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: IRANO PARTIZANAI PUOLA
I 7 IRAK A BASROS SRITYJE

1 CHOMEINI IRAKE NORI SUKELTI ŠIJITŲ KOVĄ 
/ PRIEŠ SUNI SEKTOS MUSULMONUS

^-LONDONAS, Anglija. — Iš 
Bagdado ir Teherano ateinan
čios žinios sako, jog antradienio 
naktį Irano partizanai pradėjo 
pulti Bašros sritį, kad galėtų 
veržtis Trako gilunion ir nuvers
tų prezidento Sadamo vyriau
sybę.

apylinkes, fcet į pačią Basra dar 
neįsiveržė.

Iraniečiai galėtų pulti kitas 
IrakoJrano pasienio vietas, bet 
sienos pereiti jie niekur neban
dė. Irako siena su Iranu eina 
nuo Tabrizo iki Basros.

Nuo Irako sienos Irakas rube-
frarias turi labai ilgą sieną su žiuojasi su Turkija, eina iki 

Irakuv Iraniečiai gali įsiveržti Tigro upės. Ten prieina prie Si- 
į Iraką keliose vietose. Irano lėk-1 rijos pakraščio ir eina iki Saudi 
tuvai galėtų pulti Bagdadą, ku- Arabijos? Jeigu iraniečiai paim- 
fis yra netoli Irąno sienos. Irano tų visą Iraką, tai susidarytų pa- 
radijas ragina Irako gyventojus vojus visai Saudi Arabijai, 
sukilti’prieš savo vyriausybę, J Saudi Arabijoje šijitų skaičius

. Iraniečiai ir irakiečiai yra Md- yra žymiai didėsnis, negu Irake. [ 
• hameto šalininkai. Kaip vieni, Prieš tris metus Saudi Arabijos 

taip ir antrieji skaito Koraną, šijitai, mulos Chcmeini paveik-!
Amerikos 6-iojo laivyno lėktttvnešis yra Libano pakraštyje.

tiktai jie kitaip tą Koraną inter- ti, buvo sukilę prieš karalių
. • v • ai. . <-r . ' ' * i -i . * t - * v . • PEKINAS KRITIKUOJA AMERIKA 

DĖL SANTYKIŲ SU TAIVANU
irakiečiams grobti Irako valdžią ir ten nukirstos jiems galvos. ALEKSANDRO HAIG ATSISTATO DINIMAS JIEMS NEAIsKl S, 
ir vyti latikan suni sektos maho- ( Vyrauja įsitikinimas, kad Saudi į TODĖL JIE BE PAGRINDO ĮVELIA TĄIVANĄ 
metanus. <. i. . ?

A * ’ ' <•*. ^**r*"*>

? K0V4 pradėjof ana- ■
tiŠkoji sekta ‘ .

. Savo laiku Mesopotamija bu
vo PeYsijos imperijos Centras, Irako- žemes.

LENKAI PALEIDO
Mkelis.kąliniųsž,

VARŠUVA,' Lenkija. — Kariš- (
koji Jfehkį> vyidįusyhė, nieko SinkJV pardavimą. Jie laukė iš 
spaudoje ne^kelbdania, šiomis prezidento žinios, kada parduos

6 dienom!^ .-kalėjimo Taivanui paskutinius ginklus.
§uni (sunni) grupe nebuvo ,to- keJi^djįdartįmo unijos narius. Jie negavo atsakymo j šį klau- 

4t.gr.ieZta;r 'į įręjO įtakos. Dalisvp^eištąjų-Jebesėdėjo ka-' sima. Vietoj naujų ginklų, pre-
kuItunnis^Vakarų Europos 1 zidentas sutiko parduoti Taiva-
vepimas, Tuo: tarpu šijitai buvo nos .=kai buvo siiimti. Jie buvo no vyriausybei atsargines lėktų-

Jie -draudžia moterimi, pas.ro-
dytii vaešoje -vietoj^ nėuzsiden-į 5 ’ 7 
gus veido. Turi labai griežtus iš-

pretuoja. šijitai yra įsitikinę, Chaleb ir buvo užėmė didžiąją 
kad jų interpretacija yra pati mečetę. Maištininkai buvo su- 
tiksliausia. Irano šijitai pataria imti, išvežti į gimtinius kaimus

Vyraūja įsitikinimas, kad Saudi
Arabija padės Irakui gintis, jei ' PEKINAS. — Kinijos vyriau- 
Irane fanatikai neatsisakys sa- ’ • * •• - **** * • •
vo dabartinių užmojų. j?: r

Irako kariai gins savo sienas
ir neleis fanatikams įsiveržti

NAUJAS SEKRETORIUS PATARĖJU 
PASIRINKO CARTERIO ŽMOGŲ

bet 637 metais arabams pavyko 
Persijos imperiją apgriauti ir 
visiškai išgriauti, ^en įsigalėjo 
arabai ir .įgyvendina••-Mahometo 
suformuluotą .‘ tikėjimą.

Laikui bėgant,. Mahometo ša
lininkai suskifoį^ dvi grupes;

labai griežti tikėjimo šalininkai.

“ sybė nepatenkinta JAV užsienio 
politika, nes lab*4-ilgai vilkina
mas Taivano klausimas. Principe 
JAV pripažino, kad Taivanas 
priklauso Kinijai, bet iki šio 
meto nieko nedaro santykiams 
su Taivanu nutraukti.

Kiniečiai nesupranta, . kaip 
JAV gali tartis su Taivanu apie!

i

nuodugniai apklausinėti, bet jo- vlb šarvuočių ir. kilų mašinų 
dalis.

Arkivyskupas Joseph Glemp 
tikimybės, ,nialdų ir maudymo- yra išvykęs^ Romą.' Jis jau bu-

vo susitikęs su popiežiumi Len-

Kiniečiai nesupranta 
prez. Reagano

Vis labiau aiškėja, kad kinie-si nuostatus. vo susitikęs su popiežiumi Len- Vis labiau aiškėja, kad kinic-
Irane įsigalėjo šijitai. Chomei-J kijos? darbininkų reikalamsf ap-'^aj nesupranta prezidento Rea- 

ni buvo pasiuntęs į Iraką kelias tarti.-Pats popiežius planuoja -...................... . .
grupes šijitų, bet Irako valdy- šią vŽsarą nuvykti į Čenstakavą, 
tojai suėmė Irano šijitus ir grą-J bet atrodo, kad savo kelionę tu- 
žino į Iraną. Irake dauguma gy- rėš atidėti. Popiežius be baimės 
ventojų priklauso suni grupei, važiavo į Londoną ir kitas Ang

lijos vietas, bet jis.negali nuva
žiuoti į karių valdomą Lenkiją.Irakan veržiasi Irano šijitai

Iraniečiai buvo sutraukę į. 
Choramšaro sritį didoką kiekį 
kovoti pasiryžusio tikybinio jau
nimo. Jiems pavyko sumušti 
irakiečius Choramšaro fronte ir 

valdytus 
nelaisvėn

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $348.

iraniečiai 
antradienį

sunaikinti irakiečių 
tankus. Jie paėmė 
apie 30,000 irakiečių.

Choramšaro uoste 
pailsėjo,' atsigavo ir
susiroganizavo Basrai pulti. Jie 
paleido kelis šūvius į Basros 
apylinkes, kad pabaidytų gyven
tojus. Pranešimai sako, kad ira
niečiai apšaudė Basros uostą ir

gano. Jis atleido sekretorių A. 
Haig iš pareigų, o vėliau laik
raštininkams pasakė, kad jis 
buvo pareigingas, daug važinė
jo, kad išspręsti britų ir Argen
tinos konfliktą. Jeigu jis buvo 
geras, tai kuriais sumetimais jį 

‘ atleido?
Al. Haig buvo nuvykęs į Ki

niją ir Pekino vyriausybės na
riams tvirtino, kad JAV padės 
Kinijai sumoderninti savo ūkį ir 
karo jėgas, bet dabar kiniečiai 
abejoja, ar kartais Haig nebuvo 
atleistas už tai, kad jis Kinijai 
labai daug buvo prižadėjęs.

Kinijos vadovybės nepajėgė 
įtikinti ir George Bush. Jis aiš
kino Pekino vyriausybės na
riams, kad Reagano vyriausybė 
laikysis prez. Carterio duotų 
jiems pažadų, bet vargu ar da
bar sutiks tuos pažadus pildyti. 
Viceprezidentas Bush kiniečių 
laikraščiuose k žurnaluose buvo 
labai piktai kritikuojamas.

NESKUBĖJO PADĖTI 
BRITV KARALIENEI

LONDONAS. — Anglijos ka
ralienė penktadienio naktį buvo 
nustebusi, kai 30 metu Michael „ . .. . . .ragan įsibrovė į josios miega
mąjį ir atsisėdo ant lovos krašto.

Karalienė buvo labai 
j liet ji vis dėlto paspaudė 
būtį, šaukiantį pagalbos, 
laikraščiai paskelbė, kad 
būtis neveikė, nes niekas neat
ėjo. Vakar išaiškintas rimtesnis 
dalykas. Pasirodo, kad skambu
tis skambino, bet girdėjusieji 
nekreipė reikalingo dėmesio. 
Jie nemanė, kad pas karalienę 
būtų galėjęs įsiveržti neprašy
tas svečias.

Bandyta įsibrovėlį padaryti 
ligoniu, kaip JAV advokatai pa
darė John Hinckley, bet britų 
teismas Fagano nepripažino li
goniu. Teisėjas jį pripažino 
sveiku. Jis panaudojo vieną 
mentą, kai keičiasi nakties 
gaį. Vieniems jau nuėjus 
sargybos vietos, o kitiems 
neatėjus, jis įsmuko į vidų, o vė
liau įsibrovė ir į karalienės 
miegamąjį. <

rami, 
skam- 
Vakar 
skam-

mo
ša r- 
nuo 
dar

KALENDORfJLIS

Liepos 15: Henrikas, žvilgilė, 
Snilga, Lemturis, žvingelė, Vir- 
dis, Kimtyla.

Saulė teka 5:29, leidžiasi 8:23.
! t ė I 1 4

Oras šiltas, debesuotai, Ha.

— Sovietų Sąjunga pasiūlė 
parduoti Argentinai Mig-21 ir 
Mig-23 lėktuvus, imdama tiktai 
2% už paskolą.

Indira Gandhi pareiškė įsi
tikinimą, kad Indijos pre

zidentas bus Kongreso 
atstovas Singh.

— Manoma, kad Argentinos 
generolas Lami Dožo turėjo gal
voje Sovietų lėktuvus, kai pasi
gyrė, kad lėktuvus jau turi.

TYRINĖS KONGRESO 
ATSTOVUS

WASHINGTON, D C. — Kon
greso komitetas, vadovaujamas 
demokrato Leo J. Zeferetti, ren
giasi iš pagrindų ištirti Kongre
so norių pardavinėjamus narko 
likus. Įstatymas nebaudžia Kon
greso atstovų už narkotikų var 
lojimą, bet dės į kalėjimą tuos, 
kurie narkotikus pardavinėja 
kitiems ar naudoja Kongreso pa
talpas narkotikams slėpti.

Zeferetti pareiškė, kad jis ne 
turįs smulkmenų apie narkoti
kų pardavinėjimą, bet jis ban 
dys tai patirti iš kelių Kongreso 
atstovų, negalinčių apsieiti be 
narkotikų.

Oliio. atstovas Iždus Stokes 
pareiškė įsitikinimą, kad Kon
gresas narkotikų komitetui duos 
plačius įgaliojimus tardymui 
pravesti.

EKSPERTAI TIRS VATI
KANO BANKĄ

ROMA, Italija. — Arkivysku
pas Povilas Marcinkus prieš po
rą dienų pranešė, kad jis kalbė
jęs su Londone pasikorusių 
Ambrosiano banko pirmininku 
Roberto Galvi, bet apie piniginį 
skandalą su juo jis nesttarė ir 
nekalbėjo. Vatikano sekretorius, 
kard. Agostino Caseroli pasam
dė tris ekspertus, kad ištirtų, ar 
Vatikano bankas buvo įveltas 
į Gaivi piniginį skandalą. ų

Italų vyriausybė ir spauda 
kritikavo Vatikaną, ypač arki
vyskupą Marcinkų, kad jis yra 
investavęs stambias sumas pi
nigų į Ambrosiano banką, kurio

GEORGE SHULTZ MANO, KAD BE PALESTINIEČIŲ 
ARTIMŲJŲ RYTŲ TAIKA NEPASIEKIAMA

WASHINGTON^ D.C. — Pre
zidento R. Reagano naujai pa
skirtas Valstybės sekretorius 
George Shultz antradienį pa
reiškė. Senato užsienio komiteto 
nariams apie reikalą rasti bend
rą kalbą su palestiniečiais.

