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dirą Gandhi. Kartu su premje
ru aerodrome buvo užsienio 
reikalų ministerijos pareigūnas, 
galėjęs eiti ir vertėjo pareigas.

šiiiįį

zidentui Rcaganui tuo reikalu 
rimtą, įspėjimą.
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Rugpjūčio 7: Kajetonas, Šilu
tė, švaistas, Varpa, Geistis, 
Drąsa. >•

Rugpjūčio 8: Kirijakas, Dai
na, Uogintas, Sala, Daiva, Gir- 
vydas.

Rugpjūčio 9: Jonas Vian., Ro
manas, Gražutė, Pilėnas, Drin- 
ge, Tvirbutas, Vilė.
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— apries 37 metus buvo iš 
mesta atominė bomba Hirošima 
mieste. Japonai nutarė pasiduo

ti socialistai valdė ne tokias 
svarbias ministerijas, bet jie po 
penktadienio partijos centro ko
miteto posėdžio nutarė išeiti iš 
koalicinės Spadolini koalicijos.

Indira Gandhi tarėsi 
su premjeru Suzuki

jiems būfų leista Spręsti paŠus 
svarbiausius klausimus. Jiems 
nepaiko įsakymai žudyti niekuo 
dėtus italus pramonininkus, biz
nierius ir vietinius policijos pa
reigūnus. Nuo šio klausimo pra
sidėjo irimas.

UNITED ARAB REP

— Lakūnai Earl Enmett 
Vieoux, pasimetęs tirštoje mig
loje, sėkmingai nutūpė Milwau
kee 4 lakų vieškelyje, nesudau
žydamas lėktuvo ir nieko nesu- 
žeisdamas. Į

metė viską ir atskubėjo į aero 
dromą, kad galėtų asmeniškai 

torius su savo oponentu daly- pasveikinti Indijos premjerę In- 
vaus keturiuose debatuose apie 
planus valstijos reikalams tvar
kyti

LEBANON •

Al Botnr«f

^^.GMzir

— Penktadienį tūkstančiai va 
kary Beiruto gyventojų bėgo j 
laukus. Bijojo Izraelio puolimo.

HtlbHUT

vyriausybė. neleis jam grįžti į 
VVashingtoną. . • , .
į v* "*■• 1 ■ * f

Atsilygina už Nagorskio 
' išsiuntimą >

s .Sąyietų r užsienio m misteri j a 
kaltino Nagorskį, kad jis vaka
rų. Ukrainoje vaidino lenką, o 
Vologdojejiš, esą, norėjęs Vai
dinti viėtos komunistų laikraš
čio redaktorių. .
7-N£i' viejiu^r, nei, kitur- žurria- 
listas ^Nagorskį nesidėjo kitais 
asmenimis,jr nepretendavo jais 
bntii Vologddj» jiš davė polici
ninkui rusiško, laikraščio redak
toriaus vizitinę kortelę, kad už
eitų 4*re4įakeijąi^ paklaustų re- 
daktoriąušj.ąu'5kįffiub.iXagorskis 
buvo išsikalbėjęs, o Ukrainoj 
pasakė, kad-jo tėvas buvo len
kas. Karo pabaigoje jis nuvykęs 
į Ameriką, o ten Nagorskis ir 
gimęs. \

Sovietų valdžia, neištyrus! 
netikslių policijos informacijų,, 
nutarė išprašyti Nagorskį su 
šeima. Valstybės departamentas 
priėjo įsitikinimo, kad užsienio 
ministerija nutarė išsiųsti Na
gorskį, nes jis galėjo susikalbėti 
rusiškai ir lenkiškai. JAV nu
tarė neleisti išvažiavusiam Iz- 
vestijų reporteriui grįžti į JAV.
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• VĖL GOTB-
ZADėŠ TEISMĄ

NICOSIA, Kipras. — Iš 
ateinančios žinios sako, 
S. Gotbzadės byla ir vėl 
atidėta. , \

Gotbzadė kaltinamas 
nužudyti mulą Chomeini. 
žiuje pats Gotbzadė dirbęs kar
tu su Chomeini, bet kai abu p- 
buvot kurį laiką naujai sudary
toje vyriausybėje, Gotbzadė įsi
tikino, kad* Chomeini vienas 
nori spręsti visus svaibiausius 
klausimus.

BEGINĄS ATMETĖ PREZIDENTO REAGANO PATARIMĄ 
IZRAELITAMS TUOJAU IŠEITI Iš SOSTINES

Pirmiausia Chomeini susikir
to su pirmuoju Irano preziden
tu, o vėliau susikirto su užsienio 
reikalų ministeriu Gotbzadė. 
Chomeini pašalino prezidentą 
nuo Irano ginkluotų pajėgų va
do pareigų. Vėliau apsupo visą 
prezidentūrą. Bet kai partiza- Italij 
nai įsiveržė į prezidentūrą, tai cial 
prezidenįp_ ten jau neberado, krašto apsaugos ministeriją. Ki 
Prezidentas Wvo išvykęs j ka
reivines, iš kurių rengėsi pabėg
ti užsienin. Prezidentą užsienin 
išvežė aviacijos karininkai, o 
Gotbzadė buvo suimtas ir ap
kaltintas noru nužudyti mulą 
Chomeinį.

LENKŲ GENEROLAI 
APGAVO POPIEŽIŲ

VARŠUVA. — Lenkijos gene
rolai apgavo popiežių Joną Pau
lių II. Lenkai laukė popiežiaus 
Čenslakavoje, kur bus minima 
600 melų Juodakės Dievo Mo
tinos pasirodymo sukaktis, o da
bar popiežiaus kelionė atidėta 
visiems metams.

Prieš Lenkijos bažnyčios pa
reigūnų atvykimą į Vatikaną, 
ten atskrido Jaruzelskio kabi
neto narys ir įtikino popiežių, 
kad šie metai yra nesaugūs jo 
kelionei. Būtų daug geriau, jei
gu popiežius atskristų į Lenki
ją sekančiais metais, jo kelionė 
būsianti daug saugesnė.

Arkivyskupas J. Glemp, kitų 
dvasiškių lydimas, nuskrido j 
Romą ir išaiškino Lenkijos ka
rmom :nės vadų apgaulę.

Arkivyskupai Glemp sekma
dienį paruošė visiems vysku-1 
pams laišką, kuriame pasakoja,! 
kaip dabartiniai Lenkijos ka- j 
rhiomenės vadai apgavo popie-! 
žiu. Katalikų vadai nori, kad 
krašto gyventojai žinotų apie 
šią apgaulę.

SPROGDINA HONDURAS 
BENDROVIŲ NAMUS

TEGUCIGALPA, Honduras.— 
Praeitą trečiadienį Honduras 
sostinėje buvo išsprogdinti trys 
buvusių britų bendrovių preky
bos rūmai. Sprogimas buvo toks 
galingas, kad buvo išversti 
trijų stambių bendrovių mūri
niai namai.

Nelaimės metu buvo sužaista 
10 žmonių. Kas tas bombas pa
dėjo, tuo tarpu dar nca:šku. bet 
policija veda tyrinėjimus, klau
sinėja sostinės gyventojus, kad 
galėtų nustatyti, kas apie na
mus sukinėjosi, kas bombas ga
lėjo padėti ir kokiais sumeti
mais.

LOS ANGELES, Calif. —t 
Prieš 20 melų garsioji Marilyn j 
Monroc rasta negyva savo na
me. Gydytojai nustatė, kad ji 
buvo paėmusi daugiau negu pa
jėgė miegamųjų piliulių.

Praeilą ketvirtadienį iš toli-’ 
minusių pasaulio kampų suva
žiavo į didįjį Los Ahgeks ka-, 
pinyną pagerbti gražiausią šo
kėją ir dainininkę Marilyn Mon
roe šimtai žmonių. Vie sakėj 
kad per 20 metų dar nematė ki
tos,, kuri būtų taip jaudinančiai 
klausytojų veikusi.

tarė
si su prez. Reaganu, pasirašė 
sutartį atomui skaldyti medžia
goms įsigyti, vėl grįžo į New 
Yorką, pasakė kalbą Jungti
nėms Tautoms, buvo Los Ange 
les, pasimatė su Indijos biznie
riais, kalbėjosi su Indijos atsto
vais, pasakė kalbą Havajų salo
se ir tris valandas tarėsi su 
premjeru Suzuki.
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Bombos sproginėjo viena po 
kitos, su vienos minutės per
trauka. Sprogimai vyko apie 
pusė mylios nuo prezidentūros. 
Sproginėjimai sunkiausiai su
žeidė du namų sargus ir du pro 
šalį einančius žmones. Jie nic 
ko nežino, už ką jie buvo su
žeisti.

. r Neleidžia grįžti į Washington^ 
? vyriausiam Izvestijų reporteriui

VALSTYBES DEPARTAMENTAS ĖMĖSI ŠIŲ PRIEMONIŲ, 
KAI SOVIETŲ VALDŽIA ĮSAKĖ XAGORSKIUI IŠVOKTI

. WASHINGTON, D.C. — Vals
tybės departamentas, patyręs, 
kad Sovietų vadžia be jokio 
pagrindo atėmė žurnalisto liudi
jimus iš Amerikos Newsweek 
žurnalo' reporterio Andrew Na- 
gor'skio, atėmė teisę būti repor
teriu Sovietų Sąjungoje ir liepė 
per tris savaites išsikraustyti'iš 
Sovietų Sąjungos, nutarė atsi
lyginti ūž Nagorskio išsiųptimą.

Valstybės ^departamentas, pa
tyręs iš’ Newsweek redakcijos, 
kad Nagorski visą laiką -elgėsi 
labai; .korektiškai, nenusikalto 
jokiems Sovietų, valdžios nup- 
štatąms, nusprendė, kad Nagor
skio išsįuntimas iš Maskvos yra 
ąrbitrafiškas. Valstybes -deparlat 
nientas taip pat gavo pranešimą 
iš JAV ambasados Maskvoje. .•

Valstybės departamntas tada 
nutarė neleisti Izvestijos repor
teriui M«ior . §rtįiruą grįžti j.

