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PARLAMENTUI APIE StlMTĄ ŠNIPĄ

-.LONDONAS, Anglija. —, Bri
tų parlamento' nariai palyrė kuris bandydavo išaiškinti slap-
apie praeita savaitę suimtą ga- tus šriftus, kad galėtų išaiškin- 
na jautrią vietą turėjusį 44 me- ti siunčiamų žinių tikrą prasmę, 
tų tarnautoją Geoffrey. Arthur Rusai žinojo viską, kas tame 
Prime. Premjerė Thatcher pra- centre buvo daroma.
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nešė parlamentui, kad praeitą ■ 
savaitę jis buvo suimtas, bet ji 
nenorinti daryti jokių pareiški- 
mų, kol prokuratūra dar nėra 
baigusi savo darbo.

' Pasirodo, kad tas ponas Ar
thur Prjme tarnavo įvairiose. 
vietose nuo 1977 metų. Tada jis 
buvo priimtas, kaip Kalbų spe
cialistas. Jis dirbo Chatesheime, 
pietų Anglijoje, kur britai turi 
radijo centrą pašnekesiams 
pranešimams sekti.

Kalbininkas Prime 
. - -r kalbėjęs, rusiškai

v j’** ■

Britų parlamento nariaiBritų parlamento nariai nu
statė, kad kalbininkas Arthur 
Prime kalbėjęs rusiškai ir galė-

fe** 
rw*»hfn8fon
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ARAFATĄ IR PALESTINIEČIUS 
IŠVEŠ I LIBANO ŠIAURE

TURKAI PALEIDO
10 UNIJOS VEIKĖJŲ

ISTAMBULAS, Turkija.
Prieš tris metus turkų kariuo
menės vadovybė suėmė didoką 
skaičių darbininkų unijų vadų 
ir laikė juos kalėjime iki šios H 

• dienos. < :’v * -
Turkų vyriausybė unijos 

dus paskelbė komunistais, 
rinčiais įvesti komunistinę 
temą pačioje Turkijoje. Teismo 
eigoje paaiškėjo, kad jie nepri
klausė komunistų partijai ir ne
nori jokios komunistinės siste
mos įvesti Turkijoje.

Teisėjas paprašė prokurorą, 
kad įrodytų ui jos narių priklau-

Tigrė saugo abu mažus figrukns. Ji labai pyksta, kai žmonės 
pradeda mėtyti maistą mažiukams.

negimus/
-v " Į įrodymų prokuroras neturėjo.

Parlamento nariai pradėjo Tada teisėjas visus išleido. Už 
įtarinėti, ar nepasikartoja tas grotu dar lieka 52 unijų vadai, 
pątš šnipų lizdas, koks buvo bet jiems ruošiamos atskiros 
Vąlstybėš įstaigose įsikūręs prieš 
deaimtmetį. .Tada-^iipų lizdui 
vadovavo gabus šnipas Prillhy, 
su jup- dirbo ^Maclean ir Bur- 
guėss/ Visi--tįys, informuodavo 
rusus', apie įvykius’ anglų val-

bylos.

r AIRFAT SPROGDINA A 
BOMBAS LONDONE

LONDONAS, Anglija. Bri-

IZRAELIS NETEKO DRAUGŲ 
JAV KONGRESO SLUOKSNIUOSE

APŠAUDYMAS, SIDONO IR TYRĖS IšGRIOVIMAS, 
ŠIMTAI NUŽUDYTŲJŲ ATĖMĖ SIMPATIJĄ

WASHINGTON, D.C. — Nie
kas neabejoja, kad Izraelio ka
ro jėgos Libane gerai susilpni
no Arafato vadovaujamą orga
nizaciją. Visi žino, kad taikos 
pasitarimuose Jordanijos atsto
vai bus sukalbamesni, nes Iz-

WASHINGTON, D.C. — Da
bar aiškėja, kad Washingtonan 
atvykę Saudi Arabijos bei Siri
jos atstovai pasiūlė palestinie
čius laikinai išvežti į Libano 
šiaure, kur netoli Tripoli miesto 
yra didelė stovykla, galinti su 
talpinti visus palestiniečius su 
šeimomis.

Beiruto klausimui išspręsti, 
šitokį pasiūlymą padarė Saudi 
Arabijos užsienio reikalų mi- 
nisteris princas Saud. Tam pa
siūlymui pritarė Sirijos užsie
nio reikalų minisleris Chadam.

Saudi Arabijos ir Sirijos at
stovai pripažįsta, kad palestinie
čiai privalo būti išvežti iš Bei
ruto. Jie žino, kad Beirutas bus 
visiškai išgriautas, jeigu pales
tiniečiai ir toliau pasiliks šia
me mieste.

Pirmadienį atskridę Saudi 
Arabijos ir Sirijos užsienio rei
kalų \miinsteriai į kelias valan
das tarėsi*’ su* naujai: paskirti! 
JAV Valstybės &kref6riuirtf *G.

kaip visą tą reikalą tvarkyti. 
Arabai žino, kad arabų valsty
bių pasitarimas gali ilgai už
trukti. Jeigu arabų valstybės 
ilgiau užtruks, tai izraelitai gali 
ir stovykloje laikomus palesti
niečius pulti.

Visi pripažįsta, kad palesti
niečiai gali būti sunaikinti pa
čiame Beirute, užtat jie nori, 
kad Izraelis pirma atšauktų sa
vo jėgas iš Libano. Sirijos atsto
vas taip pat mano, kad izraeli
tai pirmieji turėtų trauktis iš 
Libano. Pasitraukus palestinie
čiams, tuojau pradėti! trauktis 
ir Sirijos daliniai.

Didžiausią palestiniečių dalį 
tada sutiktų paimti Sirija. Ant
rąją dalį suliktų paimti Alžiri- 
ja, o likusią dalį galėtų paimti 
Saudi Arabija. Ee pasitarimo 
princas Saud nenori nieko pa
žadėti.

rusus, apie įvy-Kius angių vai- ■ \ - i .. .. , .. 7 , ... ’ v , .. , :
džius viršūnėse, Phillby r^i ka^ Airj.ų (raeho karo jėgos padare labai di-

respublikdnų kariuomenės vado- dėlių nuostolių ne tik Libane, 
J I fybiv.norintisišŠiumti-britus ,i$ bet ir Jordanijos srityse gjnze- 

Sįaurės Airijos, vakar •Londono nantiems palestiniečiams. Kraš-

dirbo britų žvalgyboje ir turėjo 
Vyriausybės pasitikėjimą.

Arthur Prime dirbo visuoti-. . .
nio susisiekimo centre. šitaS cęn&ę lš^FOgdmo dvr.'galingu to apsaugos ministers vadovau- 

ki-i jamos jėgos be pasigailėjimo 
puolė palestiniečius.

Izraelitai neskelbia, bet pales
tiniečiai sugebėjo įtikinti ara
bus, kad izraelitai, turėdami ge
resnius lėktuvus ir tankus, kir- 

| to palestiniečiams be jokio pasi- 
j gailėjimo. Palestiniečiai, tiek nu- 
I kentėjo, kad Arafatas nepajėgė 
į toliau jiems vadovauti. Jie 
išvažiuoti.

britų,\eentw' teidradatMavp, r;n»žudė. aitionia bri-

Pirmoji bomba nužudė du po- 
Hcį'ninkus ir užmušė kelis ark
lius. Antroji bomba palietė aš
tuonis britų karius, skubėjusius 
į miesto centrą. Du sprogimai 
buvo tokie galingi, kad sužalojo ’ 
51 žmpgų... f t
č Pirmosios bombos parakas ir; 
sprbgimp būdas policijai paša-1 
kė ,kad bombą pagamino ir ją • 
išsprogdino airiai. Po antrojo: 
sprogimo pati Airių revoliucinė 
vadovybė prisipažino. Airiai bi
jo, kad britai nepavartotų izrae
litų kovos metodų.

sų . JĄV saugumo įstaiga. Vy
rauja įsitikinimas, kad šnipas 
Arthurv Prime dalį iš amerikie
čių gautos medžiagos perduoda
vo rusams- * ; I

Britų laikraščiai 
į ‘ daugiau žino ■
Premjerė atsisakė plačiau pa

sisakyti apie kalbininką Arthur 
Prime, bet britų spauda iškėlė 
kelis faktus, ne labai jau malo
nius, apie tai, kaip Prime iš 
amerikiečių gautas žinias per
leisdavo rusams.

Paaiškėjo, kad britų Chelten- 
heim centre dirba apie 7,000 
tarnautojų. Arthur Prime buvo 
vienas iš senesnių ir gabesnių 
tarnautojų. Kalbininkas galėjo 
paruošti rusams visų Chelten- j 21..Z~ 
heimo tarnautojų sąrašą, o ru
sai galėjo pasirinkti lengviau
siai palaužiamus. Tokios įstaigos 
yra tiktai Hong Konge, Singa- i 
pūre, Ascension saloje ir Kipro 
saloje.

— Prez. Reagano nutarimas 
sustiprinti Soma K j o* karo jėgas 
sumažino dolerio vertę.

KALENDORĖLIS

Liepos 22: Marija Magdalena, 
Auksė, Rimvydas, Balta, Sur- 
minas, Aksė.

Saulą teka 5:35, leidžiasi 8:20.
Oras debesuotas, drėgnas, 

-gali lyti.

Jasir Arafatas sutinka va 
žiuoti į Tripoli, jeigu pales

tiniečiai jo klausys.

nori.

Kongreso • atstovai 
nori informacijų

Prez. Reagano pareikalavi
mas pasiaiškinti, kaip izraelitai, 
pasižadėję grupinių šrapnelių 
sviedinius naudoti liktai gyny
bai, galėjo jais pulti ir begink
lius civilius palestiniečius, pa
veikė Kongreso atstovus.

Prezidentas, nesulaukęs atsa
kymo, jau sustabdė tokios rū
šies šovinių siuntimą. Didelė 

( Kongreso atstovų dauguma pri
taria prezidento nutarimui ne
siųsti tokių šovinių į Izraelį.

Jeigu Izraelis pultų palesti
niečius vakarų Beirute, kada pa
lestiniečiai yra pasiruošę išva
žiuoti iš Libano, tai tas dar la
biau atstumtų Kongrese atsto
vus nuo Izraelio. Dauguma ma
no, kad izraelitai, pasiekę savo 
tikslą, galėtų pirmieji iškeliauti 
iš Beirutą ir kitų Libano sričių. 
Dabar jau niėkam ne paslaptis, 
kad palestiniečiai patys nori iš
važiuoti iš Libano.

— Trečiadienį aukso.'uncija 
kainavo $364.*.

PREZ. REAGANAS NORI 
^PAGERBTI BRADLEY

' WASHINGTON, D C. — Prė
j zidentas Pieaganas nesikišo j J. Shultzu. T
1 Hinckley bylos eigą, bet jis nie-1 Antradienį abu užsienio rei I arkivysk. Marcel Lefebvre, 
kad nesitikėjo, kad prisiekusieji kalų ministe riai susitiko su pa
teisėjai prieis prie tokio spreri- zidentu Reaganu. Jiedu turėjo 
dimo, kuris išteisino pasikėsin au prezidentu tartis vieną va
toją prieš prezidento gyvybė. Endą, betį^ižtruko daugiau pus-

1 Visiems aišku, kad tai yra gud- antros valandos. Pasitarime dil
• • 1 « 4 Y « • • • V

lyvavo ir sekretorius Shultz.
Dabar prezidentas Reaganas 

! pasiūlė sudaryti draugiją, kuri 
pagerbtų Bradley ir pašautus 

kimus į Kongresą, nesurinko Policininklis-. JeiSu J™ Ameri-, 
kos įstatymai leido tokį žmogų 
išteisinti, tai Amerikos įstaty-

MAIŠTININKAS NORI 
SUSITIKTI SU POPIEŽIUM

DERVINSKIS NORĖTŲ 
DIRBTI VALSTYBĖS 

DEPARTAMENTE

WASHINGTON, D.C. — Kon- j rių advokatų darbas, 
greso atstovas Edward J. Der- j 
winski pareiškė noro gauti ati-1 
tinkamą darbą Valstybės de
partamente. Jis pralaimėjo rin-

reikalingo balsų Skaičiaus.
Dervinskis ilgus metus buvo Jinai privalo leisti žmonėms 

Atstovų Rūmų užsienio komite-i organizuoti komitetą, kuris 
to narys. Jis labai gerai infor- gelbėtų nukentėjusiems nuo 
muotas apie Sovietų įsiveržimą sikėsintojo. 
į Pabaltijo kraštus, į Lenkiją, 
Rumuniją, Ukrainą ir kitas! 
Ryrtų Europos vietas.

Manoma, kad Dervinskis ga
lės gražiai sugyventi su George 
Shultz, nes jis ne visuomet pri-j 
tarė buvusio 
politikai.

Dervinskis pareiškė, kadt jis 
nenorėtų išvažiuoti iŠ Washing
ton©. Jam patiktų toks darbas, i 
kuris leistų į am gyventi sos
tinėje.

ROMA, Italija. — šveicarų 
su

laukęs 77 metų, atvažiavo į Ro
mą pasimatyti ir pasikalbėti su 
popiežiumi Jonu Pauliu II.

Arkivyskupas Lefebvre pro
testavo prieš Antrąjį Vatikano 
suvažiavimą, kuriame buvo leis
ta laikyti mišias ne tik lotymų, 

Į bet ir kitomis, tikintiems su
prantamomis kalbomis. 1976 
melais popiežius Paulius IV sus
pendavo arkivysk. Lefebvrę už 
nepaprastai griežtą opoziciją 
Vatikano nutarimams. Arkivys
kupas Lefebvre šventino kuni
gus, kurie sutiko mišias laikyti 
tiktai lolvnu kalba.