Senato komiteto narius la
biausiai nustebino, kad George 
Shultz savo’ vyriausiu užsienio 
reikalų patarėju pasirinko dip
lomatą Lloyd Cutler, kuris pre- 
ziednto Carterio prezidentavimo

Į laikais buvo vyriausias Baltųjų 
iRūmų užsienio politikos patarė
jas. Visi suprato, kad naujai pa- 
į skirtas sekretorius negalėjo būti 
į informuotas apie visus užsienio 
politikos reikalus, bet niekas ne
manė, kad George Shultz savo 
dešinėje pasisodintų buvusį pre
zidento Carterio žmogų.

bų valstybėmis. Al. Haig be jo* 
kių sąlygų rėmė Izraelį ir Be
ginu pradėtus įsiveržimus į ara
bų valstybes.

Izraelio gynybos ministeris 
Ariel šaronas pareiškė, kad jis 
nori išnaikinti Beirute likusius 
palestiniečius, tuo tarpu JAV 
diplomatas Philip Habib griež
čiausiai įsakė Izraelio kariams 
nesiveržti į palestiniečių laiko
mą vakarų Beirutą. Sekmadienį 
Izraelio karo jėgos, palestinie
čių išprovokuotos, savo’ ir Sovie
tų kanuolėmis puolė palestinie
čių pozicijas vakarų ir rytų Bei
rute. Izraelitai vis dėlto paklau
sė Habibo ir pirmadienio rytą 
nutraukė užpuolimą.

Visa lai sukėlė didelį pasipik
tinimą Izraelio karo vadų tarpe. 
Generolas Saron yra pasiryžęs 

ir priversti vi
sus palestiniečius pasitraukti iš 
Beiruto. Jeigu nebūtų kitos 
išeities, jis laikytų palestiniečius 
stovyklose, kurias jau pradėjo 
statyti pačiame Libane, visai 
netoli Na ha ti jos.

Tuo tarpu palestiniečiai, gau
dami drąsinančius patarimus iš 
Saudi Arabijos, sutinka išva
žiuoti, jei išvežimą globos ame
rikiečiai. Be to, jie nori, kad 
JAV, painidamos juos savo glo- 
bon, taip pat pripažintų ir pa
lestiniečius. Iki šio meto nei Iz
raelis, nei JAV palestiniečių ne
pripažino. Jeigu JAV ir Izraelis 
pripažintų palestiniečius, tai-ta- 
da ir palestiniečiai pripažintų 
Izraelio valstybę.

a V4 V AAV, I

Iki šio melo niekas nežinojo, ; pasiųsti tankus i
koks skirtumas yra tarp prezi
dento Reagano ir buvusio Vals
tybės sekretoriaus Haig JAV po
litikos Artimųjų Rytų reikalu. 
'Dabar’-pradėdd-aiškėti didelis 
skirtumas.

Buvo sunku suprasti, nes pate 
prezidentas Reaganas, priėmęs 
Al. Haigo atsistatydinimo pa
reiškimą, nė vienu žodžiu nepra
sitarė apie pakaitas JAV užsie
nio politikoj. Jis tiktai pranešė, 
kad priėmė sekretoriaus Haig 
atsistatydinimo pareiškimą ir iš 
važiavo į David vasarvietę. O

pirmininkas R. Calvi, įveltas į kai grįžo į Washingtona ir su-
skandalą, išvažiavo į Angliją ir 
pasikorė. Vatikano bankas kri
tikuojamas, nežiūrint į arkivys
kupo Marcinkaus viešą paneigi
mą. Kardinolas Caseroli nori 
ištirti šitą reikalą ir paskelbti.

VOKIEČIAI SKOLINA 
BILIJONĄ MASKVAI

LENINGRADAS, Rusija. —- 
Vakarų Vokietijos didysis ban-į 
kas Deutsche Bank antradienį} 
pasirašė sutartį su Sovietų Są
jungos vyriausybe, kad Vokie
tijos bankai skolins Sovietų Są
jungai 1.1 bilijono dolerių įran
kiams, kad būlų nutiesti vamz
džiai, kuriais natūralios dujos 
iš Sibiro pasiektų Vakarų Vo
kietiją. Jeigu kiltų reikalas, tai 
paskolą prieš metų pabaigą ga
lėtų padidinti iki 1.6 bil. dolerių.

Prez. R. Reaganas, turėdamas 
galvoje dabartinę sunkią Sovie
tų Sąjungos ekonominę padėtį 
ir karo reikalams naudojamas 
pasakiškas sumas, atsisakė leisti 
JAV bankams duoti tokią didelė 
paskolą Sovietų Sąjungai.

Prezidentas būtų sutikęs pa
skolą duoti, jeigu Kremlius būtų 
panaikinęs karo stovį Lenkijoj. 
Jei rusai gali leisti pinigų 12 So
vietų divizijų išlaikyti, tai jie 
gali apsieiti be Amerikos pa
skolos*

kvietė žurnalistus pokalbiui, ta: 
prezidentas pareiškė, kad jokių 
pakabtų užsienio politikoje ne 
bus ir kad Haig buvęs pareigin
gas žmogus, dirbdamas ilgas 
valandas bandė išspręsti Argen
tinos ir britų krizę.

Tuo tarpu George Shultz, in
formuodamas Senato atstovus 
apie padėlį Libane ir Beirute 
pareiškė, jog taikos nebus Arti 
muose Rytuose, jeigu nebus ras
ta bendra kalba su palestinie 
čiais. Iki šio meto JAV palesti
niečių nepripažino ir jekios kai 
bos su palestiniečiais nevedė.

George Shultz pridėjo, kad 
Į amerikiečiams būtinai reikalin
gi artimesni santykiai ir su ara-

Praeitą pirmadienį Saulė 
siuntė Žemės almosferon labai 
galingus elektroninius spindu-

— Prez. Reaganas yra pasi
ruošęs kalbėti su Pietų Ameri
kos vyriausybių atstovais eko
nominės pagalbos klausimu.

— Prez. Reagano įsakymas 
bendrovėms neparduok rusams 
priemenių geso vamzdžiams ga
minti, tebegalioja. Vokiečiai 
bandys jas pirkti Amerikoje.

— Nikaragvos valdžios atsto
vas Daniel Astega prašo prez. 
Reaganą pradėti pasitarimus 
ekonominei pagalbai, nes kmš 
tas tos pagalbos reikalingas.

------—----t laivai sulaikė tris žvejų laivus 
r-r Antradienį S. Korėjas karo — 2 Japonijos, 1 Pietų Korėjos.

J

George Shultz $

George Shultz liudijo Kongreso atstovams, kad Ame
rikai reikia gerų santykių su arabais.



V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI
dalinai ir bendramintis, turiu 
užfiksuoti kai kuriuos sampro
tavimus, akyvaizdoje šio dar 
nesušalusio tiek Lietuvai bran
gaus karato. Pamėginsiu kol kas 
trumpai apibūdinti paskutinį 
Kaip A S. ideologą-steigėją. Pa 
menu, buvo kilusios nelabai ma 
ionios diskusijos, kas pirmas 
pradėjo šaulius tverti: Putvin
skis ar šalčius? — Nežinau, ką 
tuo laiku buvo manęs p. M. Šal
čius. Putvinskis aiškiai nuo pat 
pradžios |buvo paėmęs liniją 
ne vien stiprinimo šaulių pa
galba valdžios prestižo ir val
stybės neliečiamybės, bet kūri
mo tokios pajėgos, tokios kryp
ties, kuri galėtų lietuviams at
stoti istorijos bėgy prarastą ba
joriją ir net niekad čia nebuvu
sį riterių luomą . ,.

^^yęįopįis kartų SU krikščio
nybe įštiąuže Lįe^ųyon lenkų 
kultūra. -Nejučiomis, pamažu 
kos pagrobta pas mus glosniau
sius diegus, tautos viršūnes, lyg 
pelėsiai, lyg kokia limpama li
ga, aptrauKdama peraėm dva 
rus, miestus, klebonijas...

XVIII amžiaus pabaigoje įvy
kusi politinė sujungtų kraštų 
katastrofa ilgam laikui užfiksa
vo buvusį lietuvių lenkų santy
kiuose cnaosą. Nelaimės užgrū
dintas kyla lenkų patriotizmas. 
Metuviškasai negalėjo kilti, nes 
jis nebuvo gimęs. Atvirkščiai, 
riteriškumo dvasia neįleido mū
siškiams išsižadėti pakliuvusios 

’nelaimėn draugo. Bendros Tė
vynės pavojus akyvaizdoje ne
galėjo būti jokių dvejojimų. Ir 
štai visi, bent kiek jautėsi len
kas esąs, širdies geriausių sro
vių verčiamas, visas virsta len-

4»

r?#-

Mišių vykomė į Įv. Kazimie^

<t>TmiPAkas pašventino Alekso 
garbei pastatytą tautiniais xno- 
yvais papuoštą paminklą. Va* 
loYąująiui p. šidagio, sugiedo- 
oure "Marija, Marija”.

Žuiuuą gyvius pakvietė pu^- 
yciams į "Dainos” restoraną 
Susirinko virš 40 asmenų. Kuni
gas K. Kuzminskas sukalbėjo 
naldą. Buv. pirmininkas J. Ba
se vigius apie buvusį savo kole
gą ir aktyvų valdybos narį pa
kakę gražią gyveninio ir veiklus

(Tęsinys)

Apie Vlado Pūtvio gilias, visą 
kraštą liečiančias, Lietuvos pra
eitį ir dabartį apjungiančias bei 
tolimą Lietuvos ateitį siekian
čias idėjas šaulių Sąjungą ku
riant taip pat ryškiai ir įdomiai 
pasisakė šiuose puslapiuose jau 
minėtas ir cituotas Andrius Ron 
domanskis - Randamonis ir buv. 
LšS centro valdybos pirminin
kas generolas Teodoras Daukan 
tas.

Andrius Rondonanskis - Ran* 
damonis rašo:

“Putvinskiui nužygiavus pas
kutinį Jo žygį kapų link, prasi
dėjo antras, pomirtinis Jo vei
kimo etapas, gal dar svarbes
nis, negu Jam gyvam esant. Nes 
visi ‘ Putvinskio pagimdyti vei
kalai, kad ir toji pati Šaulių Są-' 
junga, veiks ir jų veikime nuo
lat spindės jų įkūrėjo mintys. 
Liks ir rutultosios Putvinskio 
spėtos formuluoti idėjos ir tas 
tęsis gal šimtmetį, gal dau
giau . . .

Kad ir ne kažin kiek turėda
mas bendrų su p. Putvinskių

zi^ri -visą „ surištą: 
kūmą. ’ “'į?

Tuo išsiškinamas nuostabus 
faktas, kodėl visi trys lenkų su
kilimai: 1794, 1831 ir 1836 metų 
gyvu aidu atsiliepia Lietuvoje, 
surinkdami iš mūsų bene dau-

reikalų, kaip Jo bendradarbis, o giau, bene brangesnių aukų, ne-

Niagaros krioklys

1932 m. įstojo į Lietuvos Vy
tauto Didžiojo universįlętą, į tei
sių fakultetą.

}933 m. pašaukę atlikti ka
riūnę prievolę, UicUo įąro tech- 
aikos-inzinerijos batalione. Dir
bo iki okupacijos atsakingose 
pąr^iguaę. Taip pat ir Chicagoj? 
vąkiy|)osę iy tarnybose ėjo atsa
kingas pareigas.

Buvo paskirtas prie Vili poli
cijos distrikto reprezentuoti Na
mų savininkų draugiją. Puikiau
siai orientavosi savo pareigose.

Apie H vak, padėkoję žmone
lei už šaunias vaįses, skirs lėmęs.

Ciailipaės Alekso: jis buvo vie- 
ftąsi įį ąktingiausių valdybos na
rių už lietuvių kolonijos išlai
kymą. .K. P.

gu pačioj Lenkijoj. įvyko, kaip amžių bėgyje sukrovusi. . Atsi- l jos sąnarius, 
p. Aleksa savo knygoj “Tautos vėrė žaizda, įairią žūt būt rei- 
likimo klausimu” agronomiškai; kalinga buvo pagydyti, ar bent 
apibūdina: tautos daigų selekci- Į užkimšti, kad nekraujuotų.
ja blogojon pusėn. Visa kas tais | Atėjo Putvinskis ir pasakė: 
laikais radosi tautoje gyvesnio, j aš sutversiu kraštui naują dva- 
tauresnio buvo su šaknim išrau- | sios bajoriją, aš išauginsniu jo
ta ir sunaikinta, jų vieton priso- į je naujoviško taurumo, jausmą, 
din ta svetimo elemento, ir tuo aš taip pasuksiu tautą, 
pačiu tautos menkos dalies įta
ka sustiprinta.

