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Darwino ir Goose Green ko-
Stankyivose žuvo 17 britų, įskaitant ir

metu žuvo 205 britai ir gyvy- 
getinos laivai. Tuo tarpu prane
šimai sakė, kad argentiniečiai 
nuskandino žymiai, daugiau

PLANUOJA IŠSIŲSTI Iš LIBANO 
60,000 PALESTINIEČIŲ

SIRIJOS -KARIAI GINA SAVO POZICIJAS LIBANE, 
r BET SIRIJA NENORI ĮSILEISTI PALESTINIEČIŲ

BEIRUTAS, Libanas.— Izrae- čių. Jie nedraudžia palestinie- 
lio kariai yra apsupę Beirutą, čiams įvažiuoti ir išvažiuoti iš 

Sirijos, bet nesutinka, kad .jie 
Sirijoje apsigyventų.
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ARGENTINOS BELAISVIAI SUDEGINO 
DVIEJUS STANLEY NAMUS

neišleidžia paleštinieęių sausu
mos kėliais, vandenimis ar oru, 
irsima nelaisvėn kiekvieną įta-

■ r lamą palestinietį.
Galingieji Izraelio tankai kon

troliuoja visus kelius ir laukus, 
einančius j‘ Beirutą. Izraelio ka
riai netilti: ko veikti, šalia Bei
ruto, tai .lipa iš.-didžiųjų Savo, 
tankų, i'įant • tankų pasidard 
minkštesnes vistas ir., šildosi 
saulėj e, • ’ Ant kiekvieno tanko 
plevėsupja.Įzraęlio.-vėĮiava, o ša
lia jos yra. skėtis, lead apsaugotų 
nuo karštų; šaglėš spindulių..

Paprastai, Beirute? palestinie
čiai Įabąi-mėgdavo rodyti savo 
ginklus sir Jdžžnai. paleisdavo po' 
kelis šūviusp tuo tarpu’ dabar 
Beirutdįsbstinėje nesimatto nęi . 
palestiriiė&ąi nei j u Igiriklų.

PREZ. REAGANAS SMERKIA 
RUSŲ GINKLŲ GAMYBĄ

NEW YORK, N.Y. — Prezi
dentas Reaganas ketvirtadienį 
labai aštriai pasmerkė Sovietų 
ginklų gamybą ir nenorą su
stabdyti tą gamybą arba ją ma
žinti.

1970 metais, kada prasidėjo 
vadinamas’ detentės laikotarpis, 
Sovietų valdžia pradėjo atomi
nių* ginklų gamybą .visu smar
kumu. Valdžios atstovai kalbė
jo ąpie žingsnius taikai įgyven
dinti ir ginklų, gamybai mažin
ti, tačiau valdžia, daugiausia 

^energijos padėjo atominiams 
ginklams gaminti. Dabar ji ne-

6,000 BELAISVIŲ JAU SUSODINTI Į BRITŲ TRANS
PORTO LAIVUS, VFA TIESIAI I RIO GRANDE

STANLEY, Falkland sala.
Ketvirtadienio naktį Falkland 
salų so’stinėje Stanley prasidė
jo Argentinos belaisvių maiš
tas, buvo sudeginti dvieji namai t britų laivų, 
ir sužalota Vtsa eilė kilų namų.

ADistas prasidėjo Gvanivj . j.mtuium
uoste, į kurį įplaukė britų trans- J britų karių vadą, tuo tarpu ten 
porto laivas “Canberra”. Argen
tiniečiai buvo įtikinti, kad “Can
berra” Argentinos lakūnų buvo 
nuskandintas, o dabar jis ren
giasi juos vežti namo. Į šį trans
porto’ laivą turėjo susodinti bent 
3,000, o gal ir daugiau sušalu
sių, šlapių ir alkanų belaisvių.

Į Pūtė šaltas vėjas, lijo lietus, 
vanduo šalo, visi belaisviai aiš
kiai kentėjo.

Pasklido gandas, kad Argen
tinos kariuomenės vadai nelipa 
į “Canberra”, nes jie bus gabe
nami namo lėktuvais. Kareiviai 
sužinojo’ apie vieną Argeųtinos 
brigados generolą. Jią pasigą ’ęs

žuvo 250 argentiniečių. Britai 
turėjo geresnius ginklus ir šar
vuočius. Argentiniečiai atkakliai 
priešinosi, bet įsitikino, kad ne
galės sustabdyti britų šarvuočiu, 
todėl toks didelis jų skaičius 
pasidavė britų nelaisvėn.

Kovų metu britai neteko 8 
lėktuvų, tuo tarpu argentinie
čiai neteko 68 lėktuvų.

Argentiniečiams pavyko, nu
mušti 11 britų malūnsparnių, o 
britai numušė 9 argentiniečių 
malūnsparnius, nes Argentina 
tiktai tiek jų teturėjo.

Britai pradėjo organizuoti be- 
į laisvių vežimą j pačios Argenti-

ATIDUOTI VISUS TURIMUS GINKLUS

LEBANON

Izraelitai jau davė žinoti, kad 
Arafatas turės būti -teisiamas už 
visus įsiveržimus į Izraelį ir be
prasmiškas izraelitų žudynes.

Generolas Nicolaides tapo 
liausiu Argentinos karių ko- 
sijos nariu.

JASIR ARAFATAS NORI RASTI BENDRĄ KALBĄ 
SU DABARTINE IZRAELIO VYRIAUSYBE

Libano bus atšaukti sirijiečiai, 
izraelitai ir palestiniečiai, tai 
kraštas pajėgtų pats savo reika
lus tvarkyti. Iš Libano tada ga

— Prez. Reaganas pasiūlė ar-
V lėktuvais 
belaisvius iš

Kuzo vadovaujami Illinois Lietuvių Prekybos Rūmai suruošė banketą, kurio melu 
buvo pagerbtas Al. Kumskis. Paveiksle iš kairės į dešinę stovi: Bernice Rainis, Al. 
Kumskrs, Peter .1. Vilkelis, Cook apskrities prokuroras Richard Daley, Frank Rainis, 

Kongreso atstovas Martin RussJ ir Juozas Skeivys.

-— Kancleris H. Šchmidt su
sirūpinęs Vak. Vokietijos vidaus 

, reikalais, nes Laisvųjų demo-

lestiniečiai Libano vyriausybės 
nebeklausė. Jie turėjo savo gin
klų sandėlius, karo mokyklas 
ir iš Libano teritorijos užpuldi
nėjo izraelitus.

Prezidentas aplankė JAV at
stovybę/Tautose, o 
vėliau nuėjo pasikalbėti su J. 
'Tautų . generaliniu / sekretorium 
TJ. Perez tdė Cuellar.

Pieta?.- Libane į; esantieji: Iz- ir-. - " * r • ~ '* * *

Reaganis pasakė 
turiningą kalbą apie Sovie
tų , vyriausybės pastangas 

griauti pagrindines žmo
gaus teises.

Pieta'? esantieji j; Sdvrętų Sąjungos valdovai su-
raelio UrikiPir^arYuočiai ragi. f J^ze Jaltoje< padarytus susita- 
na Libano vyriausybę būti drą.™us-kad galėtų pavergti visą 
eoene ir-Tr&ifcJfitrnfT^r+Ttnfl trink. ’• 5 - Europą. • -

kurios jie buvo iš Leisti nutarimą ir leisti belais
vius atvežti tiesiai į Argentinos 

t nereikėjo vartoti uostus.
Ištrūkę argentiniečiai--------------------

belaisvių grupė pasiekė tą Stan-1 •

SYRIA

inrur

He'S®

JORDAN

MILES

S
* 

® AMMAN ‘

LEBANON •

sesne ir- veiklėsne^ atrmti gink
lus iš palestiniečių Jr neleisti 
jiems -tentorijos ■ uz-
puldinė^'i^a^ititt ąr kitų žmo- 
ttiu.

DabaniiSa metu pal^iiie- 
čiai ne jiįfarveržėsi į demarka- 
cijos kanųojes
kitoje "ir
apšaud^žwįj;.iŽKaelio 'teritoriją. 
Libano įįaHžią’ petuTėjuMkl leisti 
palestinte&aifiu; sitaĮ|X-šauyaliąu-. 
ti, aiškifi&Kį^ąiečiarhs Izraelio’ 
atstovai.į'Įzrą’eJ.fe-tąip pat reika
lauja, kądtBūtU uždaryti visi pa- 
lsstiniečiu:čeri1rąi Libane.

Pradžioje atrodė, kad -palesti
niečiai 'galės-išsikraustyti į Si- kratų partija nutarė ieškoti 
riją, bet dabar afroefoį kad Si- koalicijos su krikščionimis de- 
rija nenori įsileisti palestinie- jnokratais.

—‘ Grdmyka paskaitė ilgą L. 
Brežnevą kalbą apie; tai, kad So
vietų-Sąjunga pirmoji atominės 
bdmbos ■ ;nešaųs, ’ bet atsisakė 
mažinti bombų skaičių, kaip pa- 
srūlė<pi-ėz' Reaganas. /<

NEW YORK, N.Y. — Egipto 
užsienio reikalų ministeris Ka
mai Hasan Ali ketvirtadienį pa
reiškė, kad Libane esantieji pa
lestiniečiai turėtų sutikti atiduo
ti turimus ginklus, jeigu JAV 
įtikintų Izraelį tartis su palesti
niečiais ir rasti bendrą kalbą 

\ sugyvenimui. . / > 1
Palestiniečių vadovybė priėjo 

išvados, kad šį kartą Izraelis 
kirto didelį smūgį ir yra pasiry
žęs kirsti dar smarkesnius, kol 
užpuldinėjimai ir bereikalingi 
žmonių žudymai nebus baigti.

Arafatas sutikti baigti kovas 
ir atiduoti ginklus, jei Izraelis 
parodys noro taikiai sugyventi.

Egiptas, pats buvęs arabų ne
malonėje, dabar ryžtasi būti 
tarpininku tarp palestiniečių ir 
Izraelio.

PRAŠO. DVIEJŲ DIENŲ 
T7INKEAMŠ ATIDUOTI

BEIRUTAS, Libanas. — JAV 
Diplomatas Philip Habib, labai 
gerai pažįsląs Libane kovojan
čių jėgų tikslus, prašo įtikinti 
Izraelio kariuomenės vadovybę,’ 
kad sutiktų paskirti 48 vająh- 
das palestiniečiams atiduoti vi
sus ginklus Libano vyriausybei.

Jeigu palestiniečiai sutiktų 
atiduoti turimus ginklus ir jų 
sandėlius, tai tada palestiniečiai 
galėtų paskelbti, kad jie yra vi
siškoje Libano valdžios kontro
lėje. Tada palestiniečiai pasilik
tų Libane, vėl klausytų Libano’
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Izraelis užėmė visą pietų Libaną, o dabar apsupti 
palestiniečiai prašo taikos ir “bendros kalbos*’.

JAV, Egiptas ir Prancū
zija tariasi

Sekretorius Haig, Egipto už
sienio reikalų ministeris Kamai 
r Prancūzijos atstovas, gavęs 
nstrukcijas iš prezidento Mite- 
•ando, ketvirtadienį tarėsi apie 
paliaubas Libane. Visi pripažįs- 
a, kad Izraelis turėjo imtis 

priemonių prieš nuolatinius pa- 
estiniečių puolimus ir prdvoka- 
rijas.

Sekretorius Haig. penktadienį 
bepusryčiaudamas su premjeru 
Beginu, užsiminė apie galimy
bes, kad palestiniečiai atiduotų 
ginklus. Beginąs sutiko klausi
nę apsvarstyti.

Beirute apsupti palestiniečiai 
latyrė, kad Izraelis ruošiasi 
lar smarkesniam smūgiui Bei
rute. Palestiniečiai žino, kad Iz
raelis yra labai gerai informuo
tas apie svarbesnius palestinie
čių centrus Beirute.

Egipto ministeris dar pranešė tvarkyli savo reikalus. Jeigu iš 
sekretoriui Haig, kad palesti
niečiai sutinka atiduoti visus 
savo ginklus Libano vyriausy
bės atstovams.

IZRAELITAI UŽMUŠĖ
10,000 PALESTINIEČIŲ

WASHINGTON, D.C. — Kon
greso atstovas Niek J. Rahall, 
demokratas iš West Virginijos, 
labai pasipiktinęs Izraelio karo
jėgų įsiveržimu į pietų Libaną.) valdžios patvarkymų. Dabar pa- 
— Amerika išsiaugino pabaisą, 
Izraelį, o dabar nežino, kaip tą 
pabaisą suvaldyti, — pažymėjo 
kongręsmanas.

Izraelio karo jėgos, praeitą 
savaitę įsiveržusies į pietų Li
baną, jau nužudė daugiau kaip 
10,000 beginklių civilių, Kon
gresui tarė demokratas Rahall. 
Sužeistų skaičius siekia 
o 600,000 žmonių liko be pasto
gės, išvaryti j laukus ir kalnus.