Tuo tarpu dar nežinia, ar po
piežius Jonas Paulius II sutiks 
priimti atvažiavusį 77 metų ar
kivyskupą, bet manoma, kad jis 
atvažiavusį maištininką priims. 
Jis apramino kunigą Kongą, 
patars aprimti ir arkivyskupą 
Lefebvre.

Paaiškėjo, kad Libano šiau 
rėje, netoli Tripoli miesto, yra Į 1 
didelė stovykla žmonėms lai j 
kyti. Kovų metu ten buvo lai 

’ komPpalys libaniečiai, bet da
bartiniu melu ji stovi tuščia Į 
Ten galėtų apsigyventi visi pa
lestiniečiai, dabartiniu metu lai 
komi izraelitų apsuptame vaka 
rų Beirute.

Prezidentas patarė arabam: 
! įtikinti Beirute apsuptus pales- 
j tiniečius galimai greičiau išsi 
i kelti į šiaurę. Prezidentas bijo, 
kad izraelitai, jei palestiniečiai 
ilgai visą reikalą vilkins, gali Į 
pulti Vakarų Beirutą ir išnai- Į 
kinti visus palestiniečius. Ypa 
tingai dabar, kai Amerika tyri 
nėja, ką izraelitai daro su Ame
rikos gamybos grupinių šrapne 
lių šoviniais, tai izraelitai gali 
įsiveržti į Beirutą ir išnaikinti 
ten esančius palestiniečius.

j Reikalas dar užsitęsia ir dėl 
to ,kad arabu vaMy!>es nori su- 

atstovų šaukti Įrasitarimą ir aptarti,

su
pa-.- 
pa-

RUSAI NELEGALIAI 
SPROGDINA BOMBAS

WASHINGTON, D.C. — 
vietų valdžia yra pasižadėjusi 

s^retoriamHaig I nesPro8din« net ir bandymams 
° i atominių bombų, bet Sovietų 

kariuomenės vadovybė jas tebe-

So-

— JAV ambasadorius išėjo iš 
sandinistų trijų metų sukaktu
vinio minėjimo, kai prezidentas 
Daniel Ortega pradėjo be pa
grindo kaltinti JAV vyriausybę.

— Jaruzelskis antradienį pra
nešė, kad jis rengiasi atšaukti 
karo stovio įstatymus ir paleisti 
iš kalėjimo didoką dalį suimtų 
darbininku.

— Jaruzclskio užsienio reika
lų ministers Czyzak buvo vie 
nai valandai nuskridęs į Castel- 
gandolfo ir paprašė popiežių at
skristi į Čenstakavą.

— Chicagos burmistrė tJane 
Byrne vetuos nutarimu pakelti 
algas miesto aMermanams net 
ir tuo atveju, jeigu alga butų 
pakelta ir jau

Turkų .vyriausybė rengiasi

sprogdina. Rusai mano, kad 
Amerika nieko nežino apie tuos 
nelegalius rusų sprogdinimus, 
bet Amerika turi galimybių už
registruoti kiekvieną atominės 
bombos sprogimą, žino kada ir 
kur vyko sprogimas.

Amerikos valdžios ; ‘ 
tarpe kyla mintis, ar verta tar
tis su 
minių 
rusai 
laužo 
mus.

Nėra kito kelio, kaip pradėti 
daryti naujus eksperimentus, 
kad Sovietų generolai ir kariuo
menės vadai pagalvotų apie rei
kalą sustabdyti atominių 
bu sproginėjimus.

rusais dėl liet kokios ato- 
ginklų kontrolės, kada 

taip be jokios atodairos 
jau pasirašytus susitari-

bom-

— Ari uro Cruz buvo 
ragvos valdžios karys, o 
pataria JAV valdžiai nebediioti 
jokios paramos dabartinei Nika
ragvos vyriausybei^ ? t

Nika- 
dabar

000

Manoma, kad popiežius 
dėto skris į Čenstakavą 
metų sukakčiai paminėti.

* Turkai neišleis be teismo 
nė vieno politiko, kuris sąmo
ningai laužė konstitucijos para
grafus.

Aldona Pankienė ir muz. Manigirdas Motekaitis atli.lca 
meninę programą Amerikos Lietuvių Tarybos Cicero 
skyriaus suruoštame komunistinės Rusijos vykdomo lie
tuvių tautos naikinimo ir masinių trėmimų minėjime 

19<S2 m. birželio mėn. 13 dieną. "

paleisti suimtuosius, kurie pri
sipažįsta prie padarytų klaidų ir 
konstitucijos laužymo. * *



TOKIOS TOKELĖS

ta draugija, kanos tikslas yra 
kontroliuoti valdžios sudėtį ir 
politiką. Iki devyniolikto šimt
mečio, partijos buvo pasmerk- 
ton nes bųyp gąlvojąmą, jog įcs 
grę*?ią vaistyti vieniam saų- 
gurųyi. Bet JAV patirtis ir pa
našių demokratijų pavyzdžiai 
įorodė, kad partijos gali veikti 
įnesdamos pakeitimus valdžio
je taikiais būdais, neturėdamos! 
jokio tikslo apversti nusistovė
jusią tvarką. Daug konkurenci
joje tarp savęs, partijos atlieka ‘ 
dąrbų, be kurie demokratija ne 
galėtų išsiląikyti. Partijas suor- 
gaąįzuoja žmones, pareuka as- 
mf^s valdžion, bando įgyti 
žrpoiųiį pasitiėjųną, kad patek 
tų ar ^išsilaikytų valdžioje. Par
tijos, kurios nepatenka val
džion, rengia naujus politinius 
planus, kad palenktų žmones 
savo pusėn.

Iš tiktųjų, šiąndįęn yra trys 
partijų sistemos. Dvipartinė si
stema, kur yra ryški JAV ir 
Didžioje Britanijoje, pasižymi 
viduįrk) keliu, nes viena partija 
yra labai panaši kitai. Mat, tik 
vienas kandidatas tegali laimė
ti. Ten, kur yra proporcinė rin
kimų sistema, kaip Vakarų 
Europoje, veikia daugiapartinė 
sistema. Gia yra didesnis ideo- 

įvairumas, nors prakti
koje valdžia yra sudaroma koa
liciniu pagrindu, kuris irgi yra 
vidurio ‘kelias. Trečioji sistema 
yra venapartinė, kaip kad yra 
Sovietų Sąjungoje ir jos sateli
tuose. Tai yra jau nedemokra
tiškas valdžios supratimas ir 
praktikavimas, tai yra šio šimt
mečio diktatūros klestėjimas.

PJrmų dviejų sistemų parti
jų išsigimimas veda į partines 
mašinas ir nesąžiningus bosus, 
tačiau trečioji sistema remiasi 
partine mašina ir diktatorium.

Jei pažvelgsime į modernios 
Lietuvos prisikėlimą į nepri
klausomą gyvesimą, tai surasi
me, jog to prisikėlimo pagrin
dai buvo mūsų politinių partijų 
bendradarbiavimas. Krikščio
nys demokratai, nors ir negavę 
absoliučios daugumos 1926 me
tų rinkimuose, galėjo sudaryti 
su kitais koalicinę valdžią. Ta
čiau jie rengėsi perversmui kat- 
tu su tautininkais prieš liaudi
ninkų — socialistų — mažumų 
sudarytų valdžią. Tautininkų 
valdoma Lietuva neišvirtų į mo
dernaus tipo diktatūrą, grei
čiau ji buvo filosofinė auto
kratija.

1941 metų tautos sukilimą bu
vo pasinešę sau nusidanginti 
krikščionys fašistai —frontinin
kai, bet okupantai vokiečiai 
jiems pastojo kelią. Išeivijoj tie 
patys frontininkai bando suar
dyti mūsų daugiau partinius vie 
net,us. kaip VLIKą, Tautos Fon
dą ir daugiau organizacinius jun 
ginius, kaip ALTtą ir Amerikos 
Rymo Katalikų Federaciją ir 
įvesti vienpartinę sistemą—fron 
tininkų pofiibiūrą ir Lietuvių

Beųdruomenės vienos ideologi
jos partiją.

Lietuvoje vokiečių okupaci
jos metais išrysėjo lietuvių tau
tos noras dirbti vieningai per 
tarppartinį vienetą VLIKą.VLI- 

;Kui pasitraukus į Vakarus nuo 
sovietų okupacijos, 1946 m. bir
želio mėnesį Lietuvoje buvo įs- 

Į teigtas Bendras Demokratinis 
I Pasipriešinimo Sąjūdis, kuris 
1 1949 m. vasario mėn. buvo per
organizuotas į Lietuvos Laisvės 
Kovų Sąjūdį, veikusį iki 1952 
metų. Šiandin Lietuvoje mūsų 
pogrindžio spauda atstovauja 
tautininkų, krikščionių demok
ratų, socia^stų, liaudininkų 
ideologijos. Pasigęstame ten fa
šistinės frontininkų pakraipos 
pogrindžio spaudos. Gal būt, 
fronjininkų fašistinės pakraipos 

► žmonėms pakanka komunistų 
diktatūrinės partijos.

Iševijoje lietuviai, nors gyven 
darni demokratiniuose kraštuo
se, dar žavisi frontininkų dikta
toriškom pretenzijom. Reikia 
prileistų jog frontininkai yra sa
votiškai užsimaskavę. Jie įeina 

.j VLIKą, nors bando jį griauti 
iš šalies. VLIKe frontininkų at
stovai vartoja visas parlamen- r*i j v - • A ,

| tarines priemones stabdyti veik 
lą. Tačiau savo Lietuvių Ben
druomenėj nėra jokios galimy
bės kitai nuomonei.
Tenka džiaugtis, kad mūsų par

tijos nesnaudžia ir veikia savo 
ideologijos plėtime bei bendra
darbiavime su kitomis partijo
mis dėl Lietuvos išlaisvinimo. 
Vienas iš tokių svarbių įvykių 
yra liaudininkų, varpininkų fi
listerių ir “Varpo” žurnalo rė- 
mėjų suvažiavimas, prasidedąs 
liepos mąn. 31 cį. TorontO/Lįe- 

■ tuvių Namuose ir baigtas'-• 
čo inėn. 1 d. Wasagoje: jį yra 
nukreiptas lietuvių sąmonin
gos išeivijos akys ir širdys. Lie
tuva irgi seks tą suvažiavimą. 
Apie suvažiavimą smulkesnės 
informacijos yra skelbiamos laik 
laščiuose. Jas galima gauti ir 
pas rengimo komisijos pirm. L. 
Girinį - Norvaišą, 75 Graydon 
Hall Dr. 2507, Don Mills, Onta- 

f rio, M3A 3M5. Telefonas 416 — 
447-1128.

Dr. Vincas Kudirka ir Varpas 
yra lietuviškos demokratijos 
pradžia. Liaudininkų partija, 
turėjusi tautoje didelį pritari
mą. nėra susitepusi jokiomis 
diktatūrinėmis avantiūromis.Bū- 
dama tarp socializmo, kuris 

. skelbta gamybos pramonių ko
lektyvinį valdymą,ir sindikaliz- 
to, kuris skelbia gamybos prie
monių kolektyvinį decent rali- 

, zuotą* valdymą, liaudininkų par
tija gina piliečio tautines ir eko
nomines teises. Jei Solidarumas 
atsirastų Lietuvoje, tai jis tebū- 

, tų tik kitas vardas mūsų liau
dininkų partijai. Jei pab mūsų 
krikščionis demokratus ir tauti
ninkus valstybės funkcijų teo-' 
rija įvairuoja nuo individuali
stinio kapitalizmo ligi pragma-

mokiniai.Lietuvoje gyvenantieji Tauragės Mokytoji? seminarijos buvę mokytojai ir 
Nuotrauka 1981 metų tauragiškių tradicinio suvažiavimo Vilniuje proga. Pirmoje eilėje 

' iš kairės j dešinę: Jonušis Alfonsas,- Kondra Laite Genė,, Norkeviėiūtė Juzė, Jaudžemaitė
Elena, Bacevičiūtė Juzė, Berlinskytė Evelina, Bielskytė ?, Urbutytė Paulina, Prūsaitytė 
Koste, Miėiūlis Juozas (buvęs seminarijos inspektorius), Makarąitė Autose, Sabaliauskai
tė Marytė, Stankevičiūtė Ona (buv. seminarijos sekretorė), Burbaitė Adelė. Antroje 
eilėje, iš kairės j ckšinę: Būda (vardas nepažymėtas), Varanka Vytautas (buv. Semina
rijos piešimo mokyt.), Uogintas Vytautas (Pedagoginio Instituto direktorius Vilniuje), 
Budelskytė Mikasė, Liėtuvininkaitė (vardas nepažymėtas), Petrauskaitė Regina, Žebelys 
Izidorius, Neatpažintas, Balčiūnaitė Jane, Urbutis Mykolas (Tauragės gimnazijos auk

lėtinis),, Saukevičiūtė Joana, Butkevičius (Saukevičiūtės vyras).

JURGIS JALINSKAS

SPAUDOS PABIROS
Atsiminiu žiupsnelis apie Tauragės Mokytojų 

, seminariją, mokytoju^ ir mokinius
(Tęsinys) skaičius negu Lietuvoje, likusių.