Tuo būdu Lietuva nustojo ge- : 
riaušių savo sūnų ir tų, kurie j 
nukeliavo svetimus dievus gar- j 

t binfi, ir tų. kurių kaulais lig šiol 
baltuoja Sibiro keliai. Drauge 

. su jais tauta nustodavo tų ne
pakeičiamų proto, dvasios, me- . VAK. VOKIETIJOJE DEMON- 
no turtų, kuriuos juose buvol STRUOTA, ĘĖKAUTA, ŠŪ

kad ji 
galėtų toliau žygiuotų surink
dama ir atstatydama prarastus

Šauliai velionies įsitikinimu, 
turėjo tapti tą užuomazga, iš 
kurios privalėjo išdygti demo
kratiška, vien tik dvasios aris- 
trokratija, tas tautos nugurkau- 
lis, kuriuo galima būt atsiremti 
ir eiliniuose darbuose ir audrai* 
besiartinant.

)Bus daugiau

J. KAIRYS

[VOKIEČIAI SUTIKO PREZ. REAGANA
KAI PRIEŠ IR Už REAGANĄ

DĖKOTA JAM UŽ
PAŽA-

i c 1 
t
i 
1 Reaga- į

Is šiemet posėdžiavusiu 25 no* 
belistų, 8 pąsirašė taikos mani
festą, kuriame yraųšreišktas no 
ras, kad mokslo išradimai ir gal
vojimo metodai būtų naudoja
mi vien žmonijos labui. '

Taigi, ir šitoj ų yra arba igno- 
rantų apie Kremliaus siekius,

Cold war

arong and *ell -sutŽKTeoc And chcvVe hc^pc fhew

acrny wubopi

fame tZXOO^OC^^crn UK

i KAUTA,
į APSILANKYMĄ, Už

DUS ‘

(Tęsnys)

Demonstracijos prieš
na. esant jam vak. Vokietijoje
bei dalyvaujant NATO pasitari-1 ūja siūlė palikti Europą nuo ato 
muose Bonnoje ir lankant Bei'-J minių ir cheminių ginklų laisva 
lyną bene bu\o didžiausios iš | zona, kas irgi laikytina apgaudi- 
visų iki šiol buvusių vak. Vo-į J—x.-..
kieti joje bei kitur Europoje. Jo
se dalyvavo šimtai tūkstančių
ir pirmiausia jaunimas. Nuo pa-j
starojo neatsiliKo ir dabartinės |

j koalicijos Bonnoje prieauglis. • 
j Savo kultūringumu ji buvo prie i 
1 šingybė minėtoms krikčšionių

sąjungos demonstracijoms. Jos
priminė naminį karą daug kie
no numatytą buvusioje 'Rusijo- .dovų, kad jie grąžintų laisvę 
je 1917 m. Lietuvai, Latvijai ir Estijai, ku

ls reikalavimų šitose demon- rią jiems jėga, teroru, apgaulė-

Taip vadinamu Palmės komi-

riejimu dar nepažįstančių rau
donojo Kremliaus ėjimų. Jai jo 
valdovai laužė ir tebelaužo ne: 
škilmingiausiai pasirašytas su

tartis bei nepildė ir nepildo pri
siimtų įsipareigojimų, tai, esant 
.eikaluį, aišku/ jog spjaus ir į 
ritokią zoną. Pagaliau tegul Pal
mė su savo komiteto kitais na
riais iškovoįa iš Kremliaus val-

stracijose pirmiausia sukėsi rei
kalavimas apie nusiginklavimui 
vakariečių, apią panaikinimą 
NATO ir jos žinioje esančių ra
ketų. O kad JAV bei NATO gin 
kluotis verčia vien Kremliaus 
valdovų nuolat didėjanti grės
mė ne vien JĄVį bet ir visam l jie naudingi bolševikinės Rusi- 
kitam laisvajam pasauliui, apie Į jos siekiams, 
tai nieks iš šių demonstrantų 
net nemurmteiėjo. Nei žodžio ir 
apie tai, kad NATO yia tik gy- 
nimuisi nuo agresijos ' bet ne 
puolimui, kad jei ne ši organi
zacija, tai Kremlius būtų jau 
seniai uždėjęs sąyo leteną ir ant

t likusios dalies pasaulio.
59 vak. V o Kietį jos socialde

mokratų partfjąs parlpmęgtfarai 
j rasiu ra^no Reagąną. kad pap 
naudotų savo gąlią Įšaldymui 
atominio apsiginklavimo bei pa 
naikinimui jo 0 kad Mas
kva savo be alodąirių ginklavę 
m uis i ir gre.<ne laisvajam pa
sauliui verčia i r.laisvuosius gink 
luotis. apie Ui ir jie nei žo
delio

NATO krabuose atsirado ir 
generolų, kur yrą už tai^ą if 
nusiginki a v'ną. Bet ir jie n&V“] 
Ii apie priežastis, verčiančias va
kariečius ginkluotis bei kad Mas 
kva savo 
juos reniai 
smarkumu

mis ir mielais taip žiauriai išplė
šė. Jau ir šitų kraštų pavergi
mo būdai ir priemonės, kas tu
rėtų būti gerai žinoma ir Pal
mės komisijai, 
Kremliaus 
tiktai savo

parodo, jog 
valdovai tesilaiko 

pažadų, tiek, kiek

Tuščiomis kalbomis tenka 
'rūkyti ir kalbos Tokijo įvyku
rios tarptautinės konferencijos, 
sprendžiančios klausimą apie at
sisakymą nuo atominių gink-

apsiginklavime yra 
pralenkusi ir visu 
gnkluojasi toliau.4

Šiaip, kaip apskaičiavimai ro- 
dp. iki 80 procentų vak. Vbkię- 
ri&s gyventojų yra už tamprius 

r $¥ JAV. ųž NĄTQ ir 
, pan. Pagąl juos, girdi, geriau 
[ fąras, npi sovįętjąkas pavergi- 
į ipas. Bet ki^osę Europos kraš
tuose šitaip susi teikusių yra po 
mažiau.

Vak. Vokietijos kairieji, de
monstravę Berlyne, turi savo 

; Kalantą". Juo yra 35 m. fizikos 
studentas, vedęs, turįs dar mažą 
sūnų; demonstracijos metu jis 
dūrė peilį į kaklą ir padegė ša

rve. Jo draugai ir pažįstami la- 
bai nustebo^tųkiu žygiu, nes ne
buvo pabtitaipjapcių, o tik mo
kėsi bei studijavo.

Taigi mūsų Kalanta susidegi
no protestuodamas prieš okupan

to atnešta Lietuvai vergiją, o 
šis vokietis^ protestuodamas 
prieš trukdymą įvesti . panašiai- 
vergovei;;;; Šis. atvejis parodo, 
kaip komunistai §avd melaginga 
propaganda* kvaišina jaunimą.

Ar NATO nusiginkluos JAV 
susitarius su Kremlium ginkla
vimo reikalusoe, Pagal šm& 
organinei j o§** pasitarimą Bonoj, 
įvykusį praeitą mėnesį, iki nėra 
su Kremlium susitarta dėl nusi
ginklavimo, savo gynimo rei
kaluose ji ir toliau laikysis stip
riai.-Pagal tai išeitų, kad po sū
ri tarimo galės jau šias vadžias 
atleisti. Betgi be Washingtono 
ir kitos sostinės turėtų užtekti
nai turėti dūorhėfoį apie tai, jog 
prądedant Leninu ir sekantieji 
Kremliaus valdovai nesilaikė ir 
nesilaiko jokių susitarimų bet 
įsipareigojimų, jai jie kliudė 
bei teb.ekliųdo jiems siekti savo 
imperializmo. Nesilaikys ir šito, 
dėl kurio JAV pradėjo kalbas 
su jais praeito mėnesio pabai
goje.

SMAGIOS ATOSTOGOS 
‘ ’ c • ‘

Susitikę bičiuliai dalinasi įs
pūdžiais dėl turėtų atostogų. 
Vienas jų sako: \

— žinai, ištisą .jng^^atosto- 
gavau Floddej^—''

J^įoks ten buvo oras?
— Nieko sau. kartu

lijo. Pinną’4cė'rt^.i^p.^ešimcį 
dienų. O: antrą kąrtą^.lfj^ dvi
dešimt dienų. ;

.< IŠKRAIPYTA MINTIS

— Jurgelis man pasakė, jog 
su juo aš gyvensiu, kaip ro
juje.

— Tai reiškia, jog neturėsi 
kuo apsidengti.

ENERGY
WISE

(Bus daugiau)

Ai Patacko metinės
Po surengto festivalio 69-oje 

gatvėje (Lithuanian Plaza Ct) 
prieš metus mirė Marquette Par
ko Liet. Namų Savininkų drau
gijos aktyvus valdybos narys A. 
Patackas.

19&2 m. liepos 13 d. 7.30 vaL 
unona šv. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje Marquette 
Parke užprašė šv. Mišids už sa- 
/o vyrą A. Patacką, šv. Mišias 
atnašavo kun. K. Kuzminskas

Change the oU aod 
fltenevery 3,000 te 
6,000 milas to <voW / 
wasting gasoline.
Doni be a Bom Loser!

SOME CHICAGO MOTOR CLUB ’TIPS OH

DON’T CUT PS BETWEGN CARS 
THAT ARE ALLOWING- SAFt 
FOLLOWING DJSTANCSS.^. < '

YOU'LL RUN 
therfs a

— Naujienos, Chicj^o,

IfMTO
A SL CX^N
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Jules Breton Ūkininkas
'J

SLA prezidento Povilo Dargio raportas 
SLA seimui Floridoje

Povilas P. Dargią
(Tęsinys)

ATLIKTIEJI DARBAI

Nesigilinant į detales, tenka 
konstatuoti, jog mūsų invest- 
mentai 1979 metais atnešė di
desnį pelną. Vadinasi, mūsų už
darbis nuolat auga. Apie tai pra
neš iždininkė.

SLA VAJAUS REIKALAI

Ypač daug darbo ir. planavi
mo paskyriau Vajaus komisijos 
reikalams. Gal paklausite, ko
dėl? Atsakymas, iš įsitikinimo 
ir patyrimo, yra kartu ir papra
stas, ir taip esminis: Susivieni
jimui vajai yrą. gyvybiniai! Esu 
daug; kartų minėjęs, ir tikėkit 
mari; kaip SLA veteranui, jog 
neperdedu, fed 'mūsų organiza
cijos gerovė pareina ne vien 
nuo jos tautini^ kultūrinių ‘ ir
ki tų darbų, o daugiausia nuo di
desnio skaičiaus narių,, taip sa
kant, nuo jos a:ugimo. Pats pa
grindinis organizacijos turtas 
yra Susivienijimo nariai.

; Tik narių dėka. Susivienijimas 
yra sukaupęs turtą, taip pat ir 
moralinį kapitalą.. Ne kas kitas, 
o tik nariai užtikrino iki siu die
nų Susivienijimo ilgą amžių. 
Ne kas. kitąs, o tik nariai yra tas 
ląidas, galintis užtikrinti Susi
vienijimo ateitį.. Tad,: kalbant 
ripie narių stovį, turėtume at
kreipti rimtą dėmesį į naujų na 
rių įrašymą.

Poseiminiame: ir 1979 m. rug
pjūčio 27 d. posėdžruosę Vajaus 
komisija,aptarė naujų narių. įra
šymo .eigą. Tuo metu pastebė
jome pasisekusius vajus, jų tar
pe geriausiai pasisekusiu vajum 
turime laikyti SLA 9(Mies metų 
vajų, ' kurio metu buvome įraše 
341 naują narį. Buvo i paskelbtas 
specialus vajus, pagal kurį į- 
SLA įsirašęs n a jas narys ar pa
pildomai apsidraudęs, teturės 
mokėti tik 50% privalomų mo
kesčių, t. y., pusę to, ką . turės 
mokėti sekančiais metais.

1980 m. vasario 29 d. New 
Yorke įvyko specialus vajaus 
komisijos posėdis prieš Pildo
mosios Tarybos suvažiavimą. ’ 
1980 m. rugsėjo 12 — 14 d. vė] ( 
New Yorke posėdžiavo vajaus 
komisija. Tada buvo K nutarta! 
vykdyti dvigubą tnijip Atseit, 
pradedant 1980 m. rugsėjo 1 d.,* 
specialus vajus su 50% nuolai
da tęsiamas ir toliau. Suaugu-’ 
siems nariams iki 70 metų am-j 
žiaus siūlomos galimybės padi
dinti savo apdraudas, pasinau
dojant 50% nuolaida nuo pir
mųjų metų mokesčių.

Šalia to buvo paskelbtas ,‘Ypa 
tingas Jaunimui Įrašyti Vajus 
su šūkiu: Įrašykite, savo vaikus 
ir anūkus į Susivienijimą”. Jau
nimas gali būti įrašytas nuo gi
mimo dienos iki 25 metų am
žiaus. Už 5,000 terminuotos ap- 
draudos temokama metinių mo
kesčių tik $15.00^'Vajaus Kbmi 
sija nustatė organizatoriams at-: 
lyginimą nž narių prirašymą ii- 
premijas.