Atstovas Rahall priminė, kad 
jo tėvas dar ir šiandien tebegy
vena Libane. Jis prašė Kongre
są paskirti bent 20 milijonų do 
lenų, kad galėtų padėti nuken- 
tėjusiems civiliams. Beirute 
esančioje amerikiečių ligoninėje 
nuplauta sužeistiesiems tūkstan
čiai kojų,

A-ienoi fetaey buvusioj u0stu5. Tį.-į-,,- nllsieb&0
smuklėj. Ablmkus, ArfientinoS rakar_vkštis „žsj<,nio riika] mi. 
belaisviu grupe pasiekė ta Stan-j, , ;r - n.slerio pranešimas, kad argen-
ley smukle ir greta essntj me- j linie-iai npnI.iimo hplaicv;n CQ_ 
dinį- liotelį, • kuriame miegojo,- 
gerokai nugėręs, Argentinos bei- i 
gados generolas. Manoma, kad ■ 
jis'Išsigelbėjo nuo ugnies, bet 
janr bus sunku pasiaiškinti, ko
kiais sumetimais jis atvedęs ka
rius į Falkland salas ir atidavęs
juos nelaisvėn. Argentiniečiai, antras vežimas į Argentiną. Bet 
taip pat sudegino greta esančią šitas patvarkymas gali būti pa- 
taverną. Tuo' melu miesto cent-, keistas, nes paleistas visas ka
re atsirado sustiprintas britų binetas, kuris pranešė įsakymą 
rnilitarinės policijos būrys, ap- v^žti belaisvius į Urugvajų, 
ramino triukšmaujančius argen• Generolas Nipolaides, susitaręs 
liniečius ir nuvedė visus į “Gan- su kariuomenės vadais, gali pa- 
berra”, iš 
trūkę.

Britams
ginklų.
jautėsi atlikę savo, parodė mie-

generolui genliniečiams
I parvežti visus 

labiausiai Falkland salų, 
palikėj i! ---------

j tiniečiai nepriims belaisvių sa- 
-°\vo uostuose. Britai turės juos 

nuvežti į Montevideo, o iš ten 
patys argentiniečiai. juos atsi- 

imsia. L”
h

Tai yra beprasmis argentinie
čių vežimas į Urugvajų, o vėliau

siūlo užsieniečiams 
KRAUSTYTIS Iš LIBANO

VIENA. — Austrijos vyriau
sybė priėjo išvados, kad užsie
niečiai turėtų kraustytis iš Li- 
band, tai būtų daug lengviau 
sutvarkyti visus Libano reika
lus. Vyriausybė, policija ir ka
riuomenė būtų pajėgesnės sie
noms saugoti ir vidaus tvarkai 
palaikyti.

Prancūzijos prezidentas Mite 
randas taip pat priėjo įsitikini
mo, kad Libanas turi teisę pats

PUSKETVIRTO MILIJONO 
PABĖGO Iš AFGANISTANO

ŽENEVA, Šveicarija. — Ket
virtadienį prasidėjusios kalbos 
tarp dabartinės Afganistano vy
riausybės ir Pakistano atstovo 
toliau tęsiamos. Pasitarimo klau
sėsi Jungtinių Tautų generalinio 
sekretoriaus pavaduotojas Die 
go Cordoves.

Rusų prim stos valdžios at
stovas paklausė, kas daryti, kad 
Pakistano vyriausybė užmegztų 
santykius su dabartine Kabulo 
vyriausybe.

— Pirmon eilėn reikia suda
ryti sąlygas, kad į savo kraštą 
galėtų grįžti pusketvirto milijo
no’ afganistaniečių, kurie dabar
tiniu melu, saugodami gyvyl>ę, 
atbėgo ir gyvena Pakistane ir 
Irane. Kol pabėgusieji negalės 
be baimės grįžti į savo kraštą, 
tai dabartinės valdžios nepripa- 
žinsime. Be to, reikia, kad iš 
Afganistano išvyktų visos Sovie
tų karo jėgos ir policijos igcnlai.

lėtų išeiti ir visi Jungtinių Tau
tų kariai, kurie parodė savo b:- 
jėg škumą ir Libanui esą visai 
bereikalingi.

Prancūzai mano, kad dabar 
yra pats geriausias laikas išpra
šyti visus užsieniečius iš Liband

ganč i a m A rgen t i nos 
savo jausmus.

Generolui Gaitieri 
pakenkė tai, kad j:s
pranešimais apie žuvusius ko-1 
voje su britais. Tikrovė buvusi 
visai kitokia, negu Argentinos 
pranešimai sakė. Dabar apytik 
riai nustatyta, kad susirėmimų 
bės neteko 800 argentiniečių. 
Nuskendo 5 britų laivai ir 5 Ar-į

- - Argentinos kariuomenės 
vadovybei atsisakius klausyti 
prezidento gen. Gaitieri, jis at
sistatydino iš kariuomenės vado 
ir prezidento’ pareigų, bet jis 
pran .šė, kad nevažiuos j užsienį.

kai:endor£L(s

IVržeUo TO: Gervazas, Ramu- 
,. Laukiu Butėne, Andag s, 

scikė. .. •

B-rželio 20: Tėvo Diena, S 1- 
verijus, Za’dvainis, Minalga, Ge
nulis, Žlnuolė, Rangainas.

Birželio 21: Aloyzas. Rezeta, 
tPostQViX Mėta, Vaduotis, La- 
dimaAr

JSanlė teka 5:15, leidžiasi <8:29.
Oras debesuotas, vakaras vė

sus, sekmadienį lis.



Vladas Pūtvis

(Tęsinys)

Vienas pirmųjų Vlado Pūtvio 
žingsnių daibininkų ekonomi
nio, socialinio ir kultūrinio ger
būvio pagerinime buvo darbi
ninkų ailyg nimo pakėlimas bei 
jų darbo laiko sutrumpinimas^ 
Po to sekė skurdžių kumečių 
lūšnų griovimas, geresnių, erd
vesnių giems patalpų statymas 
ir sodelių prie naujųjų namų so
dinimas.

Šalia to. Pūtvis aprūpino dar
bininkus nemokama medicinos 
pagalba fr priežiūra iš savo ka
sos mokėdamas gydytojui meti
nį atlyginimą už kumečių ir dar
bininkų gydymą. Globojo vai
kus, našlaičiams kasdien nemo
kamai duodavo pieno. Kaip jau' 
Rapolo Skipičio minėta, rūpino
si blaivybe ir Šilo-Pavėžupyje 
nef įsteigė krautuvėlę, kad dar
bininkus apsaugbjūs nuo per- 
dažno smuklių lankymo. Darbi
ninkams ruošė šventes ir pra
mogas. ' įsigijo padidinamąją 
lempą (anuomet vadinamą “ra
ganos liktarna”) ir rodydavo 
paveikslus iš Lietuvos istorijos, 
geografijos ir kt. sričių ne tik 
savo šeimai, savo svečiams ir 
daibininkams. bet ir apylinkės 
žmonėms. Stengėsi darbininkus 
suinteresuoti lietuvybe, žemės 
ūkiu ir atgaivinti per baudžia
vos laikus smarkiai nukentėjusią 
laisvo žmogaus savigarbą, kūry
binę dvasią ir iniciatyvą kovoje 
dėl būvio. Sumanęs pakelti dar
bininkų atlyginamą, norėjo, kad 
1ai būtu ne pono dovana ar ma
lonė, bet jų pačių pastangų vai-

Tam tikslui ^is pasiuntė 
savo svečią, šių eilučių skaity
tojams jau pažįstamą Augustiną 
Janulaiti sukelti darbininkus al
gų pakėlimo prašyti. Darbininkų 
delegacijai pagaliau atvykus, Į 
prašymą' su džiaugsmu paten
kino.

Kiek Pūtvis eerbė žmogaus — 
ir .ypač savo žinioje esamų dar-; 
bo žmeniu — asmenybę 
jisai vertino k'ekvieną. 
patį nešvariausią darbą 
rodo šis pavyzdys. Kai
patyrėt jog vienas darbininkas 
yra kitų pajuokiamas už tai, kad

V. POTVIO GYVENIMO BRUOŽAI
valo ponų išvietes, jis pradžioje - 
tą darbą dirbo patsai drauge su 
luo darbininku, o vėliau, iki pat 
mirties, išvietes vale patsai su 
savo sūnumi. Mėgdavo žemai-Į 
t šku šiurkštumu sakyti: “Savo 
š. . . aš pats išsivalysiu!”

Nors savo filosofinių pažiūrų 
evoliucijoje Pūtvis tik paskuti
niam gyvenimo, tarpsnyje prie-Į 
jo įs’tik i n imu, nepriėsta ra u j an- ' 
čių Katalikų Bažnyčios mokslui, 
jis visą laiką gerbė priešingus 
įsitikinimus, religin’us ir religi
niai-tautinius papročius ir liau
dies žmonių g;lų religingumą, 
buvo jautrus ir paslaugus religi-’ 
n tams žmonių reikalams. Gra
žiai sugyveno su Šaukėnų ir Kel
mės parapijų klebonais ir vykdė 
savo pareigas toms parapijoms, 
nes :oms priklausė jojo ūkiai.

Pūtvis ^vajozo savo žemes iš
lakinti darbininkams, bet šio su
manymo radikalesnės formos 
realizavimas jam nepavyko. Su
manymą jis pradėjo vykdyti nuo 
socialinės reformos Graužikų 
wave, kurį pavertė į koopera- 
tyvą. Darbininkų atstovus įtrau
kė i ūkio administravimą, su 
darbininkais dalijosi pelnu ir 
dvaro sodą perleido bendram 
oaudojimui. Kas savaitę į Grau
žikus atvykdamas iš Šilo-Pavė-/ 
župio, Pūtvis bendrai aptardavo 
iarbo planus ir darbininkus 
’vietė .įvairiais kitais klausimais.

Bet >žmonės prie to dar ne
buvo priaugę. Juose dar buvo 
laug vergiškumo, jie tai palaikė 
‘pono išm’slu”. Prasidėjo ūkio 
mventoriaus ir sodo naikinimas, 
girtavimas ir darbo vengimas. 
Pūtvis buvo priverstas nuo šios 
reformos griežtosios formos at--- 
sisakyti ir veikti kita kryptimi.

Apie savo šį nepąvykusįęban- 
dymą Vladas /PūtvisvplaČkrū iš
sikalbėjo su Pulkininku Jonu 
Vėgėlių (tuomet Kauno Žemės 
Tvarkomosios Komisijos mati
ninku) prieš Dijįjį Karą, 1913 m. 
vasarą. Pulk. J. Vėgelis rašo.

“Jis pasipasakojo- kad bestu
dentaudamas jis buvo tiek pa
veiktas socializmo ir politikos, 
kad net savo Graužikuose buvo 
įsteigęs kooperatyvinį ūkį. Jis ir 
visi jo darbininkai ordinarinin
kai sutarę dirbti visiems išvien, 
naudojant visus darbininkų ir 
dvaro gyvulius ir įrankius, o 
metų gale pelną pas’dalinti ly
giomis. Bet. po gerų norų pra
džios. vėliau darbininkų tarpe 
orasidėjęs tinginiavimas, neran
gumas. vengimas darbo, išvyki
mai k’tur skubių darbų metu, 
vagystės ir kivirčai sąžiningai 
dirbančiųjų su darbo vengian
čiais. Ko o negatyvi n is ūkis pakri 
kęs ir V. Putvinskis buvęs įti- 
k’ntas. kad toks turto valdymas 
yra netenkamas.

Po tnjų metų, jam įsitikinus, 
kad geros too os ne visos tinka j 
gyverhne. dirbusieji visą pelnau 
išsidalinę lygiomis ir Graužikui 
fil'i '-ėl ’^ėmes valdyti vie
nas. Sąž ningieji darbininkai ir) 
toliau 
dirbti.

Keli iš tck'u nusipirkę net po 
leaidelį ūkeli kitose vietose.

Jam v:enam jau valdant 
darbininkams mokant dvigubai 
iidesnius atlyginimus kaip kitur 
ie gauna, po trijų metų ūkį vėl 
atstatęs ir net parodė įrengtą 
šveicariškų sūrų gamyklą, kas 
tais laikais buvo retenybė.” (Jo
nas Vėgelis, Atsimenam V. Put- 
vinssį, Pūtvio monografijai ra
šyti dar nespausdinti prisimini
mai.)