FroJ ek. Joroą Matwaj. K. 
AlišątBko straipsnyje minimas 
kaip viesaą te str, šaltinių Šau- 
hų Sąjungos kūrėju aiškiai lai- ■

> ko Pūftvį:
y UA» Žmuidzinavičiaus liudiji- 
i mu. Pūtvis apie ginkluotą drau- 
' giją kalbėjęs dar birželio pra- 
1 džioje (tuomet abu gyveno Kę- 
i stačio gatvėj). Rūpinęsis net įs- 
1 tatus pagaminti. Kad tai tiesa, 
į patvirtina Emilija Pūtvienė. Bir 
I želio pradžioje savo vyrą ji pali- 
I kusi Kaune iš dalies dėlto, k^d 
j grįžęs į dvarą neorganizuotų 

partizanų. O tai, girdi, buvę pa
vojinga, kadangi Panevėžyj tap 
beorganizuodamas žuvęs advo
katas Valiukas. Savo ruožtu šią 
žinią patvirtina patsai Pūtvis,

I kai jis prašo (VII. 10) kad žmo- 
į na nepyktų, jei jie Kaune suor- 
I ganizavę “partizanų kuopą”įTai 
' gi išeina, jog Pūtvis ginkluotais 
Į būriais sielojosi jau tuomet, kąi 

Spaudos Biure tam pačiam rei
kalui .buvo žengiama pirmieji 
žingsniai. Be tų, visai neprikląu 
somai, jis pradėjo kurti savišką 
ginklo draugiją. Pagaliau, Pūt
vis su ginklu buvo nuo seno su
pratęs. Ir šiandien yra likę su- 
dvare paties velionio vartotų 

i įvairių ginklų.. Prano Martinai- 
Į čio liudijimu, Sąjungos steigi- 
I mo metu jis pirmas pradėjęs 
! nešioti revolverį prie diržo.Dėl- 
i to visai teisingai ir pelningai 
į Vladas Pūtvs mūsų vadinamas 

Šaulių Sąjungos kūrėju”.
j (Jonas Matusas, šaulių Sąjun- 

' j. gos istorija, p. p,. 6-7}.
moksleivių skaičius yra gerokai " Prie J. Matuso teksto reikia 
praretėjęs — vJęni mirė, kiti dar pridėti, gog birželio pra- 

= žuvo įvairiose aplinkybėse arba ' džioj pirmiejn Šaulių S-gos įsta- 
1 Sibiro tremtyje, žvelgiant į te- 'tai, kaip anksčiau matėme, bu- 
. besančių veidus, matome juose vo jau paruošti, o jie buvo pra- 
atgyventų metų pėdsakus, is dėti ruošti 1919 m. pavasarį pa
kurtų nelengva atpažinti buvu- ’ gal Pūtvio idėjas bei. nurody- 
sius Tauragės seminarijos jau-

Dabartinėje Lietuvoje yra U-.. . _ . l r rT . . t- , ,! m . i krašto Tauragės mokytoju sekės, palyginti, kuklus Tauragės . .. i i • - -~ . . .. . . . minamos moksleiviai,mokytojų seminarijos buvusių į.
mokytoju ir mokiniu skaičius.; _ . ..
.. ; ; , . w v . ; esantis Tauragės seminarijosJie, tarytum buvę vienos seimos Į J
nariai, kasmet susirenka gegu
žės mėn. 31 d. bendram pobū
viui. Tai Vilniuje (žr. čia tal
pinamą nuotrauką), tai kitoje j 
Lietuvos vietovėje.

Dauguma buvusių Tauragės! 
seminarijos mokytojų ir moks-! 
leivių, prieš savo valią, yra išsi-| 
blaškę po visus pasaulio kraš- j 
tus: Australiją, Pietų Ameriką, 
Kanadą, USA, o daugiausia po 
Vakarų Vokietiją, čia, kaip ir 
okupuotoje Lietuvoje, buvę Tau
ragės seminaristai susirenka | 
tarpusavio pasidraugavimui bei į j 
pasižmonėjimui. J u ten, V. Vo
kietijoj, atrodo, yra didesnis

Jų dauguma yra buvę Klaipėdos miolius. Vienok, i tuos jaunuo- ’
liūs žvelgiant dabartinėmis ma
no amžiaus akimis, norisi pasi-

Ir Lietuvoje iikęj>, ir išeivijoje naudoti poeto Bernardo Braz
džionio parašytais posmais:

“Mūsų gyvenimas, kaip samanė bitelė, 
Vėlyvą vakarą į avilį parskris.
Jau bus daina nutilusi, jau bus gražiai pašalę — 
Kaip Dievo mintys susirinksim pas duris.

. . /Pas ugnį tolimą regėsim taip save susėdusius,
Iš siluetų pastatysim sau tėvų gūžtelės žuvusius namus, 
Lig paskutinio saules spindulio žydės ten aukso vynuogių žiedas 
Ir nuomete baltam pirmoji mūsų meilė eis pro mus...”

Jurgis Jalinskas

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI

Vladas rotvis

tinio kolektyvizmo (kas iš tik
rųjų buvo mūsų žemės refor
ma), tai pas liaudininkus teori
ja yra aiški —visas dėmesys yra 
skirtas piliečio gerbūviui. Tegul 
jaunimas Įsisąmonina į liaudi
ninkų idealų demokratiškumą ir 
socialinį bei ekonominį pažan
gumą.

Juozas Nendriūnas

į

MOKĖT

ku. sumanytoju, įkūrėju, ideo
logu ię pirmuoju vadu.

intencijos bet ku- 
rįuQ būdu pritemdyti Mato Šal
čiau šviesų atmmirną ar suma
žini jo (ir taip pat jo baidra- 
dkrhių iŠ Spaudos Biuro) ne- 
abejotinai didelius nuopelnus 
Šaulių S-gos kūrime ir jau at
kurtosios darbe. Taip pat ne
bandau neigti fakto, kad M. Šal
čius įsteigė Kauno partizanų bū- 
rįJPrieangai, ėsu įsitikinęs, jog 
Šalčius tuo įsteigimu — kaip 
ir kiti panašių būrių steigėjai 
įvairiose Lietuvos vietovėse — 
sau užsipelnė garbingą ir ne
mirtingą vieną nepriklausomos 
Lietuvos istorijoje. Visa tai 

pilnai pripažįstama, norė
čiau pabrėžti, jog M. Šučius 
— kaip ir kitų vietovių partiza
ninių vienetų steigėjas — buvo 
ne Liętuvoą šaulių Sąjungos, 

i bet lokalinio ir laikino pobūdžio 
i — nors ir labai garbingo — vie- 
e ųeto įkūrėjas.

(Bus daugiau)

Pavergtoj Lietuvai
PAVOGĖ TŪKSTANTĮ 

AUTOMOBltlŲ

G. čerkesątė, autoinspekcijos 
darbuotoja, Valstiečių Laikraš
tyje rašo: ....

— Dažnam nė motais, jog la- 
. biausiai reikia sergėti savo au
tomobilį nuo blogos valios žmo
gaus —prityrusio vagies ar chu
ligano pasivažinėtojo. Dažnas nė 

J neįtaria, kad kasmet mūsų res
publikoje pavagiamą jįei nuva- 
žuojama apie tūkstanti ąutoma- 
šįnii b^i .^ndtociklų, kurių dau-

: gujęaš^— asmeniniai.
Taigi nepalikiuie?*;?^gesniam 

laikui automašinos -^ priežiū
ros, ypač/nAo^fe^ąy^tbse.Saū- 
giausią automobilį laikyti gara- . 
že arba apmokomoje stovėjime 
aikštėje. Nedelsdami ./įsirenkite 

' vairo, sankabos ir stabdžių pe- 
' dalių užraktus, degimo sistemos 
išjungiklius, garsinę signalizaci
ją ir pan. Nelaikykite automo
bilio, neužrakinę durų ar su at-

mus.. ’ : < .• ; ? '
Peržiurėjuje pagrindinius Ue 

tu vos Šaulių Sąjungos įkūrimą 
liečiančius čia jau paminėtus 
tus arba dar minėsimus faktus 
bei medžiagą (įskaitant mano 
pasikalbėjimus su pačių Vladu

* Pūtvių šiuo kLusįmu) negalima 
sutikti su tvirtinimu, kad Pūt
vis savo šaubškam darbe buvo 
tiktai Šauliu S-gos sumanyto
jo bei pradininko Mato šalčiaus 
darbo tęsėjas ir plėtotėj a s. Toks 
tvirtinimas prieštarautų 'tikro-į arba dureles, apie tai skubiai 
vei. Tikrovėje Vlada Pųtvis bu
vo ir turi būti laikomas Lietu
vos Šaulių Sąjungos pradiniu- inspekcijai.

Pastebėję- įtartinus asmenis, 
r besistengiančius išlaužti auto
mobilio šoninę trikampį langelį

I

I

t

I
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ė

i
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(A. Vienuolis-Žukauskas, pri
siminimai apie Vladą Pūtvį, ci
tuoti J. Matuso S. S-gos istori
joje^ p. 6).

Vladui Pūtviui ir jo bendra
darbiams suėjus į kontaktą su 
Spaudos darbuotojais, M. šal- 
čiaum, A Vienuoliu -Žukausku 
ir kitais prasidėjo antroji Lie
tuvos Šaulių Sąjungos kūrimo 
stadija. Kadangi apie šią stadiją 
ir nepriklausomos Lietuvos, ir 
tremties spaudoje puslapiuose 
teko skaityti Įvairiu netikslu
mų. turiu apie tai šiek tiek iš- 

. samiau pasisakyti ir atitaisyti 
bent pačias pagrindines klai
das.

Liet. Enciklopedijos XXIX to
me K. Ališauskas rašo:

“Šaulių sąjungos pradininkas 
bei sumanytojas buvo Matas 
šalčius, ją tuoj parėmęs kūrė, 

. spietė ir pagrindus nustatė VIa 
Jas Putvinskis drąuge sų MSal- 

. čiumi, R. Skipičiu. A Vienuo
lių - Žukauskų. F. Kirša. AKli- 
mu, M-Žvirėnu, Petru Šalčiumi 
T. Ivanausku, A. Žmuidzinavi- 

r fium, R Sruoga, R Kočfatčiu. 
i M. Milkevičium, V. Sidzikaus
ku,. V. Stanišausku, P. Šližiu ir 
kt.” {

praneškite artimiausiam vidaus 
reikalų skyriui arba valstybinei

K. Uw. M.SFXW* *
Sylvia X. Lowe, a member of the National Home

League, te Floor Fashion Specialist, GAF Corporation, į

The ’Great Room’ Latest Trend In Interiors (

(sXuts5j>

Ir mes nuėjome pas Pūtvius. 
Gyveno tada Pūtvis Donelai
čio g. 13 nr. Tai, apiei ką mes 
pradėjome svajotu pasirodė čia, 
^itūoee namuose. Pūtvių šeinu> 
je, šaulių idėja * jau buvo įsikū
nijusi ir susidėjo iš visos Put- 
vių šeimos iri jo giminių: p. p. 
Kodačių. Žmudziriavicių ir kf 
tųį Pūtvių bute radome mes

’ jau ir amunicijos sandėliuką, 
supirktą iš vokiečių kareivių 
kareiviu, šautuvų, durtuvų, šo
viniu, veršiniukų be diržų ir t 
t. Velioniės sūnūs čia pat valė 
šautuvus, o jot diĄterys prista- 
virtėjo prie vęrš>nfttkių. vietojf 
atpjautu odinių diržų. — storus 
drobinius. Pasirodo, Žemaičiuo
se Pūtvių turėta tikra organi
zacija, kuri supirkinėjo iš besi
traukiančių vokiečių ginklus.’'

(LE XXIX, p. 375).
Iš šių žodžių susidaro įspūdis 

kad tikrasis Šaulių Sąjungos 
įkūrėjas yra Matas šaulčius, o 
Vladas Pūtvis — tik jo sumany
mo tęsėjas bei tobulinto  jas.

Tąpa pačiom Enciplope- 
tome apie Xlatą Šalčių ra

šydamas A Merkelis rašo žy
miai atsargiau" “šalčius, Matas, 
vienas iš Lietuvos šaulių s-gos 
organizatorių ir vadų...”

(LS XXIX, p. 311).

Wallą between 
Ule home began to disappear 
tn tbe early ISSG'ą wheft the 
•o-caHed "open fkior plan” 
Įh interior* enjoyed great 
popularity^ An acceleration 
of home building wm caused 
t^y returning veteruot o£ World
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TU, DRUNGELI, GRAJYK...
Seniausiai svietas šneka, kad 

“Draugo” Drungelis į
raudonlige sergančių žmonių 
laikraščius. Tokių laikraščių ne
skaitau, o tavo raštų “Drauge”, 
sūneli, irgi neskaičiau. Pasižiū
rėjau, kad maišai bendruomenę 
su salvadorais, kaip tas šoliū- 
nelis Dainavą su Alabama, tai 
sakau, padėsiu į šoną kitam kar
tui. Vistiek čia nieko nesuprasi. 
Kaip būtų, jei kas pradėtų ra
šyti apie silkę ir uknolį? Kaip 
tu tuos dalykus suvesi į krūvą? 
Kas niekus skaitys, suimti?

Būčiau, musėk, tų tavo raši
nių ir nebeprisiruošusi bepaimti 
į rankas, jei ne ta mano draugė, 
ta tokia kvakė Barbora. Ji man 
pradėjo kvakėti, kad esąs toks ’ 
laikraštis, kur šunys rašo. Bene 
galva perkalto,, sakau. Šuo nie
kad neišmoks rašyti ir joks gy
vulėlis nepavirs į žmogų. Gyvu
lėlis bus toks, kokiu jį Dievas 
sutvėrė, žmogus tai gali į gy
vulį pasiversti. Ale jei jau kas 
nusileido iki žemesnio sutvėri
mo, tai jis nedoras. Nedori ir 
jo raštai.

