
_ _ _____—..
the First and Greatest 

Lithuanian Dadu in America

nodical Division 
Washington

The Luhuanian Daily Newt 
WHuhcd by The Lnbuaoiao New* publishing Co., lac.

1739 So. Hakted Street. Chicago, Ill. 60608 
HAymarket 1-6100

Ov^r One Million Lithuanian 
In The United States

------ j
Nr. 132VOL. LXIX . Price 25c Seštadienis-pirmadienis — Saturday-Monday, July 17-19, 1982

IRAKO GINKLUOTOS PAJĖGOS 
SUSTABDĖ IRANO INVAZIJA

ABI PUSĖS SUTRAUKĖ PO 100 TCKST. KARIŲ, 
f KOVOS BASROS SRITYJE LABAI KRUVINOS

\ WASHINGTON, D.C. — Pra
nešimai iš Bagdado sako, kad 
Basros srityje abi pusės sutrau
kė galingas jėgas ir trečia diena 
vyksta kruvinos kovos. Iranie
čiai sutraukė apie 100,600 savo 
karių, manydami^ kad; jie pa
jėgs paimti Basra ir sunaikinti 
degalų sandėlius/bet jiems ne
pavyko.? J A . •

Iraniečiams 4>ąvykfi; pramuš ti 
dešimties mylių jruožą Basros 
kryptimi. Bet Basra nuo sienos 
yra 14 mylįų ateturapje. Kovos susisiek-
eina pasienyj^, siaurinėje ir ry-1 .; -
tinėje Basros pusėse. Penktadie
nį iraniečiai pajėgė pasistumti 
pirmyni tiktai 5 mylias. Basros 
jie dar nepasiekė. Jiems dar 
lieka 9 mylios iki Basrps.

•į" Irakiečiai pasiruošė 
priešą, sutikti -

Irano karo jėgos pramušė 
10 mylių pasienio plotą,; bet tik- 

-rovėje jie pramušė tiktai du 
. -penkių> mylių. rppžji&.;nyiiituryjj? 

yra įsirengę Irako kariai ir » 
abiejų pusių vykusiai naikina 
Irano įsibrovėlius, n* ’. ■' •

Iraniečiai manė, kad jiems pa
vyks pasiekti. ĮBašęą- ; persi
mesti vakąrfft6^";dąĮ^,tabet.jie

. sutiko labai ^^‘;įšęi^;jr.:kui--: . - _ r
kosvaidžiu pasiėfiešinipia. j K® kun. Pierfršno Pastore.

. .Beto, antractžaiį^ir.'ketvirta-j 'f V*

tankų, bet pačiame Irake jie 
užėmė pasienio pozicijas ir lau 
kė priešo. Irakiečiai nujautė, 
kad Chomeini gali įsakyti verž
tis į Basra, todėl jie leido save 
kariams pailsėti,, o kai prasidė
jo invazija, tai labai griežtai 
jiems pasipriešino.

Irano kariuomenės vadovybė 
turės keisti savo planus. Jie ne 

, teko labai, daug,jaunuolių, siun
čiamų tiesiai prieš kulkosvai- 

; dzių lizdus,. Bet perkelti karius 
C į kitą frontą ne taip lengva, nes

mo priemonių.

ROMA, Italija. — Gimtinia
me mano krašte kažkas pozity
vaus vykstą kataliku bažnyčioje, 
— vakar pareiškė prelatas La- 
dislovas-Tulaba,. Lietuviu Kole
gijos Romoje rektorius.

Prelatas Vincentas Sladkevi
čius yra paskirtas Kaišiadorių

os tūnai Darius ir Girėnas žuvo Vokietijoje, Soldino miške. 
Lietuvaitės deda gėles nelaimės vietoje.

parei-

į Bal
ne tik

vyskupu, sako Vatikano RUSŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ DVIEM 
J VYSKUPIJOMS PASKYRĖ VYSKUPUS

amžiaus kun. Antaną Vaičių pa
kėlė j vyskupus ir paskyrė Tel
šių administratoriumi.

: Sovietu- valdžia iiiekurz.nesky- 
rė prei. Sladkevičiaus, bet šis r‘ 
nutarimas jau- pakeistas, pareiš-

dienį Irako ^lakūnai /^tusiai 
bombardavo, •Abadbnų/Khosro- 
wabadą ir kėliaš. kįtAs,\ j^ėtas, . 
Irakiečiams tos ’ vietovės labai 
gerai pažįstamiĮš,; lakūnai“ sukė
lė didelius gaisrus. ChPmeini ne- ■ 
manė, kad irakiė'Či^i tSip atkak-, 
liai gins Irakb teritoriją Ir nai
kins įsiveržusius* fanatikus.

Iranas nepalaužė 
Irako jėgų . . .. .

Irano kariuomenės vadovybė 
buvo įsitikinusf,". kad sutrauk
tam jaunimtfi pavyks pralaužti 
pasienį ir laisvai-veržtis į Bas
tą, bet jie apsiriko; Irakiečiai 
traukėsi nuo' Choramšaro, kur 
jie paliko didoką kiekį karių ir

MANOMA, KAD POPIEŽIUS TURĖJO’ SUSITARI'! 
SU PAVERGTOS LIETUVOS OKUPACINE VALDŽIA

CHICAGO, Ill. — Ketvirta
dienio Wall Street Journal skel
bia, kad popiežius Jonas Pau
lius II dviem pavergtos Lietuvos 
vyskupijoms paskyrė vyskupus.

Wall Street' Journal mano, 
kad popiežius nebūtų galėjęs 
pravesti 
jeigu iš 
ręs su 
valdžia.

Wall Street Journal nepasako 
nei ką popiežius paskyrė dviejų 
vyskupijų valdytojais, nei ne
pasakė, į kokias pavergtos Lie
tuvos vietas tie paskyrimai buvo 
padaryti.

Amerikos lietuviai labai 
retų patirti, ar dabartinis 
laikraščio pranešimas yra

siu naujų paskyrimų, 
anksto nebūtų susita- 
okupacine Sovietų

KALENDORELIS
Liepos 17:' Aleksas, Utene, 

Vytenis, Valibutas, Algaudė, 
Grūdas. '

Liepos 18: Kamilius, Erman- 
tėj Tautvilas, Visvydas, Braš-’ 
kė, Kresius.

Liepos 19: Vincentas, šventa-’ras. Jeigu būtų paskelbta teisy- 
ragis, Euna, Sluoksnė, Ilgūnas, bė, tai su kuo dabartinis popie-

Saulė teka 5:30, leidžiasi 8:21.' žiu* būtų susitaręs? Ar jis ta-

Oras šiltas, tvankus, lis.

Aleksandras Čaplikas išskrido j Las Vegas, Nev., kur 
vyksta Sužalotų Amerikos veteranų konvencija. Jis 
atstovauja So. Bostono profesionalų ir biznierių 

26-tą skyrių. Pakeliuje į konvenciją jis buvo 
_ itabtelėjęi Chicagoje.

no-, 
šio 
tik-

rėsi su Sovietų Sąjungos vyriau
sybe Maskvoje, ar jis tarėsi su 
rusų lietuviams primesta pa
vergtos Lietuvos sovietine vy
riausybe? čia svarbus teisinis 
klausimas, kuris pirma turi būti 
išspręstas, negu eitų kalba apie 
bst kokius paskyrimus.

žinome, kad Sovietų valdžia 
jau norėjo prašmugeliuoti visai 
ne bažnytinį kunigą, bet jai ne
pavyko. Popiežius nesutikęs.

IZRAELIS GALI NEGAUTI 
JAV GINKLŲ

WASHINGTON, DC. — Iz
raelis buvo pasirašęs sutartį su 

j JAV, kuri leido naudoti Ame- 
1 rikoje pirktus ginklus tiktai tuo 
I atveju, jei Izraelis yra užpultas 
ir turi gintis.

| Dabar aiškėja, kad Izraelio 
kariuomenės vadovybė Libano 
invazijai naudojo Amerikoje 
įsigytus ginklus, čia įeina avia
cija, tankai, kulkosvaidžiai, šau
tuvai ir kitas priemonės. Prezi
dentas Reaganas pranešė Kon
greso atstovams, kad jis papra
šys Kongresą nuspręsti> -Mr iš

ZAIL SINGH — INDIJOS 
_J^£ZIDE}įTAS

NEW nČLHt Indija.

HAIG GIESMELĖ SUGIEDOTA, KANDO 
DAUGIAU NEGU APŽIOJO

NE TIK SENATO KOMITETAS, BET IR PATS 
SENATAS VIENBALSIAI JĮ PATVIRTINO

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Reaganas Baltuose Rū
muose prisaikdino Senato vien
balsiai patvirtintą George Shultz 
Valstybės sekretoriaus 
goms.

Prezidentas Reaganas 
tuosius Rūmus pakvietė
tai sekretorių George Shultzą, 

ir Senato komiteto narius 
bei Senato abiejų partijų atsto
vus, vienbalsiai patvirtinusius 
George Shultz Valstybės sekre
toriaus pareigoms*.

Prezidentas džiaugėsi, kad 
Senatas glaudžiai bendradar
biauja su administracija ir vien
balsiai patvirtino; buvusį krašto 
finansų sekretorių. Prezidentas 
atidžiai sekė Senate vykusį G. 
Shultz apklausinėjimą ir sekre
toriaus duotus paaiškinimus. 
Apklausinėjimas ir ne tik ko
miteto, bet ir viso Senato vie
ningas patvirtinimas rodo, kad 
sekretorius ShųĮJz bus ..vienas 
geriausių. JAV, Valstybės sekr?

Par- t orių. . ė -
laminto narys ir 66 metų anv ’ Kada _Senalo komiletas vien. 
žiaus teisininkas Za<l Singh j)a]sjaį pasiūlė Senatui patvir- 
pracitą ketvirtadienį buvo iš- tinli JAV Valstybės sekreto- 
rinktas septintuoju Indijos P^' , fjąHs pareigoms G. Shultz, ta: 

;! senatoriusXCharles Percy laik
raštininkams pa reiškė:

| — George Shultz atsakymai
s

bet

TEHERANE UŽMUŠĖ
80 ŽMONIŲ

• : |
TEHERANAS, Iranas. — Ira-' 

ko lėktuvas antradienio rytą • 
ant Teherano priemiesčio, ku-' 
riame buvo sukoncentruotas fa
natiškas j’aunimas, paleido ke-J 
lias galingas bombas, kurios su-! 
lygino su žeme didoka skaičių1 
senų namų. I

Pati Teherano televizijos sto
tis parodė išgriautus namus ir 
kiek toliau apgriautų namų iš
muštus langus ir sienas. Kuriais : 
sumetimais jie tai daro, tuo tar
pu sunku suprasti. Gal nori 
paveikti gyventojus, kad jie 
ryžtųsi kovoti. Apie savo laimė-! 
jimus tuo tarpu jie dar neturi, 
kuo pasigirti.

Nustatyta, kad Saudi Arabija, 
ir Kuveito vadovybė paskolino 
Irakui 20 b lijonų dolerių, kad t 
gautų modernių ginklu ir vyku- * 
šiai gintųsi nuo fanatikų iranie-j 
čių. Jeigu Irakas pralaimėtų, tai į 
Saudi Arabijai kiltų visa eilė. 
saugumo problemų.

— JAV Kongrese esantieji Iz-1 
raelio draugai nežino, kas dary- » 
ti su Begino ir Šarono sutarčių . 
ir pasižadėjimų laužymu.

— Nikaragvos vyriausybė 
skundžiasi, kad iš Honduras įsi
verpusios karo jėgos kviečia 
indėnus sukilti prieš dabartinę- 
vyriausybę. j

— Penktadieni aukso 
ir vėl kainavo $344.

uncija

tą. Jis net norėjęs, kad prezi
dentas pasirašytų pasižadėjimą 
leisti vi nam sekretoriui spręsti 
Valstybės departamento reika
lus. Prezidentas pasitikėjo pasi
rinktu sekretoriumi, bet jokio 
rašto jis nedavė generolui Haig. 
Tai būtų buvę priešinga JAV 
Konstitucijos nuostatams. Prezi
dentas tai žinojo ir karias nuo 
karto pasakydavo savo nuomo
nę užsienio politikos reikalais. 
Sekretorius Haig tuojau nuro
dinėdavo prezidentui, ką jis 
blogai padaręs ir ko neturėjo 
pasakyti Vokietijoj ar Anglijoj.

Sekretorius Haig gana aštriai 
susikirto su prezidento patarė
jais, o vėliau nesutarė ir su 
krašto apsaugos sekretoriumi 
Caspar Weinberger. Sekreto
rius Weinberger bendradarbia
vo su Saudi Arabija, o Al. Haig 
kreipė daugiau dėmesio į Iz
raelį.

Izraelio karo jė£ų įsiveržimas 
•j Libaną ir nepaprasta? žiaurus 
elgesys su palestiniečiais bei ci
viliais išskyrė buvusį sekretorių 
nuo prezidento. Reaganas pasi
rinko bendradarbiauti pasiryžu
sį sekretorių.zidentu. Vienintelis kitas kandi- 

datas gavo tik trečdalį balsų, 
palyginant, su Singh.