Veikdamas kita kryptimi. Pūt
vis Skatino darbininkus taupyti, 
mokė juos specialyb'u ir padė- 
b įsigyti nuosavus ūkius. Čia 
jam sekėsi žymiai geriau, negu

geruoju pasilikę pas jį] su Graužikų dvaro kooperatyvu, 
o sukčiai išsikėlę kitur. Į (Bus daugiau)

ir kaip 
kad ir 
ūkyje. 
Pūtvis

ALEKSAS AMBROSE ;

KULTŪRINĖS CHICAGOS LIETUVIU 
ORGANIZACIJOS r

Tvirtinama, kad Kruopių kapi- 
-nės buvusios pirmos laisvos ka
pinės visoje Lietuvoje. Pirmąją

(Tęsinys)
KUPIŠKĖNŲ KLUBAS suor

ganizuotas 1930 Jono Kulio pas
tangomis. Tikslas — įsteigti lais
vas kapines ir Liaudies Namą 
Kupiškyje. 1931 klubo valdybą 
sudarė: dr. A. Graičiūnas pirm., 
M. Čiurlis — vicepirm.. dr. Jo
kūbas Kulis — ižd., Jonas Kulis 
— sekr., Jonas Juodakis ir Justi
nas Kulis — iždo globėjai, V. 
Vilimaitė — organizatorė. Vienu 
metu klubas turėjo 8 kuopas su

ir

centru Chicagoje. Narių buvo 
277, turto — .$594. Klubas savo 
tikslo nepasiekė ir 1934 pakriko.

NORTHWESJSIDfS MOTE
RŲ KLUBAS įsikūrė. 1930. Tai 
buvo pasilinksminimų ir kultū
ros klubas. Šio klubo organiza
torės buvo: E. Degutienė, M.. 
Kriaučiūnienė. L, .’Prūsienėr 
Šliauterienė, Galskienė. Pirmoji 
valdyba: p;rm. L. Prūsienė, 
sekr. Smalalienė. ižd. E. Degu
tienė. Paskutinė valdyba: pirm/ 
M. .Kriaučiūnienė, sekr. B. Či- 

' zauskienė.
LIETUVI Ų DARBININKU 

: DRAUGIJOS 4 KUOPA įsikūrė 
1932.2.25 iš 25 narių.» Organiza
toriai: St. Strazdas, J. ‘Elmanas, 
A. Petrokas ir kiti. Pirmoji val
dyba: S. Strazdas pirm., A. Pe- j Girėno atmintį. Lygą kovojo už 
trokas vicepirm., J. J. Pranckas' ateivių teises. Taip pat padėdavo 
sekr., P. Mockaitis nnt. sekr.. ;r padeda narėms užpildyti do- 

ižd. Tikslas — kumentus pilietybei gauti ir pa
gelbsti kituose reikaluose. Liet.

klubo valdybą sudarė: pirm. D.r vičius, J. Danta ir kt. Steigia- 
Miller. vicepirm. M. čepulevi- 
čius, nut. sekr. V: CepUlevičius, 
fin. sekr. A Lalas, ižd. F. Leo
nas. Iš viso susiorganizavo 16 
narių. Gyvavo apie 12 metų. į

LIETUVOS MOTERŲ RILIE-. 
ČIŲ LYGA įs’kųrė 1933.2.3. Jos* 
tikslas: dirbti kultūrinį darbą ir. 
padėti nepalietėms įsigyti pilie
tybę. Pirmutinė sumanytoja ir 
organizatorė M. Zolpienė. Pir
moji valdyba: M. Zolpienė —;

A. 'Vaišvilienė — sekr., T. Tan
ke — fin. sekr., R. Maželiauskie- 
nė — ižd. Pradžioje lyga turėjo 
18 narų. Lyga išprašė iš miesto 
valdybos, kad ši sutiktų pakeisti 
Auburn Ave. pavadinimą į La- 
tuanica Avė. pagerbiant tragiš
kai žuvusiu lakūnu Dariaus ir

P. Markūna> 
traukti krūvon darbininkiško
sporto jėgas, steigti, sportininkų. Mot. Pil. Lyga yra padėjusi gau- 
ratelius, vykdant tarp jų bend
rojo darbininkiško švietimo dar- 
oa. Po keliolikos metu pakriko.

KRUOPIŠKIŲ PROGRESY
VIU KLUBAS įsiteigė 1933.2
5. Tikslas buvo aptaisyti Kruo
pių laisvas, netikybines kapines.

ti pilietybę per 300 asmenų.
1960 valdyba: M. Zolpienė — 

pirm., J. Andrulienė—vicepirm., 
S. Kaulakienė — prot. sekr., S. 
Stankiūtė — fin. sekr., R. D’dž- 
galvienė ižd . S. Zigrrantienę ir 
A. Gass iždo globėjos.

SVAJONIŲ PAVEIKSLAS
Kas mielą dieną, kai tik siela 
Pakyla ant minties sparnų, 
Man rodos aš esu Tėvynėj — 
su savo broliais gyvenu.

Matau aš savo brangią šalį 
Matau tuos kalnus, tuos kelius, 
Kur mūsų broliai ir sesutės 
Kasdieną kenčia vargelius.

Tiesa, varginga mūs Tėvynė, 
Varginga, bet .kartu ir ne.

£asi tti jtj net 'ir sapne...
O Lietuvos turtingi sodai, 
Miškai, upeliai, ežerai. 
Darželiai ir gamtos gražumas 
Puošia šalį gan gerai.

Kada rugių laukai pražysta —
Jr ima juoktis žolynai,
Tat, ar .juos skinti, ar jjalikti,^. t

■$ir ritilmeiuoti — nėžihaf.; J x
O dainos, -ftainos! Kaip jos gražios...
Kada jaunimas pulkeliu
Dainuoja, net laukai suskamba, — 
Ak, kaip tą viską aš myliu...

♦ XT J T.

Nerias Rastenis

&

ŽAGARĖS. KLUBAS įsteigtas 
1934.6.29. Organizatoriai: P. Ar
lauskas, V. Rudauskas, A. Jana-

(mirė 1948.7), vėliau pirm, buvo 
J. JudJTude ka, M. Dantienė ir

■ V. Kriščiūnas. Klubas yra miš
rus: nariai gali būti vyrai ir mo
terys, nežiūrint politinių ar reli-

i g*nių įsiminimų. Yra prisidėjęs 
prie daug labdaringų darbų, lan
kėsi Oak Forest senelių prie* 
glaudoje, Hines veteranų ligoni-

I nėję (kas metai paskiria po $10 
; cigaretėms veteranams). Paskir- 
| ta aukų Žagarės laisvų kapinių 
Į aptvėrimui ir kitokiems įrengi- 

marm, Dariaus - Girėno namų 
statybai paaukota $25.

Mirus nariui, perkamas gėlių 
vainikas ir skiriama $50 pomirti
nės pašalpos. Klubas 1236 turėjo 
apie 180 narių ir apie $11,800 
ižde. 1960 vaidyba: P. Masilip- 
nis pirm.. J. Ųidžgalvis vice
pirm.. J. Keturakis, nut. sekr., 
H. Danta fin. sekr., A. Šankus 
žd., R. Didžgaivis kont. sekr., 

A. Burba koresp.
BRIGHTON PARKO MOTE- ’ 

RŲ KLUBAS susiorganizavo 
1934.12.18. Klubo tikslas — pri
traukti moteris prie kultūros, 
labdaros ir apšvietus darbų. Taip 
pat, kiek leidžia sąlygos, prisi
dėti prie jaunuolių organizavi
mo ir jų organizacijų palaiky
mo. Klubo sumanytojos ir orga
nizatorės buvo: A. Zakubienė. 
O. Kačerauskienė, O. P. Pilėnie
nė, E. KTorgailienė, R. Budrienė, 
O. Dovginienė, S. Puniškienė, 
A. JMiščikaitienė ir ž. Stencelie- 
nė. Klubą suorganizavo liberalės 
moterys. Pirmutinę valdybą su
darė: A. Zabukas — pirm., E. 
Norgaila — vicepirm., O. P. Pi
lėnas — nut. sekr., E. Stensel — 
fin. sekr...R. Budris — ižd. ir O. 
Kačerauskas — koresp.

♦
' i. >4

majame susirinkime buvo iš
rinkta klubo valdyba ir įstatų 
komisija iš 4 narių: P. Arlausko, 
A. Janavičiaus, K. Adomaičio ir 
D. Radvilos. Nariai duoklių mo
ka po'$1.20 į metus.' Pirmasis 
kulbo pirm. P. Arlauskas, šiose 
pareigose ištarnavęs 13 metų

(Bus daugiau) i
—:---- -^-#14

LAIKAS NEPASTOVUS 
si' ~ i į, <

Susitikę, du -draųgdif Po nuo
širdaus pasisveikinimo viėnas 
paklausė:

— Kelinta valanda?
— Kam tokiais mažmožiais-■ 

domėtis? — atsakė antrasis. — 
Juk laikas toks nepastovus, kas 
valandą mainosi.

Lietuvos gen. konsule JuzėtDaužvardienė yra Ginlaro balių 
siekėja, jų organizatorė ir puoselėtoja.

Gintaro baliaus .stipendijos
Chicago tuietnvių Moterų klubas štmet ^ruošia 

jau 22-t® Gistaro balių. T<fi tradicinis ųjarer^imas, 
turintis dvejopą tiksją: vienas — pristatyti visuome
nei gimnaziją baįgiah&as gintarelęs, pasįpvsšusias 

šinas bei palydimas litstavių liaudies TniIWi® ir tau
tiniu šokiu. Gi, antras tikras — panaudoti baliaus 
pelną finalinės paramas reikalingoms ličmvaitėms 
studentėms, skiriam joms stipendijas. Khfeo stipen
dijų komitetas, kuriam pirminankmua Beveriy Bra- 
zytė-Opelkien^ |įmęt <paekyt^ stipendiją tripi stuv\ 
dentin: $ylvijai>#abijonaitėi. Loretai Stemčiįtei/ir 
Ehine -Talkshyfef. Joms čekiai bus Įteikti >«Uidienį, 
birželio 26 d., Conrad Hilton viešbučio didžioji salėj* 
Gintaro baliaus metu.

Naujienos, Chicago, Iii. —*. Sat.-Mdriday, June 13-31,



LOS ANGELES, CALIFORNIA didesnes kainas už inū^ų grū-. armija keliauja savp pilvu. Tas 
dus. Kiti žymieji kviečių eks posakis tinka ir Sovietų armijai, 
portuotojai, kaip tai: Argentina,1 pvz.
Australija ir Kanada mus ragi
na pakelti kviečių kainas tarp
tautinėje rinkoje. Savo milži
niškos grūdų paklausos paten 
kinimui, Sovietai kreipiasi į 
mus. Dėl jų totalitarinės siste-

' mes ekonominių trūkumų, jie
1 patys ir turėtų daugiau suma- į 
i kėli už grūdus, bet ne Amerikos
• mokesčių mokėtojai.
| Augindamas grūdus ir išinai-
• tindamas Amerikos bei dalį pa-
i šaulio žmonių, mūsų ūkininkas 
nualina dirvą, ir turi mokėti 
vis aukštesnes kainas už skystą 
kurą, trąšas ir kenkėjų nuodus.

■ Kai mes parduodame grūdus 
Sovietams žemiau savikainos,

' mes juos remiame. Dėl tokio 
žemcfinis kainomis grūdų par
davimo Sovietams, krašte kriti

K ngresmunss Edward Derwinski

co "Vakarų*vaikę” grupė, šokta 
nemažai tautinių šokių, diinuo- ' 
ta ir vaidintas vaizite.is “Ąžuo- * 
lu pasaka“, Alės Rūtos parašy- , 
tas. Režisavo Or.a Razatierė ir ' 
Algis ženia.taitis.

Ši jaunimo' šzentė kiek sky- ' 
rėsi nuo praeityje buvusių, rus I 
programa lrumj> nta, apsi.inant į 

aiLu, kariais sveiki- i

SOVIETINIŲ ŽIAURUMŲ PAMINĖJIMAS

Lietuviams atstovavo Antanas 
Polikaitis, solo dainavęs, piani
nu Rimui Polikaičiui pritariant, 
Br. Budriūno kompoziciją “Pas
kutinis birželis”, ir “Spindulio” 
šokėjai su Lenciūgėliu ir Gyva- be ilgų pi 
taru minais vadinami. Ansamb

Gal “Linksma diena mums 
nušvito” tik laidotuvėse?

