas žurnalas — “Sovietskaja Literatūra” — leido jų anglų, 
prancūzų, vokiečių, ispanų ir lenkų kalbomis.

kaktį. šventė ir sukaktuvininkų, 
pagerbimo pokylis Įvyko ponų i 
Jonynų sode, gražiai papuoštose: 
salėse.

6:30 vai. vak. atvyko ponai: 
Brašiai į salę, kur buvo sutikti j
lietuvišku maršu — “Gaudžiai steigėjų ir jo nuolatiniai nariai 
trimitai" — stereo muzika. Tuoj. Beverly Shores 18-ojo BALT o 
prigužėjo' pilna salė jų giminių : skyriaus vardu pirmininkė Ona 

"Pulkaunikienė jautriais žodžiais 
sveikino sukaktuvininkus, pa
brėždama, kad BALFas yra vie
nas iš pagrindinių šalpos orga
nizacijų, kurios tikslas yra ma
terialiai padėti vargan pateku
siems sesėms ir broliams, esan-

VYČIAI SENJORAI 
POSĖDŽIAUJA

1981 m. rugpiūčio 8-10 d., į 
mano straipsnio “Ko kiti nepas-

ir

ir kviestų svečių: iš Wisconsin,! 
Arkansas. Chicago, Indiana, ir; 
jų anūkė iš Iowa. Į

Visi pakilioj nuotaikoj sveiki-Į 
no sukaktuvininkus ir dalinosi > 
Įspūdžiais prie kilniais gėrimais į 
apstatyto baro. Sukaktuvininkų! 
pokylį vaišes pravedė Antane; tiems pavergtoj Tėvynėj, Sibiro 
Brašy krikšto sūnus dr. Morkų-) taigose, kalėjimuose ir koncent- 
nas iš Chicagos, pasveikindamas į racijos stovyklose. O ponai Bra- 
sukaktuvininkus, dvasiškius, gi- j šiai ir yra vieni iš tų, kurie savo 
mines ir svečius. ( dosnia ranka remia BALI" o užsi-

Prieš vakarienę sukalbėti mal-Į (įrėžtus kilnius tikslus.
dą pakvietė dr. kun. Urboną, i Po gražių sveikinimų ir linkė- 
Šv. Kazimiero parapijos kleboną, Į jinių žodžiu, dr. Morkūnas per
is Gary, Ind. O sukaktuvininkų į skaitė raštu gautą sveikinimą 
pagerbimui prisipilti šampano Į su geriausiais linkėjimais Verai 
stiklus ir sugiedoti Ilgiausių me lu" Antanui Brashy, ją 50 metų 
tų — senų Beverly Shores gy- • vedybinio' gyvenimo sukakties 
ventojų inž. Eugenijų Bartkų.

Stalai apkrauti 
maistu ir kilniais gėrimais, taip, Į 
kaip visuomet būna pas p.p. Jo-Įnimo raštų, svečiai atsistojimu 
nynus. Svečiai pradeda įsilšiks-i pagerbė sukaktuvininkus.
minti, o stikliukai — garsiau! Paskutiniuoju sveikintoju dr. 
skambėti. Svečiams kavą ir kil- Į 
niuosius gėrimus gurkšnojant, j 
Vera Brašy, pasipuošusi aukso! 
spalvos ilga suknia, priėjusi prie i 
kiekvieno svečių stalo sveikinosi 
ir nuoširdžiai dėkojo už jų da-

Rugpiučio 15 d. 3 vai. susirin-i tebėjo” baigiamąją dalį ‘ Nau- 
kimo apsvarstyti besiartinančio' jienų” redakcija interpė savo, 
pikniko reikalai. Piknikas bus! pastabas. Jeigu redakcija ry- 
rugsėjo 6 d. '12 vai. Vyčių salėje, i Sum su mano straipsniu turėjo

Pirmininkas V. Brazas malda' ^4 pasakyti, galėjo tai padalyti 
j šv. Kazimierų pradėjo susi- j straipsniui pasibaigus atski- 
rinkima. Perskaitė dienotvarke.: ra’> bet neskaidyti mano straips- 
t’riimta' be pakeitimų. Sekreto- i nio minčių neleistinu įsibrovi- 
rius perskaitė praeito susirinki- mu i 1° v’čų.

vedybinio 
proga. Pasirašė: President Ron-

įvairiausiu aid Reagan.
Perskaičius Prezidento sveiki-

pagerbė sukaktuvininkus.

mo protokolų. Priimtas.
Aptarus būsimo pikniko menu 

nustatymą, eita prie komisijos 
parinkimo, aptartas produktų! 
supirkimas. Komisijai pasižądė-1 
to padėti Vyčių salės ir baro ve-; 
dejas.

Visuomenė prašoma gausiai 
dalyvauti, paremti garbingą Vy-1 
ėių organizaciją, kuri šiemet į 
švenčia (58 metų jubiliejų. Alsi-į 
neškit su savim fantų loterijai.

Mirus dvasios vadui kun. Ci
nikui, praeitame susirinkime iš
rinkome kun. F.. Kireilį. Dar ne
pakviestas.

Ponia A. Gabalienė išvyksta į 
Vyčių seimą, kuris įvyks rug-

lyvavima.
Po vakarienės vėl matome dr.j 

J 
Morkūną prie garbės stalo. Jis j 
apibūdino Veros ir Antano j- yra ir neeilinė šventė, nes ji pasi- 
50 metų vedybinio gyvenimo j žymi nepaprastu savo iškilmin- 
nueitą kelią ir supažindino sve į gurnu. Per penkiasdešimt melų 
vius su anūke Margaret Lynn Į jų išorinė išvaizda truputi pasi- 
B’rashy, iš Iowa valstijos. j keitė, bet nepasikeitė jų širdyse 

Visi Brašiu svečiai, kuriu buvo? meilė vieno antram.
virš šimto, vaišiu melu buvo! šeimos sudaro tauta, o darnus 
pakilioj nuotaikoj, laukdami to-J šeimų sugyvenimas yra stiprus 
limesnės sukaktuvininkų poky- tautos ir valstybės pagrindas, 
lio’ eigos. j Tad. ši garbinga Veros ir Anla

Prasideda sveikinimai. Dak no Brašiu 50 metu vedybinio gv- 
taras Morkūnas, pažvelgęs j są- veninio sukaktis tebūna pavyz- 
rašą, pakviečia Beverly Shores džiu kiekvienai šeimai.

Morkūnas pakvietė šias eilutes Ipiūėio 19-23 dienomis Scran- 
rašantį. žinoma, po gražių svei-1 lone. Pittstoho, Forest ir Scran- 
kinimų ir linkėjimų, atrodė, vis
kas jau buvo išsakyta — palin
kėta. Bet gerai pažindamas su
kaktuvininkus. mėginau ir aš ka 
nors pasakyti, ši jų garbinga 
vedybinio gyvenimo sukaktis, 
kurią jie švenčia šianditn, tai

1 lono vyčiai rūpinasi jo organi-j 
žavimu. •

Susirinkimas baigtas malda. Į 
Pirm. V. Brazas išvyksta į Lo
jolos ligoninę operacijai. Linkė
jome jam Dievo palaimos.

K. Paulius
j

— Ispanijos teismuose yra 
virš pusės milijono skyrybų bylų.

• 1930 m. buvo' suruošti pir
mieji Kūno lavinimo medicinos 
kontrolės kursai. Jie vyko 'Vy
tauto Didžiojo karininku kursų 
būstinėje nuo balandžio 23 d. 
iki gegužės 8 d. Kursuose daly
vavo 21 karo gydytojas ir 12 
įvairių medicinos darbuotojų. 
Vadovavo pik. S. Dirmantas.

"Naujienų” redakcijos interp- 
tos pastabos yra perdėm netiks
lios. Rašoma: "Patyrėme, kad 
kubiečiai ir afganistaniečiai at
nešė savo vėliavas į Daley aikš
tę ir pastatė į nurodytas vietas”.

Daley aikštėje nebuvo jokių 
įtaisų, kur būtų buvę galima įs
tatyti vėliavas ir jas palikus nu
eiti. Tokios nurodytos pavergtų 
tautų vėliavoms vietos buvo 
tiktai estradoje ((paaukštinime). 
{ estradą tautoms sunesant savo 
vėliavas, po Afganistano ir Ku
bos vėliavomis, kaip rašiau savo 
straipsnyje, žygiavo lietuvės .ap
sitaisiusios tautiniais drabužiais. 
Pavyzdžiui, Kubos vėliavą į es
tradą nešė ne kubiečiai, kaip 
N. redakcija teigia, bet Delfiną 
Tridienė, o ją lydėjo kita lietu
vė taip pat apsitaisiusi tautiniu 
drabužiu. Nei vienas kubietis 
su jomis nežygiavo. Gal būt ku
biečiai savo vėliavą atgabeno į 
Daley aikštę ir perdavė toms po
nioms, bet į estradą patys jos 
nenešė ir į nurodytą vietą pa
aukštinime nepastatė.

Juokingai sktmba ir toks aiš-

kinimas, kad afganistaniečiai 
kubiečiai negalėdami pakęsti die 
nos karščio išėjo ieškoti pavėsio 
ir negrįžo, todėl lietuvės išnešė 
jų vėliavas. As rašiau tik apie 
įnešimą tų vėliavų į estradą, o 
ne apie išnešimą, nes kas ką ! 
nešė Pavergtų Tautų demonstra Į 
rijai pasibaigus, nėra svarbu. 5 
Be to, kubiečiai juk gyvena su-J 
sispietę karščiausiame JAV kli-Į 
mate: Miami ir Los Angeles, 
kaip tad jie gali pernešti tą karš 
tį tenai?

Redakcija pastabas šitaip už
baigia: “Lietuvaitės Pavergtų; 
Tautų demonstracijos metu at-į: 
liko savo pareigą. Už pasitikę-i 
j imą nedera jų įtarinėti”. ]

Ar tai lietuvių pareiga Pa
vergtų Tautų demonstracijoje 
yra atstovauti ne savo tautai bet, 
svetimoms tautoms? Labai gai-į 
la ir skaudu, kad lietuviais la-f 
biau pasitikėti gali svetimtau-j 
ciai savo naudai, negu savieji! 
Lietuvos naudai, o dėl įtarinėji- ' 
mo... Jeigu pranešėja nepaaiški
no kodėl lietuvės žygiavo po sve 
timomis vėliavomis, tai žiūrovai 
turėjo pilną teisę spėlioti ir pa
sidaryti savo išvadas. Daugiau 
parodys ateitis...

P.S. Redakcija turi teisę pa- j 
daryti pastabas rašinio viduryje! 
arba pabaigoje. Ji turi teisę; 
braukti netiesų. Kemežaitės ke
liamu 
sime 
kimų.

klausimu rytoj spausdin- 
kitos liudininkės pareiš-

N. Red.

Katė ir Lakštingala
Katė lakštingalą pagavo, 
Įleidus į ją savo nagus. 
Ji girdėt jos balsą pageidavo, 
Kol ji dar gyva bus.
Katė pasakė: “Lakštute miela, 
Tu mano siela,
Girdėjau, kad tavo dainų visi laukia 
Ir tave į įžymybių eiles Įtraukia, 
Kad tavo žavių dainų
Negal užmiršti visi gyventojai miškų.
Norėčiau aš pati tave išgirsti.
Tu nebijok; noriu tavo draugu pavirsti.
Aš tave suvalgyti visai ir nemanau;
Tik pagiedok man, gražiuoju aš prašau. 
Tuomet Į pievas ir miškus tave išleisiu, 
0 jei ne, tavęs aš nepaleisiu”.
Tuo tarpu, lakštutė nuo smūgio vos tik atsigavo 
Ir katės naguos beveik jau nealsdvo.
Katė ją ragino: “Na, kūmute, 
Pagiedok man nors minutę”. 
Bet giėsitiirirnkė tik cypti sugebėjo.
“Ai-“tai'tokscypimas visus miškus žavėjo?” 
Katė su panidka priekaištavo.
“Kurgi ta jėga ir žavumas tavo?
Taip prikliąi cypti gal ir mūs vaikai.
Na, matau, kad giedojime tu nenusimanai 
Pažiūrėsiu, kai^> mano ‘piNe tu užgiedos?’. 
Ir nabagė mirė kūtės nasruos.

* a e s
Visiems aišku, kad katės naguos 
Nei viens paukščiuks gerai nepagiedos..

1956 — VILIUS KARALIUS. Romanas.
Išėjo perredaguota pirmoji dalis, atskirai, tiražas — 
15.000. Tais pačiais 1956 metais išėjo ir anrloji dalis 
atskirai, tiražas — 15.000.

1967 m. išėjo pirma ir antra dalis apjungta viename to
me; tiražai — 25.000. 1970 m. vėl išėjo pirma ir antra 
dalis vienoje knygoje; tiražas — 30.000.

1958 — Romanas “Vilius Karalius” premijuojamas 25.000 
rublių komunistų Lietuvos valstybine literatūros premija.

1958 — IEVOS SIMONAITYTĖS RAŠTAI, šeši tomai.
Visi šeši tomai buvo leidžiami po 15.000 tiražo kiekvienas.

t. — Aukštųjų Šimonių likimas    ....... 417
t. — Pavasarių Audroj ir Be Tėvo ......  470
t. — Pikčiurnienė j..... ...... .
t. — Vilius Karalius. Pirma
t. — Vilius Karalius. Antra
t. — Apsakymai ..................

20 apysakų, pastabų ir
1 iki 6 tomo žo'dynėlis.

AUTOBIOGRAFINĖ TRILOGIJA

1960 — “... o buvo taip” ........... ........... ______
1'962 — “Ne ta pastogė” ............. ......................
1965 — “Nebaigta knyga” ............ .....................

I
II 

iii 
IV dalis - 

dalis ...

“Raštu”

... 397

.. 448
. 436.

. 376
. 408
. 428
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1977 m. visos trys knygos buvo apjungtos į vienų, tomų 
ir išėjo “... o buvo taip” vardu, 30.000 tiražu.

1968 — GRETIMOS ISTORIJĖLĖS. Memuarinių pasakojimų 
knyga. 130 pusi., tiražas — 15.000.

1971 — PASKUTINĖ KŪNELIO KELIONĖ. Romanas.
274 pusi.; tiražas — 25.000. <

H'*

Simonaitytė planavo dar dvi knygi parašyti. Kiek teko 
nugirsti, vienoje ji norėjusi mūsų ėvangeliškus kunigus api- 
budinti, antrųjų ji ketino “Seno gyvenimo nuptxų&s” pa
vadinti ir buvo užsimojusi aprašyti vokiškų gy-x
venusių Klaipėdos krašte, gyvenimą. Į jos apimtį turėjo įeiti 
apysakos “Berte Mertinienė”, “Muršteinąs”, “Piemenukai” ir 
“Maldos” (Raštai VI — Apsakymai — p. 378/435). Bet prie 
to ji nebepriėjo.

3. IEVA SIMONAITYTĖ, TAUTIŠKAI NUSISTAČIUSI 
MAŽOSIOS LIETUVOS RAŠYTOJA?

Lietuvos nepriklausomybės laikais Ieva Simonaitytė pa
rašė tris veikalus. Berengdama pirmoje# Mažosios Lietuvos bui
ties romano Aukštųjų Šimonių likimo” leidimų, ji turėjo rei
kalo su švietimo Ministerijos Knygų leidimo komisijos pirmi
ninku Liudu Gira. Pastarasis atsinešė į autorę labai teigiamai, 
iškėlė jos manuskriptą į “šedevrus” ir daug prisidėjo, kad 
ji laimėjo pirmąją Lietuvos valstybinę literatūros premiją. 
Bet vos Simonaitytė pasiėmė trofėjos pinigus, kai Knygų lei
dimo komisijos pirmininkas jai prisistatė ir saldžiais liežuviu 
švepluojamais sveikinimais ir ateities pažadais mokėjo iš jos 
pasiskolinti beveik visus kaip tik gautus pinigus. Tada jis 
visą “paskolą” su draugais ir draugėmis prauliavojo ir pra
gėrė iki paskutinio cento.