Singh visą laiką nešioja baltą Senato komitetui rodo; kad jis 
turbaną, deri akinius, neskuta gajį bū (f vienas iš geriausiu 
ūsų ir barzdos. Jis sveikai at^>- valstybės>kretprių.
do, yra geras premjerės Indira " “
Gandhi draugas. saikdindamks sekretorių

Nežiūrint j politikų pareiški-, prana§avo didelę ateitį. Prezi-Į
mus, Indira Gandhi dar yra P°'{dentas Reaganas pabrėžė, kad Goldogilo miestelį, o šiandien

Prezidentai Reiganas, pr
jam

MOGADISHAS, Somalija. — 
Vakar buvo tiksliai nustayta, 
kad įsibrovėliai iš Etiopijos yra 
pasiryžę permesti kovas į šiau
rines Etiopijos sritis. '

Vakar minėjome, kad įsibro
vėliai iš Etiopijos pasiekė ir

puliariausias žmogus Indijoje. ♦ jjS (;eorge Shultzą pažinęs prieš Į vyriausybė skelbia, kad dalis 
Zail Singh prieš rinkimus pa-; kejjs metus ir žinojęs jo aukštas įsibrovėlių jau pradėjo namus 
sakė:

— Aš sutikčiau bet ką daryti, t 
jeigu Indira Gandri man lieptų. $;nėjimo metu, nei per paties I Barbera srityje, o kiti siaučia 
Jeigu ji pasakytų, tai aš šiuo- <- ■ ■ • I n-=—.. —
čiau grindis...

Specialistai sako, kad (ai 
vęs pats geriausias obalsis 
sėms gauti, šis posakis jam 
vė daugiausia balsų ir padarė jį prjsiaĮy|as 
Indijos prezidentu.

Prezidentas neturėjo 
noro mokytis

Naujai išrinktas Indijos 
zidentas buvo kietos valios sa-Į 
voliškas žmogus Jaunas būda- j 
mas, jis nerodė didelio noro 
mokytis, bet jis mėgdavo iki ry- j 
to diskutuoti su savo kaimynais 
ar pažįstamais bet kuriuo gyve
nimo klausimu.

Jis susižavėjo Mohandos Gan
dhi idėjomis ir pradėjo jas 
skelbti žmonių tarpe. Jis gimė Į 
Punjab provincijoje 1916 metų ' 
gegužės 5 dieną. Gimė molio 
suplaktame namelyje, labai ne
turtingoje šeimoje. K:da pateko 
į parlamentą, tai pagyrė Hitle
rį, nes jis privertė vokiečius' 
pagalvoti, kur jie keliauja. P^r j 
lamente kilo toks, triukšmas,'

kvalifikacijas. i griauti kitose šiaurės Somalijos
Nei Senato komiteto apklau-1 vietose.. Vieni pradėjo siausti

bu
bal- 
da-

pre-

Senato patvirtinimą, kai 97 se I Heigelse apylinkėje. Užplaukia 
1 natoriai pasisakė už George! gerai ginkluota gauja, padaro 
Shultzą, nė vienu žodžiu niekas kratas, atima visą geresnį mais- 
neužsiminė apie buvusį sekreto- tą, reikalauja visokių patarna- 
rių Al. Haig. Haig dar nebuvo vimų. Svarbiausia, griauna vie* 

; Valstybės sekreto- tos savivaldybes ir išsiveda iš- 
; riaus pareigoms, o jis jau prašėt rinktus pareigūnus. Įsibrovėlis! 
; prezidentą leisti jam vienam 1 kalba vietos gyventojams nesu
tvarkyti Valstybes departamen- pranlamomis kalbomis.

tikrųjų Izraelis invazijos tiks-4 kad parlamento nariai privertė 
lams naudojo JAV-se pirktus jį atšaukti pasakytą nesąmonė, 
ginklus ir tuos, kurie, pagal su-j Blogiausia, kad Singh nėra 
sitarimą, buvo uždrausti nauJ pramokęs kaip reikia angliškai, 
doti puolimui. Jeigu taip būtų, ’Kai jam pritrūksta žodžio, tai 
tai prez. Reaganas turės sustab- ji* sakinį baigia Urų kalba, bū
dyti JAV grikių pardavimą Iž- rios kiti parlamento nariai ne-

’Lsupranta. . .radini.

x George Shultz j

Senatas ketvirtadienį vienbalsiai patvirtino George 
Shultzą Valstybės sekretoriaus pareigoms, o penkta

dienio rytą prezidentas jį prisaikdino.
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Apyranke vyresnio amžiaus žmonėms
Vyivsnio amžiaus čikagiečiams labai naudinga turėti' 

apyrankę. Ji labai lengva, nepavojinga, bet labai nau
dinga. \

Vyresnieji kartais ima ir užsimiršta. Jiems užsi- j 
miršta adresas, gatvė, namo numeris. Prisimena kitų 
telefonus, bet užmiršta savo numerį.

- Pasitaiko ir tokių atsitikimų, kad vyresnieji užmirš-1 
ta savo vardą, pavardę, ar neprisimena, kur gyvena.

Pasitaiko ir tokių, kurie turi labai gerą atmintį, vis
ką prisimena, bet kuomet kas nors stuktelia mašina, ve
žimu, pagaliau ir senis pasimeta. Jis netenka žado ir t 
negali žodžio ištarti. į

0 vis dėlto labai naudinga, kad policija ar kaimynas,1 
ar iš viso geras žmogus sutrenktą žmogų galėtų atpa
žinti, nuvežti jį namo ar pasakytų šoferiui, kur jį nuvežti.

' Jis galės tai padaryti, jeigu sužeistasis turės ant 
rankos apyrankę, ant kurios būtų jo vardas, pavardė, i 
adresas arba policijos numeris. Tas policijos numeris pa- j 
dės surasti visas reikalingas žinias, kurių pagalba bus ;   -------------------- ——
galima nustatyti sužeistojo tapatybę. ; sinę depresiją ir, retai kada esti batą, naudota kaipo priemonė

DR. KATZ PATARIA GERTI,

njų amerikiečių širdies ligų spe-

klube Washing- 
_,5 reiĮkK fcgpaly- 

ginus su rūkymo pavojingumu, 
gėrimas yra nekenksmingas.

Cigaretės yra tiesioginė prie* 
žastis plaučių pakrikimo, apop- 
lekcijos ir vėžio ligos plaučiuo
se. “Savo pacientams nurodau: 
gerk, bet nerūkyk; netgi pata
riu jiems gerti, bet su ta sąly
ga, kad nustotų rūkyti cigare
tes ... °

mas

GAZę ATSIRADIMAS

Per didelis kiekis gazų skil
vyje kartais “išpučia” skilvį, 
ypač po valgio. Taip atsitinka 
dėl tą kad perdaug įkvėpiam 
oro. Tokio maisto produktai, 
kaip pupelės, kopūstai, svogū
nai irgi padidina gazų kiekį skil
vyje. Tas dažniau pasireiškia 
pas nervinius asmenis. D, Š.

Kas turi apyrankę, tai to nereikia vežti į policijos ’ patenkintas savimi ir kitais as- pašalinti kaulų susirgimus (ar-
i KENKIA VYRESNIO

stotį. Policininkas pasižiūri į apyrankės numerį, paklau-! 
šia policiją ir ta tuojau jam pasako, kad nuvežtų į. namus.1

Į menimis.
Tuo tarpu tas, kuris palaiko

kurie gali būti visai netoli, arba už kokios mylios. Vistiek padeda ten> būna daugj (diabetu).

irių).
Pupelių ankštys buvo teikia

mos sergantiems cudraus liga gyvenime girdime, nesnio amžiaus žmonės skirtin-

policininkas tuojau nuveš ir nieko nepaims, neprašys, Knksmesn^ patenkinęs ir su 
nes tai jam uždrausta. tokiu asmeniu visi mielai susi-

- Kada, policininkas sutinka užsimiršusi ar pasimetusi ■ toka ir draugauja.
žmogų, turinti apyrankę, tai paima pasimetusi žmogų* Nereikėtu gyventi vien tik 
savo globon ir iš savo automobilio paklausia apyrankėje ■ ^urt0 bU^ov““u’J; . r t'j j sėdėti su bičiuliais ant suolelių
išmuštą numerį. | ir apskaičiuoti, kiek pakilo sta-

Viena akimirka jis gauna jo vardą ir payaręlę, gauna ! bėg^ j bankus, dėti savo 
ir jo ądresą. Jis gali pasimetėli nuvežti tiesiai i jo namus. > santaupas į aukštesnius divi- 
Jeigu tų žinių neužtenka, tai policininkas gauna pašime-! dendus; nepavykus tokioms 
tusio senelio ar moters trumpą ligos istoriją, ligoninę ir * tranzakeijomis, nusiminti ir į- 
būtiniausias instrukcijas policijai. Pačiam policininkui 
aišku, kas reikia daryti.

kristi į depresiją.
Daug kur mums reiktų pa

. Apyrankes galima gauti policijoj. Senior Citizens naudoti senesnių laikų gyvem- 
Service skyriuje, nuo pirmadienio 9 valandos ryto iki mKką vadovavosi

■ minėti canaliOi toin VT2

penktadienio 3 vai. po pietų. 1 . . ;
Žmonės, kurie nori gauti apyrankę, bet turi sunkumų, 

pasiekti Senior Citizens Service policijoj, tai gali patele
fonuoti ir gauti apyrankę, ją atsiųs. Telefonas yra 
toks: 744-8006.

Senior Citizens Service

mūsų tėvai -ir seneliai, -o taip yra 
— būk darbštus ir padėk savo 
kaimynams ir aklai nepamėj- 
džiok svetimų, negarbink jų 
dievų, o gyvenk savo lietuvišku 
patyrimu ir ūkininko apskai
čiavimu.

Dėdė Frenkis

Ąžuolo lapai—priemonė prieš 
viduriavimą ir kūno odos išbė
rimą. '

Rožių sėklos buvo naudoja-

nuo akmenų inkstuose ir tuk 
žies pūslėje.

Ramunėlės ir išvirta iš jų ar
bata buvo naudojama slogai pa
gydyti.

PRAKTIŠKI PATARIMAI

kad sergantieji širdies ligomis, 
ypač vyresnio amžaus asmenys, 
niekad neprivalo kavos gerti.

Tačiau gydytojai į šį klausi
mą žiūri ne taip jau paprastai— 
jie atsižvelgia ir į ligos rūšį, ir į 
ligonio būdą ir, sąlygas, kuriose 
pacientas gyveno.

Kartais pasirodo, kad su sai
ku kavos gėrimas yra mažiau pa
vojingas, negu visiškas 
gėrimo atsisakymas.

Ypatingai tai liečia 
sulaukusius vyresnio
kuriems kavos naudojimas yra 
pasidaręs net per daug prastu 
dalyku.

Reikia pažymėti, kad ir jau-

nuo to

asmenis, 
amžiaus,

Vienas išminčius surašė sau 
ir kitiems sekančias gyvenimo 
taisykles: |

— Atsigulk, kai nori miego, ! 
atsikelk, kai pabundi rytmetį iri
tuoau neeikvojant laiko imkis • JŪS KLAUSIATE,

gai reaguoja.į kavą.
Turint žemą kraujo spaudi

mą, nuo kavos dažnai pasidaro; . 
ne tik> kad nebudrūs, bet prie
šingai — mieguisti.

Viena tik galima tikrai pasa
kyti: turintiems aukštą krau
jo spaudimą ar arterijų sukal- 
kėjimą, kavos gerti negalima.

Tačiau tai jūsų šeimos gydy
tojo reikalas nustatyti, ar ši. tai-J 
syklė privalo būti griežtai vyk
doma, ar gali būti tam tikrų iš 
co išimčių.

Kas bebūtų, nepamirškite,, 
kad šeimos gydytojas yra mūsų 
sveikatos geriausias patarėjas.

Žinomas M. D.”

NAUJAUSIU L^gį};iPA- -

— Ar visos pasakos prasideda 
žodžiais: “Anais laikais, seniai, 
seniai”, ' -"

— O ne, mūsų laikais pasaka
“Mano 
dirbti

'ŠKOTO TESTAMENTAS

Kas paskatina žmogaus senatvę?
Kartais ir dažnai kartojama

— tiesa, eina per vieną ausį, o 
išeina per kitą

Taip atsitinka su tvirtinimais 
apie tai, jog tinginiavimas ir 
“seniorų” amžiuje yra ne
pageidautinas reiškinys.

Jie ne tik sukelia nuobodu
mą, apatiją bet ir pagreitina 
senatvės procesą.

Dirbantis ką nors žmogus pa
sijunta gyvesnis ir jaunesnis; o 
nervai atsiskleidžia nuo įtempi
mo, jis pmiršta patirtus nema
lonumus, o iš to, ką atlieka.
— turi tam tikro pasitenkini-

GYDYMASIS ŽOLĖMIS 
PRASKYNĖ KELIĄ PAČIAI 

MEDICINAI

kokio nors darbo
Stenkis, kad ;kiekviena 

na praeitų smagiai ne tik 
bet ir tavo artinusiems.