Atsimintini du keistoki įvy
kiai arba nuotykiai,* buvę Vasa
rio šešioliktąją minint. Losan- 
geliecių kvartetas, tariamam 
tautinės nuotaikos pakėlimui, 1 
uždainavo buvusio raudonar- 
mie B. Gdrbulskio dainą, o Cle- 
velando vvru oktetas, vadovau
jamas Ryto Babicko ir Vlado 
Žiedonio, išėjo spaudon su pro- į 
testo pareiškimu, kad ten ALTo ‘ 
skyriaus valdyba neleido jiems 
Vasario Šešioliktąją minint dai
nuoti komunistinių kompozito
rių dainų. į

Net Akiračiai balandžio nu-1 
nieryje išspausdino savo komen
tatoriaus rašinį, kuriame sako- paskelbimas 
ma, jog klįvelandiecių nesusi-. 
pratime buvę ne tiek cenzūros, J 
kiek blogo' skonio. ^Nejaugi iš 
tikrųjų mes esame tokie kultūri
niai skurdžiai, kad net Vasario 
16-tosios minėjimuose nebegali- * *al^° sugrįžta, 

i /
j Lituanistinė šešiadienij-.ė m 

rašoma kyį]a su “tautinių šokių repe 
cijomis ir vakarinės repeticijas 
mažina bažnyčios lankytojų. 
Esą, kai tėvai šeštadienį iš to- 

jant, gal kada tie dainos viene- ]jau a(veža vaikus mokyklon ir 
tai, kurį nors savo draugą lai
dodami, irus ir užtrauks “Links- I
ma^ diena mums nušvito, visi bažnyičon nebeaįvažiuoja, nuei- 
iroškom džiaugsmo šito”. I na j arėjau esamą svetiintąučių 

Kai birželio 13 d. liūdnų oku- bažnyčią. Tačiau \a!jįibųfoji- 
Pacijos ir trėmimų bei žudynių' mas mokykloje ir repetidjose 

parapijos buveinėje, juos prati
na prie parapijos, darė išvadą 
prelatas Kučingis,

r
Birželio 13 d. Les Angeles ir 

apylinkių estai, latviai ii lietu
viai bendra‘akademija paminėjo 
1910 m. Paliauti jo valstybių oku
paciją, kurią sekė nežmoniškais 
žiaurumais pradėtas tų tautų 
naikinimas, Sibiran trėmimai, 
kalinimas ii žudymas.

Daug metu čia veikia pabaL 
tiečių sutarimas, kad kasmet v‘s 
kita tauta rengs liūdnųjų birže
lio įvykių prisiminimą su pro
testu prieš Sovietų S-gos agre
siją. šįmet lietuvių eilė, rengė
jas —; Amerikos Lietuvių Tary
bos Los Angeles skyrius, pirmi
ninkaujamas Antano Mažeikos, 
Tautinės s-gos veikėjo’ (čia yra 
ir kitas Mažeika, kartais Anta
nu, kartais Anthony pasirašąs). 
Šv. Kazimiero parapijos salė 
buvo pilna publikos, net ir kė
džių neužteko, kai kam teko pa
stovėti.

; Programą pradėjo ir kurį lai
ką jai pirmininkavo ALTo sky
riaus vicepirmininkas Rimvy
das Paškauskas, jaunas vyras, 
išeivijoje išsimokslinęs. Sklan
džiai, be riktu pirmininkavo'.

Įneštos visų čia atstovautų 
tautų vėliavos. Solistas Antanas 
Polikatiis, pianinu pritariant 
Rimui Polikaičiui, -sugiedojo 
Amerikos himną. Prof. kun. V. 
Bartuška skaitė maldą. Toliau 
— -Estijos ^konsulo, Latvių s-gos 
pirmininke/ ir Pavergtųjų tautų 
komiteto pirmininko trumpos 
ptakalbėlės.

Lietuvos gen. garbės konsulas 
Vytautas Čeikanauskas kiek il
giau, kaip tos dieųos, yyr. pra- 
k-albininkas,’ skaitė apie prieš
kario politika bei jos užkulisius, 
privedusius prie karo ir Pabal
tijo valstybių okupacijos.

c Rezoliucijas skaitė ;Arnoldas 
Kųngj’s; jis ir antrajai daliai, va
dinamai įnerto "progra rhai, Vado
vavo, pralinksmindamas publi- 
kąį kai bandė programoje iš
spausdintas latvių pavardes ir 
dainų pavadinimus perskaityti, 
b’et iš to išėjo tik juoko vertos 
pastangos. Kungys, kaip ir Paš
kauskas, iš jaundsio’s kartos į vi; 
suomeninę veiklą! jžengę, tai tik 
bravo jų adresu! Puikūs ir AL
To skyriaus pirmininko Mažei
kos apsisprendimas šios akade
mijos vadovavimą, pavesti jau
niesiems. ' ■

Estų kanklininkai, su dekla
macijų įtarpomiš; skambino jų 
liaudies kūrybos. Solistas su pia
nino pritarimu padainavo tris 
dainas. (Jų pavardės programo
je neišspausdintos).

Latvių choras, dirigentė Daira 
Gjlnis, padainavo tris dainas.

ntniars
1 vadovės yra Ona Razutier.ė 
i Danguolė Varnienė Kiti p'dė. 
'jai, programoje išvard nti: Onai 

Barauskienė, R. Polikaitis, V.; 
Bandžiui^, A. Bužūnakė, J.'Ba- 
žėnas, L. Po'likailL. “Vakarų 
vaikų vadovė Danutė Janutienė.

Po programos, p.sidarbavu I 
šieji buvo apdovanL.i gėlėmis 
ir padėkos žodžiais. Vakaras' 
baigėsi publikos šokias ir vai-

10

r *

Parapijų metai per radijų

Birželio 12 d. per vietos He

Kučingis, šv. Kazimiero parapi
jos klebena*. Kunigų Vienybės 
ir Liet. Bendruomenės paskub
tųjų Parapijos metų tema. Toks 

; esąs 20 metų pa
vėluotas.

i Liesdamas, kaip jis sakė, lie
tuvių bėgimą nuo parapijos, pa
žymėjo, jog kartais nuo parapi
jos nutolę jaunavedžiai i

brangiai, o parduodame pigiai. 
Tai yra priešinga geros preky
bos praktikai.

Grūdu kainos pasaulinėje rin-

DERVINSKIS PRIEŠINGAS GRŪDŲ 
PARDAVIMUI SOVIETAMS /

me išsiversti be šitokių polit- Į 
kompozitorių.. 
Akiračiuose.

Kad ir nesanie skurdžiai, bet
skonio praradime pro'gresuo-

minėjimo pabaigoje į sceną 
įžengė šauni “Spindulio” šokėju 
grupė su Lenciūgėliu, vienas vy
ras.

repeticijoms, tai sekmadienį 
vengia tos tolimesnės kelionės,

na i arčiau esama svetimtaučių

Iliinojaus kon^resmanas Ed 
Dervinskis 1981 m. spalio 28 <1. 
Atstovų Rūmuos pasakė kal
bą, kurią čia išbirai perduodam: 

Pone Pirmininke, kas nutiko 
su mūsų kietasprandišku jankių 
biznio supratimu? Mes parduo
damo apie pusę viso 
rinkos kviečių, ir apie 
virtadalius kukurūzų, 
duodame juos žemiau
nos! Dar blogiau, kai tokiomis 
žemomis kainomis mes parduo
dame šalims, kurios pilnai išsii, 
galėtų sumokėti! ir daugiau, kuip 
tai: Japo'nija, $ov. Sąjunga' ir

1 OPEC šalys.. Pavyzdžiui, Japo-

pasaulio 
tris ket- 
bet par- 
savikai-

į koje nėra nustatomos pagal pa
siūlos ir paklausos dėsnį. Jas 

— i administratiškai nustato kraštų 
! vyriausybės. Išskiriant JAV, 

visi kiti pasaulio kraštai tūri 
valstyJbines grūdų prekybos 
agentūras. Apie pusė tuzino' š'ų 

nija, parduodama iš Amerikos agentūrų tik parduoda, o apie 
importuotus kviečius savo rin- §imtas — tik perka. Jos visos 
koje, pakelia jų kainą, šitokia yra pasišventę gauti savo ūki- 
inusų žemės tkio Departanien-., cinkams ir savo kraštų ekono- 
to praktika nėra labai gudri. ‘ mijoms kuo geresnį sandėrį.

Apie 80% viso pasaulio sunau-

gi jaunimo" i Į
nežinau ^kurios-tautybės, ansamblio ..vertę nuolat pripa- - --- - ---- - .

publikoje sėdintis, išreiškė nu- ’ gindamas, kaip, man iš rengėjų kių ir dainų vafras ą Įteikęs šim- 
stebimą garsoxu O, no! . Pro-, pašnibždėjo, ir birželio 12 d. at- to dolerių čekį.
gramos sudarytojai gal to ne- siiankes į jaunimo tautinių šo- 
girdėjo.

Okupacijos ir trėmimų tero
ras buvo paminėtas ir per lo's- 
angeliečių lietuvių radijo pro
gramą birželio 12 dieną. Klevą’ 
Rūtą Vidžiūnienė vadovavo pro-1 
gramai ir pasakė įžanginį žodį,1 
A. Polikaitis ir E. Jarašiūnas 
dainavo okupacijas laiko parti-; 
zanų dainas, o Viltis Jatulienė 
deklamavo. . i

J. Klauseikis

Jaunimo šventė

Jau 26-oji metinė buvo birže
lio 12 d. Glendale Civic audito
rijoje. Rengė LA jaunimo an
samblis “Spindulys”. Buvo dai
nininkų, daug tautinių šokių šo
kėjų, vietinių ir iš San Francis-
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., Afganistane. Jei mes ne-s 
parduotume Sovietams grūdų,* 
jie patys turėtų dirbti atitinka-; 
mai sunkiau, kad patenkintų- 
savo piliečių poreikius. O tai su
mažintų resursus impeualisUš- 
kiems kėslams. Jei mes Ameri
kos grūdais padedame maitintP 
Sovietus, tai šie turėtų už juęs 
mokėti pilną kainą. Jei nekreil>~ 
ti dėmesio į strategiją, tai tu
rėtų būti gero biznio praktika.

(Versta iš “News Digest”,, 
1982 pi. Nr. 1/74)'- 

News Digest leidėjas yra lie
tuvis J. P. Kedys. Administra
cijos adresas:

News Digest, 
P. O. Box 535, 
Parramatta, 2150 
Australia /

Metinė prenumeratos kaina'i- 
(US) dol.G

Tėvo Diena

to praktika nėra labai gudri.
1981 m. spalio 1 d. JAV Ad

ministracija paskelbė, jog Sov. \ dojamų grūdų yra parduodama 
3-ga paprašiusi ir Amerika su-.žymiai brangiau, negu taip vad. 
tikusi 1982 metais jai parduoti pasaulinės rinkos kaina. Pasau- 
23 milijonus toūų grūdų, šis pa-j linės rinkos kaina yra naudoja- 
skelbimas yra svarbus dėl ke- ma tiktai 14% pasaulinės pre- 
lių priežasčių' Tai reiškia, jog • kybos grūdų, todėl vargu ar 
Sovietų ūkis nebegali patenkin- toks pavadinimas yra tikslus, 
ti pagrindinio maisto paklausos.'Teisingesnis jos vardas turėtų 
Tai taip pat reiškia, jog Ameri-įbūti “išpardavimo” kaina, t.y. 
kos mokesčių mokėtojai turės posezoninė nuolaidos kaina, kai 
gelbėti Sovietų ekonomine sis-.' pagrindinis pareikalavimas jau 
temą. ■ !

žinovai teigia, jog patys svar-j 
biausieji mūsų grūdų pirkėjai 
užjūriuose pilnai gali mokėti
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autorius,
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 
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Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
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j yra patenkintas.
j Apskaičiuojama,’ jog jei mūsų 
eksportuojamų grūdų kaina bū
tų prilyginta tik savikainai, 
Amerikos ūkio pro’duktų ekspor
to perviršis, vietoj 1980 metais 
siekęs 23.3 bil. doleriu, būtų bu
vęs 30 bil. dolerių, ir bendras 
mūsų tarptautinės prekybos ba- 

’ lansas nebūtų buvęs skoloje 
! (negatyvus).; Jei Amerika- pa^ 
keltų grūdų kainą, tą patį pada- 

! rytų ir kiti, grūdus eksportuoją 
kraštai. Kai Amerika kainą nu
žemina, ;tą patį turi daryti ir 

( kitos šalys.
Napoleonas yra pasakęs, jog

Vienas garbingas tėvas, std-; 
vėjo su savo sūnumi ant srau
naus upelio kranto, kuris dau
gelio medžių šakų ir lapų šešė
lyje sidabrine spalva spindėjo.

Tėvas kalbėjo: “Upelis jau. 
daug šimtmečių banguodamas 
srovena į klonį ir drėkina pie
vas. Kiekvienoje akimirkoje mes 
matome . vis naują" vandenį- pu- 
tekanlį, bet jo gausumas ir ty
rumas nesumažėja. Tai yra dėl 
to, kad vanduo iš neišsekančio 
šaltinio teka. ‘

Taipgi žmogaus darbai, žo
džiai ir mintys yra kaip upelis, 
kuris gyvenime srovena. Irgi tas 
upelis bus visada,naujas ir visa
da turės švarų vandenį, jei jo 
šaltinis veikiantis ir švarus bus 
išsilaikęs.

Žmogaus siela yra šaltinis. 
Visa, kas iš kilnios sielos išsi
veržia, yra gera Tr gražu.” 
i Prie šio' apsakymėlio nieko 

daugiau pridėti nebereikia, rr?s 
gražiai, apibūdintas, koks turėtų 
būti tobulas žmogus.

Tik tiek noriu papildyti, kad 
lietuviai jaunuoliai '■ tautiniuose 
apvaikštinėjimuose būtų nepa
liaujamu šaltiniu tiesos, gėrio, 
grožio ir gaivintų mūsų tautos 
aukštą kultūrą. r.