SLA sekertorė G. Meiliūnie- 
nė vajaus reikalu išsiuntinėjo 
visų kuopų finansų sekreto
riams laiškus ir nariams, įrašyti 
reikalingą medžiagą.Aš taip pat 
atskiru laišku kreipiausi į PiL 
domosios Tarybos/ir j Pastovių

pažangumui ir jų charakteriu 
formavimui darė žalos ar pau- 
dos, dar ir dabar nedrįstu 
spręsti. Viena teaišku, kad se 
niinaristai ne tik su kariškiais, 
bet ir su gimnazistais vieni nuo 
kitų buvo izoliuoti ir palikti 
vjen savu bendruomenės užda
rame ratelyje.

Tas "šeimyniškas” uždarumas 
nebuvo, seminaristų pasilinks 
minimo' atžvilgiu, aklinai už 
sklęstas. Kiekvienas kursas, eilės 
tvarka, kiekvieną antrą šešta
dienį turėjo teisę suruošti semi
narijoje pasilinksminimą aiba 
šokius. Tie šokiai turėjo būti 
rengėjų kurso paįvairinti atitin
kamą menine programa: solo ar 
dueto lietuviškų dainų padaina- 
vimu, sceninio dalykėlio suvai- 
dinimu, humoristinio pobūdžio 
Šokiu, deklamacija ir panašiais

JURGIS JAŠINSKAS

SPAUDOS PABIROS
Atsiminiu žiupsnelis apie Tauragės Mokytojų 

seminariją, mokytojus ir mokinius '
(Tęsinys)

Tos penkiukės tarpę buvo ir 
pats seminarijos direktorius. 
Tik tenka labai apgailestauti, 
kad jo žmonelė, pagimdžiusi 
dukrelę, buvo išlikta i širdies 
smūgio ir labai jauną mirė. Jos 
dukrelė, buvusio, direktoriaus ir

nevieve^ Męiliunįęnė savo rapor savo močiutės —’ senelės., išau
ginta ir išmokslinta, mokytojau;

Komisijų narius ir veikėjus, kad 
naujų narių įrašyme jie pirmie
ji vadovautų. SLA sekretorė Gev

te pateiks pilną vajaus vaizdą su 
skaičiais. t

Čia noriu pranešti, kad 1981 
kalendoriniais metais buvo įra
šyta 155 nariai su $231,000 ver
tės draudimu. Nors vajai davė 
naujų’ narių, tačiau reikėtų jų 
dar daugiau įrašyti.

‘ KUOPŲ FINANSŲ SEKRE- 
TORIŲ SVARBA

Pagrindinis kuopos veikėjas 
yra f mansių sekretorius. Jis ar 
jinai surenka mokesčius, sutvar 
ko pomirtinių išmokėjimą, tar
pininkauja tarp narių ir SLA 
centro ir dažnai įrašo naujus 
narius. Tad, kai kuopoje pasi
traukia ar sunegaluoja finansų 
sekretorius-re, tai toje kuopoje 
reikalai sutrinka. Mau tęko su 
SLA sekretore" G. Meiliūnięne 
ieškoti naujų finansų sekreto
rių .tokiom svarbiom kuopom, 
kaip Chicagos, Melrose Parkoį 
Baltimore, MčŲ,.’itf Grand \Ra
pids, Mich. S f:

j'Kaip Susivienijimo preziden
tui, man priklauso’ Pildomosios 
Tarybos suvažiavimų šaukimas 
ir tiems suvažiavimams pimįfr, 

‘ninkavimas. Taip pat sykiu įu 
sekretore reikia iš anksto pa-

ja vienoje dabartinės Lietuvos 
aukštesniojoje mokylStoį%,.

Likimas yra kerštingas. Tau-

kytojai viengungiai, nepasirinkę 
iš savo buvusių mokinių sau 
žmonų, buvo nubausti: vienas, 
kaip pokario tremtinys, gyvena 
vienišas Chicagoje, o antrasis 
19+1 m. buvo ištremtas į. Sibirą. 
Apie jį žinios prieštaraujančios: 
vienos sako, kad jis Sibire buvo 
nukankintas, o kitos teigia, kad 
jiš iš tremties yra grįžęs į Lie
tuvą ir joje gyvena.

♦ ♦ #
'Ne vien Tauragės karinome-

ragės seminarijos.Ųuyędu mo-lnės įgulos kariškiu draugavimo 
j ' su seminaristėmis nuostatas bu-

ruošti suvažiavimų '.darijc^vaT- 
kes. Šalia Vajaus -ir Jnv&trnen-' • r i 1 ■; \ w

tų komisijų posėdžių, buvo su
šaukti Pildomosios Tąrybos vie
nas posėiminis,. du metiniai su
važiavimai. ir tarp tų metinių 
posėdžių dar du * suvažiavimai:

(Bus daugiau)

vo savotiškai perdaug drausA 
mingas ir neatitinkąs gyvenimo* 
realybei, bet ir.santykiai semi
narijos .moksleivių su Tauragės 
gimnazijos moksleiviais buvo 
nutraukti, 1936 m. mokslo metų 
pradžioje iš nuošalės stebėjau 

‘seminarijos moksleivių suruoš-

nę programą iš anksto patikrin
davo seminarijos inspektorius ir 
ją aprobuodavo. Po meninės 
programos, seminaristai šokda-

l ir tarpusa- 
ristėmis. Nieko nepadoraus tuo-|vyje romansuodavo, šokdami 
se šokiuose nebuvo. Jaunuoliai, i moderniško stiliaus šokius, ku- 
pasišokę, pasilinksminę, “vaka-1 
ruškoms” pasibaigus, kas sau 
išsiskirstė. Tai buvo paskutinis 
seminaristų su gimnazistais vie
šas susitikimas. Nežinau, kiek 
tokių pasilinksminių buvo anks
tesniais mokslo metais, nes tada 
neturėjau progos juos stebėti, 
eidamas mokslus Kaune.

Po ano pasišokimo ir tarpu-, 
savio seminaristų ir gimnazistų 
pasidraugavimd, mokytojų ta
rybos posėdyje kursų auklėto
jams buvo pranešta, kad nei 
gimnazistai į seminarijoje ruo
šiamus pasilinksminimus, nei 
seminaristai .} gimnazijoje ruo-Į 
šiamus šokius negali lankytis, klausomds Lietuvos pradinėms 
Šį nuostatą'seminaristams pra
nešti ir jo vykdymą prižiūrėti 
buvo įpareigoti kursų auklėto
jai. O seminarijos auklėtiniams, 
slapta atsilankiusiems gimnazi
jos moksleivių šokiuose, grėsė 
elgesio sumažinimas.- Ar toks pa
rėdymas. seminaristų mokslo

tame “robakse” Tauragės gini-
nazistus, šokančius su semina- i VQ( linksmindavosi

likdami patiems būrelių nariams 
savarankišką teisę savaip tvar
kytis ir pasirinktoje šakoje la
vintis. Toji veikla būvu inspi
ruojama tų būrelių vadovų, ku
riais būdavo išrenkami daugiau
sia aukštesniųjų kursų moki
niai. Pvz., literatūros būrelio 
valdyba pastoviai ir nnstatytu 
laiku sukviesdavo būrelio narių 
susirinkimus, kuriuose būdavo 
nagrinėjamas* atitinkamas lietu
vių rašytojų veikalas arba to ra
šytojo visa kūryba. Po to, to bū
relio nariai paskaitydavo ar pa
deklamuodavo savo parašyty 
prozinių veikalėlių ar sukurtų 
poezijos pluoštų ištraukas, ku
rios, susitarus su autoriais, bū
davo atspausdinamos to būrelio 
valdybos įsteigtame ir šapiro- 
grafu atspausdinamame, nėpe-

1 Kodiniame leidinyje. Tame, lei-
numeriais paįvairinta. Tą meni-. dinyje< be seminaristų rašytinės

I kūrybos, būdavo piešimo gabu
mų turinčių seminaristų pieši
nių ir karikatūrų, vaizduojančių 
seminarijos vadovybės ir mo
kytojų juokingus poelgius,, o 
taip pat ir pačių šaminaristų 
‘pogrindinės” — slaptų pasi
linksminimų eigos epizodų. Tuo
se pasilinksminimuose būdavo 
šokami ne vien moderniški šo
kiai, bet ir kartu pasigardžiuo
jama alkoholiniais gėrimėliais. 
Tuo‘ atžvilgiu literatūros būre
lio valdyba pakankamai buvo 
subrendusi suprasti klaidingus 
mokytojų pasielgimus ir tuo 
pačiu prisipažinti prie semina
rijos auklėtinių slapta padaro
mų moralinių ir dorovės įpro
čiams nepriimtinū prasižengi
mų. To leidinio seminarijos va
dovybė neturėjo galimybės “iš
cenzūruoti” ir su juo susipažin
davo tada, kada “Šaukštai būda
vo po pietų”. Kitų dalykinių 
būrelių veikloje panašių “išsi
šokimų” nebūdavo, nors, kaip 
ankščiau paminėta, į jų darbuo
tę seminarijos vadovybė nesi
kišdavo ir stengdavosi būti 
neutrali. ' - f

(Bus daugiau)

rie, baigiant pasilinksminimą, 
visada būdavo užbaigiami kokiu 
nors lietuvišku tautiniu šokiu: 
suktiniu, klumpakoju ar kitu, 
šią baigiamąją pasilinksminimo 
dalį pravesdavo seminarijos ins
pektorius, kartu ir pats šokda
mas. Mokyklos direktorius šo
kių nemėgdavo, niekada nešok
davo, ir, gal būt, jų nemokėjo.* * *

Nežiūrint į Tauragės semina
rijoje praktikuotas ir moki
niams taikomas kietokas draus
mės taisykles, toji mokslo įstai
ga parengė gausų skaičių gabių 
ir pavyzdingų mokytojų nepri-

■ \

MINIM

mbiw

1®

TeL 476-2206

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

Š 1501 W. €9th St, Chicago. DL 60623 ♦ TeL 325-2711 < 
t ■

E1LANT1NAI

Aleks

CHICAGOS L
< • - H w-

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

2508 West 69th St, Chicago, HL 60629. ♦ TeL >25-2781

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių, 
i • * ■:' ? -* ; •

MARU A NOREIKEENi

JAY DRUGS VAISTINE

• rmSTWGAI UPILDOTn MCEFTAI • FAKHH MAT RAJU 
DUMTNAI t KOSMETIKOS MDDCENYB

Atdara Mokiadienlals nn<5

Ambrose,
V t < ’ Z t

UVIŲ ISTORIJOS

j"; aktorius, ; i ; ?
paruošė, -sutvarkeišspausdino geriausią 

'Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 —-1959. metai).
. 664 psl., vardynas.

Minkšti viršeliai. Kaina S15.
Persiuntimas — $1.

< r r • :. i . i

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

įtini iiiiinniiiiii

L Inž. UODAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

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

. (r patarė mums toliau studijuoti.

KaIm 125. Kieti virieliit Pištaj KL

mokykloms. Tai buvo tos mo
kyklos mokytojų sugebėjimo 
savo dėstomo dalyko žinias per
teikti savo mokiniams ir tų mo
kinių nuoširdžios pastangos ir 
sugebėjimo tas žinias įsisavinti 
rezultatas.

Pažymėtinai reikšmingas dė
mesys Tauragės mokytojų semi
narijoje buvo kreipiamas į mo
kinių laisvalaikio, organizavimą 
ir pačių moksleivių įsisteigtų 
dalykinių būrelių veiklą. Į šių 
(literatūros, skautų, jūros skau
tų, kuriam priklausė beveik vie
ni • Lietuvos pajūrio atstovai, 
ty., Klaipėdos krašto jaunuoliai, 
vyrukų ir mergaičių šaulių) bū
relių veiklą mdkyklos vadovy
bė, mokytojai ir tų būrelių glo
bėjai stengdavosi nesikišti, pa-
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NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
e LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno moksle 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vincą 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio*, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis tj 
M. K. Čiurlionio, M. Šfleikio, V. Kašubo®, A. Rūkštelės ir A. Varan 
kūrybos poveikiais. 365 pust knyga kainuoja tik 83.

'• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetė®, rašytojai Ir tx?- 
ttnių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istorija ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainnojan. 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim!! 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 82.

f VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprrfy. 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausu 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsndiais. Ta 206 puslapių knyfi 
parduodama tik už 82. t

• LLkI u V LSKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašaugks 
(domiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės S 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Jdomfls kiekvienam 
Beturint Leidinys Muštruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
ritervardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Laba! 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių iemėlapla. Kaina M.