— Nelaikyk savo širdyje 
apykantos,, ir ^keršto jaus-1 
mo.

die- 
tauj

ne- j

bet

ir

Senovėe likais, kai medicina 
nebuvo kaip reikiant išsivysčiu
si, žmonės patys bandydavo pa* 
naudoti įvairias priemones iš-

MES ATSAKOME
KL. Aš niekada nedirbau, bet 

gaunu Soc. See. čekius, kaip 
našlė.Ar aš turėsiu teisę į Medi 
care apdarudą, kai turėsiu 65 
m. amžiaus?

Irena M-nienė

Gyveno sau škotas. Jis turėjo 
ir žmoną, škotas taupė, o žmona 
vis išmetinėjo:

ATS. Taip. Teisę į Medicare 
pdraudą turi kiekvienas su
sukęs 65 metų amžiaus, kas gau

mo. '
Pažymėtina, kad darbas 

privalo būti vien tik fizinis, 
ir kūrybinis.

Reikia suteikti mankštos
savo protui, bandant patirti, ka i sigydyti nuo įvairių ligų. Dau- 
nors naujo ir įdomesnio dvasi-, giausia tam tikslui buvo varto
mame pasaulyje. ’ jamos žolelės, augalų šaknys ir

Reikia duoti progos pasmeik- | medžių žiedai. Keletą jų čia iš* 
šti ir mūsų kilnesniems dvasi- vardinsime:
niems jausmams, kam nors pa- Valerijonas, augalas su raus- 
dedant, ką nors atliekant ben-1 vais žiedais, buvo populiarus 
driems lietuviškiems šalpos rei- vaistas nuo galvos skausmų.gerk 
kalams. lės-uždegimo ir skilvio pakriki-

Žmogus, kuris rūpinasi vien mų,
tik savimi, ilgainiui įpuolą į d va Beržų lapai, išverdant jų ar-

— Įprask atleisti ir užmiršti j 
padarytus tau ' nemalonumus J 
arba įžeidimus. .

— Padėk savo parašą tik ten, 
kur būtina.

— Perdaug neprisirišk prie na Soc. See. pensijos čekius ar- 
medžiaginių gėrybių ir netapk ba jo našlė.
jų vergu.

— Parodyk daugiau nuošir
dumo kitiems savo tautiečiams, j nu Soc. See. pensijos čekius. Ne 
pažįstamiems ir bičiuliams.

— Padėk kam tik gali, jei tuo 
nepadarysi sau ypatingos skriau
dos.

* * *

'KL. Jau eilė metų, kaip gau-

semtai persikėliau kiton vieton 
gyventi. Apie tai aš pranešiau 
pašto įstaigai. Ar aš turiu taip 
pat pranešti Social Security įs- 
staigai?

IT’S AMAZING!

MO^OCCAm^ 
CO^Sioeę rr ‘--------

. UE45OUS TO

TYPES OF CUROPCAN 
CHIPMUNKS SUBSIST 
oncy ON PgjNE pnns ’ 
AND NO OTH€R FOODĮH

Ą OP Q^rstxN
* tUQo*^ « MOOUF Asts. GAČMF^r 
k MAOT n&D~ T»t O3F1OW COMERS

EGYP'Y’i&j tKU^ffTWn j
^\wAr hmsh Rhcrr R>t the Jz^ 
w *usfbcr • *

4S1W

u /A/

\ lar time:
I Chance- rr v/AS HEtGMT OF
j FO2 xaomfki to f^XJGC <5iM4Y 6?A>F 
4 CHEEK, wuitX Tue o»e^k was

NERVUOTIEMŠ VYRESNIO
AMŽIAUS ŽMONĖMS i

L Reikia užsiimti bet kokiu 
darbu.

Dirbantis žmogus neturi lai
ko įvairiems galvojimams apie j

Nikodemas K-kas
ATS. Taip ir neatidėliojant 

reikia pranešti Social Security 
įstaigai. 4

ir penio man gaili .. . .
O kai škotas pasiryždavo iš

leisti puspenį, tai vėl išgirs-, 
davo:

— Ak, aš -nelaiminga..r - Kiti 
vyrai sutaupo, žmonoms palie
ka, o ką gausiu? Nieko.

Kai škotas numirė, visą tur
tą paveldėjo žmona, tik su tokia 
testamento sąlyga: už kiekvie
ną penį, prie, liudininkų T atsi
klaupus ant bažnyčios priean
gio laiptų, šimtą kartų pasa
kyti:

— Jeigu mano liežuvėlis bū
tų buvęs trumpesnis, tai vyro 
gyvenimas būtų ilgesnis.

Sako, žmona prie bažnyčios 
durų klūpo dieną ir naktį, va
sarą ir žiemą ir vis poteriauja. 
Taps šventąja.

(Mintis rasta tolimo krašto al
manache) . ą

K. Toiiūtizu

kartais skamba ir šitaip: 
brangioji, man tenka ______ 
antvalandžius ir todėl į namus 
pareisiu vėliau”.

* ♦ *

PAVYZDINGAS MOKINYS
— Na, ir ką, Staseli, ar mo* 

kytoja yra patenkinta tavimi,
— O taip, mamyte. Nes ji ne

seniai pasakė, jog jeigu visi mo
kiniai būtu tokie kaip, aš, tai 
galėtu tučtuojau uždaryti mo
kyklą/ " Ą

* A.

VIENA BLOGA YPATYBĖ

— Pone daktare, aš negeriu 
degtinės, nerūkau ir nekreipiu 
dėmesio į moteris.

— Taigi, kaip atrodo, tam
sta neturi nei vienos blogos ypa- 
tybės’ ‘

— Ne visai taip. Aš esu linkęs1 
meluoti.

ĮRODYMAS '

mė nesisuka aplink saulę.

paklausė jo — tą. kad saulė nu
sileidžia Vakaruose, o užteka 
Rytuose? , •

— Labai paprastai, — atsako 
užsispyrėlis, — nepasiekusi Va-

PONAS
mes to nematome, tai tik dėl to, 
kad ji grįžta nakties metu.

atneša gerus! Henrikas P-lis
ATS. Reikia dar kelias dienas 

palaukti. Mat, paštas dažnai vė
luojasi. Jeigu po 6 dienų negau
site Soc. See. čekio, apie tai tu
rite pranešti artimiausiai Soc. 
See. įstaiga?.

♦ * *
KL. Pasakykite man, ką aš 

jo kasdieninius- -rūpeičius bei. turiu daryti, jeigu aš Soc. See. 
vargus. ■ pensiįos čekio negausiu 3-čią

n 1 • I J u i mėnesio dieną?Be to,kiekvienas darbas, tvar
kingai atlikta 
rezultatus,

Susirgimai ir rūpesčiai nei pa
deda išspręst įvairias proble
mas. tik naikina žmogaus ner
vus. <

2. Reikia savyje žadinti meilę 
ir grožį. ’ ’

'3. Neįžiūrėti visame gyveni
me tik piktą ir blogį-

4. Neapykanta tik žaloja žmo
gų, jo charakterį — blogina ir F rime tą anūkėlę adoptuoti, Ar 
ardo sveikatą. M

KL. Mūsų penkerių metų anų 
kėlė gauna Soc. See. čekius, nes 
jos tėvelis neseniai mirė. No-

Lietuvoj ganiau kiaulę, ožką. 
Du kar iš medžio iškritau. 
Grojau gitara ir garmoska. 
Dabar net angliškai skaitau.

Vakare raudonu chalatu.
Išgeriu stikliukus net du.

Turiu draugų negrų ir indų

PALYGINIMAS
Vedybos yra panašios apsup

tai tvirtovei. Tię, kurie yra lau
ke, nori įeiti, o rie/kurie yra vi
duje — trokšta pasprukti.

tuo atveju Soc. See. čekiai ne
būtu atsiusti?

Romualda ir Jonas R-kai
ATS. Ne Jei seneliai adoptuo- 

ja anū.kę, Soc. See. čekiai ne-, 
suku komi. Tačiau Soc. See. įs-

Smaili mintis galvon jCmdo;

Gyvenu naujame namely.

i
Žinai, tikrai taprra ponu. *

Bizūnas

Mergina atspės sayo instikto 
pagalba kas pritinka jps veidui.

Oscar Wilde

Irius, pvzn kai ją adoptuotų kas 
nors kitas, pvz., dėdė, teta, bro
lis, sesuo ar patėvis.

Viena bėda nevaikščioja.

VISKAS GERAI, TIK....

Domininkas savo ranka pripi- 
U stikliukus.

Tas koajaka> yra daugiau, 
kaip 100 metų senumo.

— Galimas daiktas, —pastebi 
vienas svečių, atydžiai žiūrėda-

ma*
tas

gto istorijoje? — klausia Petru-

Tu i—< atsa*

tas išeina liukai
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Lietuvių Melodijų radijo valan
dos ved. A, Zoparackas ir jau- Į 
nimo vadovė V. Abariutė. Daug 
šaulių vienetų ir įvairios orga-. 
nizacijos sveikino raštu. Daug 
buvo atvykę šaulių iš Čikagos ir ’ 
kitų vietų. Svečių galėjo būti
ir daugiau.

Po akademijos — bendri pie
tūs, vėliavų nuleidimas ir atsi
sveikinimas su svečiais.

Grįžtu prie meninės dalies
Detroito Moterų kvartetui va

dovauja patyręs muzikas St. 
Sližys, kuris daugintų vadova-' 
vo Detroito Jaunimo chorui, 
dainavo su choru ir už Detroito 
ribų: Čikagoje, Toronte, Tilsen-| 
burge ir kitur. Dabar jis sudarė ’ 
Moterų kvartetą iš geriausių j 
choristu — Birutės Januškie
nės, Aldonos Tamulionienės,

ŠAULIŲ JUBILIEJINĖ ŠVENTĖ
ŠVYTURIO JURŲ šAULDŲ KP. 15 METŲ VEIKLOS MINĖ

JIMAS, LšST CENTRO VALDYBOS KULTORINIS 
SAVAITGAUS IR JŪROS DIENA

šios trigubos šventės minėji
mas įvyko liepos 3-4 dienomis 
Šaulių stovykloje “Pilėnai”, 
Manchester, Mieh. Pradėta lie
pos 3 d. su vėliavos pakėlimu 
stovyklos rajone. Po vėliavos 
pakėlimo vyko sdvažiavusių 
šaulių dalinių atstovų pasitari
mas. Vakare balius su menine 
dalimi, kuria atliko Moterų 
kvartetas, vadovaujant muzikui 
St. Sližiui, ir rašytojas Balys 
Gražulis iš Flint. Apie meninę 
dalį kiek žemiau parašysiu.

Liepos 4 d. 10:30 vai. ryto 
iškilmingas, vėliavų pakėlimas 
prie paminklo Žuvusioms už 
Lietuvos laisvę, vainiko padėji
mas ir šv. Mišios/kurias atna
šavo ir pamokslą pasaj<č kun. 
Borevičius. Vėliavas tvarkė J. 
Kinčius, pakėlimui talkino V.
Rinkevičius, vainiką prie pa-į Natalijos Sližienės ir Česlovos 
minklo padėjo šaulė Angelė' Pliurienės. 
Bukšnienė. Visi dalyviai sugie
dojo Tautos himną. Prie pa
minklo eilėraštį deklamavo Vi
lija Teličėnaitė. Prie paminklo 
buvo išsirikiavusios 11 dalinių 
vėliavos.
, Akademija įvyko salėje. Bu

vo sudarytas prezidiupias. Pen
kiolikos metų veiklos trumpą 
apžvalgą padarė pirm..B. Valiu
kėnas. Toliau sekė žyminių įtei
kimas. Apdovanoti: Vincas Rin- 
kfevičius-jjr Mykolas Abarius — 
šaulių žvaigždės ordinu, Bro
nius Valiukėnas ir Angelė Bukš- 
riienė — šaulių žvaigždės me
daliu. Po žyminių įteikimo sekė 
Birutės Jasaitienės paskaita. 
Kalba sukosi LB tema.

Po paskaitos, sveikinimai. 
Sveikino visi LšST Centro val
dybos vadovai, buvęs LŠST 
Centro valdybos pirm., garbės 
riarvs ir dabartinis St. Butkaus 
kuopos-pirm. Vincas Tamošiū
nas. Palinkėjo švyturiėčiams 
sekinės tolimesniuose darbuose^Betiko

Dirigentas Stasys SližysBaliaus metu padainavo ke-} 
turias dainas: Lino žiedas — J.1 : 
švedo, Nemuno mergelė, harm. 
St. Sližio; Saulėlydis tėviškėje' 
— E'. Garbulskio, Stikliukėlis 1 
(liaudies daina), harm. St. Sli
žio. Visos dainos gražiai nu
skambėjo, visos dainininkės j 
turi gražiai skambančius bal-1 
sus. Tur būt, neperdėsiu saky
damas, tarytum deivės dainavo. 
Publika buvo sužavėta, plojo \ 
ir prašė kartoti. Muzikas St. Sii- - 
žys retai kada kartoja. Jei pri- klausomos Lietuvos1 mokykla, 
deda dainą, tai liktai naują ir kurjos auklėtiniai buvo supažin- 
retai girdėtą.. Atrodo Moterų' su chorine arba daugiabal-
Kvartetas sužavėjo iš toliau at-} 
kusius svečius ir tuojau užan- 
gažavo pakviesti Čikagon.