Kai tą pasakiau, tai Barbora 
supyko ir atnešė man tą laikraš
tį su nupieštu, šuniu. Ir dar to
kią mokslininkų knygą atnešė. 
“Vot,_ matai, čia rašo mano 
anūkas, ir šunys, ir “Draugo” 
Dranga, ir visokie mokslinin
kai”, — sako.

Jos anūką pažįstu nuo do lai
ko/ kai dar paykį čiulpė. Tas 
vaikelis yra smarkiai trenktas.- 
Visas svietas tą žino. Jis priklau- 
sb tokiai Santvaro Šviesai; kuri 
rbngia čekistų atsiųstų bobikių 
parodas. Buvau tose parodose. 
Bobikės rodo bažnyčias ir rėkia, 
kaip tas “Draugo” Kviklelis, kad 
dabar bažnyčių daugiau, kaip 
pirma. Lietuviai komunistai 
kalbą rožančių ir ruskių visai 
nebiją. Jie esą tokie geri, tokie 
rįtriptąU, tokie gražūs, kaip avi
nėliai nekalčiausL _ . - .

Prasti • poipęriai, sūnau. Tik
rai radau tave tame šunų laik
raštyje, o mokslininkų knygoje 
parašyta, Ikad tu irgi priklausai 
prie tos Santvaro šviesos. Per
skaičiau kv tuos tavo raštus 
“Drauge”;

Pasakyk tu man, sūnau, kas 
per paukštis, yra. kalbos filoso
fija? Tokio mokslo savo amžiu
je negirdėjau. Ar, tatai, tas 
mokslas yra, kuris gali suvesti 
bendruomenę su salvadorais? 
Arba -silkę Jsu uknoliu? Toje 
mokslininkų knygoje ir ameri
koniškai parašyta apie tave. Dėl 
ko amerikonams neparašei, kad 
e‘si kalbos filosofas, o tik fifo- 
sofas? Neparašei ir to,, kad rašai 
į/laikraštį, kur ir šunys rašo. 
Neparašei nė apie Santvaro

į
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JADVYGA PAUKŠTIENĖ
■*_.

Kauno senamiestis (Tapyba

šviesą. Reikėjo, vaikeli, ir 
aniems duoti žinoti, kokių moks
lų ir dyvų žino lietuviai j

Radau .toje knygoje ir Bar
boros anūko drafugą, kuris 
mokslus ėjęs Šveicarijoje. Di- * 
dzini gerai, ale kad tais metais 
kažkas jį sutiko besitrainiojan-į 
Vilniuje apie Kapsuką. Ar tik 
pagal kalbos filosofijas nesusi-! 
maišė Kapsukas su Šveicarija?

Vaikeli, mieliausias vaikeli! 
Ko tu tik neprisapaliojai tame 

‘“Drauge”! Je, okupantą tu pa
keiki, bet vis nori išraityti, kad 
lietuvis komunistas yra geras. 
Pagal tavo kalbos filosofijas iš
rodo, kad pats komunizmas nėra 
blogas daiktas, tik lietuviai jį 
turėtų perimti. Eik tu, eik tu, 
paklydęs paukšti! Pasižiūrėk į
lenkų Jaruzelskį, jei galvelėj 
apsisuko. Kas daugiausia savuo- ’ su laikraščiu, kur pasivertę į 
sius ėda, kad ne savieji?

Komunizmas, vaikeli, yra kaip mergelė jau yra čia. Matai, ne- 
la pasileidusi moteriškė, kuri tikėjo uždangos griauti. Lietu- 
gražiai nusitepa veidą, meiliai t viai jaruzelskiai saugo, kad Jur- 
nusišypso ir apgauna žlibą se-1 gutienė su mergele nepralįstų 
miką. Kai žlibas česnako kva- ? pas vyrą. Tai kam tu, sūneli, 
pelis atsiranda ubagyne, tai jis t bumą aušini? Tavo visi draugai 
pamato tikrą paleistuvės veidą, t praeina. Ko dar nori? Ar nori, 
ale ką jau bepadarysi būdamas kad koks lietuvis čekistų gene- 
ubagyne ir paskutines kelneles j rolas atžygiuotų su raudonai- 
prakirtęs. ... * v. —

Taip daro ir lietuviškieji ja-į 
ruzelskiai, j 
šypsosi, jus mokslininnkais va-j dėtį. jei nebūtum, prie tų suk- 
dina, duoda žuvies f 
šnąpše, tik darykit, ką liepia. 
Ardyki t viską, ką gero lietuviai 
yta padarę. Kai būsit viską su
griovę, anie gaus iš maskviniu : 
medalikus, o jums įspirs į nu
garos galą, sūneli. Tikrus moks- 
linninkus jie Nemunėlyje skan
dina.

Tu, dobilėli, sakai, kad Ame
rikos lietuviai nė vieno kalinio 
per metus neišvaduoja. O dėl ko 
judussū Barboros anūku to ne- 
padarot? Tu sakai, kad reikia 
griauti geležinę uždangą. O kam

| šunis rašo. Tamošėlio pati ir

I siais ir užneštų suskį?
- - v - j Kitur, sūneli, sakai, kad Ame-
sūnuti. Jie meiliai j nka neturi į kalėjimus sukčius

ikrų su ' £įų pridėjęs ir balsų klastoto-
jus, tai nebūčiau supratusi ką 
tu čia vepelioji. Ale tas išdavė 
tavo didelę baimę. Matytis, esi 
nagelius prikišęs prie fronto 
bendruomenės rinkimų. Dėl to, 
vaikuti, ramiai mrėgbk. Ameri
ka yra didelė. Su tokiais maša- 
lėliais neterliosis. 0 įąi kas pra
dėtų kabinėtis, pas^^k^Ukad 
per rinkimus buvot 
to, tai ir atstos.

Kai jau įsišnekę j ova dpie tą 
bendruomenę, tai vėl prieisiva 
prie gyvulėlių, kur, sako, iš-

ČEKŲ ŽVALGYBA PRISIMENA
mijo* kareiviai. -

Į tai Cicajev’as nieko neatšau
kė ir išėjo užsigavęs.

Baigiantis 1913 metams, ka
da Bcneš lankėsi Maskvoje, So
vietų kariuomenė buvo prie 
Rostow’o. Mes tuo laiku pajėgė
me įrengti keletą gerų slaptų 
radijo kontaktų Bohemijoje, 
Moravijoje ir Slovakijoje. Gau
davome gerų politinių ir karinių 
žinių. Vienų dieną, vos grįžus 
prez. Beneš, Cicajev’as atvyko 
pas mane ir reikalavo savo vir
šininkų vardu, visų -techniškų 
datų, kurios suvestų rusus tie
siogiai su mūsų šaltiniais Čeko
slovakijoje.

Aš buvau tuo taip nustebin
tas, kad keletą momentų nega
lėjau žodžio pratarti. Pagaliau 
atsakiau, kad tai ne rtuo manęs 
priklauso. Reikia atsiklausti 
prez. B’eneš’o. ,

Painformuotas Beneš’as pri
tarė pasiūlymą atmesti, ką aš ir 
padariau, teisindamasis, kad pęrį 
daug “techniškų kliūčių”. Cica- . 
jev’asw kreipėsi tiesiogiai ir f 
BėnSš’ą? į.
: Tas incidentas aiškiai ^parodė, 
ko ’ mes galėjome - susilaukti įiš 
Sovietų, šiems karą laimėjus”, 
— rašė generolas Moravec.

(Tęsinys)
— Na, tai Skoda būjtų verta 

20,0(K), — atsakė Cicajev’as.
Veltui aiškinau, kad šitoks 

nuostolis būtų nepakeliamas
’mūsų tautai, kad vokiečiai tyčia 
! sunaikinimui pasirenka geriau

sius mūsų žmones. Cicajev’as 
atrėmė, kad agrikultūros refor
mos Sovietų Sąjungai kainavo 
keletą milijonų gyvybių ir kad 
dabartinis karas iki dabar kai
navo dar tiek pat gyvybių. Ką 
reiškia, anot jo, 20,000 žmonių 
tokių dimensijų imtynėse?

Galų gale paklausiau Cica- 
jev’o, kodėl gi Sovietų pogrindis 
neįvykdo panašių sabotažų, kaip 
jis kad siūlė man ginklų fabri
kuose Odessoje, Juodosios Jū
ros uoste, kuris tuo metu buvo 
vokiečių okupuotas. Aš jam pri- 

_ miniau, kad man yra žinoma,
zelskius, jaruzelskiai laiko už jog Odessoje Sovietų inžinieriai 
gerklės Santvaro šviesą, o Sant-į jr darbinninkai taip pat kruopš- 
varo šviesa — fronto bendruo- įjaj darbuojasi, prižiūrimi Ges- 
menę. į tapo, gamindami ginklus, ku-

Matai, vaikeli, Amerika di- nais nužudomi Raudonosios Ar- 
džiai rūpinasi žmonių sveikata,! 
o ligų yra ir čia: serga žmone-j 
liai nuo persivalgymo, nuo šnap-| 
šės, nuo kanapių. Tie visi tavo 
sėbrai dar sėja raudonligės bak
terijas. Amerikai raudonligės 
tiek bereikia, kiek ubagui pa
nos. Ana gali pasakyti liautis.

dvare buvo pasamdytas toks gerklės pavergtos Lietuvos jaru- 
vaikelis. Jei karalaitis ką nega
rsi padarydavo, tai dvaras pėrė 
tą vaikelį.

Yra toks geras žmogus Lau
kaitis. Jis augino šimtų šimtus 
vištelių ir iš to vertėsi. Tą Lau
kaitį pritraukė fronto bendruo
menė. Višta ne tokia gudri, 
kaip šunelis, į laikraštį nepara
šys, ale fronto advokatai būtų 
išmokinę užpildyti balsavimo 
lapelius. Bet kur tų tokį dalyką 
padarysi. Tai anie išmokino patį 
Laukaitį per radijušą paskaityti, 
ir pasirašyti ant jų poperių.

Frontas jam davė darbą tokį, 
kaip tam karaliaus dvaro vaike
liui? Kai ponai ką negerai pa
darys, tai perti gaus Laukaitis, 
o anie pasitrauks į užpakalį. Tas 
geras žmogus gavo Višteles iš- ■ 
piauti, o nebėra laiko lesinti. 
Sako, fronto bendruomenė ir ki
tuose mieštuose turi vaĮŽelius^ 
paskirtus pėrimui. H

A > Taigi, sūneli, dėl tos ben^rtio^ 
jrięnės. tu perdaug nebijok. Ęfž- 
gai, kad esi’ susipynęs su ta. 
Santvaro šviesa ir šuniniu laik-; 
rašei u. Tie vaikelių pėrimui ne-

j kuolo. Nenusimink. Noriu tau 
i padėti, paukšteli. Mesk tas kal
bos filosofijas. Mesk tas šviesas. 
ALstok nuo draugų, ..kurie nori 
j gyvulėlius pasiversti, žmonės 
sako, kad moki grajyti. Sako,

kaip Australija kad pasakė. Ant<Dru^a duoda. ,į pianiną, kad 
Vien f«vA laikraščiu nali lienti SVletas soka 1 viršŲ- Tai Serai

tau to . reikia, sūnutt? čekistai j moksta rašyti. Ar esi skaitęs M
ir tos Santvaro šyiesos’ bobikės | kią gražią knygą;apie princą, ir turi. Atsakys patys. Juk visi ži-
atlenda ir per geležinę uždan
gą. Dėl jų nereikėjo demonst
ruoti, nei prezidentui rašyti.- 
Anos ir dabar siuva ten ir at
gal. Visi ■ raudoni sėbrai, kur- 
“Drauge” ūžė, eina kiaurai per 
uždangą. Tie čekistų atsiųsti, 
mokytojai, kurie išmokino bend- 
ruomenę1 pakėltkojus šokti ir 
vaikeliams užvilko rusiškas va-- 
tinkas, kurie mergelėms lietu
vaitėms užmovė kirkyzių puo
dus ant galvų,.kur kumelių pie
ną raugina, tie atėjo per uždan
gą. Sugrįžę jie gavo medalikus 
iš Kosigyno su Bražnevu. Tarno- ! 
sėlis atsirado per uždangą. Jo 
draugai norėjo į tą VLIKą įsta
tyti. Kai neišėjo, tai Tamošėlis 
susinešė su Santvaro šviesa ir i
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elgetą? Ten rašof‘ kad karaliaus no, kad maskviniai laiko už pasakė; turkas, pamautas ant

visų tavo laikraščių gali liepti j 
uždėti užrašą, kad kenkia žmo
nių. sveikatai, kaip ant tabokės. 
Už tas bakterijas gali ir Laukai
tis gauti į kailį.

Australijos lituviai išsišaukė 
daktarą iš Amerikos, o kur tu, 
vargdieni, pagalbos šaukiesi, kad j Pavergtųjų Tautų savaitę/ Gal 
jūs pasivertę.} šunis tą dakta- būtum spėjęs išmokti. Jei būtu- 
rą" aplojai? -iKas tau nelaimėje] me nesuradę . būgnamusio, tai 
padės, paklydus paukšti?