Kai atėjo “paskolos” grąžinimo diena ir Simcrnaitytė at
vyko į Knygų leidimo komisijos patalpas atsiimti pinigus, 
Liūdo Giros nebuvo. Kiek kartų ji ir begrįžo į Ministeriją — 
pirmininko vis ir vėl nerasdavo'. Kuomet ji įeidavo pro prieš
akines, jis išeidavo pro užpakalines duris. Galų gale atkak
lioji lankytoja pradėjo savo reikalų pasakoti įstaigos tarnau
tojams. Šitie buvo šokiruoti Simonaitytės naivumu, jos ne
žinojimu, kad jų šefas yra pirmas Lietuvos girtuoklis ir daž
nas aferistas. Įdavus jam kartą pinigų, nebesą nė mažiausios 
vilties jų beatgauti. Iš tarnautojų išgirdo vyriausybės nariai, 
išgirdo ir ministeris pirmininkas J. Tūbelis apie Giros naująjį 
“pokštą”. Tūbelis, vienas gabiausių Euro'pos finansų valdy
tojų, išlaikęs Lietuvos litą tarptautinėje finansų rinkoje pil
noje aukštumoje, nepaprastai taupus žmogus, nežinia ko pa
veiktas, išmokėjo literatūros laureatei jos pratraldytą pre
miją antrą kartą. » /

(Bus daugiau)

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

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

susirūpinimą------------------------------------------ «8.00
£)r. X. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 

grožis. Kietais viršeliais ______ i
Minkštais viršeliais, tik •

Dr. A. J. Gussen — KYkšTA'KULTO RA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Efaropą įspūdžiai. ‘Tik
Galima taip pat Užsakyti paštu, atsiuntus ČekJ arba 

money* order j, prie nurodytos kainos pri
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A. VALATKAITIS ‘ ’

VLADAS PUTVYS IŠ ARTI
pasikeistų žodžių, jis paėmė di
delį lapą popieriaus ir pradėjo 
priiminėti ilgiausią šifruotą tele
fonogramą,

— Iš lenkų fronto... — sus- ’ 
nabždcįo Putvys.

Mat tuo metu šauliai kaž kur 
su lenkais kovėsi.

Telefonograma tikrai buvo il- 1 
ga ir nesimatė, kada Putvys ban Į 
gs ją priiminėti. Aš ir pasirūkiau 
ir laikraštį peržiūrėjau, o šiltai 
prikūrentame kambaryje užsi
norėjau ir miego, juo labiau, kad ; 
ir po blogai miegotos nakties • 
traukinyje jaučiausi nepailsėięs. ■ 
Matyti tą pastebėjo ir Putvys į 
Trumpam pertraukęs telefono7 
gramos priėmimą, jis patarė man 
eiti miegoti į poilsio kambarį.

Nebepamenu, kas man anais- 
taikais buvo, prisiminęs, kad Put- j 
vys esą nusigręžęs visai nuo re j 
’igijos. Bet ir šiuo atveju Putvys j 
mane sykį nustebino. ;

Buvo gražus lapkričio (1920} 
m.) sekmadienio ankstyvas ry^ ‘ 
tas. Saulutė švystelėjo į poilsio i 
kambario langą, kur aš tik pa' 
budau kietokoje kariškoje lovo 
je. Užmerkiau akis ir taip dar 
norėjosi po karine antklode pa
gulėti. Kažkas pajudino mane už 
peties. Žiūriu, gi Putvys žadina 
mane.

— Ar dar neišmiepojai?—klau 
šia manęs Putvys. — Juk pra
miegosi mišias. Kelkis ir tuoj 
ateik į mano kambarį, eisime į 
įgulos bažnyčią.

Manau sau, visai 'kaip mano 
tėvas, kai buvau mažas berniu
kas dar, kai pažadindavo keltf 
sekmadienį eiti mišių išklausyti Į

Pašokau, nusiprausiau ir. grei* I 
tai apsirengęs nuskubėjau pas Į 
Putvį. Jis stovėjo prie lango ir 
traukė savo pypkelės dūmus i 
laukdamas manęs. -!

Nuėjome į Įgulos bažnyčią 
kaip,; tik laiku, ttioj išėjo ;įr kliu 
nigas mišių laikyti. Žmonių bu
vo maža bažnyčioje7 nes tai ne
buvo sumos laikas, o kaž kas, 
apie 9 vai. ryto. Maldaknygių, 
tiesa, neturėjome, nei jis nei aš.f 
tačiau man buvo įdomu stebėti

t

15
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J. GIRDŽIūNAS

BUVUSIO KAREIVIO ODISĖJA

oįJĮii

Vladas Putvys

Nežiūrint Putvio augštos kil
mės ir augštų pareigų šaulių 
Sąjungoje, jis buvo netik kuk
lus savo elgesiu su kitais žmo
nėmis. bet ir šimtaprocentinis 
demokratas.

Atsimenu, • kartą atlikęs tar
nybines pareigas, beldžiuosi į 
Putvio kabineto duris. Niekas 
neatsiliepia. Manau, gal kur nors 
dar raštinėje su kuo kalbasi. Dar 
beldžiuosi. Palaukiau kiek, pas
kui einu ^‘ieškoti jo raštinėje, Su
sitikęs kaž. kokį šaulį, klausiu: 
i — Ar Putvinskis jau išėjo na
mo?
į — Ne, šiandien jo eilė budėti 
prie telefono.
f. — Ar ir Sąjungos viršininkas 
privalo budėti prie telefono? — 
nustebęs paklausiau.
j — Pas mus visi iš eilės budi. 
Budi visi tarnautojai, nuo raš
tininkų iki skyrių viršininkų ir 
paties 'Sąjungos viršininko imti
nai; Tokia -yų-a Putvip-skio 5vdlią, 
— paaiškino man tasai šaulys.
| Nuėjęs .-į i budėtojo kambarį, 
tfkrar radau Pūtvį besedinti prie 
telefono, berūkantį sa^’o riestą 
pypkelę ir beskaitantį laikraštį. 
Prisistatydamas atraportavau. 
Išklausęs raportą stovėdamas, 
padavė ranką ir pasikvietė atsi-, 
sėsti. Pasiteiravo, ar jau valgiau 
pietus-.Pasakiau, kad -ne.
i — Eik čia pat į apačią ir pa
valgyk. Paskui ateik pas mane. 
Gerai kad būsi čia, nes šiandien 
budžių ir jei nieko ypatingo ne- 
bus, nuobodu'Ibūti vienam.

Taip ir padariau.
>• Prašnekėjome kelias valandas 
ir. besikeisdami tabaku,. prirūkė- 
the gerokai dūmų budinčiojo 
kambaryje.
^Staiga suskambo telefonas. 

Putvys pakėlė ragelį. Po keletos

Gimiau ir augau kaime. Iki 
kariuomenės augau tėviškėj ir 
dirbau visus ūkio darbus. Pa- 

; vasarį padirbęs iškeldavau gies
mininkams varnėnams inkilė- 

i Bus. saugodavau gandralizdį, 
kad padauža gandriukas neplas- 

, telėių iš lizdo ant žemės; su vie
versėliais ankstyvą rytmetinę 
giesmę traukiau, o rėksnės pem
pės buvo arlojo palydovės. Pri
simenu gražius ir kvepiančius 
L'etuvos t rugių ir vasarojaus 
laukus, žiedais pasipuošusias pie
vas, papievius ir pamiškes. Na 
nrų palangėse kvapnias darželio 
gėles: vešlius bijūnus, žalias rū
tas, daugiaspalvius jurginus, 
aukštastiebius gvardikus, apva- 
iapes nasturtas, vargšes našlai
tėles ir dar daug kitokių gėlių,

Man nebuvo lemta ilgai gro
žėtis gražiąja Lietuvos gamta. 
1940 metais kovo 1 dieną buvau 
pašauktas karinę prievolę atlik
ti ir paskirtas į Šarvuočių rinkti
nę, kuri buvo Radvilišky. Iki 

į rusų okupacijos pyliau koją mo- 
Į karnoj kuopoj, o rusams okupa-

imerke j vandenį, kad atvėstu- 
ne. Grįžę į palapines radome 
jas užmaskuotas. Politrukai aiš
kino, kad vyksta didžiuliai ma
nevrai, o vėliau pranešė, kad 
•000 rusų lėktuvų bombardavo 
'Joki et i ją.

Iš biiželio 22 į 23 tą naktį, pri
kėlė mus iš miego ir išvedė Vil
niaus link, užimti fronto liniją ir 
nulaikyti vokiečių armiją. Kiek 
vienam išdavė po 5 kovos šovi
nius, tur būt, tikėtasi, kad su 
■iek rusiškų šovinių galima su- 
aikyti vokiečių armiją. Mums 
žygiuojant per Paluknę vietos 
gyventojai pašnibždomis prane
šė, kad greitai čia bus vokiečiai. 
Mes lėtiname žingsnius, o poli
trukai ragino, kad skubėtume. 
Jiems atsakėme, kad esame išal
kę, ištroškę ir pavargę. Išžygiuo
jant iš Varėnos paligono neda
vė nei valgyti, nei gerti. Nega
vome jokių medicinos priemo
nių, nedavė nei. tvarsčių sužei
dus apsirišti. Aš pasiėmiau pa
klodę vietoj tvarsčių, jeigu būtų 
reikalinga, ją suplėšus apsirišti. 
Diena buvo nepaprastai ,karšta 
ir tvanki, o mes žygiavome- Visi 
slapi; marškiniai žliūgo'ant .-.mū
sų nugarų.

Pavakare, už Paluknės, prie 
miškelio pasivijo vokiečiai ir pra 
sidėjo kautynės. Po trumpų vo
kiečių ir rusų kautynių, mus‘pa
ėmė į belaisvę. Vokiečiai vertė 
mus bėgti ir mes bėgome ką tik 
pražygiuotu keliu iki Paluknės. 
Paluknėj radome apie 200 lietu
vių belaisvių. . Vokiečiai davė 
vieną džiovintą silkę ir duonos; 
davinį suvalgęs, atsigėriau van
dens ir atsiguliau.'Rytą visus iš
varė ' į Valkininkus. Pakely ra
dome daug ; nušautų lietuvių^ iš 
ūkininkų pasiskolinę kastuvą 
juos palaidotame. Valkininkuose 
buvo apie 2000 lietuvių belais
vių. Čia atskyrė politrukus ir nu
sivedė. Valkininkuose išbuvome 
tris dienas. Vietos ūkininkai < ve
žė vandenį ir girdė mus, ištroš
kusius. Gailestingumąpatodė vo
kiečiai, nes dvidešimčiai asme
nų davė bonką vyno ir po dešim 
tį cigarečių.
Jš Valkininkų, pasiuntė | Vil

nių. Vilniuje patalpino išnipiš- 
kio kareivinėse, čia jau gavome 
sriubos ,ir kitokio maisto davi
nį. Tuoj išdavė ginklus ir pra
dėjo siųsti į sargybą.' Petruli a vO- 

•me. gatvėse, saugojome 'tiltįls, 
sandėlius ir pastatus-, Lenkai

(Nukelta į penktą puslapį)

i
Širdis, berods, sustojo mo- j

1 mentui ir plakus. Nepaprastas 
skausmas sudiegė kiūtinę. Nors 
niekas nieko ir nepasakė, bet' 
man pasidarė aišku: mirė Put
vys. Darbas tą dieną krito iš. 
rankų ir daug mėnesų praėjo, r 
kol šauliai vėl atgavo nuotaikas,;
tiek buvo visus priblokškusi mū- j LjeĮUVą, rugpiūčio 23 dieną 
sų organizacijos tėvo mirtis. į

Pažvelgus praeitin, prisiminus 
Putvio asmenybę ir visus jo dar

; bus, kuriuos neįmanoma trum- • 
: pame rašinyje peržvelgti, ten-}

ka pasakyti, kad Putvys buvo re J 
ta Apvaizdos dovana lietuvių!

davau j Kauną, visados privalė
davau pasimatyti su Putviu, kaip1 
jis to pats norėjo.

Kažkas tačiau įvyko tarp LŠS 
vadovybės ir Krašto Apsaugos 
Minister ros. 1921 ar gal jau 1922 
metais, gerai nebeprsimenu, 
Krašto Apsaugos Ministerija lai
kinai nutraukė Šaulių Sąjungai 
kreditus. Kelis mėnesius padir
bėjau be algos. Bot aš juk turė
jau išlaikyti motiną ir jauname- 
tę ••seserį. Noromis nenoromis 
turėjau pereiti kiton žinybon 
dirbti. Vėliau atsidūriau Kaune-

Laikui bėgant, Šaulių Sąjun
ga išaugo į labai stambią orga
nizaciją. Nejučiomis į ją pateko 
ir kiek įvairesnio plauko žmo
nių. Atsirado ir intrygų. To pa
sekmėje .ir toks, kantrus ir tūlę-:: 
rantingas žmogus kaip Putvys.- 
kantrybės pritrūkęs,.- iš., akty
vaus darbo if "iŠ savo pareigų

šuo tinas skyrių (rinktinių) va
dų kelių dienų suvažiavimas, ku
ris turėjo baigtis jau kitų metų 
sausio bene 2-rą dieną. Suvažia
vome visi. Peržvelgtas buvo vi- 
sas Šaulių Sąjungos darbas nuo- 
pat įsikūrimo su pranešimais iš 
vietų, paskaitomis ir diskusijo
mis ir gana plačia ir įdomia dar
botvarke. Gana įdomią paskai
tau atsimenu, paskaitė mums 
maj. Zaskevičius. Visi pietavome 
valgykloje. Putvys tada tikrai 
buvo labai užimtas ir negulėjau 
su juo susitikti kaip visados. Eet 
jis vistiek besibaigiant- pietums 
priėjęs prie manęs nepamiršo 
priminti, kad būtinai eičiau su 
visa skyrių (rinktinių) vadų ir 
centro pareigūnų grupe bendrai 
nusifotografuoti pas. netoliese 
esanti fotografą. Tąf-mes<iF-<pa-- 
darėme. Nuotraukos viršuje bu
vo užrašas: 4Lieti^os?Šauliu $ą- 

t*-.' / ’ ** > . •
jungos Skyrių VSCduj-suvažiavi
mas 1920-21 m.’S-ŽL-nuotraūka

1 Neoriklausomos įlietu vos laikais i > v v
į visą laiką buvo Haro mažėjuje, 

LŠS skyriuje. Tol^ią pat riųotrau
■ ka NKVD kratos metu -Kaune s-< . \ ūkure šia organizaciją, ja išugdė

manęs atėmė. Bet jei kas
'tąs šias eilutes
turi, labai prašau atsiliept 1

, “Tremties Trimito*’ Redaktoriaus 
f vardu, ši nuotrauka verta būtų 

atspausdinti mūsų spaudos or

i

mus išvežė į Kėdainių apškr. ae
rodromą statyti Radviliškio, gra
žia.?, mūrines, keturių aukštų 
kareivines, turėjome užleisti “iš 
laisvintojams”. Svečiai išvarė 
šeimininkus.

Prie aerodromo nebuvo leng- 
tautai, Dovana tokia, kurią tau-! dirbti, reikėjo sunkiai prakai
tams Dievas su teikia gal tik po [ tuotį. Po sunkaus darbo aero-
vieną per šimtą metų.

(Iš Kario)

LEOPONAI IR TIFONAI

Japonijoje, netoli Osakos esan
' pasitraukė. Patylomis, vienas po čio Nišinojimc's miesto zoolo

gijos sodo mokslininkai sukryž
mino leopardą su liūtu. Gimė 
žvėris, pavadintas “leoponu”. I

kito, .daug jį gerbusių ir juo be
galiniai pasitikėjusių žmonių 
taip pat pasitraukė. Buy o. pikta 
ir skaudu, kad Putvys, kųris’.sur

tuoti. Po sunkaus darbo aero
drome, lapkričio 1 d., išvežė į 
Vilnių ir paskyrė į puskarinin
kių mokyklą. Ją baigus, 1941 m. 
gegužės 15 d., išvežė į Varėnos 
paligoną. < r. , >

Varėnos paligone patekau taip, 
kaip į pragarą. Klėmės 5 vai., 
o gulėme 11 vai. 30 min. Be ka
ro mokslo mus švietė ir lavino 
marksizmo-leninizmo paskaito-

Putvį,’; kaip jis susikaupęs, nei Į ganė, kaip istorinis dokumentas, 
nepajudėdamas, sekė mišias. Per * rodantis anų laikų LŠS visą va- 
pakylėjimą drauge su manimi Į dovybę. 
priklaupė vienu keliu ir palen
kė galvą. Tuo momentu pajutau 
pasipiktinimą kalbomis, kad Put< 
vys nieko su religija bendro nė 
turi.. .