Kitą meninės programos dalį 
atliko rašytojas Balys Gražulis. 
Jis skaitė savo kūrybos — Švy
turio* Jūrų Šaulių 15 metų jubi
liejaus proga 'humoristinį eilė
raštį Trimtata Ole (Taip bent

Tauragės mokytojų seminari
ja bus buvūsi pirmoji nepri-:

se deklamacija. Tokio pobūdžio 
deklamacija, kaip/nauja scenos 
meno dalis, laisvo^^Eie^oje 
buvo pradėta prak^ųbfi^i(pir- 
mą kartą) Kauno ;VSts^^niamė' 
dramos teatre 1933-mečais; Tą 
naujenybę sugalvojo,' spaudoje 
(“Jaunosios Lietiivos” žurnale) 
išgarsino ir praktikėje su savo

žybos. (1939 1910 mokslo me-1 ] 
tais nepriklausomoje Lietuvoje 
veikė tik trys mokytojų semina 
rijos Tauragės, Šiaulių ir Ma- 
rijam|M)l€s, o po Hitlerio Klaipė 
dos krašto užgrobimo, į Pane 
vėžį perkeltas Mokytojų Institu
tas. Vėliau Švenčionyse buvo 
atidaryta ketvirtoji Mokytojų 
seminarija ir penktoji Kaune).

Tos, nepriklausomos Lietuvos 
.švietimo vadovybės. numatytos 
mokytojų seminarijų varžybos 
nebuvo pradėtos vykdyti, nes 
1910 metų birželio mėnesį So 

vis kitoje kurioje j vielinės Rusijos įvykdyta Lietu 
vos okupacija sugriovė ne tik 
(švhtimo santvarką, bet ir visų 
laisvos Lietuvos gyvenimo sri
čių veiklą.

Tą buvusios laisvos Lietuvos 
visų sričių gyvenimo santvarką 
griaunant ir beatodairišku sku 
bumu įvedant Rusijoje įgyven
dintą bolševikinę santvarką, ly- 

j gia greta plačiausiu mastu buvo 
pradėtas vykdyti Lietuvos gy- 
ventojų terorizavimas, masiniai

vos vidurinBij| mokyklų L:etu- 
vos tautinių šokių varžybos, su
silaukusios plataus atgarsio ne 
vien tų varžybų stebėtojų tarpe, 
bet ii' spaudoje. Tie palankūs 
atgarsiai buvo paskatinimas tų 
varžybų sumanytojams bei vyk
dytojams tą programų praplės 
H, įtraukiant į ją sporto, išraiš
kaus skaitymo, lietuvių poetų 
poezijos kūrinių deklamavimo 
ir mokyklinių chorų varžybas, 
ši varžybų programa, vykdoma 
mrkslo metų pabaigoje* kasmet 
buvo keičiama, įvairinama L 
atsekama
Lietuvos mokykloje ir prie jos 
esančioje sporto aikštėje arba 
stadione. Tose varžybose galėjo 
dalyvauti vidurinių (gimnazijų) 
ir tolygių joms specialinių mo
kyklų mokiniai.

1937-38 mokslo metais švieti
mo Ministerija leido ir Taura
gės Mokytojų seminarijos moks 
leiviams tose varžybose daly
vauti. Jos buvo pravestos Pagė
giuose. Jose seminaristai laimė 
jo chorų, deklamacijos, išraiš j areštai ir vieša tariamų “liau- 
xauš skaitymo, vyrų tinklinio dies priešų” medžioklė, šitam 
ir mergaičių krepšinio pirmą- pastarajam tikslui arba įtartinų

paskirtas nepriklausomoje Lie
tuvoje leisto savaitraščio “KUN- ; 
TAPL1S“ redaktorius, gabus . 
žurnalistas, rašytojas ir poetas 
Teofilis Tilvytis, o jo padėjėju 

Henrikas Blazas, talkinęs T.
Tilvyčiui redaguoti ir ankstesnį ~ 
Kuntaplį. Tokiu būdu tas “Agib 
propas” ir jo įsteigtas spaudos, 
organas ŠLUOTA, buvo didelis 
pagelbininkas okupuotos Lietu
vos slaptajai policijai, plačiau
siu mastu terorizavusiai ir ma
siniai areštavusiai buvusius ne
priklausomos Lietuvos valdžios 
tarnautojus, žymesnius visuo
menės veikėjus, kultūrininkus, 
žurnalistus, visuomeninių orga
nizacijų vadovus, mokyklų di
rektorius ar vedėjus, mokytojus 
ir net mokinius.

(Bus daugiau)

ARAS
yra didybės simbolis,

tam
poe-
Visa

Baigdamas savo žodį, pastebė
jo, kad kažkas jo paklausė, ko
dėl ant uniformoj nedėvįs 
žvaigždučių Pareiškė, kad vi
sas nubraukė.

: V. Tamošiūnas sveikino švy- 
turiečius ir Tautinės Sąjungos 
Detroito skyriaus vardu; Det
roito Liet. Organizacijų Cent
ro ir Amerikos Lietuvių Tary- 
vos vaerdu — Antanas Bukaus
kas. Kunigas Borevičius sveiki
no ir perstatė dur jaunuolius 
(nenugirdau jų pavardžių). 
Sveikino A. Mikulskis, Floridos 
Šaulių kuopos vardu, Amerikos 
Lietuvių Tarybos kaip pirm.: iz 
Floridos inžinierių skyr. k*ip 
pirm. Alfas Šukys; ALB Radi-

nugirdau).’ Publikai jo kūryba j vaidybos studijos J mokiniais mi-
1 ir šiltais plojimais pri-įnėtame Dramos-; teatre pąde- 

ėmė. Rašytojas B. Gražulis jau | monstravo to Teatro aktorius 
nebe pirmą kartą šaulius įvai-1 į
nuošė pobūviuose su humons-| -BBCb J
tūliais eilėraščiais linksmai nu- j 
teikdavo. Tikėkime, kad ir atei- ; 
tyje įvairiomis progomis jo kū
rybą girdėsime.

Sakau Valio! Detroito ir Flin- 
nienininkains. A

J. Radvylaitis

JURGIS JAŠINSKASSPAUDOS PABIROS
Atsiminiu žiupsnelis apie Tauragės Mokytoji) 

seminariją, mokytojus ir mokinius 
(Tęsinys) . Fedotas Sipavičius-Sipaitis,

reikalui parašęs atitinkamą 
tinį kūrinį — “Pavasaris”,
scenos meną suprantaurieji ar
ba patentuoti kritikai Labai pa
lankiai periodinėje spaudoje ta 
naujenybę įvertino.

Panašiai buvo įvertinama ir 
Tauragės mokytojų seminarijos 
mokinių atlikta viešumai (Taur 
ragės visuomenei ir radijofvne 
klausytojams); daugiabalsė/^^ 
Tinę deklamacija, įjungta įi€S(^Į 
minarijos mišraus choro pro
gramą.

’ * > ■ B
1935 metasi pirmą kartą Kau

no Kūno Kultūroj Rūmų sporto 
stadione buvo pravestos Lietu-

 - - ? i -

sias vietas. Tai buvo akivaizdus 
įrodymas, kad Tauragės semi 
narijoje mokslas ir mokinių 
laisvalaikio veikla yra aukšto 
lygio. Tas faktas paskatino ir 
kitų, varžybose dalyvaujančių 
mokyklų mokytojus ir mokiniu^ 
stropiau pasiruošti toms varžyk 
boms ir kartu viso mokslo pa
žangumui. 1939-40 mokslo me
tų mokyklų varžybose semina
ristams nebepasisekė laimėti be
veik visas, kaip kad buvo Pagė
giuose, pirmąsias vietas. Tos 
varžybos buvo pravestos Klai-

komunistinei santvarkai nepri
tariančių asmenų medžioklei ir 
jų “demaskavimui”, buvo Įsteig
tas “Agitpropas”, į kurį susitel
kė nepriklausomoje Lietuvoje 
atitinkamus ' mokslūs baigę ir 
komunistine ideologija persi
sunkę lietuviai intelektualai: ra
šytojai, žurnalistai, dailininkai 
ir panašus elementas.

Šitie “agitpropininkai”, diri
guojami maskvinių slaptosios 
policijos specialistų, 1940 metų 
antroje pusėje įsteigė ir pradėjo 
leisti periodinį leidinį - žurnalą.

pėdoje, kur tauragiškiai taip pat i pridengtą humoristine "skraiste 
iškiliai pasirodė. . įr pavadintą ŠLUOTA. Joje, be

v Po šių varžybų, Tauragės Mo- įvairių, Lietuvos “buržuaziją” 
pašiepiančių rašinių ir karika-kytojų seminarijos vadovybei iš

Švietimo'Ministerijos buvo pra- turų, buvo specialus skyrius,
ne^ta; kad ateityje ji nebegalės i 
tose varžybose dalyvauti, nes 
į)er stiprus varžovas kitoms mo
kykloms,, b vietoje visų vidurį 
niųjų mokyklų, varžybų, bus at
skirai suruošiamos vien moky
tojų seminarijų moksleivių var-

to

GREITAI RAŠANTI
Paryžiaus mašinistė Nicole 

Huber laimėjusi pasaulinį čem
pionatą, parašydama 260 žodžių 
per minutę. Laureatė pareiš- 

“Galėjau rašyti ir 300 žodžių 
greitumu per minutę, bet nie
kas nesugebėjo taip greitai dik-

jo klubo pirm. Kazys -Gogelis, tuoti.” 1 1

Aleksas Ambrose,
■■ j

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS A

autorius, : > i 
paruošė, .sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją ?
(1869 — 1959 metai). į

664 psl., vardynas.
v Minkšti viršeliai. Kaina $15. , ,į

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

kuriame Lietuvos okupaciją šlo
vinantieji lietuviai savo laiškais 
to žurnalo redakcijai viešai ap
kaltindavo Jiems nusikaltusius 
asmeniškai asmenis, apšaukda
mi juos “liaudies priešais” if 
siūlydami tuos apkaltintuosius 
“iššluoti” iš Lietuvos gyventojų 
tarpo. Tie, tariami “liaudies 
priešai”, viešai tame spaudos 
organe pagarsinti. ir tuo paČid 
neteisingai apšmeižti, negalėjo, 
tikėtis susilaukti, jų parašyto 
tam-žurnalui pasiaiškinimo. Vi
si tie, viešai “liaudies priešais” 
apšauktieji, taip ir pasiliko, 
laukdami slaptosios policijos 
pas juos atsilankymo ir arešto., _

To žurnalo redaktorium buvo dangų.

Aras
JAV herbas, paukščių karalius. 
Dail. K. Čiurlionio šaulys su 
strėle taikosi nušauti arą. To
ronto lietuvių vyrų choras 
“Aras” išvaręs ir varo gilų kul
tūrinį lietuvių dainų barą. Vik-1 
toro Šimaičio eilėraštis “Aras” 
ir dar daug pavadinimų ir vardu 
randame aras. \ ‘
Vikt.šimaičio eilėraštis “Aras”, 

kurį, harmonizavo kun. J. Gori
nas, yra plačiai pasklidęs spau
doje, darnų eilėse, o > Toronto 
vyrų choras, prie kitų daįnų, 
įdainavo į plokštelę. Tai Siel
vartu prasiveržęs Tėvynės i Įga
nys. Jam kalnai dainuo j a., puše
lės kaip rūtos nuo vėjo linguo
ja, upeliai, šilai, uogienojai pra
bėga lyg sapne. Autorius taip, 
kaip Ad. Mickevičius sielojasi 
del pavergtos Tėvynės ir vėiį- 
jas bet numirti . gimtinės lau
kuose. Jo eilėraščio vienas pos
mas skaiūba taip:

“Pašautas, kaip paukštis/ kaip 
sužeistas aras,

Po svetimą kraštą plakuos 
. Ir vieno tetrokštu, o Viešpa

tie geras,
Numirt ' bent gimtinės * Jau- 

kuos! • P:
Su gimtinės ilgesiu eina ir 

gamtos grožib išsiilgimas. ; Eilė- , 
rastis, nors 'jau buvo gerokai dul 
kių apneštas, bet iš pageltusių 
lapų išvydo šviesą ir skamba 

..lietuvių tarpe., Vikt. ^Įmaifis, 
Vokietijoje, yra parašęs .ir išlei
dęs eilėraščių : knygutę -Vytu
rėliai laukuos”. Pepodįmėje 
spaudoje, karts’nuo Xarto, bžtin 
kame jo poezijos ir progos apie 
Tėvynės laukus, gojus Hr žydrą

J. Girdžiūna^

\ - ' KAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 525-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MARIJA N0REIKIEN1

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS, SERVICE 

St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 325-27JJ 
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Inž. LIODAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEIT
ATEINA LIETUVA,

Atdara šiokiadieniai* nuo

9 rmsrrwGAi apnjxnn kbcsptai • fannik mat kaj- 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė Į 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 
j ■ • . ir patarė mums toliau studijuoti

$25. Kieti viridiaL Ptštaj $2.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITkkATORA, lietuvių Bteratūros, meno Ir mokamo 

1®4 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrtą, Vines 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankofi. 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir V» 
Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis' tf 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusk knyga kainuoja tik S3,

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tsu- 
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
Iventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojąs* 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!* 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja S2.