Septyni Italijos socialistai išeina 
iš koalicinės vyriausybės

INDIRA GANDHI PENKTADIENĮ PASIEKĖ TOKIJO 
IR TARĖSI SU PREMJERU ZENKO SUZUKI

demokrato Giovanni 
Pa'J Spadolini sudarytoji vyriausybė 

buvo pasiryžusi suvaldyti siau
tėti pradėjusius Italijos komu
nistus ir pravesti žemės refor
mą. Spadolini kabinetas pajėgė 
apvaldyti komunistus, teroristų 
grupės vadus sukišo į kalėjimus, 
bet prie žemės reformos taip ir 
neprisirengė. Premjeras Spado
lini nepildo pažadų, todėl socia
listai nenori tokioje koalicijoje 
toliau būti.

Socialistas Salvatore valdė 
finansų ministeriją, o so- 

istas Lelino Lagordo valdė

TOKIJO, Japonija. — Indira 
Gandhi, praleidusi 8 dienas 

?, atlikusi visus užsi
brėžtus tikslus, penktadienio 
vakare jau pasiekė Tokijo aero-

klausimą ir nutarė prezidento 
pasiūlymą atmesti. Buvo ap
svarstytos visos galimybės ir vis 
dėlto prieita nutarimo, kad Iz
raelis atmes prez. Reagano pa
siūlymą, nežiūrint į pasekmes.

Saudi Arabijos karalius Falui 
buvo labai patenkintas prezi
dento Reagano nutarimu at
šaukti Izraelio karo jėgas iš 
Beiruto ir Libano. Jis kelis kar
tus kalbėjosi telefonu su pačiu 
prezidentu.

Izraelio kariuomenės vadovy
bė klausimą apsvarstė ir nuta
rė iš Beiruto nesitraukti, nes 
priėjo įsitikinimo, kad palesti
niečiai iš viso nesirengia trauk
tis iš Beiruto. Pačiame Beirute 
esančios Izraelio karo jėgos ket
virtadienį puolė svarbesnius pa
lestiniečių centrus vakarų Bei
rute. Puolė lėktuvais, karo lai
vų artilerija, tankais ir kulko
svaidžiais. Palestiniečiai paskel
bė, kad ketvirtadienį buvo už
mušti 57 žronės, o sužeistų skai
čius žymiai didesnis.

Prez. Reaganas yra įsitikinęs, 
kad ambasadoriui Habibui jau 
pavyko kelis labai svarbius 
klausimus aptarti su palestinie- 

, čiais. Jie yra pasiruošę keltis iš 
Į Beiruto į Libano šiaurės sto

vyklas, o iš ten kelsis į arabų 
valstybes.

Saudi Arabijos karalius Fahd, 
patyręs apie Izraelio nutarimą 
nesikelti iš Beiruto, kol neišsi-

®<TURKEYJ ‘ eBtk J - Aw

WASHINGTON, D.C. — Iz- 
raelio ministeriu kabinetas at
metė prezidęnto Reagano pata
rimą izraelitams tuojau ati
traukti savo karo jėgas iš viso 
Beiruto, kad palestiniečiai galė
tų išsikelti iš Libano.

Izraelio vyriausybė yra pasi
ryžusi atšaukti visas savo karo 

j jėgas ne tik iš Beiruto, bet ir iš 
Į visos Libano teritorijos, tik- 
į tai tada, kai krašte nebus nė 
į vieno palestiniečio, nutarė mi-
• nisterių kabinetas. Izraelitai yra
• įsitikinę, kad palestiniečiai ne- 
i nori keltis iš Beiruto ir iš Liba- 
į no. Palestiniečių vadai yra pasi- 
į ryže pasilikti Libane ir nesikelti 
j iš Beiruto. Jeigu izraelitai jau
turi savo -karo jėgas pačiame 
Beirute ir yra apsupę svarbiau
sius palestiniečių vadus, tai Iz
raelis nepaleis šios progos ir 
nepaliks^ palestiniečių Liblno 

^oštinėįei.^ ,. - , ; /
Tuo tarpu patys palestinie

čiai pranešė ambasadoriui Ha- 
( bibui, kad jie luri paruošę nau
ją planą: visam Beiruto ir Liba- 
I no klausimui išspręsti, bet jie 
' reikalauja, kad izraelitai išsikel- 
j.tų pirmieji.
| \ Pasirodo, kad palestiniečiai
• Beirute didoką kLkį tan- 
1 kų, artilerijos ir karo medžia

gos. Jie gali vykusiai priešin
tis pačiame Beirute, naikindami 
Izraelio’tankus ir puldami į va 
karų Bejrutą besiveržiančius iz
raelitus?' J

| Valstybės departamennto ai 
stovas Allen Romberg paręišk4, 
jog nutarimas pareikalauti, kad 
pirmieji iš Beiruto išsikeltų iz 
raelitai,, buvo'padarytas palies 
prezidento^-’ susitarusio su kitais 
saugumo' tarybos patarėjais. "

i Ketvirtadienio naktį Izraelio 
kabinetas Jeruzalėj svarstė šj

— Chomeini reikalauja pava- dromą.
ryti iš Irako vadovybėj Sadamą I Indijos premjerę pasitiko ii 
Husejiną, bet jis pats nesiren- nuoširdžiai pasveikino 'Japoni 
gia trauktis. < įjos premjeras Zenko Suzuki. Jv

ROMA, Italija. — Septyni Ita- New Yorke, Wasringtor 
lijos socialistai, įeinantieji į 

noru dabartinę koalicinę vyriausybe, 
Pary- nutarė iš jos pasitraukti.

Krikšč
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BERGAMO, Italija. — Itali
jos teismas, apsvarstęs Fronto 
Linijos ir Raudonųjų brigadų 
bylą, ketvirtadienį įkišo ilgiems ‘ 
metams į kalėjimą 87 komunis
tus teroristus ir 45 išleido.

Byla prasidėjo 1979 metais, 
kai į policijos rankas pateko.1 
pirmieji teroristai ir pradėjo iš-' 
duoti savo sėbrus. Pasirodo, kad 
Italijos teroristai nebuvo labai 
jau įsitikinę savo veiksmų tei-j 
singumu ir tikslingumu. Pasė
dėję kalėjime, keli pradėjo abe-1 
joti. Vieniems nepatiko, kad 
Raud. brigadoms vadovavo įiž- 
sienieičai. Pradžioje įsakymus 
davė centro komiteto nariai, 
o vėlįau visas reikalas perėjo 
įrusų ąr jų paskirtų rankas; Ila-

W BRAtt

— Irano karo jėgos, gavusios 
kelis labai kruvinus smūgius, 
grasina Irakui radijo bangomis, Amerikoj 
bet jau trečia diena nepuola

LEBANON

ii ir baigti karą. Mirė 150,000 
gyventojų.

Izraelitai nesitrauks iš Libano, kol nebus 
išvežti Beirute esantieji palestiniečiai.*

— Irano kovotojai imetė bom
bą į parlamentą, bet ji nesprogo.'

J

Saulė teka 5:50, leidžiasi 8:02.
Qd»ėauMtia^^lt|V *

— Penktadienį aukso uncija jeigu būtų kilęs reikalas, 
kiinavo 1 Premjerė Indira Gandhi buvo



Euphrosine Mikužiūtė

H1AGARA lauku turistų

Pirkimai

Bonu raportas

DON'T CUT MM BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES.— * *

Per paskutinius 3 metus bonų 
nuošimčiai padidėjo $30,132.00.

Gauta nuošimčiu 
$127,87226 

140,708.51 
147,619.30 
150,833.88 
156,965.48 
171,287.86 
187,409.82

lietai 
1967 
1970 
1973 
1976 
1979 
1980 
1981

'iiiiiiiiiiiiiiiii:;.iiiiiuiiiiHiiiiHiiiiiiiiii;ii!.PH«iiniiiiiiiiiiiiiiiiifii)iiHiiiTiTn|jUi

ŠV. RASTO 
NAUJASIS TESTAMENTAS 

IR PSALM AI

Juozapas 
parapijos

2,300 sodybų. Vai- 
viso turėjo apie 16,000 

gyventojų.
(Nukelta j 5

1979 m. nepirkta naujų bouų.
1980 m. pirkti 9 bonai ir

gauta mainais 413 sėjų, 
viso Par Value ....$496,965

1981 m. pirkti viso 3 bonai,
Par Value ........... $100,000

Viso per 3 metus buvo nu
pirkta 12 S--—.... .$596,965

Naujai nupirktieji — tai U.S. 
treasury Noks bei U.S. Bonds 
Ir vienas komercinis bonas.

Bonų nuošimčiai, išskyrus 
1979 metus, vis didėjo kasmet*

nuo 1967 m. iki 1981 m. rapor 
to. Dėl įdomumo pateikiu sekan
čias sudėtas nuošimčių sąskai

1. Morgięių paskolų 
raportas

Per trejus metus subrendo av 
atmokėta 15 atskirų bepų ir se
rų investmentų, už kuriuos ga
vome beveik pilnų Par Value 
atniokęjinią, Went:

1979b m. subrendo 4,
viso Par Value...... $ 99,000

1980 na. subrendo 8,
viso Par Vąlue ....$533,000

1981. m. subrendo ar
atšaukti 3, P . V . ....$ 33,000 

Viso per 3 metus gavome
į ; ' L ' $665,000

dėstysiu, nes tai būtų to paties 
pakartoįiipas. Betgi esu pasi
ruošusi pateikti detalią infor
maciją ir atsakyti į klausimus.