Po mišių, valgykloje, abudu 
išgėrėme dar arbatos ir Putvys, 
tą sykį, sakėsi skubąs namo, pas 
&imą_ Patarė man pasidairyti 
po Kauną ir vakariniu trauki
niu grįžti į Mažeikius.

Tuoj po Kalėdų 1920 m., Kau
ne buvo šaukiamas pirmas, vį-

Darbai darbais, bet nebuvo 
pamirštas ir . Naujųjų Metų sutk 
kimaš. Naujuosius Metus su vy
no stiklu (jokios degtinės ar 
alaus!) ir kukfįa arbatėle, bet, 
vis dėlto, su'sakiais (buvo kau
niškės šaulės) ir meno programa 
sutikome 
Kaune.

Vėliau 
rinktinę.

Liaudies Namuose,

teko persikelti- į kitą 
Bet kai tik nuvažiuo-

iirineršnaikinamomis -raidėmis įra 
jše; Ša&ltų^Sąjiingjį. į. atsikūrusios
Lietuvos istoriją,. turėjo- pasi
traukti.

Tąčau intrigantai, kas jie be
būtų, turėjo pasitraukti atgal Į 
savo tamsius urvus ir jų net var
dai liko pamiršti. Bet Putvio as
muo negalėjo būti ir niekados 
nebus pamirštas. Ir štai, vėl jo 
vardas sužibo kaip skaisčiausia 
žvaigždė šaulių Sąjungoje. Put
vys vėl grįžo į šaivo 'postą. Prie 
jo iš naujo vėl prisijungė kiti, 
senieji ir naujieji šauliai ir šau
lės. Darbas vėl virte užvirė.

Bet, štai kartą važiuoju rytme 
tį autobusu į darbą pro LŠS cen 
trą ir matau ant Šaulių Sąjungos 
namų balkono juodas gebulo vė sumažino naftos gamybą.

■šis' zoologijos sodas dabar turiir azijatiška dresūra. Gy. 
penkis “leoponus”. Pavykęs eks į genome apgailėtinose sąlygose 
peri men tas davė mokslininkams i nekultūringų žmonių prieglobs 
mintį įtraukti į programą ir tig-} ty- Valgyti gaudavome sriubos ir 
ra. Buyb sukryžiuotas tigras pa- * žuvies, kurios būdavo tik stum
tinas su “leopono” patele. Jeigu* būs kaulai. Viršininkų buvo 
bandymas pavyks, tai laukiama! ^aūg, bet pats niekingiausias

— — ' tigrai, buvo,‘mulas, .politrukas Maci-jauniklių, būtų perpus 
vienu ketvirtadaliu — leopar
dai. vienu ketvirtadaliu — liū-

jauskas. Niekingesnis net ir už 
rusus. Jis buvo korpo politru

tai. šiuos žvėris mokslininkai ke- ^as mėgdayo, kad jam repor- 
tina vadinti “tiponais”. Tai bus tuotum bėgdamas. • 
pirmas pasaulyje tokios rūšies 
sutvėrimas.
- Gimę Japonijoje

Birželio 22. dieną, jau karui 
: prasidėjus, mes visi šlapi pylė- 

leoponai” paradinę rikiuotę, o rusų 
savo išvaizda panašesni į leopar- : lėktuvai skraidė ir šaudė iš pat- 
dus, negu į liūtus, nors jų kailis 
kaip liūtų, su labai silpnu leo- tės nuvedė į'Merkį maudytis ir 

pardo riešiniu. -------------------- -—-----------------

rankelių. Po, paradinės rikiuo

— Krentant kainoms, Meksika NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

i

MARIJA NORELKIENe

J 2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th SL, Chicago, HL 60629 * TeL 925-2737

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W- 71st St, Chicago, UI
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Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metii 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 kaSSą. Jis mokėsi kartu su Jauigam ir prof. K. 
Būga pas gerfafl&us šiiSCmeČio pradžios kaUftbfnkus, 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

• LITeKATGRA, lietuvių literatūros, meno ir Įmoksiu 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco

j Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Stankos, 
I J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V» 

£; Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
|j M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
$ i kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik. $3.

! _ • DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigų. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais ducrmenimii 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIET U VTšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašauske 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitdvardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbų. Labai 
naudingoje 335 pusi knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

\ • KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaltės atri- 
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, nesupral- 
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 $6.

'• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zoečenko kūryba, 7. Valaičio 
vertimai. 200 p«L knygoje yr* '4O sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygoe gaunamo* Naujienose, 173® So. Halsted SU Chicago, 
IE BO6O8. Užsakant gaitfly pridėti HoWrj UCaldom*.

3 — Naujieno*, Chicago, 8, UI. Thursday, August 30, 1981



BEVERLY SHORES, IND.

VEROS IR ANTANO BRASHY VEDYBINIO 
GYVENIMO 50 METŲ JUBILIEJUS

Š. m. birželio mėn. 27 dieną gyvenantį kun. Petrą Katauską, 
7 vai. vak. Vera ir Antanas Bra Kuris pasveikino sukaktuvinin- 
šiai atšventė garbingą 50 melų kus jų sukaktuvių proga ir pa- 
vedybinio' gyvenimo auksine su-, linkėjo daug nuoširdžios laimės 
kaktį. šventė ir sukaktuvininkų . sveikatos. Beverly Shores Lietu- 
pagerbimo pokylis įvyko ponų ’ 
Jonynų sode, gražiai papuoštose: 
salėse.

6:30 vai. vak. atvyko ponai į 
Brašiai į salę, kur buvo sutikti j 
lietuvišku maršu — “Gaudžia • steigėjų ir jo nuolatiniai nariai 
trimitai” — stereo muzika. Tuoj : Beverly Shores 18-ojo BALL o 
prigužėjo pilna salė jų 
ir kviestų svečių: iš Wisconsin.« 
Arkansas, Chicago, Indiana, ir j 
jų anūkė iš Iowa. ’

Visi pakilioj nuolaikoj sveiki-Inas iš pagrindinių šalpos orga-

vių klubo vardu sveikino pirmi
ninkas inž. Valerijonas Badys, 
pabrėždamas, kad Vera ir An
tanas Brašiai yra pirmieji iš 
Beverly Shores Lietuvių klubo

giminių i skyriaus vardu pirmininkė Ona 
Puikaunikienė jautriais žodžiais 
sveikino sukaktuvininkus, pa
brėždama, kad BALFas vra vie-

taigose, kalėjimuose ir koncent
racijos stovyklose. O ponai Bra-

dosnia ranka remia BALFo .užši-

no sukaktuvininkus ir dalinosi mizacijų, kurios tikslas yra ma- 
įspūdžiais prie kilniais gėrimais J terialiai padėti vargan pateku- 
apstatyto baro. Sukaktuvininku ’ siems sesėms ir broliams, esan- 
pokylį — vaišes pravedė Antano į tiems pavergtoj Tėvynėj, Sibiro 
Brašy krikšto sūnus dr. Morkų-i 
nas iš Chicagos, pasveikindamas-j 
sukaktuvininkus, dvasiškius, gi- į šiai ir yra vieni iš tų, kurie savo 
mines ir svečius.

Prieš vakariene sukalbėti mal-• mėžtus kilnius tikslus.
dą pakvietė dr. kun. Urboną, Į Po gražių sveikinimų ir linkė- 
Šv. Kazimiero parapijos kleboną, į įimų žodžiu, dr. Morkūnas per- 
iš Gary, Ind. O sukaktuvininkų Į skaitė raštu gautą sveikinimą 
pagerbimui prisipilti šampano j su geriausiais linkėjimais''Verai 
stiklus ir sugiedoti Ilgiausių me 1 i 
tų — seną Beverly Shores gy- • vedybinio’ 
ventoją inž. Eugenijų Bartkų. jv--o---------

Stalai apkrauti įvairiausiu ! aid Reagan.
maistu ir kilniais gėrimais, taip, J Perskaičius Prezidento sveiki- 
kaip visuomet būna pas p.p. Jo-jnimo raštą, svečiai atsistojimu 
nynus. Svečiai pradeda įsilinks j pagerbė sukaktuvininkus.

1 Paskutiniuoju sveikintoju dr.

i ir Antanui Brashy, jų 50 metų 
i gyvenimo sukakties 

: proga. Pasirašė: President Ron-

— garsiauminti, o stikliukai 
skambėti. Svečiams kavą ir kil-Į Morkūnas pakvietė šias eilutes Įpiūčio 19-23 dienomis Scran- 
niuosius gėrimus gurkšnojant, j rašantį, žinoma, po gražių svei-1 tone. Pittstono, Forest ir Scran- 
Vera Brašy, pasipuošusi aukso;
spalvos ilga suknia, priėjusi prie; 
kiekvieno svečių slalo sveikinosi 
ir nuoširdžiai dėkojo už jų da
lyvavimą.

Po vakarienės vėl malome dr.i 
Morkūną prie garbės stalo. Jis 
apibūdino Veros ir Antano 
50 metų vedybinio gyvenimo 
nueitą kelią ir supažindino sve
čius su anūke Margaret Lynn Į jų išorinė išvaizda truputį pasi- 
Brashy. iš Iowa valstijos. J keitė, bet nepasikeitė jų širdyse

Visi Brašių svečiai, kurių buvo? meilė vieno antram, 
virš šimto, vaišių melu buvo į 
pakilioj nuotaikoj, laukdami to-J 
lipnesnės sukaktuvininkų poky- tautos 
lio’ eigos. j Tad. ši garbinga Veros ir Anla-

Prasideda sveikinimai. Dak no Brašių 50 metų vedybinio gy- 
taras Morkūnas, pažvelgęs į są- veninio sukaktis tebūna pavyz- 
rašą, pakviečia lieverly Shores džiu kiekvienai šeimai.

kinimų ir linkėjimų, atrodė, vis
kas jau buvo išsakyta — palin
kėta. Bet gerai pažindamas su
kaktuvininkus, mėginau ir aš ką 
nors pasakyti, ši jų garbinga 
vedybinio gyveninio sukaktis, 
kurią jie švenčia šianditn, tai 
yra ir neeilinė šventė, nes ji pasi
žymi nepaprastu savo iškilmin
gumu. Per penkiasdešimt melų

šeimos sudaro tautą, o darnus 
šeimų sugyvenimas yra stiprus 

ir valstybės pagrindas.

so Many Reasons
Protect Your Forests

58^6. ^4
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Vera ir Antanas Braziai nuo
širdžiai padėkoja giminėms, sve
čiams, sveikintojams ir visiems 
tiems, kurie įteikė dovanas.

Sukaktuvininkų ' pagerbiami 
skirtų valsą “Mūsų sieloj šian
dien šventė”, palydint stereo 
muzikos garsais, pirmieji pra
dėjo šokti jubiliatai. Tuoj į šokį 
įsijungė ir svečiai.

Vaišės tęsėsi ligi vėlyvos nak 
ties. K. Pocius

KAI NETURI VAIKŲ

Dirbant su radioaktyviomis - 
medžiagomis, reikia būti atsar
giems. Bet ką daryti, kai labo
ratorija neturi gerų apsaugos 
priemonių? Žinoma, galima dirb 
ti tik su guminėmis pirštinė
mis, kaip darė vokiečių chemi
kas Otas,Henigmitas (1878-1945) 
ir jo asistentas.

Kai Henigmilui priminė, kad 
darbas tokiomis sąlygomis gre
sia sveikatai, o pirmiausia — ly
tinėms liaukoms, mokslininkas 
atkirto:

— Ką jau, aš ir taip neturiu 
vaikų, o asistentui užteks tų, 
kuriuos turi. :

BIRUTĖ KEMEŽAITĖ

VYČIAI SENJORAI 
POSĖDŽIAUJA

1981 m. rugpiūčio 8-10 d., į 
mano straipsnio “Ko kiti nepas-

straipsniui pasibaigus — atski
rai, bet neskaidyti mano straips
nio minčių neleistinu įsibrovi
mu į jo vidų.

“Naujienų” redakcijos interp- 
tos pastabos yra perdėm netiks
lios. Rašoma: “Patyrėme, kad 
kubiečiai ir afganistaniečiai at
nešė savo vėliavas į Daley aikš
tę ir pastatė į nurodytas vietas”.

Daley aikštėje nebuvo jokių 
i įtaisų, kur būtų buvę galima įs

tatyti vėliavas ir jas palikus nu-

? tono vyčiai rūpinasi jo organi- Į 
žavimu.

Susirinkimas baigtas malda, i 
Pirm. V. Brazas išvyksta į Lo
jolos ligo'ninę operacijai. Linkė
jome jam Dievo palaimos.

K. Paulius

Rugpiūčio 15 d. 3 vai. susirin- i tebėjo” baigiamąją dalį ‘Nau- 
kimo apsvarstyti besiartinančio redakcija interpė savo,
pikniko reikalai. Piknikas bus j Pastabas. Jeigu redakcija ry- 
rugsėjo 6 d. 12 vai. Vyčių salėje. - sium su mano straipsniu turėjo 

Pirmininkas V. Brazas malda ‘ ką pasakyti, galėjo tai padaryti 
į šv. Kazimierą pradėjo susi-j 
rinkimą. Perskaitė dienotvarkę, j 
Priimta be pakeitimų. Sekreto- ? , . . .... inūs perskaitė praeito’ susirinki
mo protokolą. Priimtas.

Aptarus busimo pikniko menu 
nustatymą, eita prie komisijos 
parinkimo, aptartas produktų 1 
supirkimas. Komisijai pasiža^dė- j 
/O padėti Vyčių salės ir baro ve-1 
dejas.

Visuomenė prašoma gausiai 
dalyvauti, paremti garbinga Vy-1 . m ,

. „ ? . eiti. Tokios nurodytos pavergtųcių organizacija, kun šiemet* v- J r ,
.. ,.o 4. • i-i . •' tautu vėliavoms vietos buvošvenčia 66 metu jubiheju. Atsi-i t ..J x , x ... 1 tiktai estradoje ((paaukštinime), neškit su savim fantu loterijai. r x n ; v xį estradą tautoms sunesant savo 

vėliavas, po Afganistano ir Ku
bos vėliavomis, kaip rašiau savo 
straipsnyje, žygiavo lietuvės ap
sitaisiusios tautiniais drabužiais. 
Pavyzdžiui, Kubos vėliavą į es
tradą nešė ne kubiečiai, kaip 
N. redakcija teigia, bet Delfiną 
Tričienė, o ją lydėjo kita lietu
vė taip pat apsitaisiusi tautiniu 
drabužiu. Nei vienas kubietis 
su jomis nežygiavo. Gal būt ku
biečiai savo vėliavą atgabeno į 
Daley aikštę ir perdavė toms po
nioms, bet į estradą patys jos 
nenešė ir į nurodytą vietą pa
aukštinime nepastatė.

Juokingai skamba ir toks aiš-

Mirus dvasios vadui kun. Ci
nikui, praeitame susirinkime iš
rinkome kun. K Kireili. Dar ne
pakviestas.

Ponia A. Gabalienė išvyksta į 
Vyčių seimą, kuris įvyks rug-

— Ispanijos teismuose yra 
virš pusės milijono skyrybų bylų.

kinimas, kad afganistaniečiai ir 
kubiečiai negalėdami pakęsti die 
uos karščio išėjo ieškoti pavėsio 
ir negrįžo, todėl lietuvės išnešė j 
jų vėliavas. Aš rašiau tik apie Į 
įnešima tų vėliavų į estradą, o i 
ne apie išnešimą, nes kas ką! 
nešė Pavergtų Tautų demonstra | 
ei j ai pasibaigus, nėra svarbu, i 
Be to, kubiečiai juk gyvena su
sispietę karščiausiame JAV kli-. 
mate: Miami ir Los Angeles, 
kaip tad jie gali pernešti tą karš 
tį tenai?