• V1ENBO ŽMOGAUS Gi VENTMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už KL

• LIETU V1ŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Ti maĮaiadEa 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės B 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai jdomūs kiekvienam 
HetuvluL Leidinys flluatruotas nuotraukomis, pabaigoje duodame 
ritovardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina >4.

'• KĄ LAUMES LIME, rašytojos Petronėlės Orlntaltės stiff- 
minimai ir mintys apie asmenis Ir rietas neprfk. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 punlaptn«t 
bet kainuoja tik S3. t

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupr**- 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik 
Jurgio Jašlnsko knygoje «pie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe- 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 16.

• SATTRINtS NOVELES, M. Koečenko kūryba, J. Vahffiė 
vertima*. >08 pst knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Katn, ibį,

Knygo* gaunamos Naujienose, 17W So. HaMed St, Chleage.

8 — Naujienos, Chicago, Di. — $it-Klca4ky, July 17-19, 19S2
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Naujienos eina Skiriant
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Orderiu kartu su uuck.

NAUJIENŲ rištinė itdsn kasdien, išskyrus Mxzudieaiss, 
oro 9 vaL ryto iki 5 vai popiet žeatadieoiais — iki 11 i«L

Kremliaus valdovų baime
Kremlių, visą Rusiją, visas rusų komunistų paverg

tas kaimynines valstybes spaudžia didelė baimė. Jie valdo 
Kremlių, valdo buvusią caro imperiją ir valdo vadinamą 
Sovietų Sąjungą, bet jie bijo. Kiekvieną dieną jie, eidami 
i aukščiausiosios Sovietų tarybos posėdžius vis apsidairo, 
ar kartais kas nors nepabandys pačiame Kremliuje nu
stumti juos iš užimamos vietos.

Leonidas Brežnevas kuri laiką buvo pats galingiau
sias Sovietų Sąjungos valdytojas, bet pamažu atsirado 
Sovietų Sąjungos Centro komitete tokių žmonių, kurie 
planavo, tarėsi ir nutarė Brežnevo galią apkarpyti. Pats 
Brežnevas pakirpo sparnus Nikitą Chruščiovui, o šian
dien Andropovas jau sulankstė Brežnevą, kaip šlapią no
sinę, ir Įsidėjo į kišenę; Andropovas šiandien Įsakinėja 
Sovietų valdžios ministeriams, Įskaitant ir pati Brežnevą, 
ką jie turi daryti ir ką pasakyti šimtiems tūkstančių ko
munistų ir Sovietų valdžios atstovų, ką jie turi daryti ir 
pasakyti.

Andropovas savo galią Įgijo, bevaldydamas valstybės . 
saugumo komitetą Jis pirma pravedė reikalingus pa- - 
tvarkymus politiniame biure, komunistų partijos centro 
komitete, o vėliau oficialiame Sovietų aukščiausios val
džios nutarime. Jis gavo teisę tardytu Įsakinėti, teisti 
ir nušauti galingiausius policijos, kariuomenės ir komu
nistų partijos vadus, o vėliau labai lengvai jam buvo vai- , 
dyti ir visą Sovietų Sąjungos užsienio politiką. Andropo
vas valdė visus Sovietų Sąjungos užsienio agentus, bet 
jis pats pažadėjo klausyti tam tikrais atvejais Sovietų 
valdžios premjero ir komunistų partijos centro komiteto 
sudaryto 9 asmenų'komiteto, Įpareigoto sekti visų Sovie
tų Sąjungos ministerių darbo eigą.

Andropovas buvo galingiausias Sovietų sistemos 
žmogus nuo Berijos nužudymo laikų. Suslovas šalia sė
dėjusiam Berijai kirto pirmą smūgi. Kirto portfeliu, nes 
Į posėdi niekas neturėjo teisės Įsinešti ginklų. Beriją mušė 
ir spardė kiekvienas politbiuro narys, kol jame dar buvo 
gyvybės žymių. Suslovas ir Chruščiovas žinojo, kad buvo 
paruoštas Sovietų maršalo vadovaujamas karo policijos 
vienetas, kuris Įžengs ir Beriją iš posėdžio išvilks.

Šitas Sovietų politikų žygis buvo laikomas didžiau* 
šioje paslaptyje. Kremlius apstatytas ištikimais čekistais. 
Kremliuje yra specialistų ligoninė, kurios gydytojai pasi
rašydavo bet kokĮ mirties pranešimą, bet Kremliaus gy
dytojai mokėdavo ir tylėti. Kas su Berija atsitiko — nie
kas tiksliai nežinojo, kol pats Chruščiovas, besikalbėda
mas su Anwar Sadatu, visko neišpasakojo. Sadatas tylėjo, 
kol Chruščiovas Kremliuje vadovavo. Jis būtų ir toliau 
tylėjęs, jeigu uosli italė žurnalistė, pačiupusi siūlo galą, 
nebūtų Sadato pasakojimo viešumon iškėlusi. Tylėti mo
kėjęs lakūnas Mubarakas buvo vienintelis, kuriam Sada
tas buvo papasakojęs apie Berijos nužudymą.

Komunistinėje Rusijoje išleista daug Įsakymų, pava
dintų įstatymais, bet nėra Įstatymo, kuris būtų galėjęs 
suvaldyti Įsišėliojusius Įtakingus partijos vadus. Niekas 
nesuvaldė Lenino. Jis skelbė didžiausias teisines nesąmo- 
mones, bet jos buvo vadinamos Įstatymais. Niekas nesu
valdė Dzeržinskio, nes Leninas leido Feliksui Dzerzins- 
kiui naudoti visas priemones Sovietų valdžiai ginti. Nie
kas ir nebandė suvaldyti Stalino, kada jis, jokios teisinės 
galios neturėdamas, Įsakinėjo vyriausybės nariams, ką 
jie turi sakyti ir daryti. Išgėręs jis ir Chruščiovui Įsaki
nėjo hopaką šokti. Chruščiovas bijojo, bet šoko. Jis bijo
jo, kad Berija nepradėtų jo šaudyti, kaip Stalinas Zino- 
jevą ir kitus centro komiteto narius šaudė, užtat jis ir 
Beriją spardė, kol Brežnevas, Suslovo patariamas, 
Chruščiovą išspyrė.

Andropovas šiandien ir Brežnevą iš aukščiausios i 
valdžios galios nusodino. Jis tai padarė ne savo vardu, 
bet “komiteto” vardu. Dabar Rusiją ir komunistų pa
vergtas tautas valdo “komitetas”, kurio priešakyje stovi 
Andropovas. Jis yra pats drąsiausias Sovietų valdovas. 
Jis atsisakė iš KGB vadovybės. Jis perleido ją artimiau
siam ir patikimiausiam savo bendradarbiui ukrainiečiui. 
Andropovas atsistatydino iš-KG,B tiktai tada, kai buvo 
tikras, kad galės KGB viršininkui Įsakinėti, ką jis turi 
daryti, kaip daryti ir kada daryti. Andropovas turėjo 
teisę skaityti visas KGB gautas informacijas. Jis taip iš
plėtė. informącij o;s’ šaltinius, kad kiekvieną dieną turėjo 
pačias naujausias žinias. >

t i • *.

Vincas Rastenis, buvęs lietuvių tautininkų sekreto
rius, paskutinis išėjęs iš Lietuvos Aidų redakcijos, teikė 
Andropovo čekistams žinias apie tautininkus ir kitus 
lietuvius veikėjus. Jis rusams rašė ilgiausius pranešimus 
apie Smetoną, TūbelĮ, Voldemarą, Smetonienę ir kitus. 
K. Karpavičius girdėjo, ką Rastenis darė, bet netikėjo. 
Nusispiovęs ant tų šnekų, jis pasikvietė Rastenį ir davė 
jam Dirvą redaguoti. Laimė, kad Linktnas pažino Ras- 
tenĮ ir uždarė jam- Dirvos priešakines duris, apsaugojo 
nuo rasteninės informacijos. Jis uždarė priešakines, bet 
ar jam pavyks uždaryti virtuvės duris, tai netolima atei
tis parodys.

Andropovas ir šiandien gyvena informacijomis apie 
pavergtus ir Amerikoje gyvenančius lietuvius. Jis dabar 
Įsakė krėsti kiekvieną Lietuvon dolerius vežanti žmogų. 
Jis taip pat Įsakė kiekvienam išvažiuojančiam lietuviui 
pranešti, ką jis matė ir ką girdėjo. Jeigu kas neinfor
muos tai bus baudžiamas. Jeigu netiksliai informuos, tai

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

Tikėjosi, kad dėdė Macka šitam nesipriešins ir 
kad Viešpats Jėzus džiaugsis žvakių vašku ir, no
rėdamas greičiau vašką gauti, greičiau jam pa
dės. Šita mintis jam atrodė tokia tikra, kad jo 
sielą užplūdo džiaugsmas: dabar buvo Įsitikinęs, 
kad jo maldos bus išklausytos ir kad karas greit 
Įvyks. O jei ir neįvyktų, vistiek jis bus laimėtojas. 
Savo kūne jis pajuto tokią jėgą, kad šituo pat 
metu jis vienas būtų puolęs visą būrį. Pagaliau 
net pagalvojo, kad, Dievui naujų pažadų davus, 
galima būtų ir Danutės garbei dar pora vokiečių 
pridurti. Jaunuolio užsidegimas stumte stūmė jį 
prie šito, tačiau nugalėjo protas, nes jis bijojo, 
kad vis naujais prašymais neįžeistų dieviškos 
kantrybės.

Jo pasitikėjimas dar padidėjo, kai po mišių 
ir po ilgo poilsio jis išklausė vienuolyno viršinin
ko ir Onos Danutės pašnekesio bepusryeiaujant.

Tuo metu kunigaikščių ir karalių žmonos ir 
dėl dievotumo ir dėl to, kad Ordino magistrai 
joms dovanų nepašykštėdavo, rodė kryžiuočiams 
diddių simpatijų. Net, ir cįievotoji; Jadvyga, ko] 
jos jčgH4'', sulaikydavo savo vyro iškeltą ran
ka prfee juo us. Tiktai Ona Danutė, žinodama, 
kokias skrinūd- iš kryžiuočių jos šeima yra pa- 
'yvnri. jų kęste rekentė. Todėl vienuolyno virši

i į. Banko valdytojai: prof. V. 
Jurgutis, adv. V. Stašinskas, 
agr. J. Tūbelis ir J. Paknys. Gi 

į direktoriai kas treji metai bu-
• vo penrenkami suvažiavusių L.

Banko akcininkų. Taigi, jie kai-
• taliojosi. Tokiu būdu ne tik 
banknotų kiekis kaitaliojosi apy
vartoje, prisitaikant ekonomi-

j nei konjunktūrai, bet kaitalio-
• josi ir kai kurie banknotai savo 
. spalva, išvaizda ir -direktorių

parašais.
t šiuo klausimu kritiko E. J.
1 straipsnyje ir tiek pat Kario 
1 knygoje yra tikra*jovalynė — 
j maišatis, nes rašoma, kad 1, 2, 
f 5, 16, 50 ir 100 litų denomina-
• ei jų autoriumi buvęs A. Varnas, 

10 lies litų — A. žmuidzinavi-
! čius, 5, 20, 50 ir 100, ir tiek pat 
: 100J — A. Galdikas, o 500 — 
Jomantas. Ir tai viskas! Nėra 
nurodyta kokie banknotai ko- 

į biais metais, kokiomis serijomis 
j ir kokių direktorių parašais bu- 
j vo paleisti į apyvartą? Juk tai 
svarbu žinoti, sprendžiant kūrė- 

! jų asmenybę. Pačiame “labai 
: kruopščiai ir dokumentuotai” 
į paruoštame veikale nėra pa-

sio Lietuvos Banko vicevaldy-1 teikti dokumentai ir net nenu- 
tojo Ad. Prūso buvo man asme-; rodyti, kurie paremtų dailinin- 
niškai papasakota 1933 metais. 1 * 
Tad nejaugi jis jau buvo pamir
šęs su kokiu dailininku buvo 
sutartis sudaryta tūkstantinės 
projektui nupiešti ir kurį daili-- 
ninką, Varną ar Galdiką, buvo 
pasikvietęs rezoliucija ant pro- 
jekto užrašant ir pasirašant?