Tad, norędamą sutaupyti sei
mo delegatų laiką, nurodysiu 
bonų trapsakcijąs ir uždarbį su
traukta forma, tai yra, bendrais 
skaičiais.

Jai priklausė: Pagarių, Išdari 
gų, Paupinės, Daugėliškiu, Dau
ginu, Tamšilio, žaliųjų, Balan
dinės ir kt. miškai.

Ne mažai jų tarpe buvo lapuo
čių medžių, bet. bendrai paėmus, 
vyravo spygliuočiai.

Tarp šių miškų buvo daug 
kaimų, viensėdijų ir gana der
lingų laukų.

Ūkininkai gyveno pasiturin
čiai ir pasižymėjo ypatingos vei
slės arklių auginimu.

Čia daug buvo užauginama,

Metų eigoje iždininkė prižiū
ri ir tvarko per Mellon Banką 

I atmokėjimus, pardavimus ir 
naujų bonų pirkimus, subrendi
mus ir uždarbius, nurodydama 
procentų sumas. Ji visa tai pa-

• teikia Centro sekretorei, kuri 
perduoda Aktuarui sutvarkyti 
valstijoms raporto paruošimą.

-Iždininkė kąs incft^y^uo- 
■ šia' ‘kiekvieno boridsM&ififfiių 
1 sumokėjimus ir pasiunčia Cent
ro sekretorei. Kadangi ši veikla 

į ir skaičiai pateikiami sekretorės 
; seimo raporte ir vagrįsti valsti
jų raportais, tai atskirų bonų 

paruošiu transakcijų ar uždarbio čia ne-

feg AcM ori mor^y.
And then d* monrr came.

C7.O0O.OCC rrom the

įstatęs prieš Šaulių Sąjungą ir 
asmeniškai nekentė Vlado Pūt- 
vio. Šauliai iš jo patyrė daug 
įvairiausių trukdymų. Jo išrin
kimas Lietuvos Šaulių Sąjun
gos Garbės Šauliu 1940-tais me
tais. yra,, mano nuomone, keis
tas ir joniškas puslapis ŠauW 
Sąjungos istorijoje.

Būdamas Krašto Rpsaugos mi
nistru 1919-tais metais, A. Mer
kys buvo priverstas leisti šau
liams veikti, bet visokiais bū
dais kaišiojojiefais kojas ir truk
dė pilnai legalizuotis. Be naujo
jo Krašto Aps. ministro P. Ža
deikių palankumo ir paramos, 
Šaulių Sąjungai būtų gal dar ir 
.abai ilgai tekę laukti įstatų pa
tvirtinimo. A. Merkio delsima 
teigiamai išspręsti ’Šaulių Są
jungos problema prisimena ir 
pats min. P. Žadeikis:

“Man sugrįžus iš sovietinės 
Rusijos 1919 m. birželio 6 d., 
buvau paragintas ministro pir
mininko M. Šleževičiaus apsiim- 
t eiti Krašto Apsaugos ministro 
pareigas. Atsistojęs tose parei
gose, ėmiausi Sąjungos proble
mų svarstyti: Lietuvos Šaulių 
Sąjunga buvo legalizuota ir ta
po priimta Krašto Apsaugos 
Ministerijos globon. Ponas A. 
Merkys, mano pirmtakūnas kra
što apsaugos tarnyboje, leido 
šauliams organizuotis, bet del
sė Sąjungos priėmimą Krašto 
Apsaugos Ministerijos žinion”.

(Min.P.žadeikio 1954 m.gruo
džio 8 d. laiškas Nr. 1917 V. A. 
Mantautui, p.p. 1-2).

(Bus daugiau)

pastatyta 
bažnyčia, 

nors prie jos kunigas nuolatos 
negyvena.

Jos bendruomenės nariai rū
pinasi švietimu ir čia jų laiko
ma mokykla. 1860 m. turėjo jau 
25 mokinius.

Pro Skaudvilę ėjo prekybinis, 
iš Mintaujos į Tauragę, kelias ir 
čia rusų okupacijos laikais bu
vo įrengta muitinė.

Miestas augo ir prekyba spar
čiai plėtėsi.

Įsisteigė čia daug parduotu
vių ir pravažiuojantiems namų.

Pagal 1932 m. surašymo duo
menis, miestas turėjo apie pu
santro tūkstančoi gyventojų.

Namai beveik visi mūriniai.
Labai didelis Skaudvilės val

sčius, kuris turėjo dar penkis 
bažnytkaimius, 182 gyvenvietes, 
133 kaimus. 11 dvarų, 19 pali
varkų, 20 vienkiemių su bendru 
skaičiumi 
sčius iš

gas pareigas Lietuvos kariuome
nėje, bandydami Šaulų Sąjungą 
paversti paprastu, autonomijos 
neturinčiu kariuomenės daliniu. 
Šauliams nepalankiausias buvo 
pik. Itn. (tuomet majoras) An
tanas Merkys, kuris pirmomis 
šaulių organizavimosi dienomis 
buvo Krašto Apsaugos minist
ras, po to ministro padėjėjas, 
1920 m. trumpai vėl. Kr. Aps. 
ministras ir vėliau Vietinės bri
gados visų komendantūrų va

rna ame ’
Upė nedidelė, aegiH, bet jos 
krantai vietomis kabai aukštai 
iškilę.

Pavasarį, kada saulė ir lietus 
ištiipdo sniegą, vanduo pakyla, 
bet žalos nedaug tepadarydavo 
ūkininkams, nes vandenį sulai
kydavo aukšti krantai. Slėny 
esančioms pievoms, atnešdavo 
tik dumblo trąšų.

Tie statūs krantai buvo apau
gę lapuočiais medžiais, tarp kū
nų pasitaikydavo ąžuolų.

Apylinkės miškingos, bet ne
pasižymėjo dideliais masyvi
niais miškais.

Eržvilke buvo ir Jurbarko urė
dijos šios apylinkės girininkijos 
būstinė.

‘TAVO ŽODIS YRA TIESA 
Jono 1?:17

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS

jungos steigiamojo susirinkimo 
pavedimu, pirmoji LŠS valdyba 
(V. Pūtvis, M. Mikelevičius, M. 
Šalčius, T. Ivanauskas ir V.Sta- 
šinskas) veikė drauge ir kaip įs
tatų ruošimo komisija. Dr. J. 
Matuso teigimu, šios komisijos 
nariai dar pneš rugpiūčio mėn. 
20 d. turėjo iš anksto paruoštą 
“pagrindinių įstatų projektą.” 
(Žiūr. J. Matusas, Šaulių Sąjun
gos istorija, p. 12).

Įstatus ruošiant, V. Pūtviui ir 
kitiems komisijos nariams dau
giausia padėjo adv.Rapolas Ski
pitis, kurio kaip teisirįnko žino
jimas, patirtis ir patarimai bu
vo ypatingai vertingi, šiuo įsta
tus ruošiant, buvo panaudoti 
pavasariniai V. Pūtvio, A. Žmui
dzinavičiaus ir T. Ivanausko įs
tatai. Nors naujieji įstatai buvo 
daug platesni, pagrindinė Pūt
vio šaulių Sąjungai nustatyta 
ideologinė kryptis liko ta pa-

Pradžioje į Skaudvilės bažny
čia buvo tik, kaip Batakių filif 
ja, bet, gausėjant‘bažnyčbs lan
kytojams, vyskupas 
Giedraitis jai suteikė 
teisės

Jau seniai čia yra 
evangelikų liuteronų

LEIDINYS UETUYIŲ KALBA. IBIST, 
KINTAIS PLASTUlNUavmMLlAi 
FMAKT&MQ KlVūNINlO FORMATO

KAINA S3.

1979 metų pradžioje buvo li
kusios* tik dvi paskolos, kurių 
balansas buvo $500. šios pasko
los buvo pilnai atmokėtos su 
atitinkamais procentais 1979 
metų bėgyje. Nuošimčių per 
1979 metus gauta $13.25. Po šių 
atmokėjimų buvo sudaryti ati
tinkami dokumentai.

Eržvilkas ir Skaudvilė ~ dvi senos 
vietovės žemaičių žemėje

Eržvilkas yra išsistatęs dešL parduodama, net užsieniui, tra- 
Saltonos upės krante., kanų ir ardšnų veislės arklių.

................ Daugelis ūkių, prieškariniais 
laikais iš arklių turėjo daug pa
jamų.

Kol dar buvo Balsių jomar- 
kai, į juos daugiausia arklių at
vesdavo parduoti Eržvilko ūki- 
ninkai.

Pokariniais laikais tokia jų 
arklių pardavimo rinka buvo 
Skaudvilė.

Tuose jomarkuose atvykę iš 
Vokietijos agentai supirkdavo 
šimtus arklių, atvestų iš Eržvil
ko apylinkių.

Paskui juos ^tabūnais*’ gaben
davo, Skaudvdės-Tauragės plen
tu, Vokietijos link.

Iš visų piliakalnių, esančių 
Skaudvilės apylinkėje, žymiau- 
sias yra Eržvilko — Saltonos 
upių santakoje.

Anais laikais stovėjusią ten 
pilį saugojo iš lygių laukų pu
sės du gilūs grioviai, užpildyti 
vandeniu, kartu ir aukštos sie
nos.

Skaudvilės miestą perkerta 
Šiaulių — Tauragės pleptas.

Pats Skaudvilės miestas pra
dėjo smarkiai augti tik^uo de
vyniolikto šimtmečio *' vidurio, 
kai pro jį buvo pravestas mini
mas plentas.

! Jau 17 šimtmečio pabaigoje 
čia buvo žinomas stambus dva
ras.