Redakcija pastabas šitaip už
baigia : “Lietuvaitės Pavergtų i 
Tautų demonstracijos metu at-i 
liko savo pareigą. Už pasitikę-1 
jimą nedera jų įtarinėti”. ]

Ar tai lietuvių pareiga Pa
vergtų Tautų demonstracijoje 
yra atstovauti ne savo tautai bet, 
svetimoms tautoms? Labai gai-} 
la ir skaudu, kad lietuviais la
biau pasitikėti gali svetimtau
čiai savo naudai, negu savieji* 
Lietuvos naudai, o dėl įtarinėji- ’ 
mo... Jeigu pranešėja nepaaiški
no kodėl lietuvės žygiavo po sve 
timomis vėliavomis, tai žiūrovai 
turėjo pilną teisę spėlioti ir pa
sidaryti savo išvadas. Daugiau 
parodys ateitis... ;

P.S. Redakcija turi teisę pa-Į 
daryti pastabas rašinio viduryje! 
arba pabaigoje. Ji turi' teisę! 
braukti netiesą. Kemežaitės ke
liamu klausimu rytoj spausdin
sime kitos liudininkės pareiš
kimą. N. Red.

• 1930 m. buvo suruošti pir
mieji Kūno lavinimo medicinos 
kontrolės kursai. Jie vyko Vy
tauto Didžiojo karininkų kursų 
būstinėje nuo balandžio 23 d. 
iki gegužės 8 d. Kursuose daly
vavo 21 karo gydytojas ir 12 
įvairių medicinos darbuotojų. 
Vadovavo pik. S. Dirmantas.

Katė ir Lakštingala
Katė lakštingalą pagavo, 
Įleidus j ją savo nagus.
Ji girdėt jos balsą pageidavo, 
Kol ji dar gyva bus.
Katė pasakė: “Lakštute miela, 
Tu mano siela,
Girdėjau, kad tavo dainų visi laukia 
Ir tave Į įžymybių eiles įtraukia, 
Kad tavo žavių dainų
Negal užmiršti visi gyventojai miškų.
Norėčiau aš pati tave išgirsti.
Tu nebijok; noriu tavo draugu pavirsti.
Aš tave suvalgyti visai ir nemanau;
Tik pagiedok man, gražiuoju aš prašau. 
Tuomet 1 pievas ir miškus tave išleisiu, 
0 jei ne, tavęs aš nepaleisiu”.
Tuo tarpu lakštutė nuo smūgio vos tik atsigavo 
Ir katės naguos beveik jau nealskvo.
Katė ją ragino: “Na, kūintite, 
Pagiedok man nors minutę”. - 
Bet giesitiirimkė tik cypti sugebėjo.
“Ar tai’toks cypimas visus miškus žavėjo?” 
Katė su panieka priekaištavo.
“Kurgi ta jėga ir žavumas tavo? 
Taip prikfiai cypti galdr mūs vaikai. 
Na, matau, kad giedojime tu tenusimanai 
Pažiūrėsiu, kaip mato piNe tu'užgiedosi’* J 
Ir nabagė mirė katės nasruos.

Visiems aišku, kad katėk naguos
Nei viens paukščiuks gerai nepagiedos., 4

M. GELiKIS ........................’ ’

IEVOS SIMONAITYTĖS - 
LITERA RINĖ-POLITINĖ

KŪRYBA
(Tęsinys)

Be to, vienas 15.000 egz. laidos maskolių žurnalas Mask
voje 1955 m. atspausdino “Pikčiurnienę” rusų kalba. Ki
tas žurnalas — “Sovietskaja Literatūra” — leido jų anglų, 
prancūzų, vokiečių, ispanų ir lenkų kalbomis.

1956 — VILIUS KARALIUS. Romanas.
Išėjo perredaguota pirmoji dalis, atskirai, tiražas — 
15.000. Tais pačiais 1956 metais išėjo ir anrloji dalis 
atskirai, tiražas — 15.000.

1967 m. išėjo pirma ir antra dalis apjungta viename to
me; tiražas — 25.000. 1970 m. vėl išėjo pirma ir antra 
dalis vienoje knygoje; tiražas — 30.000.

1958 — Romanas “Vilius Karalius” premijuojamas 25.000 
rublių komunistų Lietuvos valstybine literatūros premija.

1958 — IEVOS SIMONAITYTĖS RAŠTAI, šeši tomai.
Visi šeši tomai buvo leidžiami po 15.000 tiražo kiekvienas.
lt. — Aukštųjų Šimonių likimas .... ..........  417 p.

II t. — Pavasarių Audroj ir Be Tėvo _______  470 p.
III t. — Pikčiurnienė .............. ................................  306 p.
IV t. — Vilius Karalius. Pirma dalis .............  397 p.

V t. — Vilius Karalius. Antra dalis .. .......  448 p.
VI t. — Apsakymai ......................................  436. p.

20 apysakų, pastabų ir “Raštų”
1 iki 6 tomo žodynėlis.

AUTOBIOGRAFINĖ TRILOGIJA

1960 — .. o buvo taip” ...............................   376 p.
1962 — “Ne ta pastogė” ...........      408 p.
1965 — “Nebaigta knyga” .......... ........... .._.........   428 p.

1977 m. visos trys knygos buvo apjungtos į vieną tomą 
ir išėjo “... o buvo taip” vardu, 30.000 tiražu.

1968 — GRETIMOS ISTORIJĖLĖS. Memuarinių pasakojimų 
knyga. 130 pusi., tiražas — 15.000.

1971 — PASKUTINĖ KŪNELIO KELIONĖ. Romanas.
274 pusi.; tiražas — 25.000. ««1 f*.ji

. Simonaitytė planavo dar dvi knygi parašyti. Kiek teko 
nugirsti, vienoje ji norėjusi mūsų dvangeliškus kunigus api
būdinti, antrąją ji ketino “Seno gyvenimo nu o taigos” pa
vadinti ir buvo užsimojusi aprašyti vtfkiškų^vąrfn^tų, gy 
venusių Klaipėdos krašte, gyvenimą. Į jos apimtį turėjo įeiti 
apysakos “Berte Mertinienė”, “Muršteinąs”, -“Piemenukai” ir 
“Maldos” (Raštai VI — Apsakymai — p. 378/435). Bet prie 
to ji nebepriėjo.

3. IEVA SIMONAITYTĖ, TAUTIŠKAI NUSISTAČIUSI 
MAŽOSIOS LIETUVOS RAŠYTOJA?

Lietuvos nepriklausomybės laikais Ieva Simonaitytė pa
rašė tris veikalus. Berengdama pirmojo' Mažosios Lietuvos bui
ties romano Aukštųjų Šimonių likimo” leidimą, ji turėjo rei
kalo su Švietimo Ministerijos Knygų leidimo komisijos pirmi
ninku Liudu Gira. Pastarasis atsinešė Į autorę labai teigiamai, 
iškėlė jos manuskriptą į “šedevrus” ir daug prisidėjo, kad 
ji laimėjo pirmąją Lietuvos valstybinę literatūros premiją. 
Bet vos Simonaitytė pasiėmė trofėjos pinigus, kai Knygų lei
dimo komisijos pirmininkas jai prisistatė ir saldžiais liežuviu 
švepliojamais sveikinimais ir ateities pažadais mokėjo iš još 
pasiskolinti beveik visus kaip tik gautus pinigus. Tada jis 
visą “paskolą” su draugais ir draugėmis prauliavojo ir pra
gėrė iki paskutinio cento. ,

Kai atėjo “paskolos” grąžinimo diena ir Si modai t y tė at
vyko į Knygų leidimo komisijos patalpas atsiimti pinigus, 
Liūdo Giros nebuvo. Kiek kartų ji ir begrįžo į Ministeriją — 
pirmininko vis ir vėl nerasdavo'. Kuomet ji įeidavo pro prieš
akines, jis išeidavo pro užpakalines duris. Galų gale atkak
lioji lankytoja pradėjo savo reikalą pasakoti įstaigos tarnau
tojams. Šitie buvo šokiruoti Sinio'naitytės naivumu, jos ne
žinojimu, kad jų šefas yra pirmas Lietuvos girtuoklis ir daž
nas aferistas. Įdavus jam kartą pinigų, nebesą nė mažiausios 
vilties jų beatgauti. Iš tarnautojų išgirdo vyriausybės nariai, 
išgirdo ir ministeris pirmininkas J. Tūbelis apie Giros naująjį 
“pokštą”. Tūbelis, vienas gabiausių Eurdpos finansų valdy
tojų, išlaikęs Lietuvos litą tarptautinėje finansų rinkoje pil
noje aukštumoje, nepaprastai taupus žmogus, nežinia ko pa
veiktas, išmokėjo literatūros laureatei jos pratraldytą pre
miją antrą kartą.

(Bus daugiau)

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

Dr A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL liečia l!>05 
inetų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

ausirūpimmą------------------------------------------- $8.00
br. K. J. Gussen — DA.NTYS, jų priežiūra, sveikata ”ir 

grožis. Kietais viršeliais______ i_________
MfnkštsSs viršeliais, tik •_____________

Dr. A. J. Gmsen — KYjKSTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik 

* . . ■ - i t t f * t «į l
Galima taip pat iižsakyti paštu, atsiuntus čekį arba

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI persiuntimo išlaidoms.

>4.00
$3.00

$2.00

So. HALSTED ST U CHICAGO, IL GOSO*
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A. VALATKAITIS '

VLADAS PUTVYS IŠ ARTI
(Tęsinys)

Vladas Putvys

Nežiūrint Putvio augštos kil
mės ir augštų pareigų šaulių 
Sąjungoje, jis buvo netik kuk
lus savo elgesiu su kitais žmo
nėmis bet ir šimtaprocentinis 
demokratas.

Atsimenu, • kartą atlikęs tar
nybines pareigas, beldžiuosi į 
Putvio kabineto duris. Niekas 
neatsiliepia. Manau, gal kur nors 
dar raštinėje su kuo kalbasi. Dar 
beldžiuosi. Palaukiau kiek, pas
kui einu jieškoti jo raštinėje. Su
sitikęs kaž kokį šaulį, klausiu: 
j — Ar Putvinskis jau išėjo na- 
ijio?
į — Ne, šiandien Jo eilė budėti 
prie telefono.
r,— Ąr ir Sąjungos viršininkas 
privalo^ budėti prie telefono? — 
nustebęs paklausiau.
f — Pas mus visi iš eilės budi. 
Budi visi tarnautojai, nuo raš
tininkų iki skyrių viršininkų ir 
paties Sąjungos viršininko imti- 
naii Tokia yra Putvinskio valią, 
— paaiškino man tasai šaulys.
< Nuėjęs, į : budėtųjų kambarį, 
tikrai' radau Pūtvį besedinti prie 
telefono, berūkantį savo riestą 
pypkelę ir beskaitantį laikraštį. 
Prisistatydamas atraportavau. 
Išklausęs raportą stovėdamas, 
padavė ranką ir pasikvietė atsi
sėsti. Pasiteiravo, ar jau valgiau 
pietus-Pasakiau, kad ne.
i — Eik čia pat į apačią ir pa
valgyk. Paskui ateik pas mane. 
Gerai kad būsi čia, nes šiandien 
budžių ir jei nieko ypatingo ne
bus;' nuobodū ’būti vienam.

Taip ir -padariau.
ę Prašnekėjome kelias valandas 
įr. besikeisdami tabaku, prirūkė- 
the gerokai dūmų budinčiojo 
kambaryje.
^Staiga suskambo telefonas. 

Putvys pakėlė ragelį. Po keletos

pasikeistų žodžių, jis paėmė di
delį lapą popieriaus ir pradėjo 
priiminėti ilgiausią šifruotą tele
fonogramą.

— Iš lenkų fronto... — sus- ■ 
nabždėjo Putvys.

Mat tuo metu šauliai kaž kur 
su lenkais kovėsi.

Telefonograma tikrai buvo ii- ’ 
ga ir nesimatė, kada Putvys bai- ; 
gs ją priiminėti. Aš ir pasirūkiau ‘ 
ir laikraštį peržiūrėjau, o šiltai , 
prikūrentame kambaryje užsi- • 
norėjau ir miego, juo labiau, kad . 
ir po blogai miegotos nakties ■ 
traukinyje jaučiausi nepailsėjęs. į 
Matyti tą pastebėjo ir Putvys j 
Trumpam pertraukęs telefono"» 
gramos priėmimą, jis patarė man j 
eiti miegoti į poilsio kambarį. «

Nebepamenu, ’kas man anais" 
laikais buvo, prisiminęs, kad Put- j 
vys esą nusigręžęs visai nuo re 
'igijos. Bet ir šiuo atveju Putvys 
mane sykį nustebino.

Buvo gražus lapkričio (1920 j 
m.) sekmadienio ankstyvas ry'! 
tas. Saulutė švystelėjo į poilsio i 
kambario langą, kur aš tik pa^; 
budau kietokoje kariškoje lovo 
j e. Užmerkiau akis ir taip dar 
norėjosi po karine antklode pa
gulėti. Kažkas pajudino mane už 
peties. Žiūriu, gi Putvys žadins 
mane.

— Ar dar neišmiepojai?—klau 
šia manęs Putvys. — Juk pra.' 
miegosi mišias. Kelkis ir tuoj 
ateik į mano kambarį, eisime į j 
įgulos bažnyčią.

Manau sau, visai 'kaip mano 
tėvas, kai buvau mažas berniu- J

Winnipego miesto centrinė gatvė.

suotinas skyrių (rinktinių) va
du keliu dienu suvažiavimas, ku- v C v 7

ris turėjo baigtis jau kitų metų 
sausio bene 2-rą dieną. Suvažia
vome visi. Peržvelgtas buvo vi- 
sas Šaulių Sąjungos darbas nuo* 
pat įsikūrimo su pranešimais iš 
vietų, paskaitomis ir diskusijo
mis ir gana plačia ir įdomia dar
botvarke. Gana įdomią paskai- 
taą, atsimenu, paskaitė mums 
maj. Zaskevičius. Visi pietavome 
valgykloje. Putvys tada tikrai 
buvo labai užimtas ir negalėjau 
su juo susitikti kaip visados, Eet 
jis vistiek besibaigiant pietums 
priėjęs prie manęs ' nepamiršo 
priminti, kad būtinai eičiau su 
visa skyrių (rinktinių) vadų ir 
centro pareigūnų grupe bendrai 

? nusifotografuoti pas;netoliese 
j esanti fotografą.

kas dar, kai pažadindavo kelte i darėme. Nuotraukos ^rsiqe.Bu-
sekmadienį eiti mišių išklausyti Į

Pašokau, nusiprausiau ir. grei
tai apsirengęs nuskubėjau pas< mas 
Putvį. Jis stovėjo prie lango ir j ^priklausomos Lietuvos laikais 
trauke savo pypkeles dūmus. 1 visą laiką buvQ Aųzėjųje, 
laukdamas manęs. ^gg skyriuje. Tokjią pat riuotrau

Nuėjome į Įgulos bažnyčią 
kaip;, tik laiku, ttioj . išėjo ;ir kū-į. 
nigas mišių laikyti. Žmonių bu
vo maža, bažnyčioje, nes tai ne
buvo sumos laikas, o kaž kas, 
apie 9 vai. ryto. Maldaknygių, 
tiesa, neturėjome, nei jis nei aš., 
tačiau man buvo įdomu stebėti

vo užrašas: ‘Lieti^os'^Šaųliu Są- .;LTę- J s
jungos Skyrių VždiįAsuvažiavi-

1920-21 m-’f -Ši-nuotraūka

ką NKVD kratos metu Kaune 
Uš manęs atėmė. Bet jei k__ __
tas šias eilutes
turi, labai prašau atsiliepti1 

“Tremties Trimito'’ Redaktoriaus 
vardu, ši nuotrauka verta būtų 
atspausdinti mūsų spaudos or-

Putvį,’ kaip jis susikaupęs, nei Į ganė, kaip istorinis dokumentas, 
nepajudėdamas, sekė mišias- Per* rodantis anų laikų LŠS visą va- 
pakyįėjimą drauge su manimi Į dovybę. 
priklaupė vienu keliu ir palen
kė galvą. Tuo momentu pajutau 
pasipiktinimą kalbomis, kad Put-, 
vys nieko su religija bendro ne 
turi...

Po mišių, valgykloje, abudu 
išgėrėme dar arbatos ir Putvys, 
tą sykį, sakėsi skubąs namo, pas 
fbimą. Patarė man pasidairyti 
po Kauną ir vakariniu trauki
niu grįžti į Mažeikius.