> KA EAUMtS LtMl, rašytojos Petronėlės Orintalfėa ati
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprfk. Lietuvoje ir pir« 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 83. i , -

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tai ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na 
Jurgio Jaštosko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
riją. Dabar būtų j| galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 86.

> BATTRTNtS NOVELtS, M. F/^čenko kūryba, 1. Vskifla 
vertimas. J08 pri. knygoje yra 40 sąmoflngų novelių. Kaina IX

Knygos gaunamos Naujienose, 17» So. Habžad St, Uhfcaga,
WB8. pfaakaaf paltų, prtMCJ lokr| ■teMami,
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NAUJIENŲ raštinė atdara.- kasdien, išskyrus ftnkTBSdieuiss, 
imso« vaL ryte iki 5 vai popiet Šeštadieniai* — iki 11 ui.

Kongrese suruošė Lietuvos neprildąų^oiiiytės paskelbimu 
minėjimu. Tada buvo 70 kalbų pasakyta Senate i? Atetih 
vų Rūmuose.- Visos tos kalbos buvo atspausdintos Koų- ? 
greso protokoluose. Visi reikalavą laisvės ir nepriklauso ■ 
mybės Lietuvai. . >

Latvių ir estų tuo metu Amerikoje beveik nebuvo. Į 
Amerikoje buvo- grupė latvių, bet Sovietų perversmo metu 
jie sukomunistėjo, o latvių dypukai mažai ką teveikę. 
Dauguma jų anglijai nemokėjo, Amerikos galios nesu- : 
prato ir apie Amerikos Kongresą, neturėjo- jokios nuevo- i 
kos. Apie estus ir kalbėti netenka, nes tuo metu, kai lie
tuviai džiaugėsi Kongreso atstovų kalbomis apie nepri
klausomą Lietuvą, tai apdairesnieji Amerikos latviai ir 
estai pavydėjo lietuviams.

Lietuviai, gražiai pravedę Vasario 16-ąją, ptnoro ■ 
pravesti Amerikos Lietuvių Dieną Amerikos Kongrese. E 
Dr. Pijus Grigaitis, Leonardas Šimutis ii: Mikas Vaidj’a , 
tuo reikalu, buvo nuvažiavę į Washingtoną ir pradėjo, p<- 
sitarimus su Senato ir Atstovų Rūmų nariais.

ALTo delegacija Washingtone susidūrė su keliais f

’ Pavergtos Lietuvos Savaitė
Visos didžiosios Amerikos lietuvių organizacijos pa

jėgė sudaryti vieną galingą Amerikos lietuvių jungini ir 
sudarė Amerikos Lietuvių Tarybą. .

Milžiniškoj Amerikos žmonių jūroj, tais, laikais, artė- 
jusioj prie 200 milijonų, lietuviai sudarė mažą salelytę, 
kurios ir žemėlapiuose nesimatė. Dabar Amerikos gyven
tojų surašinėjimuose užsirašė 850,000 lietuvių, o tais lai
kais lietuviai gyventojų surašinėjimuose buvo užrašomi 
rusais, nors rusiškai jie mažai tesuprato, ar buvo užra
šomi lenkais, nors praeito šimtmečio pabaigoje lietuviai 
jau žinojo, ką lenkiškai kalbėjusieji lietuviai darė beže
miams, ir mažažemiams. Į../.;

Lietuviai jau buvo, išprašę iš tuometinės JAV admi
nistracijos, kad lietuvių iš Vakarų Europos nesiųstų at
gal Į rusų pavergtą Lietuvą, kad jie nebūtų varomi tie
siai i Sibiro taigas miškų kirsti ir galvijų ganyti sovie
tiniuose sovehozuose.

Amerikos Lietuvių Taryba jau buvo Įtikinusi didoką 
Kongreso atstovų daugumą, kad lietuvius būtų galima 
Įleisti Į Ameriką be mažos lietuviškos kvotos, bet pagal 
Displaced Persons Įstatymą, ir kad- kelionė Amerikon 
vyktų ne privačiomis laisvų bendrovėmis, bet Amerikos 
karių, transporto, laivais. Pagaliau Amerikos Lietuvių. Ta
ryba prašė administraciją, kad Vokietijoje veikusios dar-* 
bo kuopos neturėtų, kelti sovietinės vėliavos, bet lietuviš
kąją, nepriklausomos Lietuvos valstybės vėliavą.

Dabar visa tai atrodo menkas dalykas, bet tais lai
kais. kai Alger Hiss buvo sudaręs labai gerai užmaskuotą 
slaptą universitetus baigusių, bet komunistų nepažįstan
čių, bendradarbių organizaciją, tai šie menki dalykai 
tremtiniams reiškė gyvybę ar mirtį. Jeigu rusai būtu 
pasigriebę po karo sudarytas darbo kuopas, tai daugelio 
tremtinių Amerikoje jau nebūtų. Jie būtų gyvybės netekę 
Sibiro nepasiekę, o ne vieną rusai būtų pakorę, kaip gen. 
Vlasova.

Visa Amerikos lietuvių spauda, visos didžiosios orga
nizacijos, draugijos ir klubai, išskyrus bim’tininkus, darė 
Įtakos Į Senato bei Atstovų Rūmų narius ir 1959 metais

sunkumais. Kaip Valstybės departamento atstovai, taip 
ir Įtakingesnieji senatoriai užpylė truputi šalto vandens. 
Lietuvių Diena būtų gražus dalykas, Amerikos politikai 
lietuvius jau pažįsta, bet jie žino, kad pati Lietuva, yra 
skaičiumi nedidelė, tuo tarpu rusai yra pavergę visą Ry
tų Europą. Vietoj Lietuvos Dienos, jie- siūlė priimti- Pa
vergtų Tautų Dieną. Ten Įeitų ne vien lietuviai, bet Įeitų 
ir latviai, estai, lenkai, gudai, ukrainiečiai, bulgarai, ru
munai, jugoslavai; gruzinai bei visa eliė Kaukazo ir Azi
jos tautų kurias pavergė Sovietų Sąjunga.

Vietoj Amerikos Lietuvių Dienos, apsistota ties Pa
vergtų Tautų Diena. Vėliau iš Pavergtų. Tautų Dienos 
prieita Įsitikinimo, kad reikia, pravesti Pavergtų Tautų 
Savaitę. •

Šios savaitės proga senatorius Douglas kelis kartus 
važinėjo pas dr. Pijų Grigaitį ir tarėsi dėl siūlomo Įsta
tymo. teisimo .tekste; ?‘Df.. Grigaitis buvo baigęs Šveicari
jos .ir Chicago, upiyersi te tų teisių skyrius. Teisės termi
nai jam buvo geraį žjnbmį. Jis rašydavo lėtąjį, bet kai: pap
rašydavo, tai nebuvo ko atimti ir nereikėjo nieko pridėti.

Gavęs iš dr. Grigaičio Pavergtų Tautų Savaitės teks
tus, sen. Paul Douglas, Chicagos universiteto ekonomijos 
profesorius, tuojau bėgo pas Valstybės departamentą, 
ten išdėstė paruoštą Įstatymo^ projektą, o vėliau įtiki
nėjo Senato komiteto narius, kad, tokį iątątymą. reikią 
priimti. Jis. buvo, priimtas- ir- prezidento Dwight Ęis^i- 
howerio . pasirašytas. Jis tuojau, 1959- metų, trečią, liepos 
savaitę paskelbė Pavergtų Tautų Savaite..

Kaip 1959, taip I960- ir net 1961 metais buvo gausios 
Pavergtų Tautų Savaitės. Lietuviai sudarydavo didelę 
eisenos dali. Tiktai vėliau paslaptingi vadai, nenorėdami 
tokių didelių Pavergtų Tautų Savaitės eisenų, trečią lie
pos savaitę lietuvius skautus.ir jaunimą išveždavo Į Rako 
farmą. Jeigu vaistininkas Rakas būtų žinojęs, kad Rako 
farma bus naudojama Pavergtų Tautų Savaitei silpninti, 
tai skautams savo farmos nebūtų išnuomavęs.

Penktadieni Pavergtų Tautų Savaitę bus minima 
Chicagoje. Latvių Chicagoje nedaug, bet jie Chicągoje 
vadovauja šiai šventei. Prie Pavergtų Tautų Savaitės 
komiteto priklauso. Euphrosinė Mikužiūtė, buvusi Chica
gos Lietuvių Tarybos pirmininkė, ir Vincas Samaška, 
dabartinis Chicagos Lietuvių Tapybos vicepirmininkas. 
Chicagos lietuviai turėtų būti Daley aikštėje pasiklau-. 
syti kalbų.

J. KLA LSEIKIS

LIETUVIŲ BENDR
(Tęsinys)

r Jei tas, bendruomeninmkas 
^tikrai 1949-50- metais jau Los 
Angeles mieste-gyveno ir kal
bėjosi su senaisiais ateiviais, tai 
jam turėtų būti žinoma, kad čia 
veikė Marijonos, Aftukienės su- 
dr^ąnizuotąs Kultūros ir labda: 
ros klubas, ypatingai pagelbėjęs 
naujai iš Europos po karo at
vykstantiems lietuviams; tas 
klubas veikimą baigė 1960 me
tais, kasos, likučius išsiųsdamas 
i Vokietiją L Vasario šešiolikto
sios gimnazijai.

J ų Ką ypač; istoriku ž/rio,
Eendruoi#emn£i5 kpygai 7 ibs- 

angeliečių istetriją pasišdvusis 
parašyti istorikas* labai gerai ži- 

'Ho, jęg 1950r51‘ metais dr. Petr 
ras G. Pamataitis pradėjo “krū
von burti1’' Re tuvius, protestan
tus ir taip puilęiar j tą krūvą' su
kaupė, kad jo veiklai, ir bendrai 
protestantams slnrtaą ir posmas 
išėjo žymiai ilgesnis, negu prel. 
J. Macijausko^ Šv. Kazimiero pa
rapijos* steigimui bei - vėlesnei 
veikla;. Rašinėlis, apie protes
tantus beveik eilučių, o- §v. 
Kazimiero parapijai užteko par 
čioje pradžioje tik 6 su ketvir
čiu eilučių. *

Bendruomeninėje apygardos 
istorijoje d r. Pamataičio pavar
dės paminėjimas nef 12 kartų, 
plus dar kartą rašant apie San
ta Monica, mieste veikiančią 

j bendruomenės apylinkę, nes 
lapie tuos pačius protestantus ir 

s a n tamonikiečiams autoriams 
jis žinias davęs, primena “Tau- 

jtinės minties keliu”, Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos lei
dinio, 1979 m. pristatymą Los 

'Angeles publikai. Vyt. Alek- 
sandrūnas, buvęs tautininkų dar-

UOMENĖS. KNYGA
buoąą vąiklus, pasisakydamas 
dėl. toje knygoje parašytos Tau
tinės Sąjungos Los Angeles sky
riaus istorijos, pabrėžė, jęg- ten 
minimąsr Pamataitis, Pamataitis 
ir pasirašė autorium dr. P. Pa- 
matgj-tis.

LB Vakarų, apygardos, aprašy
me;' be-dviejų, parapijų, paminė
tą tik 14 lietuvių organizacijų 
bei. institucijų. Jos visai nepri- 
kleųsomai nuo Liet, bendruome
nės Įsisteigė ir veikė bei tebe
veikia, o pačios LB Apygardos 
valdybos. ir. LB LA apylinkės 
veiklai skirta tik keletas, eilučių.. 
Pagaliau,- ir- tų. drgąfiižažijg sp 
jų pirmininkais ari sekretašafe 
pdmiiįėjųBas, atliktų darbų, nę 
vardijant, labai jau menkaver
tis rašinys.

Los Angeles lietuvių draugi
jų ar kitokio pavadinimo orga
nizacijų sąrašas išspausdinamas 
laikas nuo laiko A. Škiriaus lei
dyklos Kalifornijos lietuvių al- 
nįanache. Tr-ečiojoje. almanaęho 
laidoje išvardintos net 57. orga
nizacijas bei- institucijos. Tad 
ar bendruomenės, istorikas, to 
sąrašo nematė ?-0 gal jis į bend
ruomenės. knygą, įtraukti parin
ko. tik tas 14, organizacijų ku
rios jam, kaip- sakoma, artimes
nės prie širdies?

Apie žilo plauko baublius
Apygardos istorijoje rašoma: 

“Renginių čia, Los Angėles 
mieste, apstu, jų didieji yra — 
Bendruomenės ir šv. Kazimiero 
parapijos dienos; sutraukiančios 
žmonių, šimtais!’. • Lietuvių die
nas pradėjo rengti ne Bendruo
menė, bet. parapija. Bendruo
menė. pradėjo kelti viešus pro
testus, kad parapija savo pra- 
_uiDgos neturi teisės. Vadinti Lie
tuvių diena, ta teisė priklausan

ti tik Bendruomenei, o ji ėmė

pamėgdžioti programos sudary
mų parapijos Lietuvių dienas. 
Bendruomenei su parapija var- 
žybosną stojus, net Lięlųyos at
stovas Kajeckąs, parapijos kon
kurentų “apšviestas”, atšaukė 
pasižadėjimą atvykti j parapijos 
Lietuviu dieną svečiu prakalbi- 
ninku.