Je, sūnau, visi tavo raštai ro
do, kad kenti -baimę, o teisinies 
k teisinies. Kaltini kitus ir kai- klausti? Aha, ar pasitaiko kar
tini. Junti negerai darąs, naba- tais šnapšės užgerti, ar kanapės 
gėh

“Nėra padėties be išeities” — duok Dieve, tai išgerk batvinių

grajiji, sūneli. Grajus ir yra 
tam, kad žmones keltų į viršų. 
Kai jau natas permanai, tai gal 
ir Jonušo maršus galėtum iš
pūsti ant triūbos?

Nepagalvojau parašyti prieš.

’ Sovietų ' Krašto apsaugos 
ministeris Ustinovas .pareiškė, 
kad Sovietu karinė technika vi-

*■ f 1

są laiką tobulinama, nes “Vaka
rų grėsmė vis didėjanti”. J n

• * &

Aleksas Ambrose,
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, ; ; Minkšti viršeliai. ”, Kaina $15.

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

i Inž. UODAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

c

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 kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.
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gal iš bėdos aš pati., . A, tai Pi
kasas butų pašokęs pakeltkojj!

Ką aš čia dar norėjau pa-

užtraukti?' Jei pasitaikytu, ;ne-

raugalo, ar silkių rašalo, šir
džiai nušveisti, ir gulk į lovų 
galvą .apsirišęs. Neimk j rankas 
pieštuko, o užvis neik nė iš tolo 
prie telefono. Gulėk ramiai kol 
nuodas išeis. Atsikėlęs stok prie 
triūbos. Grajyk. Gal it tą frontą 
išgelbės!, o anie' tiek bepadai- 
nuoja ir tiek bepągroja, kiek 
čekistų atsiųsti mokytojai iš
mokina.

Dieve padėk, sūnau.
Senelė su lazdele

— Prez. Reagarfo administra
cijos aukštas pareigūnas įspėjo, 
kad iškilusieji nesutarimai dėl 
sovietinio dujotiekio, gali 'pa
kenkti būsimajai šį rudenį kon
ferencijai, kurioje bus svarsto
mi pasaulio prekybos ateities 
planai. -■ " ■ i . ‘ If IF®

—- Kinų Patriotinės Katalikų 
Sąjungos vicepirmininkas vysk. 
Yang Gaojian Vatikaną pavadi
no • kolonializmo įrankiu ir pa- “' 
reiškė, kad Kinija ir toliau savo” 
religinius reikalus tvarkys ne- 
priklausomai. .

— Libano kare Izraelio ame
rikiečių gamybos riaikiutuvąi 
F-15 ir F-16 pąs|rod£ pranašes
ni už Sirijos Sovietų gamybos 
Mig-23. Laike pirmųjų trijų sa
vaičių 81 Sirijos lėktuvas buvo 
sunaikintas, o Izraelis neteko 
tik vieno. ‘

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, Heturią literatūros, meno .Jį, mnindtj 

1954. m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vines 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio®, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V» 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis tf 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kažubos, A. Rūkžtelės ir A. Varnu 
kūrybos poveikiais. 365 pusL knyga kainuoja tik 83.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* Ir to- 
tinlp Jokip pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
iventes bei Jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainpojau
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenfanli 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 82.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy*
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožu aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapiu knyga 
parduodam* tik už 81, ; l

’• Liktu VlšKASIS PAMARYS, Henriko Totno-Tamalausks 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės h 
Labguvos apskričiu duomenimis. Aprsiymaf Jdomfls kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodame 
ritovardHu pavadinimai Ir jp vertiniai J vokleSą kaThą Labai 
naudingoje 335 pusi knygoje yra Rytprflshj žemėlapis. Kaina M.

> KA EAUMIS L1MR, raiytojc* Petronėlės Drlntaftės attfr 
minimal ir mlntyi apie »amenta Ir rietas neprfk. Lietuvoje Ir ptr. 
maistais bolierikq okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui, 
bet kainuoja tik S3. I*

• JuLTUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius nesupras
tas Ir klaidinga! interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik M 
Jurgio Jalinską knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir pos» 
sija. Dabar būtu jf galima pavadinti kovotoju ui žmogaus tebea. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapiu, kainuoja M.

V BATTRTN1S NOVELtS, M. Eorfenko kūryba, 1. Vahdas 
vertimas. JOS pri. knygoje yra 40 sąmojingu novatlu. Kaina M,

Knygos gaunamo! NanJIencae, 17T9 So. EalsSed St. Chletgaų
IE KNM. I tėra fra a 4 psJtu, gckSsCJ Bolan
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Prieš porą savaičių rašiau 
“Naujienose”, kad V. Trumpa 
negali parašyti geros Lietuvos 
istorijos, kurią jam paveda pa
rašyti frontininkų bei šių laikų 
lietuvių bajorų Lietuvių ben
druomenės vadovybė.

Dabar tą savo pareiškimą mė
ginsiu atskirais istoriniais fak
tais pailiustruoti bei paremti, čia 
neminėsiu visų skriaudų, ku
rias V. Trumpa padaro Lietu
vos bei lietuvių tautos istorijai 
kituose savo rašiniuose, patai
kaudamas svetimiesiems, bet 
paminėsiu tik tas, kurias jis pa
darė savo straipsnyje “Lietuvos I niekuomet nevaldė lenkų že- 
XIX amž. istorijos modelio be- I mių, nes lenkai ligi 12 amž. pa
ieškant” (Metmenys, 1982, Nr. baigos gyveno kairėj pusėje Vy-

43).
Pačioje pradžioje V. Trumpa 

rašo:
“...tai senoji Lietuvos didžioji 
kunigaikštija su visomis jos gu
dų, ukrainiečių, rusų ir lenkų 
žemėmis? Ar etnografinė Lietu
va, kuri sudarė tik mažytę bu
vusios Lietuvos didžiosios kuni
gaikštijos šiaurvakarinę dalį, nė 
apimančią net visos Vilniaus gė- 
neralgubematūros teritorijos..?’.

Visų pirma tenka pažymėti, 
jog Lietuvos didžioji kunigaikš
tija, tiksliau būtų Lietuvos val
stybė ar net Lietuvos imperija.

taikos veiksnį, kad jos, pripažindamos reikšmingiau- : 
siu asmeninę žmogaus vertę, ją gerbia ir pripažįsta; 
visišką laisvę taikiam' politinės opozicijos pasireiš
kimui, tikėjimo laisvei ir visoms kitoms pagrindi
nėms žmogaus teisėms;

Kadangi Sovietų Sąjungos vyriausybė ir jos sa
telitinės jų pavergtuose kraštuose, jų sąmoningai ty
čiojasi ir trypia pagrindinius principus;

Kadangi Sovietų vyriausybė sulaužė Jungtinėms; _ .
Amerikos Valstybėms ir kitoms laisvoms tautoms iš-1torikas L- Weber (“Rolen 

• nur zwisehen Oder wad Weich- 
sel sassen”), ir kiti- Ir atvirkš
čiai, amžių bėgyje lenkai grobė

Ivanauskas "Vilniaus Vizija7’DaiLReaganas siekia pavergtų tautų laisvės
Amerikos Lietuvių ' Tarybos valdyba išvažiavo į 

Washingtona įtikinti Senato užsienio komiteto narius, 
administracijos pareigūnus ir Valstybės departamento 
atsakingus veikėjus, kad JAV Kongresas paskelbtų Lie
tuvos Laisvės Dieną, o visa trijulė, kelis kartus nuvažia
vusi į sostinę ir pasitarusi su paskirų valstijų atsakingais 
pareigūnais, pravedė Pavergtų Tautų Savaitę.

Vietoj vienos negausios lietuvių tautos laisvės die
nos, Kongreso atstovai įtikino dr. Pijų Grigaitį, redak
torių Leonardą Šimutį ir Miką Vaidylą, kad Sovietų Są
jungai bus pavojingesnė Pavergtų Tautų Savaitė, negu 
vien Lietuvių Laisvės Diena; -

Prezidentas Dwight D.-Eisenhoweris pasirašė abiejų 
Kongreso rūmų nutarimą trečią liepos mėnesio savaitę 
paskelbti Pavergtų Tautų Savaite, o prezidentas Ronald 
Reaganas praeitą7 penktadienį Baltuose'Rūmuose paverg
tų tautų atstovų akivaizdoje pasirašė.

Jeigu atsirastų bent vienas lietuvis, kuris drįstų 
tvirtinti, kad lietuvių tarpe Antrojo Pasaulinio karo me
tu. to karo eigoje ir karo pabaigoje buvo bent vienas lie
tuvis. kuris būtų aiškiau numatęs pavergtos Lietuvos 
padėtį ir lietuvių laisvės kovoje Amerikos svarbą, negu 
dr. Grigaitis ir red. Šimutis, tai prašome juos nurodyti.

Jiedu ne tik įtikino Senato užsienio komiteto narius, 
Atstovų Rūmų veikėjus, Valstybės departamento sekre-| 
torių John F. Dulles, bet ir tuometinį galingiausios pa
saulio valstybės prezidentą Eisenhoweri, kad reikia pri
imti įstatymą, pavadintą Pavergtų Tautų Savaite, jį pasi
rašyti ir paskelbti. Nėra nė vienos pasaulyje valstybės, 
kurioje grupė lietuvių būtų pajėgusi įtikinti parlamentą, 
komitetus, valstybės rinktus pareigūnus, krašto prezi
dentus pasmerkti mažesnių ar silpnesnių tautų pavergi
mą ir kviesti tas tautas kovon už savo krašto laisve ir 
gerbūvį.

Reikia neužmiršti, kad 1959 metais abiejų Kongreso, 
rūmų vienbalsiai priimta rezoliucija, be kitų dalykų, tu
rėjo tokias pagrindines mintis:

“Kadangi Jungtinių Tautų visuotinis susirinki- Pavergtų Tautų Savaitė ne šhltų barščių srėbimas, bet 
mas kreipėsi į kiekvieną tautą, kaip į svarbiausią rimtas darbas.

kilmingai duotus savo pažadus, kad ji pagrobtose ša 
lyse leis laisvus, niekieno nevaržomus rinkimus ;

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

Nutarė prijoti arčiau ir tuojau įsitikino, kad ge
rai padarė, nes artėjant nežinomasis pradėjo ne
tekti savo neįprastos išvaizdos. Vyras buvo stam
bus ir sėdėjo ant didelio arklio, dar didesnio už 
Zbyškos eržilą. Buvo be ginklų, su aksomine, pa
našia į varpą kepure ant galvos ir baltu, drobiniu 
apsiaustu, iš po kurio kyšojo žalias apdaras. Sto
vėdamas įkainiui, galvą laikė iškeltą ir meldėsi. 
Ir arklį, atrodė, buvo sulaikęs tik tam, kad pa
baigtų vakarines maldas.

— Koks iš jo Valgiris! — pagalvojo Zbyška.
Prijojo taip arti, kad galėjo ietimi pasiekti. 

Nepažįstamasis, pamatęs gražiai apsirengusį ir 
ginkluotą riterį, prielankiai nusišypsojo ir tarė:

— Garbė Jėzui Kristui!
— Per amžių amžius.
— Ar ten, žemai, tik ne Mozūrijos kunigaikš

tienė su savo palydovais?
— Taip.
— Tai iš Tyneco vykstate?
Bet į šį klausimą nesulaukė atsakymo, nes 

ri - ’’<a buvo taip susigrojęs, kad liet'ir Hališi- 
;ro ncr.^gir’o. Valandėlei jis sustojo, kaip suak- 

ėjęs. akimis netikėdamas: netoliese nuo 
nepažįstamo žm Taus jis išvydo keliolika raitų 
kareivių, kuriem vadovavo žvilgančius Šarvus

slos, kaip ir tvirtino vokiečių is-

Kadangi Sovietų Sąjunga prievarta ir jėga pri- iietuviu žemes.C
sijungė prie savo teritorijos lietuviu, latvių ir estų 
tautas,

Todėl JAV Senatas i
1. Pasmerkia šį nesiliaujantį pagrindinių žmo

gaus teisių, civilinių ir religinių laisvių trempimą;
.. 3. Smerkia Sovietų vyriausybės ir jos primestų 

, iškainšinįųVaLldžiųjatsiŠa^y^ą Įėišti laisvus ir teišinĮ’j 
gus rinkimus’Lenkijoje,''.,Vengrijoje, RumunijojėJi 
Bulgarijoje, Čekoslovakijoje ir sovietinėje Rytų-Vo
kietijoje.” /

Visa tai pirmoje Pavergtų Tautų Savaitės rezoliu
cijoje paskelbė gen. Eisenhoweris. Prezidentas Reaganas 
paskelbtoje liepos 19 d. proklamacijoje pridėjo Afganis
taną, š. Korėją, visą eilę Pietų Azijos ir išlaisvintų, bet 
vėl komunistų pavergtų Afrikos tautų.

Visi pavergtų tautų atstovai matė prezidentų Rea- 
gano ir Eisenhowerio pasirašytose rezoliucijose viso lais
vojo pasaulio reikalavimus, o Keleivį nuo koto nuvaręs 
ir Draugo “kalbos filosofas” to nemato. Nuo svarbių 
problemų jis nori skaitytojus nuvesti prie lietuviškų barš
čių, tarytum svarbiausias klausimas laisvės kovoje būtų 
lėkštė barščių, negu svarbūs tos kovos principai.