Savo ir Kario knygos neklai- 
dingumu Įsitikinęs, kritikas E.J. tikslumai; įač, kai' patys daili- 
rašo: “šias žinias sėmiausi Upninkai, besipešdami dėl garbės 
dipl. ekonomisto, Lietuvos Mo- jr pirmumo, savaip “pagražin- 
netų Kalyklos organizatoriaus ir davo”. Todėl tvirtinant, kad 
vedėjo Jono K. Kario (Karecko). toks.ir-tik'tolis dailihmkas ‘tik tą 
labai kruopščiai ir dokumėntūo-

| tai paruošto veikalo “Neprikišu- j projektą vra dares* 
I T 4-4___  F).-_ • -vi.: I

Kapitonas St. Darius

Netolimos praeities klausimais

IR VISDĖLTO, TAI TEISYBĖ
50-ties litų ir kitokios aukso 

monetos, išskiriant vieną, 1938 
metais nukaltą Kauno Monetų 
Kalykloje auksinį dešimtlitj — 
dovaną nepriklausomos Lietu
vos prezidentui Antanui Smeto
nai, nebuvo kalamos ir todėl jų 
apyvartoje negalėjo būti, bet 
kadangi Lietuvos valiutą tvar
kančiuose įstatymuose ir potvar
kiuose buvo įsakmiai pabrėžia
ma (ie24.Vlii;8, 1925.V.20 ir 
1936.VL3), kad aukso monetos 
gali būti kaldinamos ir privačių 
asmenų^ sąskaita, pristačius į 
Lietuvos 'Banką, į jo centrą, rei
kiamą kiekį aukso, todėl L. Ban
ko seife turėjo būti 50-ties litų 

?aukso monetai kalti matrica, 
pagal skulptoriaus Juozo Zika
ro padarytą modelį, ir tiek pat 
nukaltos monetos pavyzdys. 
Skalikai juk nelakinami me
džioklės metu!...

Tą aukso monetų kalimo pras
mę turint omenyje, tad ir buVo 
1980-81 m. “Varpo” 17 numerio 
straipsnyje “Truputis iš anų lai
kų” netiksliai išsitarta: “Tik 
laikui bėgant, litui jau įsitvirti
nus apyvartoje, prasidėjo rody
tis ir metaliniai pinigai: vari
niai, sidabriniai ir net 50-ties li
tų vertės auksiniai, kurie savyje 
turėjo 90% gryno aukso”. -

Prie šio klaidinančiai išreikš
to sakinio ir tiek pat prie tūks-: 
tantinės istorijos tad ir prikibo'

ko teisę ir tą ar tą banknoto kū
rybą. Tai tik paprastas ir netu
rintis teisėtos vertės vieno as
mens tvirtinimas.

Jau anais nepriklausomybės 
laikais sklido netikslios, Įvairiai 
iškraipytos žinios. Ir dėl bank- 

; notų, ir dėl pašto ženklų kūrėjų 
bei projektų autorių vyravo ne

Todėl tvirtinant, kad

ar tą banknoto bei pašto ženklo
— lengvai 

; galima suklysti.
Gal tais, o gal ir kitais sąma

tiniais, kaitą buvęs L: Banko 
į vicevaldy toj as Ad. Prūsas užsi- 
; minė ir aiškino man, kas;ir ko-

somos Lietuvos Pinigai”, išleis
to 1953 m. New Yorke.” Betgi 
“žinias semiant”, nepagalvota^ 
kad minėta knyga rašyta 1953 , 
metais ir kad žinios daugumoje : ___ __
“kruopščiai” surinktos, autoriui • kio banknoto projektą darė, 
jau esant tremtyje, ir kad .jos. Gaila -—rteužsirašiau. Gi be ūž- 
kai kuriais atvejais gali būti rašų, vien tik iš atminties, Į tokį 
klaidingos. Antra vertus, atsi- dabar painu ir vienkart svarbų 
mintina, kad 1924 m.' knygos' klausimą nedrįstu gilintis. Pasi'- 
autorius Karys-Kareckas, tūks-’ tenkinu tik .atpasakojęs tūks
tantinės rezoliuciją pasirašant, \ tantinės istoriją. ■ Betgi', dėr ir 
tebuvo moksleivis, nes 1919 m. šiandien aiškiai prisimenu, jog 
savanoriu išėjo Į kariuomenę iš kalbant apie banknotus ir jų 
mokyklos suolo, o universitetą projektus, Ad. P. minėjo ir daiL 
užbaigė 1938 m. Tad kuo re-. Varną, ir dail. Galdiką, ir dail.

i r-»‘♦'I 4 2 TT  ~ 1---------*-* —

jau esant tremtyje, ir kad jos* Ga7]a _

tik ,atpasakojęs tūks- 
ir

J °g
apie banknotus ir jų

--------- ------ -----
bus dar sunkiau baudžiamas. Niekas neturi tokių inf or-! e. Jasiūnas straipsniu, atspaus- 
macijos šatlinių, kokius turi Andropovas. Visi jo bijo, tu 1982 m. balandžio 14 d. Nau-
Bijo ne tik Brežnevas, bet bijo ir lietuviai. Bijo kiekvie
nas komunistų partijos narys, pranešęs Brežnevui ne 
visai tikslią informaciją. Jokia kita valstybė pasaulyje 
neturi tokių informacijos šaltinių, kokius turi rūsai ko
munistai.

ninkui jos užklausus apie Mozūriją, ji pradėjo 
karčiai skustis Ordinu:

— Kas gali būti gera kunigaikštijoje, turin
čioje tokius kaimynus? Neva taika viešpatauja: 
lankosi pasiuntiniai ir rašinėjamai laiškais, o ta
čiau negali būti tikras nei dėl dienos, nei dėl va
landos. Kas pasienyje atsigula miego, niekada ne
žino, ar nepabus supančiotas ar su kardu primintu 
prie gerklės, ar su liepsnojančiu stogu viršum gat-; 
vos. Nuo išdavimo neapsaugoja nei priesaika, nei. 
antspaudai, nei pergamentai Juk nekitlip Įvyko 
ir prie Zlotorijos, kai taikos metais jos kunigaikš
tis buvo išgabentas Į nelaisvę. Kryžiuočiai pasa
kojo, kad pilis jiems galinti tapti pavojinga, nors 
pilys statomos gintis, ne pulti. Ir pagaliau kur» 
kunigaikštis neturi teisės savo žemėje statyti pi
lių arba jų taisyti? Kryžiuočiai nepagerbia nei 
stipraus, nei silpno. Silpnojo jie nekenčia, o stipė 
rųjj stengiasi sunaikinti. Kas jiems gera padaro, 
tam jie piktuoju atsimoka. Ar yra pasaulyje nors 
vienas ordinas, kuris kitose vatetybėse būtų ga
vęs tiek daug privilegijų, kaip gavo kryžiuočiai is 
lenkų kunigaikščių? O kūo jie atsilygino? Neapy
kanta, žemių grobimu, karu ir išdavimu. Skųstis 
net ir Apaštalų Sostui yra netikslu, nes kryžiuo
čiai savo išdidume ir nelabume ir Romos Popie
žiaus neklauso. Dabar neva atsiuntė pasiuntinius! 
Į karalienės būsimo vaiko krikštynas, bet tik dėl 
to, kad nukreipt nuo savęs karaliaus pyktį už 
Lietuvą. O savo širdyse jie galvoja sunaikinti 
Lenkijos karaliją ir visą lenkų giminę.

jienose ir pavadintu “Aukso 
monetos ir 1000 litų banknotai”. 
Gėrb. E. J. tuoj pat straipsnio 
pradžioje drąsiai šauna: “Tai 
nėra tiesa...” Atseit, tai mela
gystė. Betgi;'ta melagystė buvu-

imantis gerb. Karys tvirtina, 
kad tūkstantinės banknoto pro
jektą darė dail. Galdikas? Kny
goje jokių įrodančių dokumentų 
nepateikia ir net nenurodo; gi 
tarnyba Finansų Ministerijoje, 
kurią pradėjo 1930 metais, dar 
nesuteikia teisės knistis L. Ban
ko archyvinių dokumentų šūs
nyse.

Per tuos 22 nepriklausomos 
Lietuvos metus buvo net keturi

Jomantą, ir dail. Žmuidzinavi
čių, ir dusyk pakartojo, kad tik 
tas dailininkas to banknoto pro
jektą yra daręs, bet ne tas. Esą, 
tuo klausimu vieši spaudoje pa
sisakymai yra neteisingi:

Tiesa, tūkstantinės litų bank
noto nuotrauka, kuri atspausta 
“Varpo” 17-me numeryje, buvo 
man dovanota paties buvusio 
L. Banko vicevatdytbjd Ad. Prū
so 1936 metais. V. Prūsas

Vienuolyno viršininkas atsidėjęs klausėsi, 
linkčiojo galva ir paskui tarė:

— žinau, kad Į Krokuvą delegacijos priekyje 
atvyko komtūras Lichtenšteinas, ordino brolis, • 
garsus savo kilme, drąsumu ir protu. Gal jus ji 
netrukus išvysite, nes atsiuntė žinią, kad, norėda
mas pasimelsti prie mūsų relikvijų, atvyksiąs Į 
Tyhecą.

Kunigaikštienė tai išgirdusi pradėjo dar dau
giau skųstis:

— Žmonės pasakoja, — ir, Dieve, duok, kad 
tai būtų teisybė, — jog netrūkus būsiąs didelis ka
ras, kuriame iš vienos pusės būsianti Lenkija su 

‘visais savo kaimynais, o iš kitos— visi vokiečiai • 
ir Ordinas. Atrodo, kad apie šį karą kažkokia i 

■šventoji pranašavusi...
-“-•Brigita, — pertraukė mokytas vienuolyno 

viršininkas, — prieš aštuonerius metus ji buvo 
paskelbta šventąja. Pamaldusis Petras iš Alvast- 
ros ir Motiejus iš Linkoepingo jos pranašystes už
rašė. Jose kalbama ir apife Įvyksiantį didelį karą. 

( — Nori tverdamas džiaugsmu, Zbyška neiš
kentė nepaklausęs:

- — Ar greit turi būti?
Bet vienuolyno viršininkas ar nenugirdo ar 

tik apsimetė negirdėjęs tokio klausimo.
— Jaunieji riteriai džiaugiasi šituo busimuo

ju karu, bet vyresnieji ir atsargesnieji taip kalba: 
/‘Ne vokiečių, — sako, — bijomės, nors jie ir drą
sūs ir išdidūs, ne jų kardų ir iečių, bet tik, — 
sako, — kryžiuočių relikvijų, nes prieš jąsias

žmonės yra bejėgiai.”
Šičia Ona Danutė su baime pažvelgė į vienuo

lyno viršininką ir pridūrė tylesniu balsu:
— Tur būt tiesa, kad jie turi šventojo Kry

žiaus medžio — kaip gi prieš juos kariausi?
— Atsiuntė jiems prancūzų karalius, — at

sakė vienuolyno viršininkas.
Sekė valandėlė tylos. Paskui pradėjo Mika

lojus iš Ugamiškio, žmogus daug kur buvęs ir 
matęs.

— Buvau kryžiuočių nelaisvėje, — tarė, — 
ir mačiau, kaip Šventojo Kryžiaus liekanos buvo 
nešamos. Bet ir, be to, Olivos vienuolyne yra laiko
mos ir kitos neįkainojamos relikvijos, be kurių 
kryžiuočiai nebūtų išaugę iki tokios galybės.

Tai išgirdę benediktinai pasuko galvas Į kal
bančiojo pusę ir pradėjo primygtinai klausinėti:

— Sakykite, kas per relikvijos?

— Ogi Švenčiausios Panelės apsiausto skiau
telė, — atsakė Mikalojus, — ir Marijos Magdale
nos krūminis dantis ir viršūnėlės degančio krū
mo, iš kurio Dievas Tėvas Mozei buvo pasirodęs, 
ir šv. Liberijaus ranka ir daugybė kitų šventųjų 
kaulų, kuriems suskaičiuoti rankų ir kojų pirštų 
nepakaktų.

— Kaip gi prieš juos kariauti? pakartojo 
atsidusdama kunigaikštienė.

(Bus daugiau)
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B. VILIAUS

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

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

I

Carter, Chicagos Lietuvių 5Io- 
terų Klubui (perduoti linkėji
mus Lietuvos konsulei Juzei 
Dauzvardienei, jos 75 m. am
žiaus proga), VLIKUui, Presi
dent Briefing on Infliation; Pre 
sidents’ Meeting for Ethnic Fra 
temai Leaders; Commission on 
Security and Cooperation in Eu
rope; Lietuvos Vyčių Seimui; 
Dirvos laikraščio 65 m. sukak
ties minėjimui; VLIKo 1979, 
1980 ir 1981 m. seimams; Ame
rikos Balso Lietuvių Balso sky
riaus 90 m. sukakties minėji
mui; Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos 17-ajam seimui; 
visuomenininkei, Alonai Devei- 1 
kienei pagerbimo proga ir t. t. 
ir t. t.

Čia būtų sunku išminėti visus 
oficialius pasveikinimus ir lin- 
kėjmus. Kur pats negalėjau da
lyvauti, ten kai kuriais atvejais 
įgaliojau kitus Pildomosios Ta
rybos narius Susivienijimui at
stovauti.

1833 m. liepos 16 d. lakūnai Darius ir Girėnas perskrido Atlantą.

DR PAUL V. DARGIS PRALEISTAS NEPAMINĖTAS;
•YDYTO4AĖ IĖ CHIRURGAS DIONIZAS POŠKA

Mano straipsny “Lietuvos is-^ 
mt 8. W, WomhMw, IU tori^ perteklius” liepos 10-12 d.

numery per neapsižiūrėjimą bu
vo peršokta eilutė ir praleistas Į 
visas sakinys.