Dėmesio vertas ir toks, to isto
riko posmas: “Tiesioginių truk
dymų, nepastebėta, tačiau iš-pat 
pradžių buvo aiškia; jaučiamas 
nesupratimas B e n dr uomenės 
paskirties., Pvz.: pradedant or
ganizuoti. apygardą,; atsakinėjo 
sakydami “kam reikia dar vie
nos organizacijos”.. Tada dau
guma buvo tos- nuomonės, kad 
ALT gaji'atlikti, viską., šiandien 
cįiijękad j metinius 
sųsirinkimųs ateiną, kartais, pū
relis,. jau gerulį £iįo'-plauko; 
pabąubti; -^tHrūįuTv5 Dėt niekas 
į tai dėmesio nekreipia. Kad yra 
neapykantos, viiji, žinome ”. Į
Neilgas amžius Yucaipos Liet, 

bendruomenes apylinkės

. N.ežina.u, , kas; tie. žilagalviai 
baubliai, kuriuos ,.bęn<įru<^Deni- 
ninkui istorikui dar
.vis. pasitaiko!’ girdėti ir matyti, 
bęt esu. buvęs Amerikos Lietu
vių. Tarybos, .Los-. Angeles, sky
riaus susirinkimuose, mačiau ir 
aprašinėjau,- kaip. LB- Apygar
dos! valdybą- neteisėtai- atsiuntė 
a tstovus„ kaip, buvo - bendruome- 
nininkų laužomas--ALTo statu
tas ir, anot, poeto..-išsireiškimo, 
pečiais, -ir -kano'poiiiįs. stengė 
pašalinti ĄLTo centro, -veikėjus 
^mutį.-Grigąitįv Bartkų ir Vai- 
dylą ir., „priėmė, rezoliuciją 
•ALTo centrą, perkelti į. Los An- 
gele^, į bendruomeniijinkų ir 
frontininkų-rankas, .

Skaičiau, ir -VI. Hakūno vieno 
susirink-imp aprašymą, kuriame 
jis iškėlę faktą, kad šaunus 
bendruomenininkas rėžė prak-al- 

(N ūkei ta- į penktą puslapį/

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

Vienuolis pažvelgė’ Į kitus du ir. nutilo, nes 
sklido padavimas, kad Valgirio siela pasirodo ta
da, kada vienuolyne papročiai pradeda gesti ir 
kada vienuoliai pradeda dažniau, kaip jiems tinka, 
galvoti apie gyvenimo džiaugsmus ir turtus.

Šito niekas nenorėjo garsiai patvirtinti, ta
čiau buvo kalbama, kad jo pasirodymas pranašau
jąs ar karą, ar šiaip kokią, nelaimę, dėl to brolis 
Hidulfas tik po valandėlės tylos tarė:

— Jo pasirodymas nelemia nięko gera.
— Nenorėčiau ir aš jo įgatytjų — darydama 

kryžiaus ženklą tarė kunigaikštienė, — bet kodėl 
jis turi būti pragare, nes, kaip aš girdėjau, jis tik 
peržiauriaį keršijo už. jam padarytą skriaudą?

— Nors ir visą gyvenimą jis buvo labai doras, 
— šiurkščiai atsakė vienuolis, — bet vis tiek būtų, 
pasmerktas buvęs, nes gyveno pagoniškais lai7 
kais ir šventuoju krikštu nebuvo nuplautas nua 
gimtosios nuodėmės.

Tuos žodžius išgirdusi, kunigaikštienė skaus
mingai sutraukė antakius, nes jai atėjo į galvą, 
kad ir jos garbingas tęvas, kurį .jįyvisa širdimi 
gylėje .tire taip pat pagoniškose klaidose iį di
nar turėjo degti per visus amžius.

— Klausom-. — tarė po valandėlės tylos.
Ir brolis Hidulfas pradėjo pasakoti

Pagonių laikais gyveno galingas kunigaikštis, 
kuris dėl didelio grožio buvo vadinamas Valgiriu 
Žavinguoju. Visas kraštas, kurį tik akimi galėju 
apimti, jam priklausė. Į žygius greta pėsčiųjų ka? 
riuomenės vesdavosi šimtinę strėlininkų, nes visi 
bajorai Į vakarus iki Opofėsūr Į rytus iki Sandą-. 
miriaus buvo jo vasalai. Jo bandų niekas, ūr sw*. 
skaityti negalėjo, o Tynece jis tarėjo bokštą, pa
piltą pinigų, kaip dabar kryžiuočiaiM a four ge.

— žinau, turi! — pertraukė kunigąikštienę.
— Ir buvo kaip milžinas, — pasakojo tolias 

vienuolis. — ąžuolus su šaknimis išraudavęs 
Grožiu, kankliavimu ir dainavimu niekas visanit 
pasaulyje negalėjo jam prilygti. Kartą, besisve 
čiuojant jam prancūzų karaliaus dvare, Įsimylėjo 
jį karalaitė Helgunda, kurią karalius tėvas djdęBį 
nei Dievo garbei norėjo Į vienuolyną atiduoti, i» 
pabėgo su juo Į Tynecą, kur abu susidėję gyveno* 
nes nęi vienas krikščionįų kunigas nenprrejo m, 
sutuokti. Buvo taip, pat VisKcoje ir Vislavas Gra
žusis, kilęs iš karaliaus Popietes giminės. Karti^ 
kai Valgirio nebuvo namuose, sis.VisIavaą puolė*, 
si plėšti Tyneco žemes. Bet Valįgiris jį nugalėję. 
Nepaisydamas to, kad kiekviena moteris, išvydę 
si Vislavą, buvo pasirengusi tuoj pat ir tėvą, ir 
motiną, ir vyrą pamesti, kad tik galėtų,savo aisfc 
ras patenkinti, parsigabeno Į nelaisvę Į Tynecą. 
Taip įvyko ir su Helgunda. Ji netgi sugalvojo to
kius Valgiriui surišti raiščius, kurių jis, nors ir 
milžinas buvo, medžius su šaknimis rovė, nepa
jėgė nutraukti. Ir atidavė ValgirĮ Vislavui, kuris 

jį Į Vislicą išgabeno. Tačiau Vislavo sesuo Ringą, 
išgirdusi požemyje dainuojantį ValgirĮ, jį įsimy- 

Jėjp ir- išleido iš pažemio. Valgiris išsilaisvinęs 
Vislavą, ir Hrigundą kardu sukapojo ir, jų kūnus 
varnams- palikęs, pate su Ringą Į Tynecą grižo.

— Argi jis neteisėtai pasielgė? — paklausė 
s kunigaikštienė.

fe brolio Hidulfas atsakė:
— Kad būtų apsikrikštijęs ir Tynecą bene- 

diktinams atidavęs, gal jam Dievas ir būtų nuo- 
'dėmę atleidęs, bet jis šito nepadarė ir dėt to jį 
žemė prarijo.

— Ar-jau benediktinai buvo tuo metu ka
ralijoje ?-

— Ne, nebuvo, nes tuo metu čia pagonys 
gyv»oo,

— Tįaį, kaip jis galėjo apsikrikštyti arba Ty- 
necą atiduoti?

— Nęgąįėjo ir dėl to. yrą pasmerkta^- į pra
rają aųižinomą. kančioms, — pagarbiai atsakė 
vienuolis.

— TiJ^rąT ji$. teisybę. sako! — atsilippė ke
letas balsų.

Tuo metu jie prisiartino prie pagrindinių vie
nuolyno vartų, kur kunigaikštienės jau lankė vie- 
.uuolyno viršininkas su vienuoliais ir bajorais. 
Tais laikais vienuolyjegjjye^davedr daug pasatf- 
Iliečiu; įvairių “ūkvedžių'’, “advokatų”, “prokura
torių” ir kitolęių pareigūnų. Taip pat ir daugelis 
žemvaldžių, valdžiusių nesuskaitomas vienuolyno 
žemes ir pagaliau net daug riterių mielai laiky

davosi vienuolyne^ kaip savo siuzereno dvare, kur 
prie didelio altoriaus dėl kurio mažo patarnavi
mo, dėl laiku pasakyto tinkamo žodžio ar vien 
tik geros abato nuotaikos lengva buvo gauti iš ga
lingo vienuolyno viršininko dovanų, privilegijų ar 
šiaip Įvairių palengvinimų. Sostinei rengiantis 
šventėms, čia susibūrė fe daugelis vienuolyno va
salų iš- tolimų vietų, nes visi tie, kuriems dėl di
delės kamšaties buvo sųnkų.rasti vietą Krokuvoje, 
glaudėsi čia, Tynece. Dėl šitų priežasčįų abbas 
centum, villarum (šimte vilų abatas — vienuolyno 
viršininkas^ galėjo, sutikti kunigaikštienę dar su 
didesne, nęgų įprasta iškilme.

Vienuolyno viršininkas buvo aukšto ūgio, 
sauso protingo veido, viršuje nuskusta, o apie au
sis žilstančių plaukų vainiku papuošta galva. 
Kaktoje buvo randas, matyti, gautas jaunystėje, 
bebūnant riteriu. Perveriančio žvilgsnio akys ži- 
bėjoiš po juodų antakių. Vilkėjo abitą (ilgas vie
nuolių rūbas}, kaip ir kiti vienuoliai, tačiau ant 
jos buvo užsimetęs juodą apsiaustą su purpuriniu 
pamušalu. Ant kaklo kabojo auksinė grandinė, 
ant kurios žvilgėjo- auksinis, brangakmeniais nu
sagstytas kryžius — vienuolyno-viršininko ženk
las. Visa jo išvaizda rodė jį protingą esant, mo
kantį įsakyti ir pasitikintį savimi.

r daugiau) ytė
, — i*—
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R VILIAUS

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

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGUS
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS

FALANDO8: 1—8 darbo £

TEL. 233-8553 
Service 855-4506, Pas* 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarirną

Dr, Jonas F. Mažeika
DD.S. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Valandos pagal susitarimą

OPTOMETR.ISTAS

2618 W. 71st SL TeL 737-5149 

Tikriną airis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

x INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2SM WEST Mrd STREET .

Valandos: antnd. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 7J^-2U6,.
Razideaci|ee teioC: 4<* .15*1

Prostatos, inkstų ir ilapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 33718 

Teh (8132 321-4200.

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauM 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA kortelei

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Ii tvairiy afotumy.

ANTANAS VILIMAS 
Tek 374-1882 arba 37LW9S

SOPHIE BARČUS
RADIJO 1EIMOS VALANDOS

šeštadieniais ir sekmalieniaif 
nuo 8^0 iki 9:30 yaL ryta 
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos « mūtę studijom 
Marquette Parka.

Vedėja — Aldona Daukus 
TolaK- 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD A V L 
CHICAGO, iL 60€29

1 —■ III. • »- , ,

LIETUVIŲ BENDRUO
MENĖS KNYGA

(Atkelta iš 4 psi.j
bą, jog reikia Amerikos Lietu
vių Tarybą visai panaikinti, te
gul Bendruomenė užimanti jos 
vietą.

Yucaipoje anais metais gyve
no nemažas skaičius lietuvių, 
senosios išeivijos veikėjų, Kaip 
Aftukienė, Mileris ir kiti. Jie 
sutiko dirbti ir Lietuvių bend
ruomenėje ir buvo įsteigta Liet, 
bendruomenės Yucaipos apylin
kė, bet kai losangeliškiai bend- 
ruomenininkai pradėjo akciją 
prieš senuosius Amerikos Lie
tuvių veikėjus, Yucaipos veik
lieji pasitraukė iš bendruome
ninės veiklos ir ten bendruome
ninė organizacija išnyko. To 
apygardos istorikas nežino.

Esu rašęs, jog neteisingai dr. 
Pamataitis “Tautinės minties 
keliu” knygoje prasimanė čia 
bendruomenei ALTo darytas 
kliūtis, nes buvo visai priešin
gai: niekas kitas čia nėra tiek 
daug neapykantos pareiškęs ir 
trukdymų daręs Amerikos Lie
tuvių Tarybos skyriui, Šv. Kazi
miero aprapijai ir Tautinių na
mų bendrovės veiklai, kaip kad 
darė ir elgėsi anais laikais Bend
ruomenės garbės pirmininko J. 
Bachuno pavadintieji losange- 
iiškiai “bendruomenininkai”.