W Valinėvičius

e Žinomas rašytojas taip, api
būdina komunizmą: “Tai paliuo- 
savimas žmonijos nuo laisvo 
galvojimo ir veikimo”.

I LITERATŪRA, lietuviu literatūros, meno Ir \ mot tip 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinet 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio*, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V< 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ll 
M. K. Čiurlionio, M. šūeikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir JL Vamd 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik 53.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 52.

t VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne saustaf 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 52.

'• Llf 1 u V LS KASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamaiansdr* 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės b 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Jdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodami 
ritovardžių pavadinimai Ir jų vertiniai j vokiečių kalbi. Laba! 
naudingoje 335 pusi knygoje yra Rytprūsių temėlapla. Kaina IS,

'• KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitėa atfr 
minimai ir mintys apie įsmenis ir vietas neprfk. Lietuvoje Ir plr- 
maistais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 53. i*>»

• JuLIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesuptai- 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na 
Jurgio Jašinskc knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe- 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*. 
Knyga yra didelio formato. 265 puslapių, kainuoja 56.

< > SATYRINIS NOVELtS, M. Menko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 90S p«L knygoje yra 40 aąmojngų novelių. Kaina |X

Knygos gaunamo* NaujiencMc, 171* So. Habled St, Chicago,
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Argentinos prezidentas atsistatydino
Ketvirtadienio vakare iš Buenos Aires atėjusios žinios 

sakė, jog prezidentas Leopoldo Galtieri pranešė generolų 
grupei, kad jis atsistatydina iš Argentinos prezidento 
pareigų:

Generolas Galtieri, visą dieną vedęs pasitarimus su 
sukviestais Argentinos kariuomenės vadais ir negalėjęs 
susitarti dėl tolimesnių santykių su britais, atsistatydino 

-iš Argentinos karo jėgų viršininko pareigų. Pradžioje jis 
dar manė, kad galės visame krašte pravesti demokrati

zmus rinkimus ir perleisti krašto valdymą Argentinos 
gyventojams, kaip visame krašte buvo anksčiau. Bet pre
zidentas Galtieri savo planų pravesti nepajėgė. Jis tuo
jau atsistatydino iš prezidento pareigų.

Pirma didžioji bėda, kurią turėjo generolas Galtieri, 
buvo aviacijos vadas gen. Lami Dožo. Pajutęs sunkią pa
dėtį Stanley srityje, jis panoro tapti krašto prezidentu 
ir vyriausiuoju Argentinos karo jėgų viršininku, bet ge
nerolas Galtieri, žinodamas, kad vyriausiuoju jo patarėju 
tapo užsienio reikalų ministeris Nicanor Costa Mendez, 
ėmėsi priemonių suvaldyti generolo Lami Dožo pradėtą 
propagandą. Prezidentas Galtieri atmetė Costa Mendez 
atsistatydinimą, Įsakė laikytis nutarimų, baigti propa
gandą prieš prezidentą Galtieri ir prižiūrėti krašto už
sienio reikalus.

Bet šie patvarkymai galiojo tiktai kelias valandas. 
Vietoj gen. Lami Dožo, kaltinimus prieš gen. Galtieri 
pradėjo vidaus reikalų ministeris gen. Alfredo Saint Jean. 
Jis pasiskelbė, vadovaudamasis konstitucija, vyliausiuoju 
karo jėgų vadovu ir krašto prezidentu, kol bus išrinktas 
nuolatinis prezidentas. Šio plano didžiausias kombinato- 

. rius ir vėl buvo užs. reikalų ministeris Costa Mendez.
Generolas Saint Jean, dar oficialiai neperėmęs pa

reigų, pradėjo pristatyti generolą Leopoldo Galtieri di
džiausių nelaimių kaltininku. Jis tvirtino, kad buvęs pre
zidentas melavo kraštui, kabineto nariams ir kariuome
nės vadovybei. Iš Stanley generolo Mario Benjamin Me
nendez gautus pranešimus generolas Galtieri klastodavo. 
Jis tvirtino, kad kovos lauke žuvo žymiai didesnis britų 
karių skaičius ir gerokai sumažino žuvusių ir sužeistų,

A. SVILONIS

PAVERGTIEJI LIETUVIAI 
YRA KANKINIAI

'e iok;ų rezervų skaV’nimas 
vykti, kaip jis rašo — lankyti 
kalinių ar nedaugiau tuo patar- 
i?urama okupantui? Juk tie, ten 
padaryti lar&vtojų pokalbiai, 
naudingi tik okupantui, o ne ko
vojantiems.

Man rodos, Br. Kviklys būtų

(Tęsinys)

nuodugniau vertinantTodėl 
kankinių aplankymą, pasinaudo
jant okupanto teikiamomis pri
vilegijomis, klausimas, ar daug 
pavergtiesiems suteikiama pa
guodos? Mano nuomone, tokis

daug išmintingiau padaręs jei jis sų veiksii:U, 'būk jie nepilnai 
: būt paaiškinęs, kad yra tokių rėbrr a kove ančios Lietuvos pas- 
■ lankytojų, kurie ten vyksta pa- tangas. Tiesa, kad yra tokių, ku- 

sigrožėti gražia Lietuvos'gamta, ne kaišioja pagalius j mūsų 
bet jie nemato, kad pavergtieji veiksnių ratus; kurie steigia 
yta kankiniai, kuriems trūksta naujus verksnius, kurie grobsto 
tautinio sąmoningumo ir saži- 

: nes '
5 ,-z’- •

kelionę apmokėjję ir užpildę an7 
ketoje daugybę klausimų, vyk-

argentiniečių skaičių. Jis net klastodavęs Argentinos 
karo aviacijos žygdarbius.

Generolas Galtieri šito melo negalėjęs pakęsti ir at- 
’eido visą Argentinos kabinetą. Jis paskelbė, kad nesiren
gia vykti į.užsienį ir vengti atsakomybės, ir tuo pačiu jis 
uždraudė buVttsieriią kabineto nariams vykti į užsienį ir 
vengti atsakpmybėš. Svarbiausieji pradininkai ar kalti
namieji bus gen. Saint Jeąn,> gen. Lami Dožo ir didžiau
sias kombinatorius’ — Nicanor Costa Menčez.

Jau anksčiau generolas Galtieri buvo paskyręs Bue-l 
nos Aires garnizono vyriausiuoju vhdu gėnerolą majorą 
Cristino Nicolaides, pirmojo kariuomenės, korpuso virši
ninką. Jis yra labai griežtas karys ir savo žinioje turi 
visus Argentinos karo jėgų dalinius Buenos Aires apy
gardoje.

Generolas Galtieri, pasitaręs su kariuomenės vado
vybe ,tada atsistatydino iš kariuomenės vadovybės pirmi-. 
ninko pareigų, perduodamas generolui Nicolaides karių, 
komiteto vadovybę, kol bus išrinktas nuolatinis krašto 
nrezidentas. Generolas Galtieri kariacmęnės vadovybę 
norėjo perduoti generolui Jose VaquerC, kuris vadovavo 
Cordobos maištų raminimo darbams. Generolas Nicolai-, 
des buvo generolo Vaquero štabo viršininkas. Amžius- 
privertė generolą Vaquero atsisakyti nuo jam siūlomų 
garbingų pareigų, sako oficialus pranešimas.

Generolui Galtieri ketvirtadienio nakti atsisakius iš 
kariuomenės vadovybės pirmininko pareigų, jo v ietob' 
kariuomenės vadovybė paskyrė generolą Cristino Nico
laides laikinojo prezidento pareigoms, kol bus išrinktas 
nuolatinis Argentinos prezidentas. Jis formuoja galimai 
platesnį Argentinos ministerių kabinetą, kad galėtų tuo
jau spręsti pačias svarbiausias Argentinos problemas. 
Svarbiausioji dabar yra — Falkland salose esančių be
laisvių grąžinimas ir tvarkingų rinkimų organizavimas.

Vasario 16-osios šventės metu 
jautrumo. Tokie visai ski- renkamas laisvnwmb reikalams 

riasi nuo anųjų, kurie, brangiai aukas, savd urgįhi^aujbs iŠlai- 
kelionę apmokėjję ir užpildę an-: doms padėngti. ,/i , . 
ketoje daugybę klausimų, vyk-l . Br. Kviklys pūola ir pačią 
sta savo senų tėvelių aplankyti, Ameriką,, už jos Lietuvos iška
su jais atsisveikinti, aplankyti 
artimuosius. Bėt tokių “Tėviš
kės” draugia nekviečia, ten jų 
buvojimas labai trumpas. Tokius 
lankytojus okupantas vadina tu
ristais su kauke. Jam be kau
kės yra4-tik tie, krie ten. gilina 
“lituanistiką”, studijuoja medi
ciną ar istoriją.

Br. Kviklys rašo, kad bendra
vimas sū kovojančia tauta garaa 
riė^mingas. Ir kad.ryšiai su po
grindžiu -yra geri, ypač su di
džiausiu pogrindžio spaudos at- 
^tovu LKB Kronika. Kam gi jfe- 
knlingas šis toks tų ryšių išvie
šinimas?
Man atrodo, kad tai yra Įsiutusio 
šuns erzinimas. Nejaugi, Bk, 
Kviklys nežino sū kokiū 
mu okupanto :saWfirfiai įferse- 
kioja kronikininkus. Ar toks 
pleptelėjimas jo dar daugiau nė- 
įsi’utžns?

Jis rašo, kad yra tokiu, kurie 
mano, kad LKBK yra sovietinio 
saugumo globojama. Tokį gal
vojimą paskleidžia sovietiniai 
agentai. Tokiems bolševikų 
šmeižtams tiki “reorgiška” dva* 
šia nusenę lietuviai. Iš tikrųjų, 
Br. Kviklys nebūtų Kvikliu, jei 
tis, rašydamas, ko nors “nekąn- 
džiotų”. Šį kartą jis kandžioja 
senuosius lietuvius, tapusius ure- 
orgiškos” dvasios. Bet gi, tie jo 
pravardžiojami lietuviai parodo, 
kad jie gerai supranta okupanto 
klastą, net ir tada, kai Br. K Vi-’

vys'tę Tielstnkyje. Jis suniekino 
ir net patį Vatikaną. Tuo tarpu 
toj ė pačioj e LKB 7 Kronikoje 
(51), kurią.jis savo.rašinyje ci
tuoją, matyt, nenorėjoj pastebėti, 
kaip L’ė Kronikų leidėjai vertina 
Helsinkį: “1975 in. rųgpiūčiė 
mėn. 1 d. Baigiamasis Helsinkio 
Aktas kovojančiai Lietuvos Baž
nyčiai pasitarnavo

’ du' į kurį atoirėnjuš.lniye gUima, 
reikalauti elementarių . teisių ir 
žmoniškumo — 'hdųokfte muną$ 
■tai, ką pries. Visą-pasaulį viešai 
prižadėjote ” ■ ■ , / A v

Bet 'grįžkime pciė\tų'Iaidtyto-^ 
jų; kurte, nūVykę' rafcupCiotą 
Lietuvą, nepaleido ‘ten nei svei
kos. nuovokos, heį šąžinės jaū- 
trufnd .nei pagatlaU taurinio šą- 
iTronmgūtHo. SfekysiJn,* ką pašte-, 
bėjo Rūta Aidytė, iš :JAV nuvy
kusi ten su Vasario 16-kios gim- 
nari j os mok&ūąis? ’ jį .“'Gimtojo 
krašte" samdinei Sigitai,’.Valtie^ 
kūlei štai ką prikalbėjo: .tos die
nos. kūriės praleidau Lietuvoje 
neįkainojamos. Aš jiiėftiVdj jSO 
antrą kartą... Kiek dailg per tą 
laiką pasikeitimų. Da'ug nau
jų pastatų-, resttonmot^ ididžiii- 
jų miestų senamiesčiai;. . /ŽįScj 
gražus Kaunas, -Ji toatyt, nema
tė. kad Kaune buvusios studentu 
bažnyčios durys it angSI. tento-

dėlių paversta. Ji nemato Įgulos 
bažtayc'os, kuri stovi į>e ktyžtų 
ir kažkuo pavergta. Ji !ieiMt&,

niškos labdarės šydu. netis dilgėmis prižėlęs, d prezi
Jis nesiliauja niekinęs ir mū- dentūros rūmai apšepę ir pa-

rijūrę. Ji nematę »ej yilniaus 
katedros. nei tą. bažnyčių. P®* 
v*»nrtu ateizmo jnuzjpjais bei 
sąpętolTais. Jai ir Lietuvos įau- 

t «jas kultūringas, gražiai apsi- 
vj$i : .Gimines visi ne

jėga'’ gyvena Ir butai geri ir 
balčiai ir visa kita. Bet ji nerąšo, 
hm įtfe giminės tarnauja, ko
kius darbus okupantui atlieka. 
Codėl ji, kad neilgai trukus, veĮ 
važiuos paviešėti.