Jis nenori pripažinti, kad anksčiau Amerikon atva
žiavusieji lietuviai atliko visą eilę svarbių darbų; jam 
nusispiauti, kad Pavergtų Tautų Savaitė.dar ir Šiandien 
yra svarbi, bet jis nori sudaryti įspūdi, kad dr. Grigaitis 
su Šimučiu tiktai barščiais tesirūpinę.

Kol jis nepaminės faktų, kad bet kurioje kitoje vals
tybėje lietuviai yra daūgiau padarę negu seni Amerikos 
lietuviai tai tegu srebia vienuolių atšaldytus barščius, bet 
tegu neniekina dr. Grigaičio ir Šimučio atliktų darbų.

užsidėjęs riteris, baltu vilnoniu apsiaustu su juo
du kryžiumi ir plieniniu, povo plunksnų kuokšte 
papuoštu šalmu.

— Kryžiuotis! — sužnabždėjn Zbyška.
Tuo pat metu jis pagalvojo, kad jo maldos bu

vo išgirstos ir kad gailestingasis Dievas siunčiu 
jam tokį pat vokietį, kokio jis buvo Tyfieee mal
davęs. Jam atrodė, kad šita progį jis turįs pasi
naudoti negaišdamas nei valandėles. Todėl dar 
net neatsigavęs iš nustebimo, pakilo balnė> nulei
do ietį iki arklio ausų ir, šaukdamas savo šeimos 
šūkį “Valio!” — pasileido, kiek tik arklys išnešė, 
prieš kryžiuotį.

Kryžiuotis taip pat mąstydamas sulaikė arkl| 
ir, nenuleisdamas ieties, laikomos jojimo padė
tyje. žiūrėjo prieš save, nesuprasdamas, ar iš tik
rųjų jis yra puolamas.

— Nuleisk ietį! — sugriaudė Zbyška, spaus
damas arklio šonus pentinais.

— Valio! Valio!
Juos abu skiriąs nuotolis pradėjo mažėti. Kry

žiuotis, matydamas, kad yra puolamas, patraukė 
arklį ir atkišo ietį, tačiau tuo metu, kai Zbyškos 
ietis turėjo perverti jo krūtinę, kažin kieno stip
ri ranka staiga nulaužė jo ietį prie pat rankos 
kaip kokį, sutrūnijusį pagalį ir vėliau ta pati 
ranka nutvėrė už jo arklio apinasrio tokia jė
ga, kad gyvulys visomis keturiomis kojomis su
stojo, kaip įkastas.

— Ką darai, pasiutėli? — pasigirdo gilus, 
grasinantis balsas, — pasiuntinį nori pulti ir

jų kalba, kuri yra lengvesnė”. 
(A. Theiner, II t., 278 p.). 0 
prakalboje prie Lietuvos Štatui 
to į lotynų kalbą (1576) Verti
me rašoma: ^'Kilmingieji iš gu-

vaido neliko. Ne tik niekas dėl 
to neprotestavo, bet toji konsti
tucija buvo Lietuvos vadovau
jančių sluoksnių, ypač jaunimo, 
politinis idealas per ilgus XIX

_____ _ amž. dešimtmečius . . Rusijos 
kaip ir lietuviai, tik jie atsisky-j akimis 1795 m. Lietuva, kaip at-Dėl gudų valdomų žemių — 

j žymus latvių istorikas K. Sla- 
šans savo kapitaliniame veikale 
“Latviešu un Lietuviešu aust
umu apgabalū liktėni”. (64 p.) 
taip/aiškino; ■' .“Lietuvos valsty
bė ūžėmė( Gkidiją, tiesa j -sakąnt, 
atkariavo savo, zenaesj,seniau sla 
vų’ okupudtk^ iš jų?l. ■ h

O kas liečia - -valdomas rusų

riiikaš prof. A. Sdbolevski ■ (Im- 
per. Okad. Nauk, 1911 in.) tvir
tino: “Šiaurės rytuose Volga bu
vo riba (Lietuvės teritorijos), 
Vazų va beveik Visa, priklausė 
lietuviams, Protvos viršupis, nė 
toli šiandiehinės Vėrė jos, būvo 
galindų, lietuvių .šakos apgyven
tas. Bendrai Lietuva gaubė da
lį šių mūsų gubernijų: Vitebs
ko, Tverės. Maskvos ir ypač 
Smolensko’’.

Iš kitas rusų istorikas prof. S. 
Solo'yjov “Istorija Rossii” (1982 
m., t t., 69 p.) konstatavo: “Lie
tuvių kraštas drauge su jotvin
gių sritimi buvo ribose tarp 
Upių Vyslos, Nemuno, Dniepro, 
kuris turėjo svarbią reikšmę 
Rytų Europos istorijoje”.'

Lietuvos valdodvo Aleksand
ro pasiuntinys E. Vitellus 1501 
kavo mėn. 13 d. pas popiežių 
Aleksandrą VI-tąjĮ liudijo: “Lie 
tuviai savo nuosava kalba šne
ką. Kadangi rusai (stačiatikiai) 
užima arti pusės kunigaikštijos 
(Lietuvos), tai labiau vartojama

rė nuo lietuvių, išpažindami sta
čiatikių tikėjimą”, Gi Lietuvos 
didysis kunigaikštis Žygimantas 
Augustas 1589 m. savo prie 
Liublino unijos rašte tvirtino: 
“Lietuvių didžioji kunigąįkšytsr. 
tė”. Tad etnografinė Lietuva* Aę 
buvo: tokia “mažytė”...

V. Trumpos tvirtinimag: ./‘Pri
siminkime tik, kad 1770 m. iš 
911 Lietuvos kunigų tik tai. 120 
mokėjo lietuviškai” bei parink
tas argumentas Lietuvos valsty- 
bės.nulietuvinimui paremti,nėra 
įtikinantis, nes Lietuvos katali
kų reikalus tvarkė lenku kuni
gai, o kaip lenkų kunigai, nesi
skaitydami su priemonėmis, Įeit 
kmo lietuvius labai vaizdžiai ap 
rašė kan. K. Proponents savo do
kumentuotoje knygoje “Lenkų 
apaštalavimas Lietuvoje”, tą 
patį pastebime ir dabar Suval
kų trikampyje.”

Liūdniausia, tartum būtų len 
kų- agentas, V. Trumpa šiam 
straipsnyje mulkina lietuvius 
“Vieniems atrodo, kad Lietuvą 
(1795 metais), kaip politi
nis t a r p 15 u U n i s organį- 
rrtas, jau buvo nustojusi egzis
tuoti gerokai prieš 1795 kad 
ji buvo tik paprasta Lenkijos 
provincija, kitais žodžiais, kad 
ji buvo nieks.Taip maždaug gal
vojo Ketvertų mėtų šamo va-i 
dai, skelbdami Gegužės 3 d. kon 
stituciją, kurioje jau Lietuvos

skiras politinis ir etnografinis 
vienetas visiškai neegzistavo. 
Rusijos politiniuose sluoksniuo 
se nekilo jokio lietuviško klau
simo ligi XIX a, antros pusės. 
Buvo tik buvusių Lenki jos pro- 
vincrjų' arba Lenkijos klausi- 

' irtas”.’:t< ’ . - ■
‘ ~ ' t1 • *? J

5.. Taip nebuveę pės.Lietuva ligi 
Lenkijos — LietŪvžsjfedalintmo 
turėjo nūosayą teritoriją,** šaivoj 
administraciją, savo teisę ir t..t. 
Žytnus istorikas prpf. J. Lappb 
(Lietuva ir Lenkija po 1568 m. 
Liublino Unijos,. 4S32 nL, 143 p.) 
aiškiai pabrėžia:. ‘Lietuva išsau
gojo savo valstybę, Didžiąją Lie 
tuvbs kuni^ikštifą, ligi 18 amž. 
pabaigos, kai Ėdvėši gyvavusi 
Lenkų ir Lietuvių- federatyvinė 
respublika^, y.

Čia dr. M; Jučas (Nub Krėvos 
sutarties iki Liublino Unijos), 
1970 m., 75 p.) paaiškino: “HL 
čias Lietuvės Statutas, Sudary
tas jau po Liublino’ unijos ir ka
raliaus žygimarito> Vazos patvir 
tifttas 1588 iri. ...IEILiėtUV&s Sta-- 
tute pažymėta, kad Lietuva yra 
atskira valstybė su nedaloma ir 
neliečiama teritorija”.

Šis Lietuvos Statutas Veikė 
Lietuvoje ligi 1948 m., kada jis 
buvo panaikintas if Lietuvos gy
ventojai buvo privefšti klausy
ti rusų įstatyrnų; Tad V. Trum
pos aiškinimas, kad 1795 m. Ru-.

(Nukelta į penktą puslapį^

karalių įžeisti!
Zbyška žvilgterėjo ir pažino tą patį milžiniš

ką žmogų, kurį visi buvo Valgiriu palaikę.
— Leisk mane prieš Vokietį! Kas esi? — šau- 

kė> griebdamas tanka Už kirvio koto.
— Šalin nuo kifvid! Šalin, dėl Dievo meilės, 

nes nuo arklio nuversiu! — dar labiau grasinančiu 
balsu susuko nepažįstamasis. — Karaliaus didybę 
įžeidei ir būsi teisiamas.

Taškui, kreipdamasis į žmones, jojančius pas
kui kryžiuotį, suriko:

— Prie manęs!
Bei tuo metu prijojo susirūpinusiu ir nelai

mingu veidu Macka. Jis aiškiai suprato, kad Zbyš
ka puolė kaip pasiutęs ir kad šioji byla gali jam 
liūdnai baigtis, bet vis dėlto buvo pasiruošęs kau
tis. Vista nežinomojo riterio ir kryžiuočio paly
dovų būrys sudarė nedaugiau kaip penkiolika vy
rų, iš dalies ginkluotų ietimis, iš dalies kilikais. 
Tik du pilnai šarvuoti vyrai galėjo jiems rimtai 
priešintis ir tikėtis laimėjimo. Macka taip pat 
galvojo, khd, galbūt, būtų geriau prasiveržti per 
šituos žmdnės ir kur nors pasislėpti, kol visa 
audra praeis. Tačiau jo veidas susiraukė kaip al
kano, pasiruošusio auką pulti vilko, ir jis. pa
varęs savo žirgą tarp Zbyškos ir‘nepažįstamojo, 
pradėjo klausinėti, laikydamas ranka uz kardo 
rankenos.

T- Kas jūs per vieni? Kokios jūsų teisės?
— Mano teisės? — atkirto nepažįstamasis, — 

man karalius įsakė šiose vietose taikos žiūrėti,

o mane vadina Povala iš Tačevo.
Tai išgirdę, Macka ir Zbyška pažvelgė į rite

rį, įkišo į makštis pusiau ištrauktus ginklus ir nu
leido galvas. Ne baimė juos apėmė, tik nulenkė 
galvas prieš garsią ir gerai pažįstamą pavardę, 
nes Povala iš Tačevo buvo žinomas bajoras ir ga
lingas, valdęs didelius žefnės plotus apie Radomą 
ir vienas žymiausių karalijos riterių. Dainininkai 
apdainuodavo jį savo dainose kaip vyriškumo Ir 
drąsumo pavyzdį ir girdavo jį lygiai taip, kaip 
ir Zavišą, ir Parūrtjų, Ir Skarbką, ir Dobką, ir 
Joną, ir Mikalojų, ir Zindramą, O šituo metu jis 
atstovavo patį karalių ir todėl pulti Jį reiškė tą 
patį, kaip padėti savo galvą po budelio kirviu.

Kiek atvėsęs Macka prabilo pagarbos pilnų 
balsu:

— Pagarba jums, pone, ir jūsų garsui
— Pagarba ir jums, — atsakė Povala, — nėrs 

man būtų buvę daug maloniau su jumis susipa
žinti kitomis aplinkybėmis.

— Kodėl? — paklausė Macka.
Bet Povala kreipėsi į Zhyšką:
— ^4 gi tu, jaunuoli, čia susigalvojai? Viešu

me kelyje, karaliaus pašonėjė pasiuntinį užpi
lei! Ar žinai, kas už tai laukia?

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK
SKAITYTI DiENRAlTI "NAVUKNOS*
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Funeral Home and Cremation Service :■

Charles Stasukaitis

EUDEIKi

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

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
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DR. PAUL V. DARG1S
, 6YDYT0JA4 IK CHIRURGAS

M*4kaa«a dlrekforiw
SUSIRINKIMU

FAWiDOS: 8—0 darbo a

T«U IM-DV at+t tO-ttoa

TEL 233-8553 
Servk® 855-4506, Page 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Našliu Nasliukiy ir Pavieniu klu
bas rengia metinį pikniką sekmadie
nį, liepos 25 d., Vyčių salėje, 47-tos ir 
Campbell. Pradžia 12 vai. Bus smagi 
muzika, namuose gaminti valgiai, 
veiks baras ir bus įžangos dovanos 
bei laimės šulinys. Visus kviečia da
lyvauti

Komisija ir valdyba

Dr. Jonas F. Mažeika
DJJA — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

at-

Off. teL 423-8380
Valandos pagal susitarimą

TALKININKAVIMAS 
LIETUVOS PRIEŠAMS

(Atkelta iš 4 psl.)

sijos akimis Lietuva, kaip
skiras politinis vienetas visiškai 
neegzistavo, neatatinka tiesai.

V. Trumpos idealizuojamoji

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St T«L 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko n kinins 

ir “contact leases”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

^ PROSTATOS CH1RURGUA
~ 2656 WSST 63rd STRĮlf

Valandos: aatrad. 1—6 
ketvirtai 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2U0,

RsDdeaciiM folat: 448-5545

FLORIDA

Prostatos, inkstų ir šlapimą 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla, 33711 

TeL (8132 321-4206.