To dvaro savininkas, Rasei
nių apskr. bajorų maršalka Ig
nas Micevičius 1770-jsMSkaud- 
Vilėje pasįgbįg^weamę bažnyčią, 
o jaųJ.^M^metais jis užrašė virš 
valako ’žemės ir 3,00Q^^brinių

Bned ouc
Nowadirrj, people arc <3i bfjptnc America 

and self-ąųffįp^I- And dwy rt helping thenr 
to sale, dependable By tAkų «ck h 

America Mth the Pajwfl PUa.
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mėnesinius raportus, sunitus 
su bankų skaitlinių atsakomybe 
ir bankinių sąskaitų suderinimu 
(Bank Cash reconciliation re
ports).

Metų gale paruošiu detalius 
bonų. morgičių ir pinigų ban
kuose metinius raportus. Ši me
džiaga sutikrinama su Centro 
sąskaitomis, norint paruošti me
tinius raportus valstijoms.

Pagal nusistovėjusią tvarką, 
SLA sekretorei G. Mefliūnienei 
tenka pateikti išsamiausią ir su
dėtingiausią finansinį raportą, 
nes jos žinioje yra organizaci
jos pilno raporto pauošimas 
valstijoms, kurį ji perduoda 
Aktuarui galutinai sutvarkyti. 
Tokiu būdu nematau prasmės 
tų skaičių vėl kartoti, šis mano i 
raportas santraukos forma ap
ima 1979, 1980 ir 1981-uosius 
metus.

Mielieji ir gerbiamieji seimo 
delegatai ir delegatės,

Laikau pareiga ir garbe, kaip 
SLA iždininkė, Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje 61-ajam 
Seimui St. Petersburg Beach 
saulėtoje Floridoje pateikti savo 
trejų metų finansinį pranešimą.

Iždininkės žinioje ir priežiūro
je yra morgičių paskolos, bonų 
investmentai, taupymo ir eina
mosios bankų sąskaitos. Kai 
Centro raštinėje paruošiami išr 
mokėjimo čekiai, pagrįsti do
kumentai su patikslintomis są
skaitomis, prezidentas ir iždi
ninkė visa tai patikrina, po to 
pasirašę čekius. Vėliau iždi
ninkė juos išsiuntinėja nurody
tiems kuopų finansų sekreto
riams ir tiems, kuriems išmo
kėjimai priklauso. Kai Centro 
raštinėj peržiūrimi ir sutvarko- 
pti kuopų narių mokesčiai, Cen
tras lakštus pasiunčia iždinin
kei, kuri patikrina duomenis, ir 
mokesčių priėmimo kvitus pa
siunčia kuopų sekretoriams.

Iždininkės priežiūroj yra bo- 
nų ir morgičių nuošimčiai; jų 
Sumokėjimas, investmentų nuo
šimčių priėmimas ir patikrini
mas. Taip pat Centrui paruošiu 
išsamius bonų, morgičių ir ban
kų įplaukų lakštus,

Pagal šiuos įstatus, < Lietuvos 
šaulių Sąjunga galutinai atski
riama nuo Lietuvos Sporto Są
jungos ir veikia atskirai,priklau 
sydama ne Vidaus Reikalų, bet 
tiesioginiai Krašto Apsaugos mi 
nistrui.

Su šiuo patvirtinimu minist
ras Povilas Žadeikis į Šaulių Są
jungos istoriją įrašė savo vardą 
tikrai šviesiomis raidėmis. Nuo 
pat įsikūrimo pradžios, Šaulių 
Sąjunga susidūrė su stipriu pa
sipriešinimu. Visų pirma, šaulių 
nekentė išoriniai Lietuvos prie
šai (ypač lenkai), kurie iš kar
to. dažnai net greičiau už lietu
vius, įvertino jos gyvybinę reik
šmę lietuvių tautos ir valstybės 
gyvenime.

Nekentė šaulių ir Lietuvos 
priešams tarnaujantieji tamsūs 
vidaus gaivalai. Bet buvo asme
nų, nesupratusių Pūtvio ideo
logijos ir neįvertinusių šaulių 
S-gos reikšmės, ir pačių lietu
vių tarpe. Apie pastaruosius kai 
bant, tenka pabrėžti, kad šau
liams darė nemaža sunkumų 

. Į kai kurie asmenys, ėję atsakin-
Sie Pagrindimai Lietuvos Šau- 

lių Sąjungos Įstatai” Sąjungos 
valdybos buvo priimti rugsėjo 
5-tos dienos posėdyje. Tuoj po 
to Pūtvis su įstatais lankėsi pas 
Vyr. Karo vadą gen. S. Žukaus- 

į ką ir, jo pavedimu, pas Krašto 
Apsaugąs ministerį pik. (tuo- 

! met majorą) Povilą Žadeikį Už 
kelių dienų, to paties rugsėjo 

( man. 12 d. gautas gen. S.Žukau- 
’ sko sutikimas. Rugsėjo 15 d. įs- 
! tatus patvirtino Krašto Apsau

gos ministras Poyi1a> žadeikis. das. A. Merkygikivo stipriai nu

SOME CHICAGO MCmOR CLUB TlFS

(Tęsinys)

Aukščiau minėto 1919 m. rug-

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 321
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Prof. dr. Juozui Eretui 85-ri metai 
ro veikėjas, vienas meno 
gijos "Šatrija” steigėjų,

Pref, dr Juozas Eretas

savo 
yra

Giliai humamŠKa ir aukštos 
kultūros šveicarų tauta 
mokslininkų perteklium 
daug pagelbėjusi kitoms tau
toms siekti pažangos ir gero
vės. Daug pagelbėjo ji ir Lietu
vai jos pažangos kelyje: Šveica
rijoje išėjo aukštuosius moks
lus ir padarė doktoratus didelis 
lietuvių katalikų mokslininkų, 
veikėjų ir politikų skaičius.'švei 
carija mums pagelbėjo ir Lietu
voje apsigyvenusiais šveicarais 
intelektualais, kurie daugiausia 
dirbo kaip universiteto profeso
riau auklėję mokslus einantį Lie 
tuvos jaunimą ir čia skleidę 
krikščioniškąją Vakarų kultū
rą. \

Stipriausiai tuo atžvilgiu pa
sireiškė kaip iškiliausias Vakarų 
kultŪJ'as atstovas ir josų Lietu
vą nešėjas, Lietuvoje labai išpo
puliarėjęs dr. Juozas Eretas. Tai 
aukštas kultūringa, dinamiška 
jr šakota krikščioniška asmeny
bė, dirbusi daugelyje mokslo, 
kūryboslir veiklos sričių.

Prof. dr. Juozas Eretas iškilo 
tik Lietuvos valstybei atsikūrus 
— labai sunkiu jai metu ir dir
bo joje iki jos valstybės prara
dimo— iki bolševikinės okupa
cijos. Jis čia per 22-jus metus 
davė didelį Lietuvai įnašą. Jis 
čia dirbo F<aip informacijų apie 
Lietuvą skleidėjas, Lietuvos Te
legramų agentūros ELTA orga
nizatorius ir jos pirmas direkto
rius, kaip Lietuvos kariuomenės 
savanoris - Įdarys, visuomeninin
kas, Lietuvos visuomenės blai- u - t . v ’yinimd veikėjas, vaikų spaudos 
organizatorius, sportininkas, tos 
srities veikėjas ir sporto "organi- 
aztorius, vienas pavasarininku 
oYganizatorių rr jų vadų ir jų są
jungos garbės pirmininkas, “Pa
vasario” kongresų organizato- 
torius, Kataliku Veikimo Cent--

drau- 
geras 

kalbėtojas, Krikčšionių Demok
ratų Partijos ir jos centro komi- 1 
teto narys, jos atstovas II Sei-1 
me, produktyvus mokslininkas,1 
Aukšųjų Kursų dėstytojas, Lie-' 
tuvos universiteto teologijos-fi-' 
loscf'jos fakulteto ekstraordJ 
profesorius, Lietuvių Katalikų1 
Mokslo Akademijos narys mok- j 
slininkas, jos suvažiavimų orga-^ 
nizatorius ir Suvažiavimo darbų 
redaktorus, vienas Lietuvos Ka-j 
talikų Universiteto steigėjų ir 
jo reikalų vedėjas, Friburgo uni 
vers'teto kancleris, vienos Ba
zelio valstybinės gimnazijos mo
kytojas. Lietuvos rašytojų są
jungos Jungtinėse Amerikos Vai’ 
stybėse garbės narys ir atlikęs 
nemaža kitų funkcijų Lietuvos, 
gyvenime. Parašęs knygų iš 
sporto srities, veikalų apie Lie
tuvą, mokslo darbų iš vokiečių 
ir pasaulinės literatūros, išspaus 
dilio daug straipsnių ir studijų 
žurnaluose ir laikraščiuose; šio 
žurnalo bendradarbis.

M. Stankūnienė. Balandis

į

ft 11

val-
teis-

Chi-
ne-

Lietuvai prof. Eretas padova
nojo — parašė ir išleido tokius 
savo mokslinės kūrybos veika
lus, kaip Vokiečių literatūros is
torija I, Jaunasis Goethė, J. W. 
Goethė, Rėzos santykiai su Goe- 
the.Katalikai ir mokslas ir daug 
kitų. Būdamas iškilus mokslinin
kas, jis galėjo giliai ir kritiškai 
įžvelgti į prof. Stasio Šalkaus
kio, prof. Kazio Pakšto ir prel. 
Pranciškaus Juro asmenybes, jų 
veiklą bei darbus ir paruošė 
stambias jų monografijas, ku
rios, kartoms ir laikams besikeL 
čiant,: neleis nublukti jų skiliam* 
moksliniam ir visuomeniniam 
spindėjimui.

Prof. J. Ereto kilnų atsidavi
mą lietuvių tautai rodo ir tai, 
kad jis, ir gyvendamas toli nuo 
Lietuvos, -dvasiškai neatitrūks
ta,. nuo lietuvių,. bendradarbiau
ja su išeiviais jų moksliniame 
judėjime (Liet.. Katal. Mokslo 
Akademijoje) ir yra įsigilinęs i 
mūsų tautos didžiąsias nelaimes 
ir savo rašiniuose nagrinėja mū
sų dabarties ir ateities proble
mas, pvz., ar mūsų tremtis yra 
nelaimė ar palaima.