Dabar Liet Bendruomenės 
vadovaujamose vietose yra čia 
išsimokslinę vyrai bei moterys. 
Jie moka kultūringai savo orga
nizacijoje veikti, moka sugy
venti su ALTo skyrium, su pa
rapijos vadovybe ir su Tautinių 
namų bendrove, bet dar yra žila
galvis senis, kuris iškraipytus 
faktus knygose spausdina, lyg 
tikėdamas, kad tuo jis Bendruo
menei pasitarnauja.

Bepigu su duona, kad tiktai 
rugių yra.

> RADIJO PROGRAMA

SeBuausia Lietuvių Radiįo progra
mą Naujojoje iš Joties
W^4CN, 1360 banga AM. veikią eek- 
-na&eniais nuo 8 iki 8:30 vai lyte 
?^rd4>o3ama vėUąusHi pasauliniu 
hmų santrauką Be to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutės j 
Pasaką programą veda Stepo 
naa ir Vątefi&ua Minkai Bixnio 11 
reikalais fcreipU į Baltic FloncM — ! 
gė&i bei dovanų krautuvę, 5BX E. 
Broadway, So. Boston, Mass. 02127. j 
Telefonas 268-0489. Ten pat gau- 1 ♦ 
□ame* “Naujienos”, didelis paai 
rinkimą* lietuviškų knygų ir lie- h 

tuviškų aovųnų. *
b«mi_. - .c....:-....- .. -   - —- ---,1,. ^

Kaiuonis Chicagos uostas

ALEKSAS ĄMBMOSĖ

KULTŪRINĖS CHICAGOS LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJOS

tis ir J. Jankūnąs. J. Laukis bu
vo redaktorius. įjp 1914-17 m. 
Unijos skyrius buvo ir Lawren
ce, Mass., kur audėjų streike 
dalyvavo apie 1,500 lietuvių.

Šiame sąjūdyje aktyviai vei
kė: J. Traukią kuris buvo jų 
dvasios vadas. 1917 m. jis buvo 
areštuotas, kaįp Darbininkų 
Balso, redaktorįus, bet, įmokė
jus $10,000 užstatą, buvo lais
vas; K. Geležėlė, * mažo išsilavi
nimo, bet geras kalbėtojas ir or-

| ......... ;   ... ™ -  ■■ ----

g ----- ----- -------

I Funeral Home and Cremation Service-
K

Charles Stasukaitis
I FD. LE.
J (312) 226-1344
1
F ---- —ŽŽ-..

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service
i

■

i

DEIKI
GAIDAS - DA1MID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

J. Rai- 
Klimas

Namų

(Tęsinys)
PASAULIO PRAMONĖS 
DARBININKŲ UNIJA

Industrial Workers of the 
World (IWW), aidoblistų orga
nizaciją įkūrė 1905 m. Eugene 
Debs darbininkų vadų suvažia
vime Chicagoje, dalyvaujant 
jam ir Bill Heywood, Daniel De 
Leon, W. E. Trautman, kun. T._ 
J. Hagerty ir Vincent St. John. 
Šios organizacijos 19D5 m. nusta
tytas šūkis buvo: Darbo klasė ganizatorius; broliai Brijūnai, J. 
ir samdytojų klasė nįeko ben-. Smith, L. Grikštas, Šidiškis, Ky- 
dro neturi- Tarp šių klasių turi 
vykti kova iki klasiniai susior
ganizavę pasaulio darbininkai 
paims žemę ir visas gamybos 
priemones į savo rankas ir pa
naikins darbo už algą . siste
mą.

Šį Pasaulio Pramonės Darbi- 
pinkų Unija (IWW) turėjo ir 
lietuvių skyrius. Kiek man ži-, 
noma, vienas skyrius buvo Chi
cagoje. Kitas buvo Baltimore, 
McL, 1914 m.; čia su Unijos lie-1 
tuvių rūbsiuvių antro skyriaus 
192 lokalas leido savaitratsį Dar 
bininkų Balsą. Laikraščio leidi
mą tvarkė komisija: J. Lietuv
ninkas. A. Kurelaitis, A. Degu-

f K

JOSEPHINE MANKUS
(PAGAL TĖVUS KUTKUS)

Gyv. Chicagoje, Marquette Parko apylinkėje

Mirė 1982 m. liepos 13 d., 11 vai. ryto, sulaukusi gražaus 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Jurbarke.

Paliko nuliūdę: duktė Jennie Povilaitis, žentas Malt, 
[sūnus Walter Dubinskas, Sr., marti Margaret, 7 anūkai —į 
Patricia Morgan, jos vyęas Larkin, Margaret Janners, Wai-j 
rter Jr., jo žmona Patricia, Joseph, Raymond, jo žmona 
Yvonne, Robert ir Douglas Dubinskai, 12 proanūky, sesuo 
Petronėlė Novikas, dukterėčia Genė Sabaliauskas, jos vyras 
[Antanas su šeima, bei kiti giltinės, draugai ir pažįstami. 
Velionė buvo mocįutė mirusio JAV Sgt. Gerald Gragg.

| Priklausė Amerikos Lietuvių Piliečių klubui, Suvalkie
čių draugijai, šakių klubui, žemaičių klubui. Joniškiečių 
[Kultūros klubui, Žagarės Lietuvių klubui ir Amerikos Le- 
Įgiono Dariaus-Girėno posto ^(1 Moterų vienetui.

Kūnas bus pašarvotas kelyįrtadienį ir penktadienį ųuc 
[2 vai. popiet iki 9 vai. vak., Petkaus Marquette koplyčioje. 
12533 W. 71st Street
Į šeštadienį, liepos 17 d., 9 vai. ry to bus lydima iš koply 
pi o s į šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedu 
Lingu pamaldų bus laidojama Šv. Kazimiero Liet, kapinėse. 
Į Visi a.a. Josephine Maukus giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvautą laidotuvėse ir suteįkli jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą^ ,

Į Nuliūdę lieka: * * .*"
į Duktė, sūnus, anūkai, proanūkai, sesuo.

laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345

ba, Audrius, Sįmąška ir kiti. 
IWW 1928 m. turęjo 29 indust
rines unijas, bet 1930 m. sąjū
dis sumažėjo. '

* * *
NAMŲ SAVININKŲ DRAU

GIJOS;
- v- - -v-’ '

Cicero Lietuvių r Namų Savi' 
ninku Pagerinimo Politikos Klu- 

j bas įsteigtas 1906. 42 21. Jo tik
slas: labdara ir vieningai siekti 
miesto pagerinimo. Klubo val
dyba: J. F. Kimbarkas, J. Ta- 
rylis, K. Genis, RJ Nartonis, S. 
Pocius, J. Rainis. R. Račiauskie- 
nė ir J. Klimas.

Po keliolikos metų klubas 
paliovęs veikti, tik 1936. 6. 6 at
gaivintas. Įstojo 18 narių. Jo 
tikslas — sutraukti vietos lietu
vius į bendrą tautinį darbą, da
lyvauti politikoje, stengtis iš
rinkti sąžiningus miesto parei
gūnus ir apsaugoti vietos lietu
vius nuo įvairių skriaudų. Tuo 
tikslu klubas palaiko ryšius su 
kitomis organizacijomis. Šiuo

metu į miesto valdybą yra klu
bo pirmininkas J. F. Kimbar- i 
kasį, išrinktas miesto klerku res ! 
publikonų sąrašu. Klubas rūpi- | 
uasi lietuvių kolonijos pagraži- r 
nimu, gerove ir saugo lietuvių | 
reikalus miesto administraci- I 
joje. I

1960 m. valdyba: J.F. Kimbar . c 
kas — pirm.. J. Tarulis — vice- ’Ji 
pirm., K. Genis — sekr., G. Po- | 
cius — f in. sek., K. Laudanskas |
— ižd., R. Raciauskienė, 
nis — iždo globėjai, J.
— maršalka.

Bridgeporto Lietuvių
Sazuninkų Sąjunga įsikūrė 1909 
m. Jau 1912 m. jai priklausė 
apie 60 narių. Viename susirin
kime prisirašė 12 narių. Sąjun
gos tikslas buvo: įvesti geresnę 
tvarką lietuvių kolonijose Chi- ; 
cagoje. Prezidentas tuomet bu
vo J. Taninevičia. Veeikė trum
pai. Vėliau Bridgeporto Lietu
vių Namų Savininkų Susivieni
jimas įsteigtas 1919. 3. 3. Pra
džioje buvo 24 nariai. Pirmieji 
organizatoriai: A. Bijanskas, B. 
Butkus. J. Ewalds, A. Bugališ-! 
kis, J. Ridikas ir kt. Pirmąją ’ 
valdybą sudarė: A. Bijauskas —‘ 
pirm., B. Butkus—vicepirm., J. 
Ewaldas — sekr., A. Bugailiškis
— fin. sekr., J. Ridikas — ižd.1 
Susivienijimo tikslas: dalyvauk 
ti politikoje, prižiūrėti, kad nak 
tims būtų apšviestos gatvės, rū
pintis, kad būtų pakankamai po
licijos apsaugos, apsaugoti or
ganizacijos narius nuo 
nuomininkų ir kt

(Bus daugiau)

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2d33 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave^ Cicero

Telef. 476-2345

nedorų
i

Koks miške kelmas, toks 
ir šešėlis.

Rūpestis budina žmogų.

With mclojM abundant now at loci I markets, an excising 
luncheon idea Is Curried Crab Melon Salad. Faniily or guesU 
will enjoy thę light, yet satisfying combination of delicious 
Alaska crab and juicy swyef honeydew melon.

Succulent Alaska King ctab U sliced and tossed with crisp 
Vegetables and a curry -seasoned mayonnaise dressing. The 
aahid Is served on peeled and quartered melon “boats” on 
individual lettuceJined salad plates.

Alaska King crab meat is snogry white in color with bright 
red striatkxx. Fully cooked. With tendon* and cartpage 
removed, the meat is ready to be enjoyed in a favorite recipe 
after defrosting. In-shell packs of whole Alaska King crab legs 
and split legs are also available.

Curried Crab Melon Salads
1/3 cup mayonnaise
1 /2 teaspoon curry powder

1 package (6 to 8 oz.) 
frozen Alaska King 
crab meat, thawed , 

ca’T diced eUttry A
1 tab>spoons chopped 

green onion*'

1 teaspoon temdn Juice
1 honey clew’melon

Salad greens *- f
Drain and slice crab. Combing with celery and green onron. 

Blend mayOMaiae. curry powder, sugar and lemon juice; 
tow with <?wb mixture. Chill. Cut melon into quarters length
wise; rerrove seeds and rind. Place melon quarters on saladf 
platės lined with greens. Spoon crab saled onto meioa. Makagt
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TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
I

1424 South 50th Avenue
Cicero, ILL. 60650 |

TeL : 652-5245
IKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 

Patarėjai ir Laidojimo direktoriau

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

AMBULAIOO 
PATARNAVIMAS

Ldetavię

Laidnttvkj
Direktorių

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.
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STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
— —* ~ s

ILAGŽAVTCi)
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PETRAS BIELIŪNAS I
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LIEPOS KETVIRTOJI ROCKFORDE
Kai buvo gyvas a. a. Bacevi- dėnų grupė, kurių dalis jojo ant 

čius, kuris pasirašydavo “žval
gas” nes “Naujienose” kas sa
vaitę, o kartais ir dažniau skai
tydavome apie Rockfordo lietu
vių gyvenimą.Mirus Bacevičiui, 
žinutės labai suretėjo, v

Dažnai mes girdime priekaš- 
tus, kad, nors ir gavę JAV pi
lietybę, labai mažai kreipiame 
dėmesio į JAV gyvenimą. Susi
rinkę šauliai, ALTo, Lietuvių 
Klubo ir RLB atstovai šiemet 
nutarė aktingai dalyvauti JAV 
Nepriklausomybės šventėje, šių 
iškilmių pravedimui vyriausiu 
vadovu buvo išrinktas ALTo 
skyriaus pirmininkas inž. Sta
sys Surantas. Kilus lėšų klausi
mui, turtingiausieji lietuvių or
ganizacija — Lietuvių Klubas, 
sutiko apmokėti visas padarytas 
Išlaidas, nors jų būtu ir virš 
$1,000.

Grįžus j Lietuvių Klubą, vėl 
buvome maloniai sutikti ir vai
šinami. Kurie nuėjo į barą, taip 
pat neėmė iš mūsų nei vieno 
cento, o įdėjo dar ir kelionei 
‘Atgavaivinti“.

Lietuvių Klubo pirmininku 
yra garbingas Amerikos lietuvis 
Edy Tamkus, o vicep. — jauna- 

l sis šėmas, ALTo pirm. inž. Sta- 
! sys Surantas, šaulių — Petras 

Šernas ir RLB —Kazys Rutkau
skas.