Ta vieta rankraštyje skamba 1 
taip: “Senojo Lietuvos valsty- ‘ 
bingumo tęsėjai ir tautiško pasi- ; 
didžiavimo reiškėjai buvo pir- ! 
masis mūsų muziejininkas Dio- i 
nizas Poška (1757-1831), pirma- Į 
sis Did. Lietuvoj tautosakinin- } 
kas 'ir poetas kartu Simonas Sta- i 
nevičius (1799-1848)...”

B. Jonaitis

FaT ANDOSx 1> 8 darbo

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Strset 

Valandos pagal gusi tarimą

DD.S. — DANTŲ GYDYTOJAS
4600 W. 103rd Street

— Meksikoj, Culiran mieste- i 
lyje, vietin ėpolicija išaiškino, 
kad policininkai nušovė jaunaą 
JAV profesorių N. Schrock.

Valandas pagal susitarimą

OPTOMETR1STAS

KALBA IJŽICTJVISKAI
2618 W. 71st St TaL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko «kiniui 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2*5* WEST *3rd STREET 

Vtlandoa: antrad. 1—4 popisš,

Funeral Home arid Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service
I

I

SLA prezidento Povilo Dargio raportas 
SLA seimui Floridoje

— Taivano vyriausybė tvir
tina, kad ir ateityje galės pirktiI 
ginklus Amerikoje, kaip pirko 
iki šio meto.

Moteriškės apsirėdyme dažnai 
atsispindi vidujinės jos ypaty- j

Ilzė Ožeškienė

E L 0 K i D A

KNOW YOUR HEART
Ofiso telefonas: 778-2M8, 

Bniftediee Metu 44S-5SU

Prostatos, inkstų ir šlapumą 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
SL Petersburg, Fla. 33711 

Jei. (8132 -321-4208

Laidiniai — Pilna apdraadt
ŽEMA KAINA

Priima m Master Charffa 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TaL 925-80*3

r PERKRAUSTYMAI

HELP tfOUR HEART. FUND

HELP YOUR HEART SlB:

Apdraustas perkriuitymM 
ii įva iri y atstumu 

ANTANAS VILIMAS 
Tek 378-1882 arba

f

EUDEIKIS

Povilas P. Dargis
ATLIKTIEJI DARBAI

(Tęsinys)

1981 m. rugpiūčio 22 d. Cle- 
velande tariausi su* > Sveikatos 
komisijos nariu dr. Henriku Bra 
žalčiu iir su SLA daktaru kvo
tėju dr. Danielium Degėsiu, Se
kančią dieną buvau pagrindiniu 
kalbėtoju SLA 14 Kuopos 80 m. 
sukakties minėjime Clevelan- 
de.

1981 m. spalio 18 d. dalyvavau 
SLA 6-sios Apskrities • suvažia
vime Chicagoje, kur teko tart- 
tis vajaus ir ekskursijos reika
lais su kitais Pildomosios Ta
rybos nariais ir su Chicagos 
kuopų veikėjais.

Teko vadovauti SLA ekskur
sijai — kelionei Karibų jūroje 
laivu “Carnivale” nuo 1981 m. 
lapkričio 8 d. iki 15 d. Laivas iš 
Miami, Floridos, išplaukė ir ap
lankė Samane — Dominikos Res 
publikoje, San Juan, Puerto Ri-

• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE*” EXCEPT WEEN EE'S 
PR/V/NG. NEVER. TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. ' 
SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE. 
UNEXPECTED/

RADIJO iEIMOS VALANDOS

Vedė) a — Aidam D*ukw
Tekrf^ 778-1543

nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.
SMM WOPA- 1490 AM 

tran&liuojamot iš mūšy studija* 
Marquette Parke.

co, ir JAV salą Saint Thomas. 
Ekskursijoje dalyvavo 52 lietu- 
vai. Tai buvo pirma tokia eks
kursija Susivienijimo istorijoje. 
Visi grįžo namo gera nuotai
ka.

1982 m. sausio 9 d., su SLA 
sekretore Meiliūniene tarėmės 
su Aktuaru Pittsburge. Tą patį 
vakarą Pittsburghe suruošėme 
priėmimą — vaišes SLA sekre
torei mano namuose, dalyvau
jant SLA veikėjams.

1382 m. vasario 20 d. buvau 
pagrindiniu kalbėtoju Pittsbur
ge- įvykusiame Lietuvos Nepri
klausomybės minėjime.

1982 m. kovo 1 d. pravedžiau
< Vienybės laikraščio 95-erių me
tų sukakties minėjimą New 
Yorke. .

Dar priminsiu, kad gyvą kon
taktą palaikau tiek su Susivie
nijimo fnariais, tiek su kitais lie
tuviais per savo ir žmonos Ger
trūdos vadovaujamą lietuvišką
ją radijo valandą Pittsburghe, 
girdimą sekmadieniais 12:30 vai. 
po pietų. Susivienijimo vardu 
dar kalbėjau ir per kitų koloni
jų lietuvių radijo programas.

Susivienijimas^taip pat palai
ko ąrtimus.iyšįų^su kitomis lie 
tuvių institucijomis ir organ j za- 
cijomis. Šalia ALT centro val
dyboje, dar esu . Susivienijimui 
draugiškųjų rirganizacijų centri 
niuse organuose, būtent: esu 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros C. V. pirmininku ir 
Lietuvių Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos vicepirmininku.

Reprezentuoj u Susi vieni j imą, 
santykiaujant su kitomis lietu
viškomis organizacijomis bei 
su Amerikos valdžios ir visuo
menės sluoksniais. Kadangi teis
mo tarnyba kai kada neleidžia 
man asmeniškai dalyvauti kon
ferencijose bei kongresuose, tai 
bent raštu pasveikinu SLA var
du tokių konferencijų rengė 
jus.

Tarp gausybės tokių komuni
kacijų nusiunčiau laiškus: Uni
ted States Representative to the 
United Nations Commission on
Human Rights; Anne Wexler, užtikrino, kad Taivano vyriau- 
Assistant to President James E. sybė gaus pažadėtus ginklus.

* * R
Jau kelis kartus savo ra

porte užsiminiau apie vadina
mą polisų aiškumo (readabili- 
hy) įstatymus. Ta problema pra 
sidėjo dar prieš 1979 m. Jau 
1974 m. Pennsylvania draudimo 
komisionierius Denenburg pra
vedė įstatymą, kad visi komer
cinių bendrovių draudimo poli
sai privalo išlaikyti aiškumo’ 
(readability) testus, jei norime’ 
juos toliau pardavinėtu

Aiškumas arba readability 
yra matuojamas pagal skalę, 
kurią anglų kalbos profesorius 
Rudolf Flesch buvo paruošęs 
1946 m. Massachusetts valstija 
priėmė dar griežtesnį R. Flesch 
aiškumo (readabilityę skalę, 
kuri nuo 1979 m. lipos 1 d. tu
rėjo paliesti iri fratęmalinių 
draugijų polisus. SLA sekretorė 
Meiliūniene 1979 m. gegužės 14 
d. gavo Massachusetts aiškumo 
(readability) potvarkį. Pildo
mosios Tarybos poseiminiame 
suvažiavime šis klausimas buvo 
svarstomas. Aš paprašiau Mas
sachusetts draudimo komisionie 
rių šį potvarkio vykdymą Susi
vienijimui atidėti iki 1979 m. -3 
gruodžio 31 d. Taip ir buvo.

Bet netrukus Connecticut, ’ 
Pennsylvania, New Jersey, New 
Yorko ir eilė kitų valstijų pri
ėmė aiškumo (readability( įsta
tymus ir potvarkius, liečiančius 
visus fratęmalinių draugijų nau 
jus paliudijimus ir jų išplati
nimo būdus.

1980 — 1981 metais teko tar
tis su.Aktuaru, vajaus ir įstatų 
komisijų nariais dėl Susivieni-j 
jimo complance, t. y. prisitai
kyme prie aiškumo (readabili
ty) įstatymo.

(Bus daugiau)

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

GAIDAS - DA1M1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJDIO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
Tek 927-1J41 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telet 476-2345

7159 S®. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, H_ MK29

r RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuviu Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje, U stoties 
WLYN. 1360 banga AM. veikia eek- 
uadieniais nuo 8 iki 8:30 vai ryte, 
perduodama vėliausiu pasauliniu 
nniu santrauką. Be to, komenta
rai, muzika. dainos, ir Magdirtės 
Pasaką. Šią programą veda Stepo
nas ir Velefitma Minkai Bisnio 
reikalais kreipta i BalUc Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvę. 502, E. 
Broadway, So. Boehm, Mats, 07127. 
Telefonas 268-0489. Ten pat gau
namo* “Naujienos”, didelis pasi
rinkimas lietuvišku knygų ir lie- 

tnvišku dovanų.

— Jaruzelskis žada prižadėti 
paleisti kalėjimuose laikomus 
dirbtuvių vedėjus, nes be jų 
dirbtuvės mažai tepagamina.

— Pats prezidentas Reaganas

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

TKDŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENIM 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Aikštės automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

AMBULANBC 
PATABNAYlMAf

II 
II

TURIMI
KOPLYČIAI

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

(LACKAVICSj
2421 WEST E9U STREET KEyubKc 7-1212
11W8 SOUTHWEST HIGHWAY, Pato. Hili*, HL 174-4411

Direktorių

1

BUTKUS - VASAITIS
TtL: OLympic L1MI

TftL: LAUyetu 1-3471

DON'T CUT IN BETWEEN CARS 1 
THAT ARE ALlOWIHG SAFE 
FOLLOWING DISTANCES

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON 

TXPRESSMW ZWWMr

PETRAS BIELIŪNAS

Naujienos, Chicago, EB. — Sat.-Monday, July 17-19, 19R2
innniiiiiiiiiiimiHiiiiiiim mi mm 111111«

G

THE ODDS ARE 
AGAINST THE 
IRATE' DRIVER 
WHO TRIES TO 

GET EVEN ON THE HIGHWAY.
•MOW DO SEAT BELTS 
HELP TO PROTECT YOU 
!N AN AUTO ACCIDENT-?

•ACCORDING TO THE
INSTITUTE FOR SAFER 

■■^AjVING, AMERICAN MUTUAL 
LIABILITY INSURANCE COMPANY THEY 
TEND TO RESTRAIN THE BODY 
FROM BLOWS AGAINST 
PARTS OF THE CAR, LESSEN 
THE DANGER OF BEING 
THROWN OUT OF THE CAR, 
AND INCREASE SURVIVAL 
CHANCES.

TMERE5 A SLXXMM «T©*’

048 So. CALIFORNIA AVE.

iimiiiiitimiiiiifiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii



paža-

- J. KAIRYS -

VOKIEČIAI SUTIKO PREZ. REAGANĄ
KAI PRIEŠ IR UŽ REAGANĄ vunio jie patikėjo šio diktato-
VĄK. VOKIETIJOJE DEMON- riaus
STRUOTA, RĖKAUTA, ŠC- dams ir ne vien užtvirtind jo 
KAUTA, DĖKOTA JAM UŽ sukurtą kolonialinę imperiją, 
APSILANKYMĄ, Už PAŽA- bet atgaivino ją ir padėjo jai 

užauginti šių dienų didžiausią 
karine galybę pasaulyje.

Dabar jokiais embargais nieks 
nesulaikys Kremliaus valdovų 
nuo jų įvykdytos bei tebevyk
domos ekspansijos. Juk bo’še- 
vikinė Rusijos imperija yra ko
munistų partijos diktatūra, kur vinių JAV bei kiti NATO kraš- 
rtiasė yra beteisė ir bebalsė. To- tai 
dėl ji ir dėl embargų tylės, nors bai 
skurdas ir padidėtų. Kad em-

DUS

(Tęsinys)
Kadangi, kaip ir tarptautinė 

draugija žmogaus teisėms girdi 
šia proga prakalbėjo, dujų pra
vedi mo bei įrengimo darbus at
liks veltui ar pusvelčiui pir
miausia tremtiniai, kaliniai ir 
kitokie bolševikinės Rusijos ver
gai, kurių tenai yra nesuskaito- 

rinos masės. Todėl Reagano pa
skelbta embargo yra pateisina- 

įma ir žmoniškumu, ir ūkiškais 
.motyvais. Kas liečia pastaruo
sius pasakytina, kad dujų dar- 

. kbų pravedimui iš europiečių 
-gautus pinigus Kremlius panau- i 
Idos pirmiausia- ginklavimuisi. !

Kas liečia europiečių nepasi-' 
^tenkinimą dėl Reagano uždrau- i 
:dimo, tai, atrodo, pirmiausiai 
jis yra kilęs dėl galimo bedar-; 
bių skaičiaus padidėjimo jų • 
.kraštuose, kuris atsirastu su-1 
Stabdžius JAV koncernams! 
.vamzdžių gaminimą pravedi- į 
:mui dujų, kurių ir taip jau daug j 
yra ir kurių nuolat didėja. To- • 
dėl, atrodo, jie su visais pre
kiautų, kad tik įtikus savo rin
kikams ir kurių dėka išsilaikius 
-valdžioje. Besitvarkant demo
kratiškai, atrodo, šitas motyvas 
įpas valdančiuosius yra labai di
delis, o ypač dabar, kada jau 
-Įbeveik nėra valstybės, kuri tu' 
retų stiprią vyriausybę. O kad 
vėliau Jr patiems gali nusiristi 
galvos nuo pečių, apie tai jie 
kažkaip negalvoja; nors ir turi 
daugybę pavyzdžių.. .