Kada svarstome rusiškojo bol 
ševizmo Lietuvai, .padarytas 
skriaudas bei blogybes, prisimes 
name ir tą, kad okupantas su-: 
trukdė Lietuvai pasiaukojusiam 
mokslininkui gyventi Letuvoje, 
moksliškai auklėti jos jaunimą 
ir dirbti Lietuvos naudai.

Prof. J. . Eretas, pats patyręs 
barbarišką Lietuvos okupaciją, 
pats patyrė bolševizmo arba ru
siško komunizmo esmę, dabar 
savo raštiniais skelbia pasauliui, 

i ką išgyveno pavergta lietuvių

privalome kuoweikiausei szj da
lyką apswarstyti ir apsiginti 
nuo tokių kolektorių, idant mū
sų parapija neisznyktų. Teiksis 
visi ant szio mitingo kuoskait- 
Irigiausiai' susirnkti.— Komtetatf 
parapijos Apwaizdos Diewo.’*

Atidaryta A. Sukurskio ir Co. 
lietuviška cigarų dirbtuvė.

Lapinskas ir Jasiulis, Town of 
Lake lietuvių kolonijoje, atida*, 
rė pirmą lietuvišką taver
ną. B

Įvykstančioje Paryžiaus Pa* 
r odoj e lietuvių skyriui įrengti 
korespondentiniu b6du JAV-se 
buvo sudarytas komitetas. Jo 
pirm, buvo kun. J. Žilius, o iž
dininku — J. J. Paukštis. Aukų 
sąrašai buvo skelbiami spau
doje. Tenka pastebėti, kad dau
gelis aukotojų aukojo po 10 ir 
25 centus. Organizacijos po 5 ir 
10 dol. 1902 m. dr. J. šliupas, 
kaip Parodai rengti komiteto 
revizijos komisijos pirm..paskel
bė, kad parodos reikalams buvo 
surinkta $2,168.73. Liko neišlei
sta $519.73.

Kilo sumanymas išleisti tarp
tautinį laikraštį Lietuvos skilau 
doms aiškinti Redaktoriais bu
vo numatyti- šernas*—r Mėtuyių 
dalies ir dr. J. Šliupas -^-tarptau
tinės. Deja, šis sumanymas ne
buvo įgyvendintas.

Tėvynės Mylėtojų Draugija 
įsteigė Moksleivių Fondą. Gau- 

? narnos aukos ; buvo siunčiamos 
Lietuvos “Žiburėliui”.

(Bus^ daugiau)' *' , *

nušovė vieną jaunuolį — 
katą, už tą buvo atiduotas 
mui.

Kun. Juodiszius atvyko 
cagon ir perėmė tvarkyti
prigulmingą lenkų parapiją, bu- 

; vusią Laurel gatvėje, Bridge- 
porte, Greit paliko Chicagą.

1899 m. šv. Kazimiero draugi
ja pareikalavo iš kun. M. Kriau-

į čiūno parapijos pajamų ir išlai
dų atskaitos. Už tai atsisakė 
draugijai leisti naudotis parapi
jos svetaine ios susirinkimams. 
Be to, draugijos nariai negavo 
velykinių išpažinties kortelių. 
Kitame draugijos susirinkime 
buvo nutarta kun. Kraučiūną 
atsiprašyti, kad santykiai vėl 
būtų išlyginti.

Chicago] 7. 5 d. buvo sureng- 
į tas pirmasis grynai tautinis pa- 
1 minėjimas, kurį rengė Simano 
j Daukanto Draugija, minėdama 
j Simano Daukanto gimtadienį. 
. Minėjime organizuotos dalyva

vo septynios kitos lietuvių drau
gijos.

1900 m. rugpjūčio 4 d. Lietu- 
1 va Nr. 32 įdėjo tokio turinio pra 
j nešimą: “Chicago, 4 rugpjūčio, 
j 1900 m., 7 vai., subatos vakare,

KULTŪRINĖS CHICAGOS LIETUVIŲ | ™
tauta, kaip bolševizmas ruošiasi XLEKSAS AMBROSE 
pavergti visą pasaulį ir koks pa
vojus grasia Vakarų pasauliui!
ir visai Vakarų kultūrai ir skati-Į 
na savo tėvynę Šveicariją nepa- 
stikėti saldžia bolševikų propa
ganda, o solidariai su visa Va-

i karų Europa ruošts apsiginti 
nuo gresiančio? bei 
sovietinės invazijos.
to asmenyje turime 
gą, kuris, reikalui 
mums tarpininkauti, 
kant Vakarų Europos mūsų su
pratimo bei jos pagalbos.

P: Maldeikis 
(Is-T. Sargo)

ORGANIZACIJOS

artėjanč'os 
Prof.JEre- 
tikrą drau- 
esant, gali 
mums ieš-

(Tęsinys)

Lietuviškuose laikraščiuose bu
vo iškeltas sumanymas, kad A- 
merikos lietuviai turėtų įsteigti 
spaustuvę Prūsuose, kad pagel
bėtų Lietuvai ii; prūsų lietu
viams spausdinti knygas ir laik
raščius. Taip pat buvo skelbia
ma. kad tam tikslui .jau buvo 
gauta $275 aukų.

1898 m. V. Liet, praneša, kad 
Chicagoje kun. M. Kriaučiūno 
įkalbėtos lenkės vienuolės gat- 
vėje- apspjaudė Lietuvos redak- 

^torių Šerną, kaip velnio apsės-

bažnytinių daiktų dirbtuvę šiau1 
rinėje dalyje. Vėliau p-lė And-^ 
ruševičiūtė perėmė iš Bradlie- 
nės ir viena turėjo biznį.

Chicagoje veikė Kosciuszko 
Pharmacy, 162 W. Chicago Ave, 
Vaistinės savininkas buvo dr.AL 
F. Božinczius (vėliau ravėsi Bo- 
žin) sulenkėjęs lietuvis.Tuo me
tu vaistinės vedėjas buvo A. L. 
Graičiūnas.

St., terp 19 ir 20 Ulyczų, Para
pija “Apvaizdos D^ewo” turės 
didelį mas mitingą,: ant kurio 
visi parapijonai yra kwieeziami 
pribūti, nes yra labai swarbus 
reikalas. Kun. Pėža, be žinios 
komiteto kolektuoja sau pinigus 
warde mūsų parapijos. Todėl

Neaiški paltis ■
i . r;

Teatro direktorius j Veikalo'
autorių: r ■

— Ar tamsta gjrditinos šūka-1 M. A. Paulauskas turėjo auk
sinių daiktų krautuvę Bridge* 
porte. ’ , _ j.

T. Andruševigūtė (Andru-

vimus? Išeikite į sceną, publi
ka reikalauja autoriaus.

— Ar negalėtumėt pasakyti 
kokie yra jos užsimojimai^^

prievarta brukami, ir j televizi- 
jps programas.

■ • > r :■ t JŠ
Paskutiniuoju metu, paaiškė

jo, jog T. Hayden ir j. Fondą 
įkurtos ar jų vadovaujamos kai
riųjų radikalų organizacijos iš 
JAV valdžios iždo gauna milži
nišką finansinę paramą. Pasku
tiniųjų kelerių mėtų laikotar
pyje tokių jų organizacijų pa- 

- ramai buvo išmokėtą -6 y i r š 
2,655,000 dolerjų mokesčių mo
kėtojų pinigų/ '

Kur eina mūsų pinigai
Kaip pamename, Tom Hayden šią pasisekimą, bet buvo tiesiog 

buvo vienas-iš radikaliosios kai- 
Juoza? Laszczynski vienas pir-Įriųjų studentų organizacijos

mųjų lietuvių Bridgeporte įsi- (Students for Democratic Su
gijo vaistinę.' Tais pačiais metais’ ciety)- įkūrėjų. Vėliau jis dar 
Leszczyiiskio vaistinės patai-1 labiau pagarsėjo, kai buvo Chi- 
pose turėjo savo ofisus šie lie-’ ęagoje teisiamas už riaušių kė- 
tuviai gydytojai: dr. M. P. Ka-Jliįną. Išvengęs bausmės, jis vė- 
sakaūskas^ dr., M. F. Božycz, dr. i liau vedė filmų *' artistę Jane 
W. Stahkewiczius. | Fondą, kuri Vietnamo karo me-
.Lietuvis Anruszis Chicagos pu pagarsėjo kaipo kovotoja 
mieste tarnavo policininku. Ei- prieš laisvojo pasaulio interesus.

szewisz) ir L. Brądlienė turėjo damas savo tarnybos pareigas, Vietnamo karo metu ji važinėjo 
pas komunistus ir vedė propa
gandinį- karą i pries Amerikos 
karius. Jos žodžiais; “Jei jūs 
suprastumėte, kas yra komuniz
mas, tai atsiklaupę ant kelių 
maldautumėte, kad vieną dieną 
taptumėte komunistais”.; r/>t\.: 

Vietoj už tuos veiksmus J. 
Fondą ignoravę, amerikiečiai 
ją ’ išrinko geriausia f i I m ų 
žvaigžde, o fihnai, kuriuose jil zuf ir ądm. Valuckd Sugilto 
vaidino, turėjo ne tik didžiau-laivyno štabo viršininkas. \ •

a -H ■
— ej

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, . > 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią' 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15. : ,.

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

— Indoneziją valdo preziden
tas Suharto ir adm. Sūdomo, 
saugumo viršininkas.