Arba August H.: ”Atvažiąvau 
į Tarybų Lietuvą ir esu laimin
gas. Man labiausiai patiko eks- 
kifrstja į Elektrinėmis .. .vioks- 
l(4viįi visi ka p vienas tvarkingi, 
švarus, vienodai apsirengę ■. . . 
Man atrodo, kad Lietuvo:e labai 
gerai rūpinamasi gamtos ap- 
SŽUga.”

Arba ir vėl Artūras Papceris: 
' Viskas buvo puiku! Lietuva iš- 
jražė b. išaugo miestai ir kaimai 
.. .Apsilankęs Vilniaus universi
tete. 'buvau tiesiog sužavėtas. 
Kokias šventes studentai organi
zuoja! Ten, pės mus/ mokyklose 
nėra geros auklėjimo sistemos. 
Būčiau laimingas jei .galėčiau 
mokytis Lietuvoje. Man atrodo, 
kad čia jaunimui -nieko nėštin- 
ga . . . ” .

Arba kiek parodė iš Vik.Vo- 
-kieiijos nuvykę Alfredas ir Asta 
šalčiai tautinio sąjnoiungumo'dr 
sąžinės jautrumo: . .Patyrėm 
— turi Lietuva daug tintu. Ko
kie Vilniaus pastatai, muziejai, 
kaip gražiai ištaisyta, -dSttg iš
statyta. Lietuva' nestovi Vietoje 
• . • sugrįžę, namo galėsim,.’pa- 

; pasakoti, ■ kad’Lietuvoje, daug 
jĮst^^,jres*aPraY°- Žmonės ėi a

Vife taį mums 
| tikrai, didėlis ąspūdiš,’kuri ga- 
įlfšint;a tiduotįTrJĮit'jems4.kad'ž> 
noJjU, — Lietuvoje, yra gętia tvar- 

' tea', j- YtMns. "Tėviškės’-' d raugiji 
p.-ikvięįėy kmp sve^justGražiat 
priėmė / .- . męs. mieki pėriKie 

. turėti, tuos ryšius toliau.. Mutos 
bus-.įdomu sekti ■’Lietuvės gyve
nimą ir perduoti tiems,- kurie 
čia į^fcvykšia” Rejšaa; jie. jau. 

: įsi jungia į ’ otaipanto propagan
distų kadrą. / j .. ~ '. .ys' • 

: ■ .Taigi, šios/cĮtitos parode,- kiek 
’š tų lankytojų. ijiator kad Lie
tuva yra didysis kacetas 'ir fen 
lietuviai kankinami . Priaugai, 

' iie ten ntatė didelę gerovę ir po- 
irėtų- Jeų. gyventi: ar sįddijuoti. 
Kiek gj tąnladŠų ^upudtąjLĮe- 

•.tįrvą’ grįžę .'^pareiškė, -kad matė 
;. ten; Kaip pferšeKiojami .paVėrg- 
tiąji?. y

: Tikrai, B. Kviklys būtų atli
kęs didelį’ patarnavimą visuo
menės sąmoninimui, jį j jis būtu 
atskleidęs, kodėl okupantas toks 
“gėras’*, kad ‘'Tėviškės” draugiją 

.:. įsteigęs,.’ kuri globotų tokius lari- 
' kytogūs, ktiriė ten- nuvykę - nę- 
ftiatb okupacijos, kurie te’n ne
mato ir kankinių, o tik gerą Ir 
puikią tvaiką. *

nota'
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JUOZAS ŠVAISTAS

PETRAS ŠIRVOKAS
NUOTYKIŲ NUOTYKIAI ŽEMĖJE, 

PRAGARE IR DANGUJE

(Tęsinys)
Nesulaukia ir antrojo sūnaus. Tėvai dar la

biau susirūpinę. Jau dabar norom-nenorom turi 
išleisti trečiąjį, kad surastų anuos du. šis pasi
rodė dar tvirtesnis. Jis nusitvėrė tą akmenį ir 
išmetė aukštyn. Akmuo krisdamas žemėn, trūko 
pusiau. Tėvas pasigėrėdamas žiūrėjo į Ramūną, 
į savo trečiąjį sūnų. Nebeturėdamas ko jam duoti, 
jis tiktai palaimino jį kelionėn. Ramūnas pasi
rinko žirgą iš dvaro arklidžių ir išjojo.

Bejodamas pataikė į tą |>ati dvarą. Panos jį 
linksmino ir vaišino, kad tik užsimirštų. Vakare 
viena iš anų vedėsi gulti. Gražiame kambaryje 
parodė jam minkštą patogią lovą. Ramūnas pa
spyrė su koja tą lovą. Bematant ji nagatmėjo. 
Pana persigando ir šoko bėgti. Ramūnas pasivijo 
ir smarkiai supurtė ją. Pana pradėjo maldauti:

— Tik nebausk manęs: aš tau atiduosiu tavo 
brolius!

Ramūnas labai nudžiugo, išgirdęs apie savo 
trolius, ir dar tvirčiau laikė tą paną.

— štai kaip.. . Tai Čia mano broliai! Kur jU? 
’ e;k gr i.’".’ nas juos!

PaskųHin; ;s urvais, angomis nusivedė Ra- 
ūr.ą Į požemį. Ten sėdėjo jo broliai ir plėšė 

. murzini, anžėk —

sunku bepažinti. Ramūnas, nieko nelaukdamas, 
išsivedė juos iš tų rūsių. Visi trys laimingai par
grįžo namo. ?

Po to sūnūs surimtėjo: nebesitrankė daugiau 
po pasaulį ir nebesudarė tėvams rūpesčių. Apsi
rinko sau merginas, vedė ir gražiai gyveno.

Dvare pasiliko tik Petras ir jo duktė Virgi
nija. Garsioji kunigaikštytė, Petro žmona, jfiu 
buvo mirusi. Virginija žvalgėsi sau vyro. Daug 
jaunikaičių iš toliau it iš Arti buvo nuvarę savo 
žirgus ir pametę galvas, bejodinėdami pas ją. Ji 
vis ne ir ne. 0 kaip jai įtiksi, jei išmintis men-; 
kesnė. Nusistatė tekėti tik už tokio, kuris gudres
nis ir išmintingesnis už ją. Daug motinos savybių 
buvo paveldėjusi Virginija. Tokia pat išmintinga 
ir išdidi pasirodė. Užteko jai ir gražumo.

Jodinėjo, krimtosi vyrai, o Virginija tik juo
kėsi. Vis dėlto atsirado toksai. Vieną dieną atjojo 
šaunus, gyvas jaunikaitis, žodis po žodžio ir susi
kibo. Vienas užmena mįslę, antras atspėja. Var
žėsi, varžėsi — vis lygiomis. Pagaliau jaunikaitis 
užminė tokią mįslę: “Mielas rtriėlą mylėjo, tas vie
nas — du, tie du dvylika. Iš linksmumo ugnis sto
jos, nematantį nušovė, negimusį suvalgė.”

Čia Virginija tapo nugalėti. Spėjo, spėjo ir 
niekaip neatspėja. Visiems įdomu pasidarė, ką gi 
tai reikštų. Pradėjo klausinėti jaunikaitį.

— Ė! — pasakė tasai, — čia truputis iš mano 
gyvenimo, truputis iš šalies. Pamote, išgirduri, 
kad aš rengiuosi piršlėms joti, iš pavydo užsispy
rė neleisti. Aš vistiek balnoju žirgą. Tada pradėjo

ji gerintis ir atnešė pieno atsigerti prieš kelionę. 
Aš, nieko negalvodamas, supyliau tą pieną savo 
šuniukui, šunelis išlakė ir pastipo. Nunešiau to
liau nuo namų ir rengiausi pakasti. Atlėkė du 
varliai ir pradėjo šunelį kapoti. Varnai palesę 
lėkė | mišką ir nukrito. Pamiškėj stypinėjo dvy
lika plėšikų. Matyt, yisi alkani buvo. Čiupo tuos 
varnus, susikūrė agni, išsikepė, suvalgė ir išvirto. 
Aš joju ant savo žirgo. Visa tai matau ir džiau- 
groori, kad taip atsitiktinai išlikau gyvas. Iš 
džiaugsmo šoviau į kūlyną. Už jo buvo stirna ir 
pataikiau. Beskrosdamas stirną, radau jos vidu
riuose stirniuką. Tą išsikepiau ir suvalgiau. ■ •

išklausę dar daugiau stebėjosi. Ne tiek stebė
josi dėl pačių įvykių, kiek dėl to, kad taip įmant- 
i'žai ir trumpai mokėjo iš to sudėti mįslę.

Virginija džiaugėsi suradusi tai, ko ieškojo. 
Petras irgi buvo patenkintas savo žentu. Jiš Už
rašė abiem jauniesiems dvarą ir kitus turtus.

Sutvarkė, aprūpino Petras savo vaikus ir pa
sijuto kažkoks atliekamas, kaip ir visai neberei
kalingas. Antra vertus, vėl paseno, sumenkėjo kū
nu. Sieloje atsirado tuštuma, "ilgesys dar labiau 
pradėjo šlietis prie jo. Būdavo dienų, kad tasai 
ilgesys visai nebeatstodavo. odė! galutinai nutarė 
vykdyti paskutinį savo sumanymą — siekti dan
gaus.

KEISTI, VISAI NESUPRANTAMI JO 
BENDRAKELEIVIO VEIKSMAI

Iš lėto, neskubėdamas pasiruošė Petras šitai

kelionei, kurią laikė jis visų rimčiausia. Gražiai 
atsisveikino su savo Vaikais, vaikaičiais, giminė
mis ir iškeliavo. ’ . , -

. Per pirmąją nakvynę, pas vieną ūkininką, vi
sai atsitiktinai surado sau bendrakeleivį; Keistas 
toks juodu apdaru žmogus, bet labai patikimas 
iš akių. 4b veidas nerodė'rtei amžiaiĄ nei kūfibš 
nors šalies požymių. Daug ftė nesiažškifto.. Sutik
tasis iš kėl^ų .žodžių įtikino Petrą, kad jiems1 pake
liui ir kad jis gerai žtrtąš kelią. Petras pra
džiugo ir autiko. '

• Tas ūkininkas^ pas kurį apsinakvoję buvo, 
tarėjo sūnų, paauglį dar. Vakare tėvai, eidami 
gulti, nei poterių, neliepė kalbėti jam, nei patys 
nepasimeldė, tik pabučiavo sūnų ir sugulė. Naktį, 
visiems štfnngus, phmatė Petras, kari atsikėlė B 
lovos jo bendrakeleivis, priėjo prie bernyčio 
lt pašai^ę

Petras iąbai persigandę tuojau šoko iš lovos, 
susitvarkė ir nakčia išbėgo iš tų namų. ĘlįiĮį 
skuba ir girdi užpakalyje žingsnius. Grįžt —; oįi 
jo bendrakeleivis atsivejąs. Susilygino ir einfe 
kartu. • . ;

Nuėjo ąbudū geroką galą. Jaū viėąi praauM, 
Randa ant kelio krūvą pinigų. PrMenke ją, Kiek 
paėjėję panlatė žmogų, gulintį pievoj. Bendrake
leivis pasišaukė jį ir tarė: "Eik ir‘paąimk aną 
krūvą pinigų!” Tas žmogus nubėgo ir sus i sėmė 
pinigus. - • - •

(Bas j i
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VAI ANDOS; J—8 dirbo dienomla if

T •Lt M-l/U MZ-Z7XS

Service 855-4506, Pase 06058

Punktukas Anykščiuose
Dr. Jonas F. Mažeika

DJXS. — DANTŲ GYDYTOJAS 
4600 W. 103rd Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street

OIL PAUL V. DARGUS 
•YDYTOJAi IR CHIRURGAS

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu drau
gijos piknikas įvyks sekmadienį, or- 
želio 27 d., 1 vai. popiet, Vyc.u salėj 
ir sodelyje. Gros gera muzika. Bus 
skanių valgių ir gėrimų.

Kviečia Komisija ir Vaidyba

— LKVS RAMOVES Chicagos sky
riaus nariy susirinkimas įvyks š. m. 
birželio men. 20 d. 12 vai. Jaun.mo 
Centre. Valdyba

Chicagos Lietuvių Suvalkiečių drau
gijos pusmetinis narių susirinkimas 
įvyks penktadieni, birželio mėn. 25 d., 
6 vai. vak., Vyčių salėje, 2455 West 
47th St Nariai kviečiami atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikalų aptar- . 
ti. Bus vaišės.

Eugenija Strungys

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu: »
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, 1L 60608

Valandos pagal susitarimą
APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

OPT0METR1STAS

KALBA UETUVIŠKAI
2618 W. 71st SL Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
ir “contact lenses”.

rtnunm.________II
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Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, PŪSL1S iR 

Prostatos chirurgui
2656 WEST 63rd STREET

Ofiso telefonas: 776-2830- j-

Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija. 
5025 CENTRAL AVĖ. 