Tuoj po Kalėdų 1920 m., Kaū- 
ne buvo šaukiamas pirmas, vi-

Darbai darbais, bet nebuvo 
pamirštas ir Naujųjų Metų šutu 
kimaš. Naujuosius Metus su vy
no stiklu (jokios degtinės ar 
alaus!) ir kukįįa arbatėle, bet, 
vis dėlto, su šokiais (buvo kau
niškės šaulės) ir menų programa 
sutikome 
Kaune.

Vėliau 
rinktinę.

Liaudies Namuose,

teko persikelti į kitą 
Bet kai tik nuvažiuo-

J. GIRDŽIūNAS

BUVUSIO KAREIVIO ODISĖJA

SIUNTINIAI Į LIETUVA l
MARU A NOREIKIENŽ {

f
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių, 4

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ g

< T’ Cosmos Parcels Express Corp.
\ MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
r’■ 2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 * TeL 925-2737

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

« BtFESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN. B-S^ Reglrtruobu vskrtlnlnksji

Gimiau ir augau kaime. Iki 
kariuomenės augau tėviškėj ir 
dirbau visus ūkio darbus. Pa- 

. vasarį padirbęs iškeldavau gies
mininkams varnėnams inkile- 

j liūs, saugodavau gandralizdį, 
kad padauža gandriukas neplas- 

. telėtų iš lizdo ant žemės; su vie- 
j verrėliais ankstyvą rytmetinę 

■ giesmę traukiau, o rėksnės pem- 
' pės buvo ar‘ojo palydovės. Pri- 
: simenu gražius ir kvepiančius 
i L’etuvos < rugių ir vasarojaus 
į laukus, žiedais pasipuošusias pie

vas, papievius ir pamiškes. Na
* mų palangėse kvapnias darželio 

gėles: vešlius bijūnus, žalias rū
tas, daugiaspalvius jurginus, 
aukštastiebius gvardikus, apva- 
lapes nasturtas, vargšes našlai
tėles ir dar daug kitokių gėlių,

Man nebuvo lemta ilgai gro
žėtis gražiąja Lietuvos gamta. 
1940 metais kovo 1 dieną buvau 
pašauktas karinę prievolę atlik
ti ir paskirtas į Šarvuočių rinkti
nę, kuri buvo Radvilišky. Iki

davau į Kauną, visados privalė- lavas. Širdis, berods, sustojo mo- j 
mentui ir plakus. Nepaprastas 
skausmas sudiegė kiūtinę. Nors 
niekas nieko ir nepasakė, bet' 
man pasidarė aišku: mirė Put-: 
vys. Darbas tą dieną krito iš. 
rankų ir daug mėnesų praėjo,: rusij okupacijos pyliau koją mo- 

- v e ’! karnoj kuopoj, o rusams, okupa- 
ek buvo visus priblokškusi mū- į vnjs LįetUVą, rugpiūčio 23 dieną, 

mus išvežė į Kėdainių apškr. ae
rodromą statyti Radviliškio, gra
žias, mūrines, keturių aukštų 
kareivines, turėjome užleisti “iš 
laisvinto] ams”. Svečiai išvarė 
šeimininkus.

Prie aerodromo nebuvo leng- 
tautai, Dovana tokia, kurią tau J va dirbti, reikėjo sunkiai prakai
tams Dievas su teikia gal tik po; tuoti. Po sunkaus darbo aero-

davau pasimatyti su Putviu, kaip1 
jis to pats norėjo.

Kažkas tačiau įvyko tarp LŠS 
vadovybės ir Krašto Apsaugos 
Ministerijos. 1921 ar gal jau 1922 
metais, gerai nebeprsimenu, 
Krašto Apsaugos Ministerija lai- . 
kinai nutraukė Šaulių Sąjungai 
kreditus. Kelis mėnesius padir
bėjau be algos. Bet aš juk turė
jau išlaikyti motiną ir jauname- 
tę *seserį. Noromis nenoromis 
turėjau pereiti .kiton žinybonl, 
dirbti. Vėliau atsidūriau Kaune-

Laikui bėgant, Šaulių Sąjun
ga išaugo į labai stambią orga
nizaciją. Nejučiomis į ją pateko 
ir kiek įvairesnio plauko žmo
nių. Atsirado ir intrygų. To pa
sekmėje if toks, kantrus ir to.Ię;- 
rantingas žmogus kaip Putvj’š.- 
kantrybės pritrūkęs, iš.', akty
vaus darbo if-sis savo pareigų 

■pasitraukė. Patylomis, vienas po 
kito .daug j 
galiniai pasitikėjusių žmonių 
taip pat pasitraukė. Buvo .pikta 
ir skaudu, kad Putvys, kųris'.sūi

&ol šauliai vėl atgavo nuotaikas, • ĮIamoj kuopoj, o rusams okupa- 
ti<' ’ ............................ ' ■ ‘
su organizaciros tėvo mirtis. į 

i
Pažvelgus praeitin, prisiminus j

Putvio asmenybę ir visus jo dar į 
” ; bus, kuriuos neįmanoma trum- j 

į pame rašinyje peržvelgti, ten-} 
ka pasakyti, kad Putvys buvo re J 
ta Apvaizdos dovana lietuvių Į

vieną per šimtą metų.
(Iš Kario)

tuoti. Po sunkaus darbo aero
drome, lapkričio 1 d., išvežė j 
Vilnių ir paskyrė j puskarinin
kių mokyklą- Ją baigus, 1941 m. 
gegužės 15 d., išvežė į Varėnos 
paligoną. .; r; ■» . <‘j

Varėnos paligone patekau taip, 
kaip į pragarą. Klėmės 5 vai., 
o gulėme 11 vai. 30 min. Be ka-

. . LEOPONAI ir tifonai

Japonijoje, netoli Osakos esan 
čio Nišinojimo's miesto zoolo- 

į gerbusiu ir juo be- gijos sodo mokslininkai sukryž- _ 
mino leopardą su liūtu. Gimė ro mokslo mus švietė ir lavino 
žvėris, pavadintas “leoponu”. marksizmo-leninizmo paskaito
ms zoologijos sodas dabar turi mis ir azijatiška dresūra. Gy- 
penkis “leoponus”. Pavykęs ekspenome apgailėtinose sąlygbse 
perimentas davė mokslininkams i ir nekultūringų žmonių prieglobs 
mintį Įtraukti į programą ir tig-; ty- Valgyti gaudavome sriubos ir 
ra. Buvo, sukryžiuotas tigras pa- žuvies, kurios būdavo tik stam- 

“leopono” patele. Jeigu būs kaulai. Viršininkų buvo 
bandymas pavyks, tai laukiama! ^aug, bet pats niekingiausias

i avauireL,* . s-
kas ska? J’kure S1^ ’sugde

: Jrjneišnąikinamdmis raidėmis įra 
•^e Šaūlių;‘Sąjling^.į- atšikūrusios 
Lietuvos istoriją,. turėjo- pasi
traukti.

Tąčau intrigantai, kas jie be
būtų, turėjo pasitraukti atgal i 
savo tamsius urvus ir jų net var
dai liko pamiršti. Bet Putvio as
muo negalėjo būti ir niekados 
nebus pamirštas. Ir štai, vėl jo 
vardas sužibo kaip skaisčiausia 
žvaigždė Šaulių Sąjungoje. Put
vys vėl grįžo į savo postą. Prie 
jo iš naujo vėl prisijungė kiti, 
senieji ir naujieji šauliai ir šau
lės. Darbas vėl virte užvirė.

Bet, štai karta važiuoju rytme 
tį autobusu į darbą pro LŠS cen 
trą ir matau ant Šaulių Sąjungos 
namų balkono juodas gebulo vė

tinas su “
; niekingiausias 

buvo, mulas, politrukas Maci
jauskas. Niekingesnis net ir už 
rusus. Jis buvo korpp politru ; 
kas ir mėgdavo, kad jam repor- 
tuotum bėgdamas.

Birželio 22. dieną, jau karui 
: prasidėjus, mes visi šlapi pylė- 

leoponai” paradinę' rikiuotę, o rusų 
savo išvaizda panašesni į leopar- : lėktuvai skraidė ir šaudė iš pat- 
dus, negu į liūtus, nors jų kailis rankelių. Pa, paradinės rikiuo> 
kaip liūtų, su labai silpnu leo- tės nuvedė į Merkį maudytis ir 

pardo piešiniu. ------------------- ;----------------------

jauniklių, būtų perpus tigrai, 
vienu ketvirtadaliu — leopar
dai, vienu ketvirtadaliu — liū
tai. šiuos žvėris mokslininkai ke
tina vadinti “tiponais”. Tai bus 
pirmas pasaulyje tokios rūšies 
sutvėrimas.
-. Gimę Japonijoje

— Krentant kainoms, Meksika 
sumažino naftos gamybą.

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 parašyt apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kaBą. Jis makėsi kartu su kvt. Jarafian ir prof. K. 
Būga pa3 geifatMus HsrtmeCio pradžios kaUftfnkus, 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

imerkė į vandenį, kad atvėsta
me. Grįžę į palapines radome 
ias užmaskuotas. Politrukai aiš
kino, kad vyksta didžiuliai ma
nevrai, o vėliau pranešė, kad 
• 000 rusų lėktuvų bombardavo 
Vokietiją.

Iš biiželio 22 j 23 tą naktį, pri
kėlė mus iš miego ir išvedė Vil
niaus link, užimti fronto liniją ir 
sulaikyti vokiečių armiją. Kiek 
/ienam išdavė po 5 kovos šovi
nius, tur būt, tikėtasi, kad su 
dek rusiškų šovinių galima su- 
aikyti vokiečių armiją. Mums ' 
žygiuojant per Paluknę vietos 
gyventojai pašnibždomis prane
šė, kad greitai čia bus vokiečiai. 
Mes lėtiname žingsnius, o poli
trukai ragino, kad skubėtume. 
Jiems atsakėme, kad esame išal
kę, ištroškę ir pavargę. Išžygiuo
jant iš Varėnos paligono neda
vė nei valgyti, nei gerti. Nega
vome jokių medicinos priemo
nių, nedavė nei tvarsčių sužei
dus apsirišti. Aš pasiėmiau pa-< 
klode vietoj tvarsčių, jeigu būtų 
reikalinga, ją suplėšus apsirišti. 
Diena buvo nepaprastai .karšta 

. ir tvanki, o mes žygiavome' Visi 
šlapi; marškiniai žliūgo'ant į mū
sų nugarų.

Pavakare, už Palulmės, prie 
miškelio pasivijo vokiečiai ir pra 

. sidėjo kautynės. Po trumpų vo
kiečių ir rusų kautynių, mus pa
ėmė j belaisvę. Vokiečiai vertė 
mus bėgti ir mes bėgome -ką tik 
pražygiuotu keliu iki Paluknės. 
Paluknėj radome apie 200 lietu
vių belaisvių., .Vokiečiai davė 
vieną džiovintą silkę ir duonos; 
davinį suvalgęs, atsigėriau van
dens ir atsiguliau.'Rytą visus, iš
varė'į Valkininkus. Pakely ra
dome daug;nušautų lietuvhį;Jiš 
ūkininkų pasiskolinę kastuvą 
juos palaidojame. Valkininkuose 
buvo apie 2000 lietuvių belais
vių- Čia atskyrė politrukus ir nu
sivedė. Valkininkuose išbuvome 
tris dienas. Vietos ūkininkai=ye- 
žė vandenį ir girdė mus, ištroš
kusius. Gailestingumąpatodė vo
kiečiai, nes dvidešimčiai asme
nų davė bonką vyno ir po dešim 
tį cigarečių.

=,Iš Valkininkų pasiuntė į Vil
nių. Vilniuje patalpino išnipiš- 
kio kareivinėse, čia jau gavome 
sriubos - ir kitokio maisto davi
nį. Tuoj' išdavė ginklus ir pra
dėjo siųsti į sargybą! PetruliayO- 

•me gatvėse; saugojome tiltiis, 
sandėlius ir pastatus-, Lenkai

(Nukelta į penktą puslapį)

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir įmoksią 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Štankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V<

: Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
j M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės Ir A. Varno 

* • kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kamuoja tik $3.

• DAINIŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tan- 
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų

g šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan- 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 

$įbei užkulisiais. Studij'a yra 151 pusi., kainuoja $2.

Č
• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy

tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVISKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vittfvardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Laba! 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

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

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesuprai- 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n» 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už Žmogaus teisei. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

> SATYRINĖS NOVELES, M. ZoaČenko kūryba, 7. Valaičio 
vertimai. 200 p*L knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2,

Knygoi gaunamo! Naujienose, 173* So. Halsted St., Chicago, 
DC 60608. Užsakant pušta, pridėti 3oicr| >er«trsSmo lUridom*.
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Privalome atsispirti spaudimui
šiomis dienomis visi Amerikos lietuviai, besisieloju

sieji Lietuvos nepriklausomybe ir demokratine josios san
tvarka, išgyveno patį didžiausią spaudimą. -Susidarė 
Įspūdis, kad staigiai atsiradusios jėgos Amerikoje viską 
iš pagrindų išgriaus, ilgametės lietuvių viltys buvo ir yra 
tiktai savjonėmis, ir kad tos nežinomos jėgos, iki šio meto 
nieko nepadariusios, iš Kalifornijos užguls visas lietuvių 
kolonijas ir padarys tai, ko iki šio meto niekas nepadarė.

Okupantas sutraukė nepaprastai dideles jėgas, gerai 
suderino savo propagandinius žingsnius, išleido milžiniš
kas sumas pinigų, bet viską paliko toje pačioje vietoje.

Skuodis, kaip sėdėjo Mordovijoje, taip ir toliau tebe
sėdės; propagandistai kaip apgaudinėjo Amerikos lietu
vius, taip ir toliau apgaudinės; Kalifornijos komitetas 
kaip nieko nepadarė, iki šio meto, taip nieko nepadarys; 
o Įvairūs frontininkų vadovaujamos Bendruomenės ko
mitetai kaip ieškojo būdu iščiulpti iš Amerikos lietuvių 
galimai daugiau pinigų, taip jie Įvariais būdais tuos pi
nigus spaus iš lietuvių. Gaila, kad keli mūsų tautiečiai, 
iki šio meto mokėjusieji atskirti pelus nuo grūdų, pateko 
ant meškerės ir jaučiasi Įsipareigoję išreikalauti iš orga
nizacijų pasižadėtos finansinės duoklės.

Kiekvienas Amerikos lietuvis privalo žinoti, kad jis 
neprivalo duoti organizacijos pinigų, jeigu jam nebuvo 
duota laiko atsakingame organizacijos posėdyje pasiū
lymą apsvarstyti ir gauti reikalingą pritarimą. De
monstracijos organizatoriai nedavė laiko tvarkingai nu
tarti, tai ten buvusių atstovų tylus pritarimas jų neįpa
reigoja švaistyti organizacijos pinigus. Jie gali duoti savo 
asmeniškus pinigus, bet neprivalo duoti organizacijos 
pinigų. -

Pirma, negu duoti lietuviškų organizacijų doleri, 
reikia išaiškinti, kokios čia buvo išlaidos. Pati svarbiau
sią šios Vytauto Skuodžio Įvykusios demonstracijos dar
bą atliko senatorius Frank Savickas ir aldermanas Frank 
Brady. Jiedu susižinojo su Chicagos savivaldybės tary
bos nariais, oficialiai gavo jų pritarimą ir pravedė per

$48.00 
moo

$45.00
$24.00
$ 5-00

M. ŠILEIKIS Waukeganas

ir ALTo per visus metus skelbiamų žinių. Jie žinojo, kad 
ALTo pirmininkas kreipėsi Į Valstybės departamentą, 
prašydamas išlaisvinti Skuodį, Amerikoj gimusį lietuvį.

Senatorius Savickas ir aldermanas Brady atliko patį 
didžiausią šios demonstracijos darbą. Esame tikri, kad 
nė sen. Savickas, nė aid. Brady už savo triūsą nepaėmė 
nė vieno cento. Jeigu kuris nors bendruomenininkas būtų 
siūlęs duoti jiems kokį kyšį, tai jiedu būtų atsisakę. Jiedu 
būtų Įsižeidę. Jiedu tiek daug visokių darbų atlieka, kad 
vienas daugiau — nieko jiems nereiškia. Jie jaučiasi pa
tenkinti, kad pajėgė padėti pavergtiems lietuviams.