— Indonezijos krašto apsau
gos ministeris' yrą' 'fį&l. ;M. Jp-

ATEINA LIETUVA, •>’ I

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

• LITERATŪRA, lietuviu • literatūros, meno mofalfl 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, hielraomet nesenstą, Vin'ec 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V, Stankoi, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V* 
Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis ti 
M. K. Čiurlionio, M. Sūeikio, V. Kašubos, A. Rūkitelės ir JL. Varnu

KAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

2608.West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ Tel. J25-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių;
* * \ T : ■

• V MARU A NOREIKIENEIltlMi

CT

r • Cosmos Parcels Express Corp.
; MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE • * 
gSOl W. 69th St, Chicago, HL 60623 Tel 925-2711

JAY DRUGS VAISTINE 
B759 W. 71rt St, Chicago, IK 

H ESrZSITVOAI upildomi receptai • FANTUI 
DUMYNAI • KOSMETIKOS R83KMXNYS 

Atdara šiokiadieniais nuo

____ ___ _ .
' L fchi Ji i Mirtimi 11 ;ig

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

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 

(r patarė mums toliau studijuoti.

Jtaina $25. Kieti viršeliaL PaStas ML

DAINŲ ŠVENTAS LAUKUOSE, poetės, ralytojos U tes
tinių žokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
iventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 11

t VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraJy- 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne aausM 
gyvenimo bruožų apražymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už SI z l

e LIETU V1AKASIS PAMARYS, Henriko TomoTamalauska 
įdomiai paradyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės k 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai jdomfis kiekvienam 
lietuviui. Leidinys fliuatruotsa nuotraukom!*, pabaigoje duodami 
vitovardžių pavadinimai Ir Jų vertiniai j vddečhj kalbą. Labai 
naudingoje 535 pnaL knygoje yra Rytprūrfų tenėlaplu Kaina M,

> S4 EAUMTS LIMB, ralytojoa Petronėlės Orintsftėa atfr
minimai Ir mlntya apie asmenis Ir vietas n aprik. Lietuvoje Ir pir
maisiais bolievikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik S3. ;

e JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras
tas Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik na 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe» 
siją. Dabar būtų JJ galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja ML

> SAU JUNfS NOVELtS, HL Eoačenko kūryba, J. V&hiflf 
vertima*. JOS pat knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina H

Knygos gaunamos NatdlencM, 171* So. HaMad St, Gblcagag

3 — N’aujienc*. Chicago. Hl. — Šat-Monjay. August 7-9, 19121
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$45.00 
$24.00 
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$40.00

ne lietuviams jį toms pareigoms išrinko. Pavergtus Lie
tuvos premjerų jį padarė Lietuvą okupavusieji nišai. Jis
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privalo pildyti rusų įsakymųs-
Songaila, eidamas primesto premjero pareigas, pagal 

rusišką įsakymą pradėjo lietuviams žurnalistams įsaki
nėti, ką jie turi rąžytį ir kaip jię privalo rąžytį.

Šių metų liepos 2 dieną jis sukvietė į Raudondvarį 
okupanto laikraščiuose rašančius žurnalistus ir jiems 
priminė, ką jie privalo rašyti. Šių metų liepos 4 dieno* 
Vilniuje leidžiamoje “Tiesoje” atspausdinta Songailas 
visa kalba, o ELTos paruoštas straipsnis pavadintas 
“Svarbūs žurnalisto udžavipiai”. Tenrašoma:

“Žurnalistai propaguoja lįaudįęs masėse partijos 
ir vyriausybės nutarimus, mobilizuoja darbo žmones 
jų Įgyvendinimui- Jie savo kūrybiniu darbų atsklei
džia mūsų visuomenės laimėjimus, sunkumus bei i 
problemas, padeda auklėti naują žmogų — komuniz
mo kūrėją’’. (Tįesa, 1982 m- liepos 2 d. 1 psl.)

Tinimus ndxU glitu ssšU
Orderiu tos sbahmi,

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus 
□no B rak ryto iki 5 vai Bopiet Sečtadieniiią

Sovietinių žurnalistų uždaviniai
Visi žinome, kad žurnalisto uždavinys yra teisingai, 

tiksliai ir sąžiningai informuoti savo skaitytojus apie 
kultūrinį, teisini ir ekonominį gyvenimą, kad skaiytojas, 
žinodamas tikruosius duomenis, galėtų susidaryti savo 
nuomonę ir pagal ją veikti.

Visi taip pat žinome, kad sovietinio žurnalisto parei
ga visai kitokia. Sovietinis žurnalistas teisybę rašo ne 
apie Įvykius, žmogaus rūpesčius ir Įsitikinimus, bet apie 
komunistų partijos nutarimus, apie partijos planus vals
tybiniame gyvenime, apie darbininkams skirtas pareigas 
ir partijos skirtų pareigūnų Įsakymus.

Komunistams nuvertus demokratinę vyriausybę Ru
sijoje, rusų-žurnalistai privalėjo'klausyti Lenino, Troc
kio ir Zinovjevo Įsakymų. Kas jų neklausė, tas turėdavo 
bėgti Į užsienį, o kas. nespėdavo pabėgti, tą čekistai su
šaudydavo. Pagal Dzeržinskio įsakymą, be jokio teismo 
buvo sušaudyti šimtai rusų žurnalistų. Laikraščių redak
cijose galėjo dirbti tiktai tie, kurie sutiko klausyti komu
nistų partijos arba komunistų primestos valdžios nuro-

Prieš 42 metus Sovietų karo jėgos ir policija paver
gė nepriklausomą Lietuvą. Vieni žurnalistai, pažinę ko
munistus, pabėgo Į užsieni, kiti pateko Į kalėjimus ir oku
panto buvo nužudyti, o tretieji perėjo dirbti okupantui. 
Jiems rūpėjo ne tikslios žinios, bet rašyti tai, ką okupan
tas Įsako.

Ne visi pabėgusieji liko ištikimi žurnalisto paskirčiai. 
Jie priėjo Įsitikinimo, kad rusiški komunistai ir juos 
pasieks, todėl jie pradėjo šunūodegauti okupantui. Jie, 
gyvendami laisvuose kraštuose, bando okupantui Įtikti, 
i savo pranešimus Įterpti okupantui palankias žinias, jam 
tinkamus gandus.

Toks likimas ištiko ne tik komunistų pavergtus žur
nalistus rusus, bet ir rusų komunistų pavergti lietuviai 
žurnalistai perėjo per tuos pačius vargo kelius. Stipres
nieji pajėgė atsispirti, bet parsidavusieji arba silpnes
nieji nuėjo tais pačiais keliais.

R. Songaila yra dabartinės rusų komunistų paverg
tos Lietuvos premjeras. Ne lietuviai ji premjeru paskyrė,

žurnąlistas Mykolas Drunga (^.pr.), kartu sų J. 
Šoliūnu priimtas Į Draugų redakciją, iš Draugo nebuvo 
išstumtas, kaip šoliųnas, bet tęii dar užsilikęs. Paskuti
niu metu jis vis dažniau pradėjo rašyti Draugo Įžangi
nius. Šių metų rugpiūčio 3 dieną parašė įžanginį, liečiantį 
okupantui rašančius žurnalistus ir rašytojus. Dranga 
tvirtina, kad Lietuvos okupantas ruošiasi šaltajam karui 
su Amerika.

Drunga tvirtiną, kad okupacinė Lietuvos valdžia ne
leidžia Amerikon atvažiuoti rašytojui J. Avyžiui. Avy
žius, kaip žinome, yra okupanto išgarsintas rašytojas, 
patys rusai jam paskyrė Lenino literatūros premiją, iš
leido visus jo raštus rasų kalba. Avyžius yra komunistų 
partijos narys ir dirba partijos centro komiteto pavestus 
darbus. Apie tai paskelbtą sovietinėje spaudoje.

Įdomu, kaip Dranga, gyvendamas. Chicagoje, galėjo 
sužinoti, kad okupacinė valdžia neišleidžia Avyžiaus į 
Ameriką. Drangos santykiai turi būti labai artimi su 
komunistu Avyžiumi, jeigu jis iš paties Avyžiaus patyrė, 
kad okupantas. neišleidžia jąjn ?tįek daug pasidarbavusio 
komunistinio įrašytojo. ■ . .

Bet Drangų, rašydamas apie jam gerai pažįstamą, 
komunistą Avyžių ir kitus, negali ramiai praeiti pro žur
nalistą SvilonĮ. Drangos straipsnis parašytas apie pa- 
vergton Lietuvon važiuojančius lietuvius. Žurnalistas Svi- 
lonis pavergtoje Lietuvoje nebuvo ir nesirengia važiuoti, 
bet Drunga rado reikalo, eidamas pro šalį, jam įspirti. 
Jis pasakoja, kad dabartinėje Lietuvoje padėtis sunkesnė 
negu buvo nepriklausomoje Lietuvoje, ir tęsia:

“... visokia šneka apie Sovietų “atvirą širdį” pa
kvipdavo tik sprogusiu propagandinių dujų burbulu. 
Kiekvienu atveju tačiau toji, petroninė šneka visai 
sutapdavo su čionykščia sviloųįne: nes ten, kur pir
masis Įžiūrėdavo pabėgimą nuo vaduotojų, antrasis 
pritardamas pamatydavo “atsidavimą okupantui”.

(Draugas, 1982 m. rugpiūčio 3d.)