Iš Rockfordo dalyvavo tik 
vienas uniformuotas šaulys — 
Pocius, kurio dėka, sako, čia 
šauliai ir susiorganizavo.

Grįžome atgal su dainomis, 
kurios visą kelionės laiką ne
nutrūko.

Garbė rockfordiečiams, kurie 
taip gražiai liepos 4 pasirodė ir 
mūsų ponioms, kurios žinoda-

— Pavergtų Tautų demonstra
cijos Chicr.gcje įvyks penkta
dienį, liepos mėn. 16 d., 3 vai. 
popiet, Richard Daley Civic Cen
ter aikštėje. R. L.B. Marquette 
Parko apylinkės nariai prašomi 
dalyvauti. Valdyba

Jono Vaičiūno mirties vie
nų melų sukaktį minint, šv. Mi
šios bus atnašautos šeštadienį, ‘ 
liepos 17 dieną, 7 vai. ryto, šv? 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje, Marquette Parke,, 
6812 S. Washtenaw.^ Giminės i^ 
pažįstami prašomi Mišiose daly- i 
vauti. j

Kadangi Rockforde lietuvių mos, kad teks daug prakaito iš
lieti, nes šutino saulė ir drėgmė, 
dalyvavo tautiniais rūbais.

Stepas Paulauskas

r.ėra daug, taL-jie kreipėsi į Ci
cero ir Čikagos šaulius ir RLB 
parius, kviesdami liepos 4 d. at
vykti, pažadėdami apmokėti au
tobusą ir širdingai priimti. To
kiomis sąlygomis greit susiorga
nizavo pilnas autobusas. Iš Ci
cero Jūrų Šaulių kuopos “Klai
pėdos” ^alyvavome 8. iš Čikagos 
Vytauto D. Rinktinės daugiau. 
Kiti RLB nariai. Nuvažiavę į 
Rockfordo Lietuvių Namus, klu 
£>o buvome tikrai gerai pavai
šinti.

.1 Parade gavome vieną iš pir-

Frank Annunzio ? 
pasakys kalbą

Penktadienį, liepos 16 dieną, 
3 vai. po pietų, miesto centre, 
Richard Daley aikštėje, pasakys 
kalbą Kongreso atstovas Frank 
Annunzio’. Jis labai gerai pažįs
ta Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
tautų pavergimą, primena vį-

mųjų vietų, po italų, bet prieš j sam kraštui sovietinę prievartą 
lenkus. Nors paradas • užsitęsė j ir Kongrese pasako kalbą apie 
veik dvi valandas, bet mes greit ( rusų pavergtą Lietuvą, 
atlikome ir buvome labai širdin
gai susirinkusiųjų rockfordie- 
£ių ir apylinkės gyventojų svei
kinami. Nors teko. keliauti ne- 
inažą kelio galą, bet matant- su
sirinkusiųjų entuziazmą, kojos 
lengvai keliasi . . . Nešėme dvi 
JAVr-ir Lietuvos tautines vėlia
vas. Kaip atrodė didžiausia pa
bado dalyvių skaičių sudarė ma
sonai, kurie turėjo kelius gra
žiai išpuoštus vežimus ir didžiu
lį orkestrą. .Gan įdomi buvo in-

Kalbą taip pat rengiasi pasa
kyti Henry Hyde, kuris aiškiai 
pasisako prieš Sovietų Sąjungos 
pavergimą Rytų Europos ir Azi
jos tautų.

Bus paprašytas žodį tarti ir 
ukrainietis Sviatoslav Karovan- 
skis, praleidęs 30 metų Sovietų 
prievartos darbo stovyklose, ir 
kiti pavergtų tautų atstovai. -

Visi kviečiami • ruošiamame 
pavergtų tautų minėjime daly
vauti.

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

_KNYGAI IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
j ’__ " ^ LITERATŪROS DRAUGIJA.
I Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 

arba rašant tokiu adresu:

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

Komai, žmiU — Pardavimai 
UAL ESTATE FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

MAL ■ STATI FOt SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IH ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKUTMAll

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: ' .. 7

MUTUAL FEDERAL SAVINGS.j
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai 1

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847;7747

— BALFo gegužinė jau čia 
pat — liepos 18 d. (sekmadienį) • 
12 \al., Jaunimo Centro patal
pose, 5620 So. Claremont Ave. 
Bus paruošta užtektinai skanaus! 
lietuviško maisto. Veiks kavinė 
su pyragaičiais. _ Kavinė pradės 
veikti 10 vai. ryto. Veiks baras 
su atgaiva ir loterija — laimės j 
šulinys su vertingomis dovano
mis. Svečius linksmins “GIN
TARO” orkestras. Gegužinės 
rengėjai maloniai prašo visuo
menę gausiai dalyvauti geguži- į šaulių reikalai 

n.!jek?T;da!-y?lavimu parem' 1 JUOZ^TrU^iF^^^
ŠAULIAI TURI PRIPAŽINTI 
VISUS KUOPOS NUTARIMUS

Naujienose š. m. birželio mėn. 
d. 109 nr. įdėtas straipsnis, 

liečiantis Juozo Daumanto šau
lių kuopą Los Angeles, Kalif., 
pasirašytas ne šaulio Kazio Ra- 
kūno, To straipsnio pavadinimas 
— '“’Šauliai privalo žinoti sta-

Kongreso atstovas Frank Annunzio penktadienį pasakys 
pagrindinę kalbą, 3 vai. popiet, Chicagos centre, .

- i Daley Plaza aikštėje.

site BALFo veiklą.

— Chicagos policija pratęsė j 
iki ateinančių metų kovo 19 d. | 
ginklų registracijos laikotarpį. Į 
Chicagoje žmonės turi 300,000 { 
neregistruotų ginklų.

— Praeitą .penktadienį du 
meksikiečiai užėjo išgerti alaus 
35th St. ir Halsted tavernoje. I 
Pirmadienį Jie buvo rasti nuj tutą„ aš^dar pridėčiau ir turi 
sau i ir pa ei įį tavernos saldy-< ne(-}is]<utuoti bet vykdyti šauliu 
.tuva. ii j ■ . . .* kuopos daugumos nutarimus ir

_ ' . 1 juos pripažinti. Tas pats K. Ra-
. Indianos universiteto profe- kūnas> pasivadinęs save kores. 
sorius teigia, kad vaistas pondentu, įbėgęs iš J.sorius teigia, kad ’ 
giriomis sergantiems yra bulvi-J 
nė košė.

PATS SKAITYK IR DAR KI 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS" :

Dau- 
s manto šaulių kuopos dėl jam 

gręsiančios bylos už įžeidimą 
LŠST Pirmininko - ir manyda
mas, kad tą reikalą jau visi už
miršo, kaip nieko nebuvę vėl 
grįžta ir su kitais ožiais kopia 
ant palinkusio, medžio. Los An
geles šauliai, kurie pažįsta Ka
zį R., žino jo išsilavinimą, abe
joja ar tai jo rašytas straipsnis 
ir mano, kad tik pasirašytas,

I ypatingai abejoja, kaip Rakū- 
a nas, nebūdamas šaulys, galėjo 
žinoti ta keliu žmonių sufabri- 

’kuotą melą, parodymus, datas, 
minimas straipšnyje.

Juozo Daumanto šaulių kuo
pos valdyba ir pirmininkas ma
no, kad tas straipsnis yra tų pa
čių blogos valios žmonių dar- 
bes/'-kurie* nenori paklusti kuo- -

Naujai pasirodžiusi
į DR. ANTANO RUKŠOS ■

619 puslapių, kietų viršelių knyga r į

KOVOS DĖL LIETUVOS—-
NEPRIKLAUSOMYBĖS

%

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka 
“ KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 

Siųsti čekį:

INf- Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608 ------------
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VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

•2 po keturis, medinis, Brighton Parke. 
$39,500. Savininkas duoda 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 tek 436-7878

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, grali, 

garantuotai ir sąžiningai, 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Talman Ava, 
Tol. 927-3559

. |eina ■
ŠIMAITIS REALTY

2951 West 63rd Streetpos teisėtam /sprendimui, 
prieš juos, remdamiesi asmeni
ne neapykanta ir pafydu. Jie. 
nori ir-toliau kūrenti tą skaldy
mo ugnelę ir įnešti daugiau di
sonanso į J. Daumanto šaulių 
kuopos gyvenimą. Mums gi nė
ra kitos išeities, kuopos išrink
tiems. ir dviem metam patikė
tiems, turime ir toliau gintiI 
kuopos reikalus'ir žiūrėti, kad 
būtų vykdoma kuopos valia. 
Kitiems yra du keliai: pasiduoti 
kuopos valiai arba pasitraukti 
iš jos. J 

Gyvendami Amerikoje, turi-; 
me daug ko iš jos pasimokyti.;
Atvažiavę iš Europos, tų dik

tatūrų ir demokratinių mišiniui 
krašto, daugelis esame pasime-| 
tę ir nežinome kaip elgtis. Ame į 
rikonai elgiasi kitaip. Jeigu ki
tas/ turi priešingą nuomonę, 
kaip tu, nepyksta. Jeigu kas jau KAILIUS BAIGIANTIEJI IR 
pradeda pykti, tai pasako, t»ĮRANKOMIS SIUVANTIEJI

Biznio Progos — Už Miesto Riby 
BUSS. OPP. — OUT OF TOWN

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

kams. Kreiptis: .
A. LAURAITIS

So. ASHLAND AVI.
TeL. 523-8775 <_ __________ • 7 * • <

i

RENT FREE CORNER LOT 
ON BUSY HIGHWAY. 
Ideal spot for hot dog 

Or fruit stand. . 
Call 830-1807

Dengiame ir taisome visu rū
siu stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717JOHN GIB AITIS

Advokatų įstaiga 
6247 S. Kedzie Avė.

(312) 776-8700

HELP WANTED
Reikia Darbininku ir Darbininkių

- male-female

Lafkrodfiai Ir tamjenyW
Pirdivimu ir Taisymas 

West Street

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

F. N EDAS, 4059 Archer Avonve, 

Chicago, 111. 60CJ1 Tai. YA 7-5929

yra tamstos nuomonė, o aš tu-' 
riu kitą, paduoda ranką ir nuei
na. Prieš rinkimus kiekvienas: 
siūlosi save, parduoda save, gi
riasi, kad jis bus geriausias pre
zidentas, senatorius, kongres- 
manas ir t.t.t Tai yra natūralu.

(Bus daugiau} -.

dirbs patogiose darbo apysto- 
vose ir vėsinamuose kamba
riuose. Telefonuokite:

779-7000 ‘

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
jadėti teisininko Prano ŠULO 
išruošta »— teisėjo Alphonse 
iVELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
šleista knyga su legališkomis 
onnomis:

Knyga su formomis gauna, 
na Naujienų administracijoje.

M. ŠIMKUS c
, - • Notary Public • 

INCOME TAX SERVICE
4259 Š. Maplewood; Tel. 254-7450
Taip pait daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai. •

HOMEOWNERS POLICY

A FUN NEW KOOL-AID* RECIPE
teaspoon Kool-Aid*Brand 2 fablespoons sugar

x: - Unsweetened Soft Drink cup water
Mix. any flavor 3/4 cup milk

Dissolve soft drink mix and sugar In water in glass. Stir In milk. 
Sene at once or chill and stir before serving. Makes 1 cup 
or 1 serving.

C 't?S2 Genera! Foods Corporcflon.
Voo(-AicL and the SrrWHng Pitcher Desten ore registered 
trademarks of General Foods Corporation.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ataiminimuk, -

Dr. A. Gugaen — MINTYS IR DARBAI, 259 pal^ liečia 1905 
mėtį Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
►usirūpminų - --------------------------------------- jg.oo

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jq priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais F4.00

i ■ Minkštais viršeliais, tik S3.00
Dr. A. J. Gn«sen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS

ŽMONES. Kelionės po Europą 'Įspūdžiai. Tik  F2.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus fek| <rh« 

mooey orderį prie nurodytos kainos pri- 
, , iedaat 51 persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENOS,
ITlfHALSTKD 8T-, CHICAGO, IL

N..I .! I .U., - -—■ > , . Į , r .

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymu knyga 

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

kymai, 184 psl. Kaina $5. .v 
Gaunama “Naujienose” ir pas 
auteiriq: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

• Tikroji jaunystė pasiekiama 
tik subrendimo amžiuje.

-----

FUND

6

F. Agent , —>
w. «. į I 

f varg. Fork. TU. j 
40642, . 424-4454 _-_

S?d«e hre Comc.x.v

Advokatai '
GINTARAS P. CKP1NA1

Darbe raUMoa: nuo 9 ral ryte 
ua O raL vak. Šeštadieni um 

9 vbL ryto iki 12 vai. d. 
Ir pagal auMtartma

TeL 776*5162 arta 779-I1M
M4f Wert «3rd Strort

CbkacK m. «0«29
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