PERKRAUSTYMAi

Leidimai — Pilna apdreudt 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA kortele*.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Bamee (Poland, 1958 m., 116 
p.), niekuomet nebuvo įgyven
dinta ( o buvo tik projektu Lie
tuvą padaryti Lenkijos provin
cija, kaip ir nurodė dr. P. Mal 
čiulis, 48 p.): ‘Tiktai 1891 m. 
gegužės 3 dienos projektu buvo 
norima Lietuvą padaryti “inte
graline Lenkijos dalimi”, bet 
tai nepavyko, nes abi valstybės 
buvo baigtinai užgniaužtos ..di-: 
džių kaimynų”. >•

Tuo labiau ji negalėjo būti 
idealu lietuviams, nes ji buvo 
sudaryta lenkų, kaip ir pažymė
jo istorikas dr. K. Matulaitis 
(Liet. Taut. Praeitis, III, I kng., 

.37 P-) • “Lietuvai jiepjiimtina, 
1791 m. gegužės 3 d Varšuvos 
seime paskelbtą, nedalyvaujant 
jame nei Lietuvos senatoriams, 
nei jos atstovams, naują konsti
tuciją”.

Lenkų šovinistai, siekdami 
Lietuvą padaryti Lenkijos pro
vincija, arba kaip Lenkijos pa
siuntinys Charvat Kaune 1940 

•m. linkėjo “Kauno vaivadija”, 
jie visur tiek Lenkijoje, tiek už 
sienyje garbavoja: ir reklamuo
ja šią Gegužės 3 dienos konsti
tuciją.

Gal būt, dėl to ir V. Trumpai

Apdraustas perfcraustymar 
Ji Ivairiy Ptstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
TaL 376-1812 arba

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmaiieniaif 
nuo 3:30 iki 9:30 vaL ryta 
Stoties WOPA - 1490 AM 

trini! tuoj* mot šį mvsę atudtjof 
Marquette Parka.

Vedeja — Aldona Daukug 
TeUti 778-1543

7159 Sa. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 6009

RAOMO RROGRAMA

SeahusU Uttanri* Badijo progra
ma Naujojoje iš stoties

1360 banga AM teikia >ek- 
uadiemais nuo 8 iki &3Q vaL lyte, 
perduodama v^iausių pasrulnių 
Hr^u santrauka* Be to. komėDta- 
ra£ muzikSv dainas ir Magtetės 
Pateką, tui orogr*<»ą teepo 
na> fit Bimi<

kreifcts į BalUc Flonats — 
ęėlių bei dovanų krautuvą, 1QX E 
Broadway, So- Boetoto Butt 13127 
Telefonas 268-0489. Ten pat sau 
name* ^Naujienos”, didelis pasi 
rinkimas lietuvišku knygų ir Ite- 

f-Ltiunįku dpvsimi .

ALEKSAS AMBROSE

KULTŪRINĖS CHICAGOS LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJOS

(Tęsinys)
PASAULIO LIETUVIŲ 

ARCHYVAS
1946 m. buvo pradėtas istori

nės medžiagos rinkimo darbas. 
1953. 12. 31 suėjo septyni metai, 
kai pluoštas po pluošto, siunti
nys po siuntinio augina Pasau
lio Lietuvių Archyvą.Per tą lai-j 
ką gauta 133,873 lapai archyvi-j 
nes medžiagos (mokyklų ir or- į 
ganizacijų protokolai, istorijos

ir kronikos, mokslo dokumentų vadovaujasi katalikų pasaulė- 
dublikai ir kt); 1,313 knygų,[žiūra bei doros dėsniais, pratina 
12,382 egz. periodikos; 2,761 kitų savo narius giliau pažinti ir uo- 
dalykų (vėliavų, antspaudų ir lau praktikuoti katalikų tikėji- 
štampų, žemėlapių, medalių, j mą ir saugoja, jų dorą atatinka- 
ženklelių, paveikslų, plokštelių, momis priemoninėmis; 2)auklėja 

,fotografijų, šarfų ir kt.) Viso la- savo narius gerais JAV pilie- 
bo 150,329 dalykai.

♦ * ♦
LIETUVOS VYČIAI

Pradžioje ši organizacija, 
siorganizavusi 1911 m., buvo pa 
vadinta Lietuvos Sakalais. Tiks
las — rūpintis visų lietuvių R. 
Katalikų reikalais,ypač jaunuo 
menės, gimusio^ už Lietuvos ri
bų; platinti tarp lietuvių savo 
tautos meilę, pratinti pamilti 
savo kalbą ir literatūrą. Lavin
ti savo narių dvasią kilniuose 
pasilinksminimuose, rengiant pa 
skaitąs, spektaklius ir šiaip po
būdžius, pratinantis socialaus

ir draugiško gyvenimo.
Vyčių globėjas yra Šv. Kazi

mieras. Lietuvos Vyčiai turi val
stijos čarterį,vėliavą ir antspau
dą; vėliava vaizduoja iš prati 
pusės Lietuvos Vyti, iš kitos— 
Amerikos spalvas; antspaudas 
ir ženklai vaizduoja Lietuvos 
Vyties ir kryžiaus emblemas.

■ -
L. V. rūpinasi vienyti Ameri

kos lietuvių jaunimą į stiprią 
organizuotą, jėgą, einant šiais sa
vo darbuotės pradais: 1) L. V.

kitus dorus ir, blaivius pasilinks- 
mnimus; vakarinius kursus pa- 

» žinmui gimtosios kalbos ir savo 
tautos -istorijos; rankų darbų 
parodas; steigia knygynus, klu
bus ir spaustuves; leidžia laik
raščius, brošiūras, knygas ir ki
tus spausdinius; ragina jaum- 
mą prie mokslo, amatų, prote- 
sįįų, pramonės ir kitų naudingų 
užsiėmimų; remia moraliai ir 
finansiniai katalikiškąją spaudą 
ir tautiškas katalikiškas įstai
gas;; padeda gabesniems organi
zacijos nariams įgyti mokslo; 
rūpinasi savo nariams surasti 
darbo.

L. V. organizacijos nariai ga-' 
Ii būti abiejų lyčių lietuviai ka
talikai, Priklausantieji prie to
kių organizacijų, kurių įstatai ar 
veikimas yra priešingi kataliku 
bažnyčiai ir lietuvių tautai, ne- 
gal būti L. V. nariais. Nariai, 
{atsižadėję katalikų tikybos ar 
lietuvių tautybės, turi būti iš 
organizacijos pašalinti.

Seimas yra viršiausia L.V. ta
rybą: jis turi teisę keisti kon
stituciją, rinkti centro valdybą 
bei komisijas ir svarstyti visus 
svarbiausius jaunimo reika
lus.

čiais, raginantį įuos dalyvauti i -

su-

pavedė parašyti Lietuvos isto
riją frontininkų bei Šalkauskį- 
ninku Lietuvių Bendruomenės 
vadovybe, nes jie ir ragina lie
tuvius melstis už lenkus ir t. t.

Autanas Marma

viešajam salies gyvenime, nau-( 
dojantis savo ’ pilietybės teisė- * 
mis, ypatingai valstybinių rin
kimų metų; 3) žadina jaunuome 
nėję prisirišimą į savo tėvų že
mę ir meilę savo gimtosios kal
bos ir mūsų tautos papročių; 4) 
rūpinasi savo oy^mizącijps na
rių ir visos mūsų f išeivijos švie
timu ir kultūrinimu; 5) kuria ir 
palaiko visose kuopose švaraus 
sporto ratelius ir rašo juos į ap- 
skričius.

Pažymėtam tikslui siekti L.V. 
nustato tokį savo veikimą: Or
ganizuoja jaunimą į kuopas, iš 
kurių sudaro apskričius; ruošia 
susirinkimus, suvažiavimus, eks 
kursijas ir seimus; rengia pas
kaitas, vaidinimus, koncertus ir

(312) 226-1544

1729 S. Halsted SL 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

I

SSEs

GAIDAS - DAIMID 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

f
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4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2S33 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telet 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Centro dvasios vadas prižiūri, 
kad organizacijos nariai eitų sa
vo tikybines pareigas; rašo Vy
tyje tikybinio turinio • straips
nius; pradeda ir užbaigia malda

. seimus ir centro valdybos posė- •! 
džius. Kuopos privalo surengti - 
kartą į metus tautinę šventę — 
Šv. Kazimiero — Lietuvos glo
bėjo dienoje ir pažymėti savo 
organizacijos šventę balandžio 
mėn. 24 dieną.

(Bus daugiau)

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILK 60650
i,
'į

f

i i <. 
į

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

’ fyO.'S ARI FUUY LICINSTOTOPRUCilBt 
PROGS, FSRFOPM SURGERY AHPUTIU1<

i AU.OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTER 
i MEANS FOR TREATING INJURY AMD DISEASE

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

1

: STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

BUTKUS - VASAITIS
T<: OLympic HH4

PETRAS BIELIŪNAS f

Ott Sa CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayetU 1-3171

žmonai sesuo, Švogeris, gi nulies.

Laidotuvių (^rektorius Donald A. Peikus. Tel. 4762345.an TIM. Pf^ClN'1

į.
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PATARNAVIMAI
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DALYSI.
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Nūlrudį "liek»: | ■ *f a K

(LACKAWIQQ
2421 WEST STREKT . REruMc 7'1212
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, P*loe Hilu, ŪL 974-4411

■iHiiHiiiiunTrnnn
5 — Naujienos. Chicago. <

WHAT/5 THEFASTEST GROWING 
r HEALTH CARE RROEESS/ON-AND WHY?

: @3TE0PATHIC MEDICINE/ 
DOCTORS OF OSTEOPATHY 
D. 0/5/ WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 
NUMBER-GROWING FROM 
\&,OC>O TODAY TO MORE 
THAN 36,000 PHYSICIANS 
IN THE NEXT 20 YEARS/

ANTANAS CUKURAS Direktorių

F<

Primary reason 
FORTH! PROFESSION'S 
RAPID GROWTH STKE |

GyV. Chicagoje, Marquette Parko apyi.

Mirė 19X2 m. liepos 21 d., 12:1 X vai. ryto. Gimęs Lietu 
voje, Akmenėje, Munėelių kaime.

Amerikoje išgjveno 33 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Janina, pagal tėvus Dūdaitė, 

sesuo Stase TaUat-Kelpšienė, su vyru Vaclovu ir jų vaikai 
Rinktis, jo Zenona Marija su šeima, Dalia ir Janina; švo- 

geris Bronius Dūda, jo žmona Agota ir jų vaikai — Riman
tas, Vidmantas, Kęstutis ir Vytanis su šeimomis; artima 
giminę Julie Dikšas ir kiti giminės, draugai bei pažįstami 
Amerikoje ir Lietuvoje.

Priklausė Tautos Fondui, Lietuvių Fondui, Korp.! Sa- 
mogilią, Marquette Parko Lietuvių Namų Savininkų orga- 
oUacj&į ii' Lietuvių Futbolo klubui.

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį ir penktadienį nno 
2 vai. popiet i’ki 9. vai. vak. Petkaus Marquette koplyčioje, 
2533 W. 71st Šfctet.

šėštodlcrif, H c pop 21 d., 9 vai. ryto bus lydirpas K koply
čias į Šv. M. )forijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po ge
dulingų pamaldų bus laidojan^s šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse.

Vista a. Afirtand Gukuro giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
□askuUuį pa Tarnavimą ir atsisveikinimą.

Lull



BALFO .PIKNIKAS
1982 m. liepos 18 d. 12 vai. 

prasidėjo per radiją ir spaudą 
plačiai garsintas metinis BALFo 
piknikas, kurio pelnas skiria
mas vargstantiems tautiečiams 
padėti.

Oras, bevykstant, buvo tru
putį lietingas. Galėjo sulaikyti 
išvykimą į gamtą. Užtat prigu
žėjo žmonių Jėzuitų namuose 
pilnos salės.

Gaunami pagaminti valgiai, 
gėrimai, fantų bilietai net ke
liose vietose pardavinėjami.

liko sudėtingas ir atsakingas 
pareigas. Manau, vienas antras 
tūkstantis atliks mūsų vargstan
tiems tautiečiams padėti.*

Ne mano vieno, bet kelętąi 
girdėjau sakant, kad piknikas 
ir salėje gerai nusisekė. Po lote 
rijos, publika praretėjo.

♦ # e

Studijavęs komercinius moks
lus ir visą laiką Lietuvoje biz
nyje dirbęs, panorau sužinoti, iš 
kur perkami stipresni gėrimai. 
Apyvarta bus< didelė, tai ir ne-

Lietuvos Respublikos gen. konsule Juzė Daužvardienė kal
ba Pavergtų Tautų Savaitės mitinge Chicagos miesto 
centre. , (M. Nagio nuotrauka)

Lietuvių Tautodailės Insti
tuto Valdyta

— Buvusių Lietuvos Policijos • 
Tarnautojų Krivūlės klubo vai- | 
dyba šaulių Namuose, 2417 \V. ' 
43rd St., š.m. liepos mėn. 25 d. * 
rengia pikniką. Bus gera muzi
ka, veiks baras ir virtuvė, ku
rioje bus galima gaut; gerų šei- 
nfnhikių paruošto maisto už- ' 
kandžiams. Bus dovanų paskirs- I 
timas. Klubo valdyba kviečia Į 
visus narius su šeimomis ir pa- Į 
žįstainais atsilankyti ir links- j 
mai gražioje Šaulių Namų salėje

. —.... - - —  .— — .• *
HtwtiL — Pardavimui _ Mamai, Žamė — ž >
KKAL £ STATI FOR SALI | RIAL ISTATI FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: 1 '■

MUTUAL FEDERAL SAVINGS i
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai 1

3GV.Hi

vargstu!”

dvilinka 
lankėme.