Chicagos miesto centre ruošiamą demonstraciją rei
kėjo išgarsinti. Už garsinimus jie turės mokėti laikraš
čiams. Kitakalbiams laikraščiams garsinimų jie nedavė. 
Jie nutarė duoti garsinimus tiktai Draugui. Naujienoms 
jokio garsinimo nedavė. Bet Skuodžio reikalą Naujienos 
geriau išgarsino, negu Draugas. Apie sen. Savicko ir 
aid. Brady suruoštą demonstraciją Naujienos daugiau 
pranešė, negu frontininkų kontroliuojamas Draugas. Bet 
Naujienos yra Įsitikinusios, kad Skuodžiui laisvė labiau 
reikalinga, tai sąskaitos už garsinimą niekam nesiųs. Kiti 
lietuviški laikraščiai neturėjo laiko garsinti, nes viskas 
buvo daroma paskubomis. Išeidami kartą Į dvi savaites, 
jie negali garsinimo tuojau Įdėti. Kas Draugui garsi
nimą davė, tai tas tegu išmoka. Jokia kita organizacija 
neprivalo tokio garsinimo mokėti, nes organizacijos val
dyba nebuvo Įpareigojusi atstovo mokėti kitų padarytas 
išlaidas.

Mums atrodo, kad padaryta klaida — reikalauti vien 
Skuodžio laisvės. Skuodis yra tiktai vienas lietuvis, rusu 
nuteistas ir išsiųstas Į Mordoviją prievartos darbams. 
Tuo tarpu lietuviai žino, kad nuteistų ir neteistų lietuvių 
yra ne tik Sibiro šiaurėje, bet lediniuotame pakraštyje 
ir Įvairiose sunkaus klimato vietose. Rusai gali paleisti 
Skuodį ir užčiaupti laisviems lietuviams burnas, kaip jie 
padarė su Kudirka.

Negalioja argumentas, kad Skuodis yra Amerikoje 
gimęs. Sovietų Sąjungos prievartos darbo stovyklose yra

A. SVILONIS

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIS 
VLIKO SEIMĄ

P"ieš kiek Jaiko n-ane pasiekė 
Lietuvių Fron o bičiuliu politi
kos žurnalas “I LAISVę-’, skir
tas š m. balandžio mėnesiui. JĮ 
šiuo metu redaguoja klevelen- 
d iškis Vacys Pociūnas. Kas ma
ne nustebino, kad jame šalia gan 
rimtu ir skaitančiai visuomenei 
Žinomu raš’nių. bene
ant-nov). atspausdintas Rimvy
do pliažo aprašymas VLIKo sei 
nao, įvykusio 1980 m., Toronte, 
Kanadoje Tai joks ob'ektyvaus 
autonaūs rąŠrvc. o tik grvnas 
n<pkm:jn',s VLIKo, jo veikėjų 
ir ū) pi-mmirko.

Jis ’'-•čo, kad VLIKas turi tik 
kažkokius mistinius mandatus. 
Skaitant šį aprašymą, jei rebū 
lu Rrtvvdo Šliažo parašo, tik
rai, reiktu įtarti- kad ii parašė 
vienas iš tų, mūsų tautos išga
mų: Alseika, Jakutis ar Mikuc
kis, kurie savo raštais binuriau- 
siai niekina VLIKą ir jo vado
vus. „

Kiekviena pozityvi kritika yra 
’’eikalinga, bet netokia, kokią 
R. Šliažas parašė- Kas dar la
biau kelia nusistebėtimą tai, kad 
toks aprašymas minėto seimo 
yra frontininkų atstovo, kuris 
seime nieko pozityvaus nepas- 
’ebėjo.

Redakcija skelbia, kad ji atsi
ribojanti nuo tokių rašėjų raši
nių, kurie nors pasirašo pavar
de, slapyvardžiu ar inicialais ir 
kad jų daromi pareiškimai nebū
tinai reiškia redakcijos nuomo
nę. Bet gi, atrodo,’ kad R- Šliažūi 
toks jo rašiniui pritarimas buvo 
duotas, nes prie n‘o, tokio atsiri
bojimo prierašo nėra. Bet ir toks 
atsiribojimas ne visada yra pa
teisinamas. Ypač tada, kai re
daktorius leidžia jo redaguojama 
me žurnale kitus užuominomis 
bei bendrybėmis šmeižti, juos 
niekinti, arba asmeniškas sąskai
das suvedinėti, pulti organizacū 
i as ar net mūsų laisvinimo veiks 
nius. Tokiais atvejais ir pats re
daktorius tampa pritarėju. Žino
ma, tokiais atvejais jis ne tik 
sumenkina žurnalą, bet padaro 
negarbę ir žurnalo leidėjams. 
Šiuo gi atveju padarė negarbę 
Lietuvių Fronto Bičiuliams, ku- 
~ie save laiko intelegenciįos eli- 
Mi. Toks R. šliažo rašinys paro
dė. kad “Į Laisvę” redaktoriui

darbui su Pasaulio Lietuvių Ben- 
druome- Gailą, kad nepaaiškino, 
ką jis supranta bendru darbu? 
Jei jis mano, kad Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite-

nės vadų turi būti taip supan
čiotas, kad be jų žinios net pa
judėti negalėtų, tai nėra bend
ras darbas. Bet iš kitos pusės, 
VLIKas niekad nėra pareiškęs, 
kad jis atmeta bet kokią LB 
paramą. O be to, reikia atsimin-

cėija, VLIKo įkurta atlikti spe
cifinius, tai yra, lietuvybės iš
laikymo uždavinius.Tat, ji ne
gali savintis tu funkcijų, kurias 
itl’eka Vyriausias Lietuvos Iš- 
lairvįninimo Komitetas, kuris yra 
musų pavergtosios tautos atsto
vybė.

Jis rašo, kad dr. K. Bobelis 
keliavo per pasaulį, kūrė VLI
Ko atstovybes ir įteikė tiį kraš
tų vyriausybėms memorandu
mus ir pranašavo greitą Sovieti- 
jos žlugimą. Tai kur čia dakta
ro nusikaltimas? Nejaugi R. Šlia 
žas laiko nusikaltimu memoran
dumų įteikimą? O kas dėl prana
šavimo, tokią pranašyste savo 
ausimis girdėjau iš V. Šakalio 
lūpų. Kodėl daktaras jo prana
šystės negalėjo pakartoti? Ir iš

trūksta nuovokos, ką spausdin
ai ir ko ne Tikrai, tdkie neobje
ktyvūs, šališki rašiniai nedaro 

Fronto bičiuliams.
šio žurna1© laidoje bene bus 

vienas iš svariausiu rašinių: 
‘Vieno* knygos paraštėje”. Tai 
\Tew Yorko, LFB sambūrio va
dovybės, balandžio mėn. 5 d., 
’uor0anizuofo dr. T. Remeikio 
knvqos “Opposition to Sovie*

I Rule in Lithuania 1945 — 1980”, 
ios viešas aptarimas, kuriame 

V-' Vaitekūnas, dr. Br. 
Neliekas. Gintė Damušytė ir 
p/Ventas Vladas šakalys. Jų 

Dacisakymai yra rimti, esminiai. 
x"iAiško~ nps^os, bei joje pas- 
‘cbėt; t'ūkurr?’ gerai paremti 
Statomis. Ypač rimtos kritiškos 
-<>s*abos Vlado šakalio. Jis pas
tebėjo š:os knygos silpnąsias pu
ses, kurios parodo, kad T. Re- 
meikis lyg būtų šališkas tikin
čiųjų atžvilgiu, prasilenkdamas 
su kaikuriais faktais. Be to jis 
įrodinėja, kad pasipriešinimas 
okupantui nebuvęs vientisinis. 
Tuo tarpu V. Šakalys tą griež
tai paneigė ir įrodinėjo, kad Lie- {
‘•uvos pasipriešinimas visą laiką viso, ar pavergtos Lietuvos by 
buvo irTebera vientisinis.Ir kon- lai būtų naudingiau, jei dak+a 
frontacijos religijos ir tautos rei
kalu visai nežinoma, nes tautai 
yra būtina abiejų veiksnių pa
galba. Tiesa, rašo V. Šakalys, 
kad pasitaiko nuomonių susikry
žiavimo, bet jokiu būdu ne kon
frontacijos.* - ' * i
/ Bet šalia šių vertingų pasisa
kymų, pareikšta ir abejonių dėl 
autoriaus pasinaudotų dokumen
tų, nes kaikurie kelia abejonių 
dėl jų autentiškumo.

Bet tai palikime, o grįžkime 
prie Rimvydo Šliažo VLIKo sei
mo aprašymo, kuris perdėm yra 
šališkas, kurį jis siekia kiek įma
nomai suniekinti, ‘šį aprašymą 
Jis vadina kritika. Kažin ar ku
ris rimtesnis “I Laisvę” skaity-. 
toj as ar Fronto bičiulis galėtų 
su tuo sutikti, kad -toks paškvi- 
linis aprašymas būtų galima va
dinti objektyviąja kritika. Toks 
aprašymas yra tikra gėda ir vi
siems Fronto bičiulianis.

R. Šliažas rašo, kad dr. K. Bo
belis, VLIKo pirmininkas, sei
mo metu savo kalba labai grei
tai parodė, kad įo pusėje nėra 
noro, nei geros valios bendram

ras nebūt važinėjęs?

Dr. K. Bobelis šmeižė LB-nėr 
žinomus jos veikėjus, kurie ne
va VLIKo veiklą trukdė. Jei 
daktaras tuos trukdymus parė
mė faktais, dėl ko 'nėra jokios 
abejonės, tai buvo tiesa, o ne 
šmeižimas. Juk negalima nutylė
ti ir nepasakyti mūsų* visuome
nei, kas trukdyV^riąusid Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto veik
lą. Kalbėtojai, '•—rašo jis — ban
dė Įrodyti sukta legalistine logi
ka, kad tik Vilkui priklauso po
litinio darbo monopolis ir visos 
organizacijos turi jam paklusti” 
Ir tai darė, kaip jis rašo, VLIKo 
advokatai. Ar toks jo pareiški
mas bendrybe, be jokių įrody
mų, nėra užgaulus advokatų įžei 
dimas? VLIKas nereikalavo ir 
nereikalauja jokios jam organi
zacijos subordinacijos, bet jis 
jų kiekvienos prašo paramos, 
kas kiekvienam lietuviui tokia 
parama turėtų būt savaime su- 
orantama.

kad juos visus išleistų?
Gabūs, gal ir samdyti, propagandistai padarė kelis 

nedovanotinus dalykus. Tuos reikalus, kiek laikas leis, 
aiškinsimės. Bet būtų labai gerai, kad ALTas padarytų 

o__ _ trumpą ir aiškų pareiškimą apie Kalifornijos komiteto
Chicagos miesto tarybą nutarimą reikalauti Skuodžio į mažiausia 300 Amerikoje gimusių ir sovietinės pilietybės | primintus įvykius. Šiuo klausimu aiškumą būtinai rei- 
laisvės. Apie Skuodžio likimą jie buvo girdėję iš VLIKo niekad neprašiusių amerikiečių, tai kodėl nepareikalauti, kalinga.

— Kongreso atstovas J. Fary 
pranešė, kad jis pasirašė ir Įtei
kė Atstovų Rūmams rezoliuciją 
Amerikoj ' gimusiam Vytautui 
Skuodžiui išlaisvinti.

— Sovietų spauda prašneko 
apie prez. Reagano skiriamas 
dideles sumas aviacijai ir neut
rono bombai.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

X.Y.

LIETUVOS SOVIETIZACIJA 
1940-1941 m.

(TęsinvsJ

1940 m. iiepcs mėn. 14 d., t. y., lygiai mėne
siui praėjus po Sovietų Sąjungos ultimatumo Lie
tuvos Respublikai, visoje Lietuvoje įvyko rinki
mai — balsavimai. Žinoma, kadangi visose rinki
mų apygardose buvo tiktai po vieną pasiūlytą 
kandidatų sąrašą, kurio kandidatų skaičius tiks
liai sutampa su apygardos renkamų atstovų skai
čiumi, ir tai buvo kiekvienoje apygardoje kaip tik 
“Lietuvos Darbo Sąjungos” sudarytas sąrašas, tai 
visur, visoje Lietuvoje, visose rinkimų apygardo
se tegalėjo išrinkti ii* turėjo išrinkti ir buvo iš
rinkti tiktai “Lietuvos Darbo Sąjungos” pasta
tyti kandjdatai, ir, būtent, jie visi nuo pirmojo 
iki paskutinio. Niekur nė vienoje rinkimų apy
gardoje jie jokio konkurento neturėjo. Iš tikrųjų 
šių monopolinių kandidatų “pasiūlymas” pats sa
vaime jau buvo tolygus jų išrinkimui. Balsavimas 
jų neišrinko, bet jų apriorinį išrinkimą arba, tiks
liau tariant, jų paskyrimą, tiktai a posteriori 
sankcionavo arba Įregistravo. Priešrinkiminiai 

-^--ai jr plakatų šūkiai ‘‘Balsuokite tiktai už 
Lietuvos. Ci. -bo Sąjungos kandidatus”, ‘‘Nė vieno 
balso liaudies priešams” iš esmės buvo bergždi, 
nes, nesant jokių konkurencinių kandidatų, iš vi
so nebuvo galima balsuoti už kitokius kandida-

tus, nė už tariamus “Liaudies priešus”, jeigu tik
tai tais “priešais” nebūtų buvę patys “Darbo Są
jungos” kandidatai. Tačiau šie šūkiai buvo aiš
kinami taip: kadangi esą vieninteliai ištikimi 
liaudies draugai — tai yra kaip tik čia pasiūlyti 
“Lietuvos Darbo Sąjungos” kandidatai, tai, esą, 
tasai pilietis-rinkikas, kuris nebalsuoja už šiuos 
kandidatus — vis tiek, ar iš viso neatlieka balsa
vimo akto, arba balsuodamas neįdeda i voką bal-’ 
savimo kortelės su šių kandidatų pavardėmis, tuo 
pačiu nepavesdamas savo balso tikriesiems “liau
dies draugams” ir jį žudydamas, tuo pačiu ati
duodąs balsą pasislėpusiems “liaudies priešams”.

Tad visos agitacijos pastangos buvo nukreip
tos į tai, kad žmonės būtinai balsuotu. Komunis
tam labiausiai rūpėju masinis paduotų balsų skai
čius. Tai buvo Įprastas sovietinės inscenizacijos 
metodas, reikalaująs, kad viskas visuomet vyktų 
vienbalsiai. Visi piliečiai buvo jjekami, ir susilai
kymas nuo balsavjmo' negalėjo būti nepastebėtas. 
0 kad piliečio dalyvavimas ar nedalyvavimas bal
savime būtų tvirtai užfiksuotas eventualioms iš 
to išvadoms padaryti, tam buvo panaudotas bal
savimo žymėjimas pasuose ar kituose asmens do
kumentuose. Smarkaus komunistinio statizmo ir 
laukiamo garsių ir baisių sovietinių NKVD-istų 
Įstaigų pasirodymo sąlygose visi žmonės, o ypač 
tariamieji “liaudies priešai”, kurie nė mažiausio 
“entuziazmo” tam, kas vyksta, neturėjo, bijojo 
nebalsavimo padarinių ir dėl pažymėjimo pase 
skubėjo Į balsavimo vietą ir balsavo. Tad balsavi

mas, sudaręs šių “rinkimų” komediją, buvo tikrai 
masinis.

Kaip liepos 16 d. paskelbė Vyriausioji Rin
kimų komisija, balsavo turinčių teisę balsuoti 
95,5i7<, o už “Lietuvos Darbo Sąjungos” kandi
datus (kitokių ir nebuvo) balsavo balsavusiųjų 
99,19G ; skundų jokių nebuvo paduota; tad visi 
pasiūlytieji kandidatai buvo “išrinkti”. Tiesa, 
Vyr. Rinkimų komisija nutylėjo, kiek iš šių “rin
kimų” buvo suklastota, kiek paduota kortelių su 
populiariu Melchioru Putele, kiek sugadintų ir t.t 
Pati Rinkimų komisija buvo sudaryta taip pat 
kompartijai vadovaujant ir Dekanozovui laimi
nant.