Drangai Į galvą neateina mintis, kad rasų lėktuvai 
laivai veža savo propagandinius lapus į Ameriką di

džiausiais kiekiais, o jeigu vienas kitas'turistas nusiveža 
Amerikoje leidžiamus dienraščius, tai Maskvos aerodro
me keliamas didžiausias triukšmas. Bet jeigu jau Ame
rikos laikraščiai Maskvoje tekie pavojingi, tai kodėl 
Maskva tų “propagandos vežėjų” nesuima ir neteisia? 
Amerikos lietuvių dienraščius atima, bet atvykusius tu
ristus paleidžia. Matyt, kad Maskvai doleriai svarbiau, 
negu atvežti laikraščių egzemplioriai.

ir

GubosAntanas Rukšlelė

Aš žinodamas sayo. menka- 
vęftybės kompleksą, niekur ne- 
siskverbiu į “veiksnius” ir or-

JUOZO PRONCKAUS LAIŠKAS
Gerb. p. Redaktoriau:
Buvau labai maloniai nuste

bintas gavęs laišką įš mūsų mie
lo Juozo Pronskąus, daugelį me
tų dirbusio Naujienų redakcijo
je. Kadangi kai kurios laiško vie 
tos turi šiokios tokįos istorinės 
svarbos, manau/ kad Juozukas 
labai nesupyks, j ei jo laišką pa
skelbsite Naujienose, šiuo metu 
J. Pronskus. gyveną Kanadoje, 
Manitobds provincijoje. / .

z A*/* JE. Jašiūnai !

Brangus ir gerbiamas p4 Ją- 
~siūna£! ‘

Nustebsite gavę ši siuntinėlį 
“iš anos pusės”. Nors fiziniai te
besu “šiapus”, bet gąu' diena iš 

'dienos laukiu galutinio “pašau
kimo”. Šiaurė šaukė ir . pasišau
kė. Esu pasiruošęs. <4Parkinso- 
nas” laimėjo. Nors esu pilnai 
pasirengęs iškeliauti kitapus 
“Great Divide”, nes. baigdamas 
90-sius metus esu pilnai nuvy
tęs ir jau sutręsęs, bet dar ma
lonu gyvu pabūti...

Buvau tikras, kad sugrįšiu 
ir dar daug rašysiu, bet štai ir 
laiškelio atmušti nebegaliuk-Da- į 
lia taip susiklojo, kad nei šen, 
nei ten. Jau bus bene trys me
tai, kai giltinės talkininkė—liga 
apsėdo, nuo artimųjų atplėšė ir

trėmė. Nors ''neribotų” atosto
gų” dėka fiziniai esu atstatytas 
vęįk pilnai į normą, bet dešinė 
ranka tebedreba. Rašymas—vie- 
naą vargas: vienu pirštu maši
nėlės raides po vieną berankien 
jant, po kelis kartus pramušu 
prp šalį...

čia siunčiu Jums “Karaliaus 
Pričkąus Gromatą” pluoštą. Ne
pamenu, kas man tą “gromatų”- 
pluoštą buvo davęs,kaip medžia.- 
gą lietuviu tautoj žemęęęs. ginti. 
Gąl rasite naudinga. •' y- A.

, Naujienos — tąi. inano iyiėnįn* 
,'tęljš langelis į pasaulį, į kurį ke
lio atgal nebėrai.. Bėję? dar- 
gaunu Sandarą ir Speak Up. 
Daugiau nieko... Speak Up yrą 
labai gyvai redaguojamas, nau
dingas, bet kanadiečiai neįverti
na... Ar kas galėtų padėti Urbo
nui?

Mano paties manta tebėra pas

enciklopedijos, žodynai ir šiaip 
menkaverčiai daikteliai.Prašiau 
bičiulį St. Paulauską, kad grą
žintų Naujienoms.. Tikiu, kad 
Gudelis priims. • - ’ ’ :

Red. Gudelis mano adresu 
buvo ir ištvėrė iki galo manda
giu džentelmenu. Aš su nuosta
ba seku jo begalinį darbingumą 
ir ištvermę, stebėtiną atmintį ir 

už tūkstančio mylių Šiaurėn iš- neišsekamą žinių bagažą!

Sovietų valdžia taip jau bijo kritikos žodžio, kad net. 
Drunga išsigąstų. Tuo tarpu Amerikoje kiekvienas turi 
teisę kritikuoti prezidentą ir kitus pareigūnus, bet kri
tika prezidento nenuverčia.

Nevykusi Drangos kritika išvers jį, kaip išvertė Šo- 
liūną, o jeigu kun. Rimšelis laiku nesusipras; tai Drunga 

išvers ir Draugą.

sės “Chicągos Lietuviu Istori
joje” nesu ne vienu žodžiu pa
minėtas. Negana to, baigti pas
kutiniai mano pėdsakai ir Nau
jienose, kur m. saukia-.15 d.

pyje įdėtas atvaizdas trijų vy
rų: Dariaus, Ivo - Ivaškėyičiaus 
ir mano, bet po nuotrauka para
šas tik toks: “St. Darius’. (kuo- 
pos vųdas) įr Antanas- lyas-Ivaš- 
kevičius”. Trečias ąsmuo (Pron-

iš tolo”, po 60 metų susirūpinęs 
taisyti ,MaŽ. Lietuvos . Gelbėji-, 
rno Komitetą, š. m. birželio 8 d. 
Naujinosę rąąn: . “Niekur spau
doje nesu užtikęs kiek'- daugiau

• _ • , “ , - ■ ■ v ' • ' * ■

trys: Darius,. Ivaškevičius ir
Pronskus?” :

Darius įr. Ivaš^evįciųs atsi

Ii, bet ar kam beverta?-- Stepus 
Darius buvo amerikietis, mūsų 
aviacijos karininkas, savu noru 
prisidėjęs “pagelbėti ■ Mažajai 
Lietuvai susijungti su vyresnią
ja sesute'-’, kaip tuomet tikėjom. 
Ivas buvo populiariausias “dėdė 
iš Amerikos”,, kurį . vežiodami 
po organizuojamus mitingus, ro- 
dėm būrams, kokie geri ir tur
tingi tie broliai . Amerikoje!

Aš- išsijuosęs darbavausi Klai
pėdoje jau nuo 1922 np pugpiū- 

■ čįo mėnesio. Paties Putvinskio 
bųvąu deleguotas prie Prūsų 
Lietuvių Balso pavaduoti red.

(Nukelta į penktą puslapi;

A. Pleškys

Lietuvos inkorporacija į Sovietų S-gą 
istorijos ir teisės požiūriu

(Prof. dr. Aleksandro Štromo paskaita)
(Tęsinys)

Gegužės 25 d. Molotovas pasišaukia Natkevi
čių (Lietuvos pasiuntinį Maskvoje) ir Įteikia jam 
notą, sakydamas, kad Lietuvos vyriausybė yra 
atsakinga už tarybinių karių iš garnizono, esan
čio Lietuvoje, pagrobimą, jų tardymą, norą iš
gauti paslaptis ir reikalauja, kad tučtuojau tie 
kariai būtų grąžinti ir kad nusikaltėliai, kurie 
tuos karius grobė, bųtų nubausti.

įdomus tolimesnis įvykių vystymasis. Lietu
vos vyriausybė, vos tik gavusi tą notą, iš karto 
tą pačią dieną rašo atsakymą:

— Labai atsiprašome, sudarome komisiją vi
siems tiems nusikaltimams tirti, štai komisijos 
sąstatas (Komisijos sąstato asmenų pavardžių 
dr. Štromas necituoja — A.P.), kai tik bus kokių 
duomenų, mes pranešime.

Atsakymo nėra. Lietuvos vyriausybė laukia 
atsakymo — atsakymo nėra. Tada gegužės 28 d..
už dienos, vėl rašo . iaiį ra^rtubjaK

kaiJri buvo. ’ ad jie nusigėrė ir laiku negrįžo į 
garnizoną. V ;as nustatytą, žmonės surasti 
••arkoje atrodė. <ad incidentas išsemtas. Vietoje

atsakymo, tą pačią gegužės 28 d. gauna antrą
I notą. Maskvos radijas paskelbė oficialų memoran
dumą, neatsako Lietuvos vyriausybei tiesiai, bet 
kaip Į visus adresuotu pareiškimu Sovietai sako, 
kad Lietuvos vyriausybė yra kaįta> ne tik, ka4 
ten grobė atskirus kareivius, kuriuos dabąr grą
žino, bet, pasirodo, dar nužudė vieną jauną kąrį- 
ninką Butajevą, ir kankino ir taydė ir bandė iš
gauti Įvairias karines paslaptis Įš tarybinį kari.ij, 
ir tuo pačiu rodo, kad ruošiasi užpulti tarybinius 
garnizonus ir su Baltijos entantės pagalba — estų 
ir latvių — gal būt ir pačią Sovietų Sąjungą.

Tie pranešimai per radiją ir laikraščiuose, 
taip sakant, diplomatinės, valstybinės vertės ne
turi. Lietuvos vyriausybė tada nutarė, kad reikią 
išsiaiškinti asmeniškai su Sovietais ir siunčia Lie
tuvos ministrą pirmininką Antaną Merkį į Mask
vą pasišnekėti su Molotovu.

Vėl įdomu, kad Maskva nenori klausyti Mer
kio. Merkys bando aiškinti, kad čia viskas nusta
tyta, kad mes jokių piktų tikslų neturime- Molo
tovas neleidžia Merkiui kalbėti. Tas matosi iš vi
siems žinomų šaltinių, kurie yra lietuvių kalba 
daugiausia paskelbti.

Pats Molotovas Merkiui sako, kas darosi Lie
tuvoje, jis jam aiškina. Ir iš tos padėties yra aiŠ- 

į 1^ kad Lietuvos vyriausybė visą tai, kas yra tos
tyta, kur tie? specialios komisijos nustatyta, falsifikavo. Iš tik-

rųjų, tai eina didžiausias sąmokslas ir kad pats 
Merkys asmeniškai yra kaltas, nes yra paskelbęs 
straipsnį Baltic Review, tame Baltijos entantės 

žurnale, kuriame aiškiai Įrodo, kad jis yra su
kūręs karinę sąjungą savo iniciatyva. Ją taip ir 
aiškiną, kąd užpulti Tarj'bų Sąjungą. Taip, kad 
sų Merkįų jis daugiau kalbėti nenori.