SL Petersburg, Fla. 3371® 
Tel. (813) 321-4200

ŠEIMININKĖ 
k f

—Daugelis namų šeimininkių, 
yra susirūpinusios kaip geriau ir 
švariau užlaikyti savo būtą, ta
čiau, besirūpindamos butu, daž
nai pamiršta apie prieškambarį, 

rper kurį nari^'gyrv^ntojai arba 
beatsilankantieji svečiai pereina.

Tvarkingas ir švarus prieš
kambarių užlaikymas daug ką 
pasako apie pačią šeimininkę, o 
taip pat ir apie visus to namo 
gyventojus.

Nereikia pamiršti, kad prieš
kambario sienos arba neskonin
gai jame daiktų išdėliojimas, 
besilankantį svečią šaltai nutei-

bario sienos turėtų skoningą 
spalvą, kad būtų patiestas kili
mėlis, o laiptai švašis ir tvar
kingi.

Be to, ant staliuko lempa ir 
vazonas gėlių, visuomet sudaro 
jaukią prieškambario išvaizdą.

. Tiesa, kai kurie namai tokių 
prieškambarių —'prieangių ne
turi, tad yra būtina gera prie-

Nemaža nepatogumų sudaro 
gėlių laistymas, kai reikia ilge
sniam laikui išvažiuoti iš namų.

Galima pasigaminti labai pa
prastą automatinę girdyklą.

Iš vatos reikia susukti virvu
tę, kurios mienas galas būtų plo
nas, o antras — 15-20 mm. sto
rumo.

Įmerkus virvutę tokiu būdu į 
Į indą su vandeniu, gėlė 
drėgmės. *

PERKRAUSTYAU.I

svarbiausios nutukimo priezaS- 
tys.

Kai mes permazai dirbame, 
mankštinaroėb ar judame, tai 
dal s mūsų suvalgyto maisto ne- 

Į būna sudeginama, bet pasilieka 
I mūsų organizme riebalų pavi- 
I dale.
į Toks asmuo reikalingas spe
cialaus gydymo.

Išmintingas pritaikymas sulie- 
I sėjrno priemonių, ne tik suma

žina to ar kito asmens svorį, 
i bet dargi suteikia jam daugiau 
gAAumo, pagražina figūra, su- 

I stiprins sveikatą, o gal net pa
ilgina patį gyvenimą.

Bot parenkant maisto rūšį ir 
kiekį, reikia atkreipti dėmesį 1 
tai, kad tame maiste būtų pa
kankamai mineralų, vitaminų ir 
baltymų, kurie nepaskatina nu
tukimo.

Daugelis asmenų. nugirdę 
apie visus tuos proteinus, vita
minus ir mineralus, tik palin
guoja galva, nežinodami ką tas 
viskas reiškia.

Tokiems reikia tiesiai pasakyti 
ką jie turi valgyti.

Dieta, kurią sudaro trys stik
linės pieno per dieną, truputis 
mėsos, kiaušinis, daržovių, avi
žinė košė ir gabaliukas sviesto/ 
yra :p;lnai pakankama, nes joje 
yra visi reikalingi žmogui vita
minai.

Žinoma, žmogus, kuris sun
kiai dirba, turi stipriau valgyti, 
ir tokiems negresia nutukimas.

Atsiminkim, kad ir taip* vadi
namoje suliesėjimo dietoje pri
valo būti 37 įvairūs elementai, 
drauge su vitaminais A, B. C,
D ir’ G, ir mineralais tokiais, ’ 
kaip sodium, kalkės, magne
sium, geležis, siera.

Nors gauti tuos 37 elementus. 
reikalinga kasdien patiekti į sta
lą mėsos, žuvies arba paukštie
nos.

Taigi, šviežių daržovių, kaip 
špinatų, morkų, kalifiorių, kiek 
bulvių ir žirnių.

nestokos

* *

Laikant raugintus 
statinėse, stikliniuose 
tuose induose, dažnai paviršiuje 
atsiranda pelėsių.

Pelėsių nenbėmus, agurkai 
greit suminkštėja, Įgauna nema
lonų kvApą ir šibnĮ.

Čia padeda garstyčios. Pabar- 
žiū.a į namą įeinančiųjų laiptų, sčius rašalo paviršių sausomis

agurkus 
arba ki-

Pelėsių

WH

S

Funeral Home and Gremation Service
Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

* * *

PRAKTIŠKI PATARIMAI 
r ' 1

Medžio anglių milteliai, įdėti! 
lėkštėje saldy tu van, panaikina 
blogą kvapą.

Senas riebalų dėmes audi
niuose ir popieriuje gerai panai-[ 
kiną pasta, pagaminta iš sude-j 
gintos magnezijos ir benzino. 
Benzinas ištirpdo dėmę, o mag- 
nezija sugeria riebalus.

Po to medž agoje nelieka jo- 
Reikia žiūrėti, kad prieškam- kių žymių.

Todėl reikia daboti, kad buto 
prieškambaris visuomet būtų 
elegantiškas ir tvarkingai įreng-

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

i <

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2633 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

PAMIDORAI SU VIDURYJE 
PRIKIMŠTAIS KIAUŠINIAIS

Tam v;skas reikalinga 6 vidu-!^ 

tinio dydžio pamidorai, druskos, į 
maltų pipirų, petražolių (pars- 6 
ley) lapelių, pusę stikinės grie- ? 
tinės.

garstyčiomis, pelėsių kvapo ne
bebus.

* į*
S Sukietėjušį cukrų reikia 

padėti saldytuvan. Jeigu cukrus 
suakmenėjęs, tai jį reikia Įdėti 
į maišiuką, jmetusTšmotelj švie
žios duonos, ir pafiikti “kelioms 

Į dienoms šaldytuve,

• Pagamintus i$ gintaro pa
puošalus galima nuvalyti šiltu 
vandeniu su muilu ir pridėjus 
amoniako. Po td reikia nuplauti 
švariu vandeniu , ir nušluostyti 
flanelio skepetaite.

• Nepirkite perdaug aspirino 
vienu kartu. Šviežias aspirinas 
yra naudingas vaistas, bet kai 
jis ilgiau pastovi, tai pasidalina 
į dvejopos rūšies rūgštis, kurios 
gali būti labai kenksmingos.

• Neturėk didelės atsargos ir 
vitaminų, nes ir jie turi apribo
tą audingumą. Paprastai ant dė
žutės yra pažymėta laiko riba.

♦ ♦ *

DIETĄ SVORIUI NUMESTI — 
REIKIA TINKAMAI 

PARINKTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

Kiaušinių įdarai arba prikim- j 
Šimui: 4 kiaušiniai, 1 svogūnas, I 
maltų pipirų, grietinės ir drus- j 
kos.

Kietesnius. vienodo dydžio 1 
raudonus pamidorus nuplauti, j 
nusausinti ir kiekvieną perpiau- 1 
ti į keturias dalis, taip, kad skil į 
skiltys apatinėj pomidorų daly \ 
tarpusavy laikytųsi.

Tada kiekvieną pamidorą pa
barstyti druska, maltais pipi
rais ir palaikyti 20 minučių,kad 
įsisūrėtų.

įdarui arba prikimšimui,kiau
šinius kietai išvirti, atšaldyti, | 
sukapoti, pridėti smulkiai piau- g 
stytų svogūnų, grietinės, pipirų, j 
druskos ir viską sumaišyti-

Taip paruoštą masę, dėti tarp r 
praskirtų pomidorų skiltelių. 
Viršų apibarstyti petruškų la
peliai, tvarkingai sudėti į in-

TęL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai 2

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

Aikštės automobiliams pastatyti

t

z-

SOPHIE BARČUS
AADUO iEIMOS VALANDOS Tarpus papuošti petruškų la-

Magdalena šulaitienė

AMBULANSO 
PATARNAVIMAI

Persivalgymas ir trūkumas fi
zinio pasrmamkštirrimo yra dvi

TURIMI 

KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Vedėja — Aldona Daulcuf 
TeleAs 778-1543

Leidimai — Pilna apdraade 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TaL 925-8063

nuo &30 iki 9:30 vaL ryte.
Stotie* WOPA - 1490 AM _ 

transliuojamo* is mūšy studijom
Marquatta Parke.

į Apdraustas perkraustymo 

iš įvairių atstumų, 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1832 arba 374-5994

TeL lArdr 7-1IU

-v*

LITHUANIAN

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvio Radijo progra
ma Naujojoje AngMjeje. E Stoties 
WLYN, 1360 banga AM, veikia »ek-

N Pi 
JTHI PUBU^ 
[MILLION ĄM 5 — Naujienos, Chicago, I1L — SaL-Mdnday, Tune 19*21, 1982

pen u pasaulinių
tirjį 1 io, Komenta-

ir fcg&otės 
ŠMi programa vech Stepo- 

naa jr Valentina Minkai. Biznio 
reiMAis kreipta i Baltic Flongts — 
gė&| W dovana 902. E.
Broadway, Set Weedon, 95127. 
Telefonas 268-0489. Ten pat gau
namos “Naujienos”, didelis pasi 

'fMMMmas lietuviškų knygų 1*0-' 
tuviškų dovknu. 

-———   - r

' WHAT IS THE FASTEST GROWING
' HEALTH CARE PROFESSION-AND WHY?

OSTEOPATHIC MEDICINE/ 
DOCTORS OF OSTEOPATHY 
D.O.'S, WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 
NUMBER-GROWING FROM 
16,000 TODAY TO MORE 
THAN 36,000 PHYSICIANS 
IN THE NEXT 20 YEARS/

I2®tsvrę

Direktorių
AAoeūdies

(LAGKAWK^j

WKT "birth STEEKI Ki^ubfic 7-1211
11023 SOUTHWEST HIGHWAY, PaJoe HHia, III, 174-4411

®.O/5 ARE FULLY LICENSED TO PRESCRIBE 
PRUGS/PERFORM SURGERY AND UTILIZE 
ALL OTHER SCtENTI FICALLY ACCEPTED 
MEANS FOR TREATING INJURY AND DISEASE, 
INCLUDING THf US I OF MANIPULATIVE i

4 THERAPY.

* Primary reason
M FORTUI PROFESSION'S

RAPID GROWTH tt THS (
EMPHASIS rr PLACES i 

to ON TRAINING GENERAL ]
PRACTITIONERS

Birželio 19 d.1962, Šeštad., 7-tą v.v 
Marqu^te Park1 o

ŠrS »-Merg.44arl Jos Girt. Parap. salėja
6820 B. Washtenaw, Chicago, Ill. 

DEMO H S T ,R U Q JA
labai sensacingą ir ;n a u ją f 1 1

80. HAJLSTKD STREET

BUTKUS - VASAITIS
Tel: OLympic 1-1HJ

TH0U6H OMU 
PERCENT OF THf 

/SIČIAM POPULA1

"The KGB CONNECTIONS”
"stipriauglai užsiangažuojantis do

kumentinis filmas apie Sovietų pogrin
džio. Talkią. kokio iki šiol dar nėra bu 
vę paruošta0

' Valiam F.Buckley,’Jr.
Filmą pamatyti galimybę sutrikta 

PROPAGANDA RESEARCH INSTITUTAS

048 So. CALIFORNIA AYR Tel: LAfareCU >>8171



SU ALKOS KALNAIS SUSIJĘ 
DAUG ĮVAIRIŲ PADAVLMŲ

Lietuvoj?, o ypač Žemaitijoj, Į Panašių pasakojimų apie ne
daugelis vietovių, kalnų, pievų, ’ paprastus nuotykius Alkos kal- 
salų ežeruose, buvo vadinama I nuos? užtinkame visose Lietu- 
“alkomis”.

Prisimenant to žodžio seno
višką prasmę, daug ką būtų ga
lima pasakyti ir apie tas vieto
ves. Alka mūsų protėviai vadino’ 
vietą, kurioje jie susirinkdavo 
atlikti tikybines ceremonijas, 
kur stovėjo* aukuras, apsuptas 
s_nų ąžuolų. Paprastai. Alkos 
kalnai būdavo netoli sodybų, pi
lių ir miestelių. Yra žinoma, jog 
l'etuviai senovėje turėjo ir šven
tuosius miškus, kuriuos vadin
davo “gojais”. Tas vardas taip 
pat užsiliko iki mūsų laikų. Ir 
šiame šimtmetyje kaimiečiai 
kai kuriuos miškelius vadinda
vo “gojais”.

žmonės, paprastai, žiūrėdavo 
j “gojus” ar į alkos kalnelius 
kaip į nepaprastas vietas, kurio
se pasireikšdavo visokie “ste
buklai”: ar tai ten gyveno lau
mės, ar buvo nugrimzdęs dva
ras, ar šiaip kas nors nepapras
to atsitiko.