Šiąme laikotarpyje nuo 1940 m. liepos mėn.
5 d- Lietuvos republikos pavergimo proceso eiga 
ryškiai suintensyvinta. Visame nepaprastas sku
botumas. Matyti, to reikalavo Maskvos emisaras 
Dekanozovas ir kompartįja, nes jau viskas buvo 
paruošta paskutinėms išvądęms padaryti, ir šio 
proceso inscenizatoriai buvo Įsitikinę laimėsią. 
Liepos mėn. 5 <£ buvo paskebti rinkimai, liepos
6 d. paskelbtas rinkimų Įstatymas, liepos 1|-16 d.d. 
įvyko rinkimai, liepos 16 d. Vyriausioji Rinkimų 
komisija pranešė apie atstovų išrinkimą, liepos 
21 d. Liaudies seimas jau susirinko pirmojo po
sėdžio Kaune. Apie tai buvo paskelbta “Respubli
kos prezidento” liepos mėn. 18 d. aktu.

“Liaudies vyriausybės” aktai buvo tęsiami 
taip, kaip iki tol. Iš žymesnių to laiko “Liaudies 
vyriausybės” aktų, turinčių pelitinio pobūdžio,

pažymėsime liepos mėn. 13 d. Lietuvos šaulių 
Sąjungos likvidavimo Įstatymą, liepos mėn. 13 d. 
Karių amnestijos Įstatymą, liepos 16 d. Nepa
prastojo meto Įstatymą, liepos mėn. 20 d. Lietuvos 
Skautų likvidavimo Įstatymą. Tai gana būdingi 
sovietizacijos linkmei nužymėti'Įstatymai, tačiau 
pagaliau jie nebuvo perversminiai.

Svarbiausios lemiamu žygių problemos buvo 
orientuojamos jau ne Į Liaudies vyriausybės veik
lą, bet Į "Liaudies seimai Tasai seimas pasijuto 
esąs suvereninis, esąs Lietuvos šeimininkas, jos 
likimo sprendėjas. Jis pats toks pasijuto susirin
kęs, ir šitaip jo esmė buvo interpretuojama Komu
nistų partijos, spaudos, kuri jau aiškiai buvo ta
pusi komunistinė (kitokia spauda jau nebuvo to
leruojama), mitingų ir susirinkimą, kurie visi 
buvo komunistų veikiami ir prižiūrimi’, net pa- 
čos “Liaudies vyriausybės”, šis Liaudies seimas 
esąs Lietuvos steigiamosios galios reiškėjas. Ir 
tatai bus pagaliau pirmas ir lemiamas formalus 
konstitucinio perversmo Lietuvoje momentas.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK

SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJiyMOS"
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ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arija 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

>r> v darqjs
'irnvTOJAS <« CHIRURGAS

BUVUSIO KAREIVIO 
ODISĖJA

(Atkelta iš 3-čio puslapio) 

mūsų labai nemėgo ir dažnai ap 
šaudydavo, bet mūsų daliny su
žeidimų nepasitaikė.

Liepos vidury pradėjo leisti 
neribotomis atostogomis, bet 
greit jas sulaikė ir aš jomis ne
pasinaudojau.

Liepos 26 dieną išvežė į Aly
tų, o iš Alytaus pėsčius varė į 
Gardiną. Pražygiavome pro ei
lę miestų ir kaimų; praėjome ir 
pro Druskininkus. Pirmąją žy
gio naktį nakvojome miške, o 
antrąją, pas ūkininkus ant šiau
dų. Dzūkai neturtingi, bet labai 

« geri ir nuoširdūs žmonės. Ką tik 
jie turėjo nešė, maitino ir šel
pė mus. Apylinkės merginos, 
kur nakvojome, per naktį pynė 
gėlių vainykus; rytą mums išžy- 

1 giuojant, dėjo juos ant^ kaklų, 
o gėlių puokštes spaudė į ran- 

Dr. LEONAS SEIBUTIS kas. Pasiekus Gardiną, nors ir

VALANDOS: X—O d.rho diennmi. 
tau antra iečtadieuj 8—3 vU 
T*l.: 562-27V arba 54L2’t»

TEL. 233-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

OPTOMETRĮSTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrai 1—4 popiet.

Ofiso telefoną*: 776-2880, 
RozidenciiM t*l*L: 448-5545

F LOKID A

t

Laidotuvių Direktoriai

GubosA n tanas Rūkštelė

frazės, kaip ‘probleniarinis

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

fel 226-1344

Mažeikai Evans

Prostatos, inkstų ir slapumo 
lakų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
. ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. T«L 925-8063
/

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumų.

ANTANAS VILIMAS 
fa 376-1882 arba 376-5996

kelionės išvarginti, skambėjo 
mūsų lietuviška kariška daina: 
aGardino kalneliai sveikiname 
jus, ruoškitis^ drąsuoliai ginti 
Lietuvos”. Daina drebino seno
sios pilies kuorus, o žmonių mi
nia kaip jūra bangavo gatvėse: 
vieni susikaupę ir rimti, antri 
mosikavo rankomis ar skepetai
tėmis, o treti braukė ašarą.

Vokiečiai į Gardiną mus iš
siuntė tik trims savaitėmis, bet 
toje iškiloje išbuvome veik tris 
metus. Po trijų mėnesių štovyk- 

j lavimo Gardine, mus išsiuntė 
■Į kovoti su rusų partizanais. Su 

trumpais apsistojimais, perėjo
me per šiuos didesnius miestus: 
Slanymą (Slonimą), Lydą, Nau
garduką, Baranovičių, Nesvy
žius (Nesvyžius), Magilevą, Mins 
ką, Borisovą ir dar daug kitų 
miestų ir miestelių. Mums buvei 
nė buvo skirta Slanymas, jame 
ilgiausiai teko ir pabūti. Į pie
tus nuo Slanymo yra Žiūrovičių 
miestelis, o netoli jo bažnytkai- 

. mis. Prie to bažnytkaimio buvo 
pirmas mūsų susitikimas su par
tizanais ir iš mūsų bataliono žu-^ 
vo keletas kareivių, o prie Nau
garduko j. puskarininkis.

Naujelnės {Novjelnės) apylin
kėj, į pietus nuo Lydos, buvome 
apsisėtoję Deltuvos dvare. Tą 
dvarą valdė lietuvių kilmės 82

JUGOSLAVAI KRITIKUOJA SOVIETU 
IMPERIALIZMĄ

Jugoslavijos kompartijos mėn- pasaulyje: “Monopolizuodami in- 
raštyje Socializam (1981 ni. sau
sis) išspausdintos trys trumpos 
studijos, aštriai kritikuojančios 
sovietinę sistemą. "Rytų Europos 
šalyse vidinės problemos ne
sprendžiamos demokratiniu bū
du, rašo Nikola Penjovič. Tai 
privedė prie ypatingos padėties 
— konfliktų tarp komunistinių 
sistemų. Tose uždarose visuo
menėse neįmanoma normaliai 
informuoti piliečių apie padėtį i

metų dvarininkė. Ji pati save 
vadino lietuve, bet lietuviškai 
nekalbėjo.. Jos dvarą apiplėšda- 
vo banditai ir ką tik radę, vis
ką atimdavo, o kartais ir trobe
sius padegdavo. Mes neilgai, apie 
dvi savaites, buvome to dvaro 
apsauga. Toji dvarininkė mus va 
dino savo kariuomene. Ji įsakė 
savo tarnams papiauti kiaulę ir 
maitinti mus, o tas maistas prie 
vokiško davinio buvc didelė pa
rama.
Mums tą dvarą apleidus, jį vėl 

užpuolė banditai; tą senutę ge- 
"ckai apstumdė ir apiplėšę dva- 
ą-išVyko. Toji dvarininkė plė

šikams pasakė, kad kai ateis ma
no kariuomenė, tai jūs atsiimsi- 
ė, jie duos jums.

Dar šiek ti- k apie miestus. 
^Naugardukas ; ^ažus miestas, jo 
oilies griuvėsi- i ir kalneliai by
loja apie gars’ą praeitį. Jis lai
komas poeto Ad. Mickevičiaus 
miestu. Naugarduke yra kalne* 
lis, apie kurį vietos gyventoja: 
^asakc- o, kad jis žmonių ranko
mis supiltas. Mes buvome apsis
toję, porą kilometrų nuo mies
to, kareivinėse.

(Bus daugiau)

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos is WOPA, 
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 vaL ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: H E m lock 4-2413

T159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

✓

jį “Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTt 

Programos vodaja

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vaL p.p. 
iš WHS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telet 778-5374

PATS SKAITYK IR DAR KI- 
TUS PARAGINK SKAITYTI į 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS” I

» • *
* 4

formacijas priemones, biurokra
tai virsta-dvasiniais diktatoriais”. 
Biurokratiziioto propagandos 
aparato pagalba vedama nesi
liaujanti -perdėta indoktrinacija, 
prievarta brukama ideologija. 
Taip valdančios grupės pasiekia 
neribtftbs galybės ir ima pikt
naudžiauti savo valdžia.

Nuo bendrų Rylų Europos 
santvarkos bruožų Penjovičius 
pereina prie tiesioginės Savielų 
Sąjungos ir-jos satelitų kritikos:

“Šias ; socialis t i nes valstybes 
valdo- uždaros pa r Ii jos vadų gru
pelės. Su niekuo nęsidalindaini 
savo autoritetu ir nepripažinda
mi reprezentacinės sistemos, jie 
sugeba dideliu mastu manipu- 
liuoti visuomeninius veiksnius ir 
mases. Tai politinė sistema, ku
rioje svarbiausi nuosprendžiai, 
įskaitant ir karinę intervenciją, 
daromi uždarame ratelyje — 
partijos politbiure — nea.lsi- 
klausiant dem'dkf atinių repre- - 
zentacinių grupių. Tokioje sis
temoje įmanomi asmeninės am
bicijos įtaigoti sauvąliški veiks
mai, kurių pasekmių neįmanoma 
iš anksto nustatyti”.

Maskva tvirtina, kad Sovietų 
Sąjungos ir kitų komunistinių 
salių santykiai esą “ypatingi”. 
Tuo “ypriiingumu” remiasi vadi
namoji “Brežnevo doktrina”, pa
gal kurią sovietinė armija turi 
teisę žygiuot.} bet kurią šalį, kur, 
Maskvos nuomone, gresia pavo
jus “socialistinei sistemai”. Ju
goslavą'kompartijos centro ko
miteto- iprezidiųmo narys Milcš 
Minič griežtai atmeta tokius ar 
gumentus. Jis rašo: “Nei tokios

in
ternacionalizmas’, nei ‘gyvybinių 
saugumo interesų’ sąvoka, nei 
tariama teisė sauvališkai pakeis
ti vyriausybes kaimyniniuose 
kraštuose negali pateisinti inva
zijos, karinės intervencijos, lai
kinos ar nuolatinės okupacijos,

■ arba agresijos prieš jokią suve
reninę if nepriklausomą valsty
bę”. (žodžiai, kurie tinka ir, 
Lietuvai.)

i Visi trys autoriai laikosi nuo
monės, kad ginkluotų konfliktų 
tarp komunistinių šalių pavojus 
nenustcš didėjęs, kol Rylų Eu-' 
ropos valstybes ir ypač Sovietų 
Sąjungą valdančios grupelės ne
siliaus tvirtinusios, kad Sovietų 
Sąjunga tėra vienintelis teisin
gas modelis, “žiauri tikrovė” yra 
visai skirtinga nuo socializmo 
propagandos ir ideologijos, nes 
kai kuriose komunistinėse šalyse 
teorija prieštarauja praktikai, — 
tvitrina jugoslavų kompartijos 
ieoretikai. (Elta)

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

EUDEIKIS
i.
H

SADATAS RIMTAI 
ĮSPĖJO BEGINĄ

KAIRAS, Egiptas.— Preziden
tas Sadatas antradienį pasiuntė 
Izraelio premjerui M. Beginu! 
labai rimtą įspėjimą. Jis nori, 
kad Beginąs laikytųsi JAV-se 
duoto žodžio. Jis priminė, kad 
Izraelio duotas žodis buvo turi
mas galvoje ir "taikos sutarties 
sudarymo metu, o

šį ka^tą prezidentas Reaganas 
nutarė dar perleisti Izraeliui ke
lis greituosius lėktuvus, bet jei
gu Beginąs tą pažadą laužys, lai 
tada ir kitos valstybės gaus tuos 
pačius lėktuvus

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

The New-Way Apple Pie
VANCE FUNERAL HOME

JEAN VANCE ir GEORGE SO RIM

Aikštės automobiliams pastatyti

Ji.

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

TeL: 652-5245

. TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Here’t reaL homemade apple pie made a new way that'! 
fight, refreshing and chills in the refrigerator in about 2 hours. 
Thanks to a handy container of thawed Birds Eye Cool Whip 
non-dairy whipped topping, the pie filling is t fluffy mixture 
Of spices, chopped apple and pecans, and tart complement of 
lemon flavor gelatin. To make life easier, use a packaged crumb 
crust and eliminate all baking for this luscious pie.

An-ber Apple Pie
1-1/2

GAIDAS -DAIMID
SENIAUSIA £R DĖMIAUSIA LAIDOJIMO [STAIGA

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

IM

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

r

*354 So, HAJLSTED STREET TeL YArdi 7-1J11

I

I i

AMSULAMSC 
PATARNAVIMAS

TURIMI 

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO 

DALYSE.
i

s
I

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė, Cicero, AL TeL: OLympic 2-1004

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

s

Lietuvių

Ltidotuvių

Direktorių

!
I

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. T^L: LAfayette 3*3573

For constipation 
you’ll call it 

“The Overnight Wonder
Ever feel uncomfortable with your laxative? 

Then its time you tried the gentle medicine they 
call “The Overnight Wonder."

It's today's Ex-Lax* and it relieves the discom
forts of constipation by helping restore the body’s 
own natural rhythm. Try it tonight. You’ll like the 
way you feel in the morning!

Chocolated or pills. Ex-Lax is “The Overnight 
Wonder"
Take only as directed

2 
2/3 
1/4 
1/8 

2
1

GEORGE F. RUDMINAS
3319 Šo. ’LTTUANICA AVE. TeL: YArda 7-1138 -1131 |

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

cups coarsely chopped 
peeled apples (about 
2 medium)

cup chopped pecans 
baked 9-inch graham 

Z cracker crumb crust, 
pooled

1/2

package (3 oz.) lemon, 
flavor gelatin 

tablespoons sugar 
cup boiling water 
teaspoon Cinnamon 
teaspoon nutmeg 
cups ice cubes 
container (8 oz.) frozen
whipped topping, thawed ; ; , |

Dissolve gelatin and skgar completely In bofling water, : 
stirring 3 Minutes. Add spices and ice cubes and stir constantly 
until gelatin is thickened, about 2 to 3 minutes. Remove any 
unmelted ice. Using wire whip, blend in whipped topping; then 
whip until smooth. Fold In apples and nuts. Chill, if necessary, 
until mixture will mound. Spoon into pie crust. Chill 2 hours.
Garnish with additional apple slices, if desired.

2424 WEST, 69th STREET REpubEc 7-1211
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, P*Io« Hill*, DL 974-4411

philijpš - Labanauskas
M07 Sa UTUAN1CA AVĖ. TeL: YArib 7-3461

5 — Naujienos, Chicago, 8, I1L Thursday, August 20, 1981
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(R) Lietuvių Bendruomenės
_ pareiškimas

(R) Lietuvių Bendruomenė vieningai remia 
VLIKo pareiškimą, atsiribejantj nuo Lietuvos lais
vinimo reikalų pavedimo samdytai privačiai svetim
taučių bendrovei.

(R) LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
VADOVYBĖ

REGISTRUOTOS L. BENDRUOMENĖS I 
PIKNIKAS PAS ČIURINSKUS

Rugpjūčio 16 diena Marquette 
Parko, Cicero, Brighton Parko 
ir Indianos RLB skyrių nariai ir 
prijaučiantieji 12 vai. rinkosi į 
K. ir J. čiurinskų sodybą pik- 
nikauti.