Įėjimas tik vienas doleris.
? Fantų suaukota gana daug ir 
apkrautas visas salės pietų šo
nas. Eilės rikiavosi ir grįžo įvai
riais laimikiais nešini. Apie 
4 vai. viskas buvo išlošta. Sta
lai apkrauti laimikiais.

f Prie tokio didelio darbo rei
kėjo daug talkininkų, kurie rū
pestingai atliko pavestas parei
gas. Kostelj pašnekinu. “Girdi, 
jau antra diena čia 
Užjaučiu ligonį.

Prie baro beveik 
eilė. Pavalgę ir barą
- Kiveno trijų asmenų orkest
ras grojo. Salės aikštelė tiesiog 
perpildyta šokančių. Susidarė 
Įspūdis,' kad trūko ne tik kė
džių, bet ir stalų.
, Stambesniems fantams buvo 
atskiri bilietai. 5 valanda šia lo
teriją pravedė pirm. St. Vana- 
gunas. Paminėjo ir aukotojų 
pavardes.
' Piknike dalyvavo ir BALFo 
pirmininkė M. Rudienė su vyru 
inž. Antanu. J. Balčiūnas atvežė 
ilgametį BALFo pirm. V. Šim
kų. Buvo atvykę ALTo pirm. 
(įr. K. Šidlauskas, T. Blinstru- 
bas, kun.-dr. Urbonas, kun. dr. 
J. Prunskis, kun. K. Kuzmins
kas, inž.\V. žemaitis, Cicero vei
kėjai ir šiaip gana daug orga
nizacijos žmonių.

Klausiu 
Įėjo būti 
skaičiavę.

500.
JĮ Verti pagarbos rengėjai, tal
kininkai, kurie rūpestingai at-

pareigūnų, kiek ga- 
dalyvių. Nebuvo ap- 
Manau, galėjo viršy-

mažo kiekio reikėjo. Vienas iš 
pareigūnų sako: “Aplankiau ir 
reklamuojamą krautuvę. Ten 
12 butelių Martelio dėžė — $36 
brangiau negu amerikiečių biz
nio 
ten

įstaigose“'. Suprantama, jis 
nepirko: pirko kur pigiau.

K. Paulius
* * *

Vaišinomės “Dainoje’’

Mane su kolega A.M. iš pik
niko parvežė p. Gudauskas. Už
sakam į ‘‘Dainos” restoraną pa
sivaišinti. žvalgomos, ar gausim 
stalą. Pilna salė, šeimininkas, 
sako, buvo ir antroje salėje. 
Puikus aptarnavimas ir skanus 
maistas.

“Daina” — lai vienas pirmau
jančių restoranų Marquette Par
ke. Modernus vidaus įrengimas, 
puikūs baldai, grindyse puikūs 
karpetai.

Reikia manyti, kad laikui bė
gant, šeimininnkai ir barą įsi- 
ves, kuris dabar labai madoje, 
ypač grįžusioms po laidotuvių.

Jj: * *
Užbėgam pasimelsti Į D. Pet

kaus koplyčią. Trys pagrabai. 
Jaunasis Petkus sako: “Ne trys, 
bet septyni”. Mat, čia tolėliau 
nuo juodžių ir nėra vakare pa
vojaus. Tai viena populiariau
sių koplyčių! Atėjo kun. V. Mi- 
kolaitis sukalbėti maldų. K. P.

>— Pirmajame šių metų ket
virtyje Sovietų prekyba su už
sieniu padidėjo 13 proc. Vakarų 
Vokietija yra didžiausias preky
bos partneris.

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKI0 KNYGA

BRONIO RAILOS
\NUSIB ASTYMAI

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

t ' KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS 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

Lietuvos Dukterų Beverly Shores 
skyriaus susirinkimas

pražliugusios, rūku ap- paruošta dailininko Antano Ta
mošaičio. Kietais viršeliais, dro
be įrišta knyga turės 216 pusla
pių 8i^”xll” su 1870 iliustra
cijų, gerame popieriuje.' Teksto 
ir juoda/bąlta iliustracijų bus 
80 psl., o 136 psl. su spalvoto
mis iliustracijomis. Iliustracijos 
naudotos iš visos Lietuvos įvai
rių vietovių.

Knygą leidžia Lietuvių Tauto
dailės Institutas, kuris jau buvo 
išleidęs “Lithsanian National 
Costume” knygą. Ji bus at- 
spausat spalio-lapkričio mėn.

Knygos kaina Kanadoje — 
$23 ir $1.56 persiuntimo išlaidų. 
Už Kanado$;ribų — US$ 19 ir 

•pridėti 13 persiuntimo išlaidų. ;
Lietuvių Tautodailės Instituto 

'valdyba lietuviškoms mokyk
loms skiria po vieną knygą do
vanų, kurios ■ pareikš raštų pa
geidavimą ją gauti. Knygos se
kančios kopijos lietuviškoms 
^mokykloms kainuos keturiais 
'doleriais pigiau už nustatytą 

:■ pardavimo kainą.
Užsisakyti “Lithuanian Eas

ter Eggs’’ knygą galima šiuo ad-

Po 
gaubtos ir šaltos dienos, išaušo 
gražus liepos mėn. 1-mos dienos 
rytas. Rodos, lyg iš aukščiau už 
sakyta Lietuvos dukterims die
na, kada jos pakilia nuotaika 
rinkosi į gražią ponų Jurkūnų, 
Beverly Shores, Ind., reziden
ciją, aptarti greitu laiku įvyks
tančią gegužinę. Gegužinė bus 
liepos mėn. 25 d., 1 vai. popiet, 
'ponų Stankūnų sode, Pines mies
telyje, Ind.

Susirinkimą pradėjo Lietuvos 
dukterų pirmininkė ponia Žit- 
kienė, pasidžiaugdama narių 
punktualumu ir gausumu. Padė
kojo buvusiai pirmininkei; po
niai Pulkaunikienei už atliktus 
didelius darbus. Pristatė naujai 
įstojusias nares ir, ilgai negaiš- 
.dama, perėjo prie gegužinės 
reikalų aptarimo. Buvo spręsta 
sekantieji punktai: L stalai ir 
kėdės, 2. loterija, 3. maistas, 
1. pyragai ir 5. bilietai. Visų 
darnus bendradarbiavimas pa
greitino visų virš minėtų -punk- 

}tų aptarimą. Pirmininkei -ne
teko nei vienos spausti prie sie- 

r nos, kad apsiimtų t kokį darbelį 
atlikti. Visos- mielai sutiko pa
vestas pareigas vykdyti, nes ži
nojo, kad patarnaus vargan pa
tekusiam lietuviui. O tokių atsi
randa kaskart vis daugiau, ku- marginimo menu, ypač, yra ver- 
riems reikalinga ištiesti pagal- tinga- mūsų jaunimui ir šei- 

’bos ranką ir praskaidrinti var
ganas dienas.

Po to, rūpestinga dr. V. Jut- 
kūnienė vaišino susirinkusias J | 
nepaprastais skaniais pyragais!’ 
ir kava. Besivaišindamos dalino- -Į 
mės draugijos rūpesčiais, metų 
bėgyje patirtais pergyvenimais 
ir kiekvienos dienOs nuotykiais/ 
Taip ir nepastebėjom, kaip pra-’ 
bėgo- trys valandos ir laikas bu- , 
vo* skirstytis. ' :

Artimesnių apylinkių kaip: 
Union Pier, New Buffalo, Mi
chiana, na, ir Beverly Shores 
lietuvius kviečiame palikti* kas
dieninius rūpesčius namie jr at
silankius į Beverly Shores Lie
tuvos dukterų ruošiamą gegu- ! 
žinę, maloniai praleisti dieiią 
gamtoje. S/š.

titutas, ę/ą t24:R South Kings- 
way, Torontu M6S 3V1, Canada.

Ši 'knyga plačiai supažindina 
su lietuvių liaudies margučių

moms,

praleisti laiką ir pasišokti. Pra
džia 12 vai. (Pr.)

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill.

PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
NEMOKAMO GYDYMO 

ŠALYJE
VI. Pauliukevičius,Druskinin

kų vaistinės vedėjas, rašo Tie
soje (VI. 18):

—Sanatorijoje besigydantieji 
visą gydymą taigi ir medika
mentus, turi gauti nemokamai, 
ir jiems jokių receptų išrašinė-1 
ti nereikėtu (deja, dar pasitai- $39,500. Savininkas duoda paskolą, 
ko). Kiek blogiau su neorgani- 2 po 4-ris, medinis, Įrengtas skiepas, 
zuotai besigydančiais žmonė- ^2-ros ir Campbell. $39,000.

Tel 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA .■ 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY , 
INCOME TAX SERVICE ‘

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233 -
"»■—j-*

2 po keturis, medinis, Brighton Parke.

72-ros ir Campbell. $39,000.
mis. Jie vieno ar kito preparato,: 6 butų mūrinis. 4 masinu mūrinis ga- , j ražas. $17,600 pajamų. Arti 64-toskuris duodamas tik pagal gydy
tojo receptą, gauti negali, nes 
sunkoka patekti pas gydytoją. 
Ar kurorte sezono metu neturė
tu veikti mokama poliklinika, 
kurioje ligonis gautų reikiamą 
medicinos pagalbą?”.* * *
NELAIMINGI ATSITIKIMAI: 

GELEŽINKELIUOSE

Neseniai Vilniaus vairuotojas 
L. Dudaitis, Paneriuose eidamas • i 
per geležinkelį, buvo traukinio 
partrenktas ir mirtinai sužalo
tas. “Neries” gamyklos darbinin
kas E. Sadovskis N. Vilnios sto-i 
tyje bandė pereiti per geležin-1

čia ir buvo sužalotas L*— neteko 
abiejų kojų.' Kauno stoties pe
rone . keleivė T. .LųteS/a, lip- 

■ dama i jau judantį .vagoną. nu
krito ir buvo mirtn^Ė sužalo- 

■lota.” L ■' •

DR. ANTANO J. G l SENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo aUiminimus.
Dr< A. Gussen— MINTYS IR DARBAI, 259 psl^ liečia .1905 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ii 
itisirūpinimą-------------- - 18.00

Dr. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis, Kietais viršeliais 54-00

$3.00
Dr, A. J. Gnssen — AUKŠTA KULTŪRA — žIAl ’RūS 

ZMONĖŠ. Kelionės po Europą įspūdžiai Tik __
G»lima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekj arba

\ money orderĮ, prie nurodytos kainos pri
dedant JI persiuntimo išburtoms

82.0T

NAUJA LIETUVIŲ TAUTO- j 
DAILĖS KNYGA

“Lithuanian Easter Eggs”, i

WX9 3e. HALSTED ST^ CHICAGO, IL IMtf

Naujai pasirodžiusi J 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršelių knyga

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TTFS OH

tXPRESSMW DMM&
DON*T CUT kN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING- SAPS 
FOLLOWING DISTANCES^- C ”

KOVOS C
NEPRIKLAUSOMYBĖS

E LIETUVOS

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St. 1
Chicago, IL 60608

XXTtL. RUN WTO TROUSte 
A SUOCeN STOP

'iCJU'Rfi FOUXAMtMG TOO CXOCSJJU.

IF YOU PWYE AT TX

THE RfGA/T LAHS.

ir Kedzie.
2 sklypai arti vandens.
Hot Springs Village.

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chieagos miesto laldba^. 
Dirbu Ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
Tol. 927-3559

DĖMESIO’
62-83 METŲ AMi. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilis

Liability apdraudimas 
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS
,. 4645 So. ASHLAND AVI.

-. V ' TeL 523-3775 ' ’

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

HELP WANTED — MALI 
Darbininkę Reikia

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

PRINTING PRESSMAN
Part time letter press printer to 
work on Miehle Verticals. Apply:

McCRACKEN BOX & LABEL CO.
2640 S. Shields
Tel.: 842-5112

“LIUCIJA”
Miko Šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.-
Autorius pavaizduoją 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.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’; 
išleista knyga su legališkomis 
formomis

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

ENERGY
WISE »

Chanę< tha oil »nd 
fllterg avary 3,000 to 
8,000 milas to avoid 
wasting gasollno.
Don't bo a Bom Losod

Laikrodfiai hr brmgenyW 
Pirdavimis fr Taisymai 5; ■ 
2M6 W«t Strwf r 
T*L RKpuMIc 7-1941

. r . '• . h U*.

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer. Avanse, 
Chicago, ill. 6OS32. Tai. YA 7-59M

M. š IMKUS
Notary PublieL 

INCOME TAX SERVICE - 

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės prv 

šymai ir kitokie blankai.
I I—

HOMEOWNERS POLICY
F. Zaaalla, A«Mtf 
notįį W. Hth M 
Evar». Parte, 1H, 
60642, . 4244654

1 m 1 ■■ ■ 1 '»
Advokatas ;

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandos: Kasdien: nuo 

9 vai. ryto iki 6 vaL'vakaro, 
šeštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vai. d.

Ir pagal susitarimą.
/ TeL 776-5162 j 

2649 West 63rd Street
Chicago, DL 60629

AUYOUNEEO I

6 — Naujienos, Chicago, 8, ID. Thursday, July 22, 1982