?. 'Šiaip tenka pasakyti, kad, kas griet savo karius apmokyti, or

bargai būtų kick veiksmingesni, 
juos reikėtų jungti >ų reikala- 
vTmaįAkremliui ptldytUtarp tau
tinius įsipareigojimus, liečian
čius apsisprendimo teisę tau
toms, žmogaus teises ir 1.1.

Tai būtų pats stipriausias gink
las prieš raudonąjį imperializ-1 
ma, ką patvirtina ir Kremliaus 
valdovų nuo 1917 m. visais įma-j 
nomais būdais ir priemonėm s 
vedama kova prieš jį. Gi kad 
tok’e reikalavimai turėtų pasi
sekimo, yra būtina, kad reika
lautojai turėtų stiprų kumštį-1 
Bet kaip tyčia savo apsiginkla-

nuo Varšuvos pakto yra 
ir labai atsilikę.

la

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI

Vladas m t vis

(Tęsinys)

Kraštui iš visų pusių pavo
jus. Napoleonas, negalėdamas

liečia bolševikinę Rusiją, tai
$?eagano paskelbta jai prekybos pačios kariuomenės 
embargo yra jau labai ir labai ‘ 
žfjavėlinta. Ūkinėmis sankcijomis 
įgalėjo laisvieji vakarai pagul-
Hyti bolševikinę Rusiją dar Sta- ris manevruodamas atviram lau 
lino laikais. Bet dėl savo nai- ke, kaip parodos aikštėj e. Prū-

ganizavo šaulių būrius iš tos 
ir leido 

juos priekin arba i sparnus. O 
tie šauliai, pasislėpę krūmuose, 
kaimuose šaudydavo priešą, ku-

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

damas -ją, manys kiekvienoje 
gryčioje, kiekviename miške,

KURIAM GALUI MOKĖTI i
DAUGIAU? Ųj

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE I 

NUO S300 IKI $1,000

BALZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS

• “U WILL LIKE US” ' ’ i

4030 Archer-VI 7-1515

.BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CftICAGOS LIETUVIŲ 
' ' ” LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

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

a L — P* rd* rimui
tBAL £ STATI FOR SALI

, Namai, tomb — 7
| RIAL 1STAT1 FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMJNAMW 
m urmais NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKFJTMAlS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS A
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai 1

2212 W. Cęrmak Road . Chicago, HL TeL 847-7747

- — —’ ~ W

krūmuose, duobėje neteksiąs visai užmiršta savo pareigas gin I 
gybynės, nes jį laukia nekan-. ti tėvynę, tada dalis iš jų prisi-j
triai dantis sukandęs šaulys. Ne- deda prie- tų, kurie norėtų patį 
galima bus jam ilgai atsilaikyti 
ir iš okupuoto krašto turės 

i sitraukti.
i Pats Napoleonas, koks jis 
į buvo sumanus vadas, kada 

karai išsaukė kifų tautų tauti
nio jausmo pakilimą, ir jų šau
liai - partizanai nugalėjo...

Mūsų priešai Napoleono ne
turi, tai mums lengviau juos nu
galėti, pavergtą Vilnių išvaduo
ti. Reikia tik tėvynės meilės, 
narsumo, pasiryžimo. Reikia su
manumo priešui kliudyti, 
nan pačiam toli nuo savo 
draugų. ,

Tai buvo a. a. Putvinskio 
jos, kuriomis šiandien visi 
liai liko giliai persiėmę. Šią kiek 
vieno piliečio švenčiausią parei
gą ginti savo kraštą iki paskuti
nio kraujo lašo pasiėmė mūsų 
garbės pirmininkas .iš viduram
žių gelmių, iš anų laikų, kada 
Lietuva buvo stipri,, rytų Euro
pos galingiausia valstybė.

Bajorai turėjo pareigą visas 
savo jėgas aukoti krašto gyni- 

• mui, užtat įie turėjo teisę dau- 
‘ giau žemės nuosavybėje turėti, 
kad galėtų išmaitinti save ir sa-

pą-

nė
jo

šokų generolai, jų garsaus kara
liaus Fridricho ddžiojo nega-. 
būs mokiniai, juokdavosi iš Na
poleono tvarkos, manydami, kad 
Napoleono šauliai nedrįs pulti, 
pamatę graž-ą, tvarkingą ri
kiuotę. Deja, drįso ir vieną tą 
pačią dieną 'sunaikino prūsokų 
kariuomenę Ienoje ir Anerš-

: tete... Kodėl prancūzai galėjo 
taip; kautis? Čia glūdi visa es-. 
mė tame,-, kad pas juos buvo 
pakilęs gilus tautinis jausmas.. 
Kiekvienas, prancūzas- gynė sa
vo kraštą, pilnas nenugalimos 
drąsos ir pasiryžimo. Nebuvo 
baisu pavieniais iš’ krūmų -nai
kinti gražiai rikiuotą, drausmin
gai didžiulę prūsokų kariuome
nę, ' kuri: palaikymui geležinės 
drausmės-buvo išmokyta savo 
kapralo lazdos daugiau bijoti, I 
kaip priešo durtuvo. ' 7

Dabartiniu metu galinga šau
tuvų, kulkosvaidžių, artilerijos 
ugnis, atakos iš oro ir iš po že- 
mes,'dar labiau, verčia iššūkiai-' vo kareivių būrelį. Kilnūs ba- 

•dyti, nelaikytis-susibūrus krū
von mūšio metū. : (

Tai tautai, kurios pavieniai 
žmonės turės daugiau drąsos, 
pasiryžimo, atsparumo, nebijos 
toli vienas nuo kito kito, nenU-! 
lydami draugų, priešą pulti, nu
galėti, o dažnai ir savo gyvybę 
tėvynei atiduoti, tai tautai leng-

žodį “Lietuva’’ palikti tik isto
rijos tyrinėtojams, išbraukti iš 
gyvų žodžių. Iš pradžios skal
dydami Lietuvą sudarydami Lit 
wa Wilenska, šrodkova... o vė
liau' norėdami kartu su prie
šais . pagrobti nepriklausomos, 
nepavergtos laisvos tėvynės li
kusią dalį.*)

Chrysler New Yorker

’ Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS ‘ 

619 puslapių, kietų viršelių knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS-
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

Siųsti čekį:

” Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608 ' ” • 1

. '' •••

bū- 
kitų

idė-
šau-

jorijos. obalsiai tuo tų laikų, 
; kuomet bajorai iš tikrųjų ati

duodavo visas savo jėgas tėvy- 
į . nei; buvo -artimi šauliui Putvins

kiai. Jisai nuolat kartodavo:
i “Reikia mums sukurti iš mūsų 

šaulių ; tokius kilnius ' vyrus, 
kaip buvo mūsų didžiųjų kuni
gaikščių laikais jų bendradar
biai, draugai.”1

Kada bajorai gina pirmoje ei
lėje savo reikalus, savo teises, o

STASYS ŠAKINIS.
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina SL
(Tcwn.of Lake)

Skambinti YA 7-9107

*) Nepriklausomą Lietuvą len
kai pašaipiai pravardžiuodavo 
Litwa Kowienska. f 
užgrobtus plotus su sostine Vii-Jmedinis, įrengtas.skiepas, 
niurni lenkai tada vadindavo — 
Litwa šrodkowa. (R e d.)

Putvinskis, gilus demokratas 
norėjo, kad mes visi pasidary- 2 sklypai arti vandens, 
tumėm tokiais, kurie pareigą ir 
tėvynės reikalus statytų pirmoj

BUTŲ NUOMAVIMAS
' 9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

X BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
A

j 2 po keturis, medinis, Brighton Parke. Z1 
Želigowskio į S39'500- Savininkas duoda paskolą.

72-ros ir Campbell. $39,000.
i 6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga

ražas. S17,600 pajamų. Arti 64-tos 
ir Kedzie.

Hot Springs Village. ' •< /
Skambinti teL 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

Mūsų laikais, kada išsigimu
si bajorijos dalis nori tik sau 
privilegijų, o užmiršta visai--sa- 
vo pareigas, jis pasakė savo dar-|MŪRINIS _ 4 btltu namas. Wdeli 
bais “mepozwalam” Lietuvos kambariai Labai gerame stovyje, 
skaldyti, kitiems parodė: sekite Garažas. Geros pajamos. Marquette J Parko apylinkėje. Esamus namo mor-
mano pavyzdį, neužmirškite pir- gičius — 14%’, galima perimti kartu, 

t ė- Skambinti angliškai po 6 vai. vak.
Tel. 767-4592

bais “niepozwalarri

mosios bajorų pareigos ginti 
vynę.

(Bus daugiau)

—.Prancūzijos prez. Miteran- 
das ketvirtadienį kalbėjosi su 
palestiniečių vadais, kad priim- 

. tų palestiniečius į buvusias Af
rikos kolonijas.

i . • *

BRICKYARD AREA — 27 year 
old brick single family, 2 bed
rooms, 2y2 car gatage. Solid 
plaster walls. * * t

CENTURY 21
Ask for Mary Evelyn—348-7810

— Palestiniečiai penktadienį 
valė vakarų Beiruto' gatves, kad 
jo gatvėse vėl pradėtų važiuoti 
automobiliai.

'’IRKITE JAV TAUPYMO BONUS

KAIP SUDAROM] 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
j a dėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos* 
išleista knyga su ’egališkomif 

/ formomis - -
Knyga su formomis gauna, 

na Naujienų administracijoje

; OPENHOUSE,

Sunday, July 18, from 11 to 6 
6330 S. Sacramento

By Owner. Custom-built, 3 bdrms, 
brick, raised ridge, whole lot. Wall to 
wall carpeting, 3 baths, formal din
ing room. Central air & heat, 2 fire
places, finished , basement, overhead 

rage with side drive.
434-7865

: sewer, built-in barbeque, 2 car ga-

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

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

or fruit stand. 
Call 830-1807

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu.
Dirbu ir užmiesčiuose, grolt, 

gers n tvotai ir sąžiningai. . 
KLAUDIJUS PUMPUTI* 

4514 S. Talman Ar*.
Tol. 927-3559

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis: *- -

A. LAURAITI! i' .
4445 Sb. ASHLAND AVI.

£ -Tek 523-8775 =. . u
■Sa*

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Pardavimu Ir Taisymas 
2644 West h>th 
Tat MBpvMIe MM 

■■■MaW

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

F. MEDAS,: 4059 ArchesĄAmam,
CMc*sc, IIL Tel. YA 7-59M

’ ' - ' ; —

*

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
/ei raoiiatėe keliauti — kreipkitės f Lietuviu Įstaigą: \ '

American Travel Service Bureau
»?27 S. Western Ave^ Chicago, IR. 60643

Telef. 312- 238-1787
* Nemokanti ptUmivUna? utsaknnt lėktuvu traukinis, bdrp kelk 

aU (cruises), viešbučių ir automobilių nuomarimo rezervidiM; Parduoda 
ce kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus t-detu? 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer 
®scija*. visais kelionių reikliai a

* Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik t-elxu f ešerį uocį rletsii inksto -. priei 45-60 dienu. ’

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Ninjienose galima gauti nepaprastai {domius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ataiininimus.
Dr, A. Gnsaen — MINTYS IR DARBAI, 259 pal, liečia 1905 

metą įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
susirūpinimą ______ . S8.00

Dr. A. J. Gugsen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais

Minkštais viršeliais, tik
Dr. A. J. Gn«en — AUKŠTA KULTŪRA ŽIAURŪS 

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_
Galima taip pat užaakyti paštu, atsiuntus čekĮ arba 

mooey orderį, prie nurodytos kainos pri- 
. 4*dast |1 perainntimo išlaidoms.

84.00
83.00

82.00

ITW Ba. HAL8TKD ST., CHICAGO, IL WW|

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky ir Darbininkių

KAILIUS BAIGIANTIEJI IR 
RANKOMIS SIU V ANTIETIKA A KU Ml O ow >
dirbs patogiose darbo apysto-1
vose ir vėsinamuose kamba- 
riudse. Telefonuokite:

779-7000

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Ave.
(312) 776-8700

LIUCIJA
Miko šileikio apsakymų knyga 

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

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

Kas pataiko sugyventi pats su 
savimi, tas niekada nenuobo
džiauja.

M. ŠIMKUS
- 4 - t . -V-. A - •

T Notary’ Public j j.
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra • 

. šymai ir kitokie blankai ;

HOMEOWNERS POLICY

*0642, r 424-M54

Advokatas /
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos:? kasdien: nuo 
9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro.

Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vai. d.
Ir pagal susitarimą.

Tel 776-5162
2649 West 63rd Street

Chicago, IR 60629

AU YOU NEED

Jc

1
Ii ūYScs **Si

CortaidL C1**" į

6 — Naujienos, Chicago, DI. — Sat-Monday, July 17-19t 19S2