ĮLs.-V iei^^. 'autobbsa 5
iš Cicero važiavo;-įtBrighton Par
ką ir ąlvyko'į Marquette Parką, 
kur pi^e parapijos bažnyčios su
rinko gėliautojus. Antras auto
busas atvyko į ę9-ąją ir Washte
naw gatvę. Prisėdo pilni autobu 
sai. Girdėjau, Marquette Parko 
autobuse buvo' net 11 viršaus. 
Taigi, du pilni autobusai — apie 
90 asmenų ir . apie 10 mašinų 
nuvažiavo. Indianos buvo apie 
50 narių. Tad’iš viso susirinko 
rpie j 50 asmenų. Išvykome 
11:30 vai.

Kai inuvažiavome, visi skubėjo 
užimtiisavo vietas prie parengtų 
stalų. 'Stalai sudėti sodybefs lan
koje, padengti staltiesėmis. Šei- 
mininkąi visus sveikino ir pa
linkėjo maloniai praleisti laiką. 

# ■ * * *
Apatiniame rezidencijos aukš 

te baras ir stalai, apkrauti mais
tu. Rikiuojamės į eile. Be šeimi
ninkų,i nemažas būrys vietos tai- 
kininkti. v

Meniu — trijų rūšių mėsos su 
įvairiais priedais, kavutė su 
aukštos kokybės pyragais, kurių 
mums Chicągoje netenka maty
ti. Puikus patarnavimas. Bare 
buvo galima gauti ką nors stip
resnio ;prie gerai parengtų pietų. 
Vaišinomės ir šnekučiavomės, 
dalinomės kelionės įspūdžiais.

Muziko Povilo Buikio orkest
ras grojo' ir linksmino svečius.' 
Prasidėjo šokiai. Protarpiais I

grojo ir lietuviškas melodijas.
Papietavus, mūsų R. Lietuvių 

B-nės vadovybė: kan. V. Zaka
rauskas. Ig. Petrauskas, Ig. Seru ; 
p:nas, M. Repšienė, inž. St. Du-; 
bauskas, Skopas, V. Pocius, J. • 

ir kitų] 
salione į 

Įjdsėilžjąvprir ajtajrŽ onįjanizaci- ] 
jos einamas akftiąliias.5 j

— Vytautas Navickas išrink- ( 
tas St. Petersburg© lietuvių fut- ‘ 
bolo komandos kapitonu, o rei-

. kalų vedėju — Paulius Vienžis. ■
— Dėkui D. Bubelienei iš B.oc~ Į 

fordo už $10 auką, atsiųstą kei-, 
čiant buto adrerą- ?

— Aug. Ašoklis, Cicero, III., 
patriotinių organizacijų veikė
jas, pratęsdamas prenumeratą t

\ parėmė Naujienų leidimą $10' 
auka. Dėkui už ją ir už nuolati- Į 
nę paramą.

— Inž. Jonas Jurkūnas iš M (ir. 
quette Parko, gerai žinomas vi
suomenės veikėjas, prie prenu
meratos prdėjo $5 auką. Dėkui. _

— Užpraeitą sekmrdienį Šv.
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje Marquette Parke ti
kintieji sudėjo $790 pagelbėti 
S.M.A. misijonisriams skleisti 
Jėzaus Kristaus Evangeliją. Kle
benąs dėkoja aukotojams (Biu
letenis rugp. 16 d.)

fUmal, — Pardavimui 
3t£AJL ESTATE FOR SALI

Namai, Žarai — Pardaviau*
REAL I STATI FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1MOKĖJIMAIS- 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Tel. 847:7747

Apžiūrėjome puikią* reziden
ciją, sodą, pilną.?graž^ vaisiu. 
Matomai, šeimininkas jčįos purš
kia, kad. vaisiai visi sveiki. Slyvų 
vaisiu daugiau kaip lapų, ša
kos nulinkusios, čia pat auga 
mėlynės, pomidorai. Žolė, nors 
nemažas plolas, nuplauta. Ap-

žinau, Reg. LB apylinkių vardu, šią 
kuklią dovanėlę.”

J. čiurinskas dėkojo visiems 
svečiams už gausų dalyvavimą.

Noriu priminti, kad ponai Čiu- 
rinskai dalyvauja suvažiavimuo
se, banketuose. Labai malonūs, 
nuoširdūs ir vaišingi. Linkime 
sėkmės jų užmojuose.

Nei nepajutome, kai 'priartėjo 
Petrauskais ragino 

į autobusus. į Kelio’nė

“LIUCIJA”

BUTŲ NUOMAVIMAS
> NAMU PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIAT AS • VERTIMAI.

SISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 ■ ' g

kyli. Nebebuvo vistų, 
kad nemažai atvyko ir privačio
mis mašinomis. Tai štai ir įro
dymas, kad mūsų Reg. Lietuvių 
Bendruomenės nariai pastebėjo 
nulc'nų ir-svetingą East Chica
gos Beg. LB priėmimą, visiems 
paliko šis erdvus ir gražus kie
mas ir, žinoma, ypatingai nuo-

uiik švaru. • girdus šeimininkų bei šios apy-
Pasivaišinę, pasišokę, renka- linkės narių priėmimas.

• j*-į ' •• ' f) vai ’ 
šia prqgOS^i^emian visų at- j....- ’ . °'

vykusi, rašįįp^ėkofi pmatns; trunka bera“7<ZvXda' 
I M • . a r ■ 1 • . ('1 liriTKk QTYIC ir eiAC O T'kA’l 1TVtroc < !kalbis. Ponia M. Čiurinskiene j

nemažai aukojusi.. j va^ybai.
Pasibaigus loterijai, Tg. Pet-1 

rauskas praneša apie demonstra
cijas gelbėti prof. Vytautą Skuo- ; . .-v.
dį. Prašė gausiai dalyvauti mies- a_me i lauksime
to centre ir prie jų gimtųjų na-, ™ '“^-Salėtume šioje
mų bei pamaldose Aušros Vartų »ra^°Je į j^iiisirinkti~ ir
bažnyčioje.

Cicero sky
dėkojo šeimininkams iri pasakė 
gražią kalbą, kuri čia patie
kiama: ... j

“Gerbiamieji, ■ 
štai jau antri metai kaip mes 

iš Chicagos ir apylinkių susi
renkame šioje gražioje ir svetin
goje ponų Čiurinskų rezidenci- .. 
joje. ŠĮ kartą buvo dar daugiau 
norinčių vykti, bet apgailestau
jame, kad užpildžius du autobu
sus, daug kam turėjome atsa-

mės prie loterijos stalo, pakrau-1
to vertingais fantais. Šeiminiu-1
kas vadovauja. Įvestas garsia- ,v. . - -r.- ... wuulkit ucuiaz.

Ciurmskams ir sios a pylinkės ’ . :v .■ v v ■ i Važiuojame pro puošnias so-■uz gražų musų priėmi-1 . . ................ i
mą ir aptarnavimą. Tikiu, kad i 
visi gražiai praleisime šią popietę i1 
ir su maĮoniąis-įjspūdžiais sugrį-

dybas, gražiai užlaikomas, far-
■ mas — kukurūzų ir kitos aug
menijos laukus, fabrikus, krau-1 
tuves. i* * * r

Dėkodami už šaunias vaišes, 
išsiskirstėm ir viliamės sulauktiy 1 , , įboioiMi oicin 11 bu.ictu.ALi.kartu su; Essj-tgncagos bendra- (. ., , . ~ ..i .. v. . ':*■ 0 . . kitu metu. Oras pasitaikė pui-1 minciais ; pabendrauti ir vienas , ■ - - - ts .. j... . , , . , kus. K. Paulius

L’iiom n'iHnr. I IroH Kunnvi ■pirm. p. 'opas ]-įįam padėti. Tikiu, kad mūsų 
bendras idėjinis darbas dar dau
giau mus suvienys ir suriš į 
tamprų vienetą.

Visi pastebėjome, kad kiek
viename parengime, ar tai būtų 
Marquette Parke, Cicero ar 
Brighton Parke: gegužinės, ba
liai, visuotiniai susirinkimai, po
sėdžiai, visur pamatysime poną 
Čiurinską su ponia, kai kuriais 
atvejais ir visą būrį Indianos lie
tuvių. Ponai Čiurinskai pasisten- 

> gia dalyvauti, nebodami toli- 
j mesnės kelionės ar oro sąlygų, 
j Todėl mes, įvertindami ponų 
i čiurinskų didelį ryžtą palaikyti 
j nuolatini kontaktą su mumis, I
į dėkojame jam ir visiems East 
Chicagos Beg. LB nariams ir

v MIX ’n MATCH
\ J4KT GOLD 

p ANeckchains
,? v ■' and Bracelets 
/ ^Earrings, Charms, 
<v' Religious Medals

CASH 
;“GOLD

Now or Used or I 
Old Broken Jewelry 

Watches, Bracelets, Į 
Pins, Rings, —**

Class Rings, Dental Gold... Any Karat
Turn !t Into CASH!

Dig Out Your Old Treasures — 
Put The Money In The Bank & Draw Interest 

WE PAY THE HIGHEST PRICES! 
LOCAL BUYER, BUYING WITH INTEGRITY

Miko šileikio apsakymų knyga 1 
“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 
auterių: 6729 So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

73-čios ir Richmond 6 kamb. (3 mie
gami), mūrinis, garažas, šildymas ga-' 
zu. Didelis ir gražus kiemas. $48,000.

72-ros ir Washtenaw 5 kamb. (2 mie
ganti), mūrinis. 2 mašinų garažas. 
$51,500.

NUBAUSTI TIK TRYS

— Teresė Gaidelytė iš Omohos jegįUm’ 
gavo šiųmetinę kompoz. Bro-i 
niaus Jonušo $1,000 premiją. Ją 
paskyrė velionio našlė Emilija

Kartą Karaliaučiaus universi
teto studentai demonstratyviai 
išėjo iš kažkokio profesoriaus 
paskaitos. Universiteto senatas 
nutarė studentus už tokį įžūlu
mą nubausti. Tačiau tam pasi
priešino matematikas Karlas Ja 
kobis — vienas iš eliptinių fun ■ 
kcijų teorijos kūrėjų į

. — Mano manymu, — pasakė 
Jakobis, — nusikalto tik tie trys, 
kurie išėjo paskutinieji. Tres 

“ faciunt collegium! Jeigu jie bū- 
’ tų pasilikę, paskaita būtų- įvy

kusi lotyniškai “tres facciunt col 
” — “trys sudaro kolegi- 

: ją”: senovinių universitetų tai- 
: syklė,. pagal kurią’užtekdavo tri 
jų studentų, kad profesorius ga-. 
lėtų skaityti paskaitą.Jonušienė T. Gaidelytė plačiai 

dalyvauja lietuvių jaunimo vei
kloje ir ruošiasi magistrės laips
niui Creighton universitete.

t

— Stasys K. Jonaitis iš Grand 1
Rapids, Mich., baigęs technolo- tianas ..Gotįridas ..Ehrenbergas 
gijos studijas Ferris State kole. 
gijo, pakviestas patarėju auto
mobilių pataisymuose. Firma 

valdybai. Ponas Čiurinskai, Po- parduoda ir prižiūri Europoje 
nia, priimkite iš mūsų —- VISŲ gaminamus automobilius.

Kool-AidL.On A Stiek
BRAND SCR DRINK MIX

• & FrozenSuckers
1 envelope KOOL-AID ® 

Unsweetened Soft Drink Mix, 
any flavor

2/3 cup sugar
7 quart water

Dissolve soft drink mix and 
sugar in water. Pour into 
plastic ice-cube trays w 
small paper cups. Freeze 
until almost firm. Insert 
wooden stick or spoon into 
each. Freeze until firm. 
Makes about 20.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių tratemalinė ar- 

UniLacija. lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

~ darbus, gelbsti tr kitiem kurie tuos
Garbus dirba.

SLA —Smokėlo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleris 
aparaudu savo nariams *- >-

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SlA netaiko pelno, na
riam* patnmauja tik savišalpos pagrindu. T -

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugai gili ; 
Suaivienijime apsidrausti iki $10,000. ' į

&A — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, nekfančtem 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

RT^A—vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda-’iii 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metama

SLA — kuopų vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkite 1 
J itavo apylinkės SLA kuopų veikėjus Jie Jum* 
mielai pagelbės 1 SI-A įsirašyti. . ■■ '

Galite kreipto Ir tfeadal Į SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA J

w w. »th w. 
t*l tun w-mt

62-ros ir . Artesian 4 butu 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.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax 

2951 West 63rd Street

Tel. 436-7878

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

• 4 butų mūrinis, apie S9,000 
nuomos.. Atskiri gazo šildymai. 
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

KUKLUMAS . -i
Berlyno gamtininkas - Chris-

• Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

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

(1795-1876) dalyvavo didelėse 
universiteto iškilmėse. Visi pro
fesoriai buvo apsivilkę šventiš
kais kostiumais, krūtines apsi- 
sagstę ordinais, tik Ehrenbergas Prašom palikti savo telefono riu- 
— nė vieno. Į merį automatiniame aparate.

Kodėl tamsta ne- įsisegei or- ------------ 1— ---- :----- ;----------- -
— Juk BY OWNER — 66th & SPRING-

FIELD — 3 beedrom, full fin- 
tikrujų, netgi turiu ished basement, 2Vc car brick

■ atsakė Ehren- garage. ' :o o

Ask for Nizer, 
239-7755

dinu? — klausia kolona
ju uv-.x

— 0-0 1Š 1
juos su savim! — atsakė Ehren- 
renbergas, išsitraukė saują or
dinų, jų tarpe ir aukščiausią — 
Pour le Meritė, ir pradėjo nevi
kriai segioti prie krūtinės.

— Iš Lenkijos per Austriją j 
i JAV jau atvyko arti 2,000 poli- j 
tinių pabėgėlių, o Austrijoje jų 
dar yra virš 5,000. >

APARTMENT BUILDING FOR SALE 
6 Apt yellow brick, 2 two-bedrooms, 
4 one-bedroom. 4 car garage. $16,332 

. gross income. Near 64tb & Kedzie.
McKEY & POAGUE 

361-4226

ENERGY 
WISE A

L Mt UM of dlswaaher 
io once a day, after the 
•veninę meal, and cut 
excessive use oi water

MISCELLANEOUS 
■vairūs Dalykai

SEWER AND 
PLUMBING

ANY RODDING AND 
DRAINING — $30.

If not open — no charge.

CALL 656-8387

TAF 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

— Turkija nori pirkti iš JAV 
pusę milijono tonų kviečių.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
TeL 927-3559

■—
DĖMESIO

62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

♦645 So. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775

Dengiame ir^aisonie visų___
šių stogus. ? Už darbą garari? 
tuojameiresameapdraustt-

’ ARVYDAS KIELA
6557 S. Tdlmdn * Avenue

Chicago, 11 60629. ’Ų 
434-9655 ar 737*171Į

Laikrodžiai Ir brangenybė* 
Pardavimas tr Taisymas 
2646 Wost 59ih Stre®1 
T*l. REpublic 7-1941

r-*"—"1 — 1 «

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

j- f '7 * :

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, III. 60632. Tat. YA 7-5980 1

N«tai-y Fvblte
INCOME TAX SERVICi

4259 S. Mepftwood. Tek 254-7431 x
Trip pat daromi vertimai, giminiu 1
Iškvietimai, pildomi pilietybės pn- J 

čymai ir kitoki b lenki L
TWW* —M-TT n BJ ILUI.BM ____

HOMEOWNERS POLICY.
?. Xepoliak, Aj-nz< 
S20SĮ4 W. 95th Si 
Ev»ra. P»rk, 111, 
M442, - 424 *654

Į Statę Fire and j

advokatų draugija
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 rak.
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-toa 

arba pagal susitarimą- 
Telefonuoti 778-8000 ‘ i

l AavuK&taa
GINTARAS P. ČEPĖNAS

| Dyrbo valandą*: nuo 8 vaL ryt. 
iki 6 vai. rak. SeAtadlenj nuo

8 vai. ryto iki 12 vaL d. 
Ir Dagai susitarimą.

I TcL 776-5162 arba 776-5161 
264S We*t 63rd Street 

Chieaco. UI- 60629 ’

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Ave.

6 — Naujienos, Chicago, 8, BL Thursday, August 20, 1981