Štai vienas padavimų apie 
Alkos kalną, prie Reizgių ežero, 
Žemaitijoje. Pasak senų žmonių 
pasakojimų, karų su švedais 
metu tose apylinkėse buvo di
deli miškai. Lietuvių kariai bu
vo susispietę pilyje, stovėjusioje 
tame kalne. Ilgą laiką lietuviai 
laikėsi, narsiai gynėsi, bet ilgai
niui pritrūko maisto, pradėjo 
mirti badu ir atrodė, kad jiems 
bus jau galas. Bet staiga įvyko 
didelis sumišimas. Lietuviai, iš
ėję iš pilies, puolė švedus ir su
grūdo į pelkes, buvusias kalno 
papėdėje. Žuvo ir pats švedų 
kariuomenės vadas.

Sako, seniau žmotiės dar ma
tydavo Alkos kalne tą švedą, 
pasirodantį geležiniuose ratuo
se, bet, ką tai sumurmėjęs, jis 
vėl pradingdavo nuo žemės pa
viršiaus. Nuo to laiko užsiliko 
priežodis: “Murinėk kaip švedas 
ratuose”.

vos dalyse. Iš tų pasakojimų ga
lima susidaryti gana aiškų vaiz
dą apie tai, kaip mūsų protė
viai mylėjo savo gimtinį kraštą 
ir kaip rūpestingai jie palaikė 
ryšius su savo praeitimi, pasa
komis, padavimais ir gerbimais 
žymesnių vietų.

(Lietuvių tautosaka)

Lietuviu dailininku 4 «_
žiniai

FIS

NomI, žami — P«rd*vim«4 
MAL (STATI FOR SALK UAL 15TAT1 FOB KALI

BUTŲ NUOMAVIMAS 
.• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ ; 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: • * 1

MUTUAL FEDĘRAL SAVINGS i
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai 1

2212 W. Cermak Road Chicago, DL TeL 847-7747

Bendroji Lietuvių Dailės Pa
roda šiais metais bus atidaryta 
spalio 1 d. Čiurlionio Galerijo
je, Ine., 4038 Archer Ave., Chi
cago, Ill. 60632. Bus skiriamos 
premijos: daiL M. šileikio 
($750) — už tapybą ar skulp
tūrą, Čiurlionio Galerijos, Ine. 
($500) — už kūrinį bet kurios 
technikos ir dail. T. Petraičio 
($250) už akvarelę ar grafiką.

Norintieji parodoje dalyvauti 
dailininkai atsiliepia laiškais ga- i 
limai anksčiau, atsiųsdami $10 
registracijai. Parodai galima 
siūlyti iki 10 darbų, iki rugsė
jo 1 d. atsiunčiant kūrinių 
skaidres ar fotografijas. Čika
gos ir apylinkės dailininkai 
gali pristatyti pačius kūrinius

Priimtų parodai darbų juo
da-balta fotografijos, tinkamos 
katalogui ir spaudai, atsiunčia
mos ne vėliau rugsėjo 15 d 
Darbai parodai pristatomi ne 
vėliau rugsėjo’ 27 d. Vėliau at
siųsti kūriniai parodoje nebus 
išstatyti.

Premijuoti kūriniai paliekami 
Meno Kūrinių Fonde, Nepri
klausomai Lietuvai. Kūriniai 
pristatomi ir grąžinami savi
ninkų sąskaita.

Jury Komisija bus paskelbta 
vėliau.

Lietuviai dailininkai, daly- (69.ojg gatvėje)/Pavergtu Tau- 
vaukite kūrybos varžybose! ;;

“Siekite ten, kur vyzdys nepa
siekia, laužkite tai, ko protas 
nepajėgia!”

Čiurlionio Galerija, Ine.

LIETUVOS VYČIŲ
112 KP. SUSIRINKIMAS

JAU ATSPAUSDINTA
V

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

B
!§I

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —S3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

Knygą galima gauttNaujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

Mr. K. Januta,
2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

g

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

tū savaitės demonstracijoje.
Aptarus visas aktualijas, kun. 

Savukynas sukalbėjo maldą ir 
rinkomės prie kavutės.

Iš viso dalyvavo virš 30 asme
nų. Skirstėmės apie 9.30 vai. va
karo. Susirinkimas buvo Mar
quette Parko parapijos salėje.

: 1 .• K. P.PO
8

TRUMPAI iŠ VISUR

— Birželio 14 dieną Vatikano

1982 m. birželio 15 dieną,
vai. vakaro, pirm. P. Binkis 

pasveikino’ atvykusius, ir pradė
jo susirinkimą. Pakvietė dva
sios vadą. kan. V. Zakarauską; 
sukalbėti malda. Po to, skyrių t 
vedėjai padarė pranešimus.

j Kan. V. Zakarauskas paminė- darbininkai streikavo dvi valan- 
jo birželio trėmimus’ Lietuvos das. Jie nori algų pakėlimo ir ki- 
gyventojų į Sibirą ir okupavimą t tų darbo sąlygų pagerinimų.
Lietuvos. Prašė prisiminti nu-1 _ Kinijos ]yderis Den„ Ksiao. 
kankintus ir nors maldomis ping tikisi greitu Jaiku 'susitikti 
prašyti Gerąjį Dievulį, kad grą- _ su prez_ Reaganu ir ąaiutinai iš. 
žintų Tėvynei laisvės dienas. Į:spresti Taivano ginklavimo 

j Buvo tariamasi , konvencijos ' klausima Jis nori;kad Taivano 
, reikalais, liepos 4 d. banketu ir; santykiu su JAV aktas būtu pa.

kitais parengimais. .Liepos-rug- keistaS) ar visi-kai panaikintas 
piūčio mėnesiais, susirinkimų J
nebus. Sekite spaudą dėl paren-1 Vietnamas pasiūlė ati- 

< girnų. Rūpinkimės naujų sky-prau^^ dalį sayo kariuomenės iš. 
1 rių steigimu ir naujų narių ver- j Kambo'dijos^ . Jeigu Tailandas 
bavimu. Dalyvaukime miesto nus*os rėmęsi Khmer. Rouge

$ parengime Lithuanian Plaza Ct.! partizanus
fUQ-nip ctpIvaipI Pnx’Arcrtn Tan-I a i

leidėjai turi tą knygą perspaus
dinti su pakeitimais.

— Indija ir Pakistanas nu
tarė atnaujinti nepuolimo pak
to derybas.

— Birželio 8 dieną Vengrijoje 
susirinko Komekono kraštų mi
nisterial pirmininkai spręsti 
ekonominių problemų. Konfe
rencijoje dalyvavo 10 tos komu
nistinių kraštų ekonominės or
ganizacijos narių, įskaitant Viet
namą, Kubą ir Mongoliją.

— Nuo birželio 1 dienos Grai
kijos sostinės Atėnų miesto cen
tre dėl oro teršimo uždrausta 
važiuoti sunkvežimiams ir auto
mobiliams, 
draudimas 
nesį.

— Kovai

Kol kas bandomasis 
galios tik vieną mė-

I
g

iŠ

— Anglų teisėjas. Denning pa
rašė apie D. Britąnijos. įstaty
mus knygą, kuri sukėlė triukš
mą etninių grupių tarpe. Jis 

.buvo priverstas atsiprašyti, o

teisėjo Alphonse

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali dang 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą,
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’. 
išleista knyga su legališkomis j 
formomii

Knyga su formomis gauna- ’ 
ma Naujienų administracijoje, t 

______ ______ L

0<
“LIUCIJA’'

$ Miko Šileikio apsakymu knyga L
“Liucija’’t jau atspausdinta.

STASYS: ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo barnus iš lauko 

ir iš vidaus. .
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Tcwn of Lake)

Skambinti YA 7-9T07
$ Autorius pavaizduoja lietuvių.

' gyvenimą nuo XX šimtmečio
£ . pradžios iki II Pasaulinio karo.

22 ilgesni ir trumpesni apsa
kymai, 184 psl. Kaina $5.

Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

0

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršelių knyga

KOVOS DEL LIETUVOS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia > 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

J

2 po keturis, medinis, Brighton Parke. 
$39,500. Savininkas dueda paskolą.
2 po 4-ris, medinis, įrengtas skiepas. 
72-ros ir CampbelL $39,000.
6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga
ražas. $17,600 pajamų. Arti 64-tos 
ir Kedzie.
2 sklypai arti vandens.
Hot Springs Village.

Skambinti teL 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

i

i

l>/2 aukšto, 2 miegamieji, mū 
rinis bungalow, šaldytuvas 

krosnis. Garažas.
Marquette Parko apy

linkėje. Teirautis: 
233-5317'; '

ir

su Pietų Afrikos re
miamais Tautinio pasipriešini
mo sąjūdžio partizanais, Portu
galija ir Sovietų Sąjunga pasi
žadėjo remti Mozambiką gink- kambariai, 
lais. Neseniai Mozambikas pasi- Garažas., Geros pajamos.^ Marquette

V oTNTrli'nVii-io PoOTTYllC M^TYIA HIAT-

•rašė su Portugalija karinio ben
dradarbiavimo sutartį, ir šio 
mėnesio pabaigoje Portugalijos 
premjeras lankysis Mozambike^

— Jungtiniame Arabų Emi
rate už svetimoteriavimą vie
nas indas -nubaustas . mirties 
bausme (užmušti akmenimis), 
o jo nėščia meilužė , — 100 
rykščių.-

r' . — Kas nori išvengti vėžio, tai
■ gaus veltui knygutę, jeigu tokiu 
adresu parašys laiškutį: Dr. 
Walter Mertz, Human Nutrition 
Research, Agriculture Research 
Service, Bellcsville,, Md. 20705j . ..

I BEVERLY SHORES, Indianoj, 
išnuomojamas atskiras namu
kas (Cottage): savaitei, mėne
siui arba visiems metams. Tinka 
žiemai gyventi.

Skambinti 652-3727

--------------------------------------------------------------7^
i . ■. : - -.

MŪRINIS — 4 butų namas. Dideli
_____ 7__ i. -Labai gerame; _ stovyje.

Parko apylinkėje. Esamus namo mdr- 
gičius — 14%, galima perimti kartu.

Skambinti angliškai po 6 vai. vak.
TeL 767-4592

JOHN GIBAITIS
Advokatu įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

RENTING; IN GENERAL 
Nuomosi- - ’ė

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu Ir užmiesčiuose, ęr®<fs 

garantuotai Ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tai. 927-3559

DĖMESIO
62-eo METŲ AA4Ž. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas peiuirtiB* 
kams. Kreiptis:.

A. LAURAITIS 
€645 So: ASHLAND AVI.

7, r ; J TeL 523-8775

Dengiame ir taisome visų rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

A. TVEBA$
Laikrodžiai Ir brtnfenybie

Ptrdaviznac ir Taisymu / '
2444 West FHh StrMt
T»L REpubllc 7-1M1

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

F. NEDAS, 405j Archer Avanm, 

CMojc, IIL 40831 T«l. YA 7-59M

s 
eiti, 
rasti

Be pinigu galima apr>- 
tik n:bus taip lengva su- 
draugų.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
• kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
»727 S. Western Ave., Chicago, Ui. 60543

Telef. 312 238-1787
• Nezsokrajtr pstanUTlmas užsakant lėktuvu, traukiniu. Wvu kelio 

afaj (eraiset), rieibučiu ir automobilių nuomavimo rezervtciiar' Parduodi 
ne kelionių draudimai; Organizuojame keliones J Lietuvą ir kitus taktus 
Sudarome iškvietimus giminiu apsHaukymui Amerikoj* ir teikiame infn. 
madja* vjsais kelionių reik alsia

• Taupykite skrisdami Chartered lėktnvaU. tik ns-rmoa rieti, 
£ inrjto — prieš 45 - 60 dienu.

Jei ruošiatės keliauti

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

Dr, A. Guasea - MINTYS IR DARBAI, 259 psl-, liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą ?3 qq

Dr. A. Jo Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais__

Minkštais viršeliais, tik
Dr. A. J. Guasen ~ AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Ti^_
G*Hina taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI perannthno išlaidoms

M.00 
33.00

12.00

Ht> S*. HAL8TKD ST- CHICAGO. IL *M«|

PERSONAL
Asmeny Ieško

k į Notary Public y. r 
INCOME TAX StRVlCE

4259 Š. Maplewood, TeL 154-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra • 

šymai ir kitokie blankai.

READER & ADVISER
CARD READING

Advice on all problems of life.
If you need help or are worried, 
she will ^advise you on all life’s 
affairs — love, marriage, health 
and happiness. Will also tell you 

how to succeed in life.

MISS JENA

2746 W. 47th St, Chicago 
254-5969

< Neteisybe netoli tenueisi.

HOMEOWNERS POLICY

4064i - 424-MM
Casu<ž^y Co^'C

Advoeatac 

GINTARAS P. CYPINAI 
Dirbo vtlADdoc nuo 9 nL ryte 

llrf 6 vai vak. SežUdienl hm 
9 vaL ryto iki 12 vaL d. 

Ir pagal furitartnuu
Tai 776-5162 irta 776-51M 

U4» Wwt 63rd StrM 
pL W6Z»NEHTJECHAllENGE!

-•--S-

2 2 I

6 — Naujie^o^ ChičMo, Ill —

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD
-■       ■■ '■—m..-

*