Merkiui padėti yra nusiunčiamas Urbšys iš 
Kauno (Lietuvos užsienio reikalų ministras). Pas
kutinę sesiją birželio 11 d- Merkys su Urbšiu turi 
kartų. Urbšys atveža naujus malonius Lietuvos 
vyriausybės raštus ir priedo prezidento Smetonos 
laišką Kalininui (Sovietų Sąjungos prezidentui), 
kur atsiprašoma dėl visko ir išreiškiama viltis, 
kad toliau visi santykiai bus geri ir normalūs. 
Merkys, kaip asmeniškai apkaltintas, palieka vie
ną Urbšį, o pats išvyksta į Kauną. Kaune jis atsi
randa bįrželįo 12 d. ir tuoj pat pašalina iš pareigų, 
taip sakant, leidžia iš pareigų atsistatydinti vi
daus ręikalų ministrai gen. Skučui ir saugumo 
departamento direktoriui Povilaičiui, o sekančią 
dięną, birželio 13 d., yra pašalinamas krašto ap
saugos ministras geų. Musteikis. Nauju krašto 
apsaugos ministru yra paskiriamas gen. Vitkaus
kas, kąįp žinia, suvaidinęs tam tikrą vaidmenį 
tolimesniuose įvykiuose. Ir tuo pačiu bandoma 
parodyti, kad mes viską darome, kaip jūs (Sovie
tai) reikalaujate.

— Apkaltinote mūsų vidaus reikalų ministrą 
ir saugumo depar|ameątp • direktorių^ mes tuos 
žmones pašalinome>Aplkaitinotį ntdsų kariuome
nę už nedraugiškufną, pasalinome krašto apsau
gos ministrą. Aš ir pats tuoj pat atsistatydinsiu, 
tik jau nekaltinkite mūsų. Visą tai ypač Smeto

nos laiškas įrodo. > > ’
Labai įdomu, kaip visa ta linija vyksta, kurią 

Sovietai užėmė. Estijos ir Latvijos dabar neliečia. 
Visas reikalas eina kaip pirma su Estija, taip da
bar pirmuoju puolimo objektu buvo pasirinkta 
Lietuva Tos kitos dvi valstybės yra neliečiamos. 
Ir visa ta taktika neatsakyti į notas, — čia jūs 
falsifikuoja!, jokie pasiaiškinimai nepriimtini, 
nes būtiųąi reįkia išlaikyti tą “kriminalinį” nusi
kaltėlio vaizdą, kad Lietuva, Lietuvos vyriausybė 
yra “kriminalistai”, nes tai bus vėliau panaudota 
kaip tolimesnis argumentas pasalinti santvarką. 
Todėl, bet kokie pasiaiškinimai arba derybos tuo 

į klausimu iš karto tą racionaliais pagrindais su
darytą kriminalinį įvaizdį arba vaizdą išardytų, 
nebūtų tokio kriminalinio vaizdą

Todėl jie nesileidžia į kalbas, į dialogą, ę tik 
duoda pareiškimus derybose su Lietuvos vyriau
sybe. Po to, kai jau atrodo viskas padaryta, kas 
buvo galima padaryti, kad įrodytų savo gerą va
lią. ko visiškai nereikėjo daryti, nes geros valios 
negali irodyTl, kai nebuvo noro priimti įrodymų. '

194b m. birželio 14 d. ateina ta garsioji bai
sioji nota, tas vadinamas ultimatumas, memoran
dumas, susidedąs iš trijų garsių dalių. ' . ,‘

Pirma dalis; reikalaujama patrukti tmųdžia- 
monjątsakomybėn. Skučą ir PbvffabįĮ^i^mpi kal- 
tirfius prieš tarybinius karius Lietuvej£

(Bus daugiau) ' -
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TEL 233-8553 
Service 855-4506, P*9« 06058

Charles Stasukaitis
i

Juozo Pronskaus laiškas
(Atkelta iš 4 psi.)

Nepriklausomos Lietuvos karo laivas “Antanas Smetona

K VILIAUS

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

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

J'-

Funeral Home and Cremation Service

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Strset

Dr. Jonas F. Mažeika
DJXS. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Valandos pagal susitarimą

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st SL TeL 737-5149 

Tikriną akis. Pri tai kn n kinins 

ir “contact lensas”.

ERŽVILKAS IR SKAUDVILĖ 

(Atkelta iš antro puslapio) 

Naopleono armija, žygiuoda
ma pro Skaudvilę, 1812 m. susi
rėmė su besitraukiančios rusų 
kariuomenės daliniais.

Kautynių metu buvo užmuš
ta ir prancūzų karių.

Netoli miesto yra iš to laiko
tarpio kapinaitės, kur buvo pa
laidoti žuvusieji kautynių metu 
kariai.

Prancūzijos atstovybės. Kau
ne rūpesčiu, tie kapai buvo su
tvarkyti ir ant jų pastatytas pa
minklinis akmuo.

Prie Batakių, kelio, už ketu
rių kilometrų nuo Skaudvilės, 

j ties Ančios upe yra. piliakalnis, 
kuris vadinamas Pile.

Prie jos yra kapinynas, ku
riame buvo surasta žalvarinių 
papuošalų iš trečio — ketvirto 
amžiaus.

Toje apylinkėje rasta ir dau
giau iškasenų, kurios atiduotos 
muziejams.

Gegurkalnio kalnas apsuptas 
įvairiais padavimais, o Krybar- 
ko piliakalnis, esantis pelkėse, 
esą, dar vis aplankomas vaiduo- 
kliu.

Juozas Pronskus

J

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

INKSTŲ, PŪSLSS IR 
PROSTATOS CH1RURGUA 
2454 WEST S3rt STREET

Valandos antrad. 1—4 popiet.

Citrinos ir kitų titrus vaisių 
sunka, daugiau jos išgėrus, gali 
pakenkti dantims, sunaikinti jų

Ofiso telefonas: 776-2MQ, 
Resideaciies teieL; 40-5545 7 Minėtą sunką reikia atskiesti 

vandeniu.FLORIDA
Prostatos, inkstų ir šlapumą 

takų chirurgija* 
5025 CENTRAL AVĖ. 

St Petersburg, Fla. 33711 
Tek £8132 321-420^

PERKRAUSTYMAI

Laklim*i — Pilna apdravda 
ŽEMA KAINA

Priimam Master Chrrgg 
ir VISA kortelei.

it ŠERĖNAS. Tat 925-8043
— —f

i

Apdraustas p«fcr»u«fytM» 
S įvairi y atstvmy.

ANTANAS VILIMAS
TeL 374-1842 arba 3745994

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

šeštadieniais ir sekmalirniaif 
nuo 8130 iki 9:30 vaL ryto.
StotMH WOPA - 1490 AM _ 

trenslfuolamos « musy studijos 
Marquattt Parka.

Vedš|« —. Aldona D*uku. 
s ToMu 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 40C29

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuviu Radijo progrr 
ou NauroAja Anglijoje, iš stoties 
1VLYN, I860 bau^a AM, veikia sek 
jiadieniais nuo 8 iki 8:30 vai. ryte, 
perduodama vėliausių pasaulinių 
Hnių santrauka. Be to, komenta
rai. muzika, dainos, ir MagdutM 
Pasaka*. Bi< programa veda Stepo 

*na$ ir Valentina Minkai. Biznio 
i reikalais kreipta į Baltic Flonsta — 
gėlkl bei dovaaų krautuve. 502. E 
Broadway, So. Beaton, Mass. 02127 
telefonas 268-0489. Ten pat gau 
name* ''Naujienos”, didelis pasi 
rinkimu* lietuviškų knygų ir lie-

mai ir Apsakymai Lietuviams | 
Valstiečiams”. Knyga buvo iš
leista 1960 metais ok. Lietuvoje, 
apima 668 psl., su dokumentų 
nuo 1589 m. iki 1831 m. faksimi
lėmis. Ją sudarė P. Pakarklis, 
redagavo K. Jablonskis. Šią kny | 
gą Sovietai išleido norėdami įro- f 
dyti Rytprūsių lietuviškumą, | 
nes laukė, jog Vakarų sąjungi- | 
ninkai, po II-jo Pas. karo laiki- | 
nai pavedę dalį Rytprūsių So- | 
vietų administravimui, bandys | 
juos atskirti nuo Sov. S-gos.Tuo | 
atveju Sovietai būtų reikalavę r 

baltosios rasės dominacijos epo-; Rytprūsius, kaip etnografines | 
lietuvių žemes, priskirti prie | 
ok. Letuvos. Deja, vakariečiai 
Rytprūsių klausimo niekada ne-į 
bekelė. !

Vieną minėtos knygos - albu
mo egzempliorių turiu ir aš sa
vo bibliotekoje. Mielam J. Pron- 
skui, už parodytą nuoširdumą

“keturi svetimšaliai” — du did
lietuviai ir du Amerkos lietu
viai — tapome Maž. Lietuvos 
Gelbėjimo Komiteto kooptuoti 
j artimiausius bendradarbius.

Vis tik Įdomu pasekti, kaip ta-’ 
ve pradeda dildyti dar gyvam* 
esant.

Pasaulinė padėtis nieko gėrės-’ 
nio nežada. Mums yra lemta iš-Į 
barstyti savo pelenus svetimuo-Į 
se kontinentuose. Kartus nusi-i 
vylimas apima. Man rodos, jog

cha jau yra baigta.
Gyvenimą baigti tremtiniu - 

pabėgėliu yra kartu, bet turėjau 
ir džiugių dienų,, kai Lietuva} 
kėlėsi, nuo pat 1905 metų ilti 
1926 m. gruodžio 17 dienos per
versmo, kai turėjau bėgti nuoAnsa (Anselį) Baltru, kuris įky- . . . ,... v . v/ a Voldemaro į pirmąją tremti —nai pirso Klaipėdos kraštui . . TAV Roc, r^tc

“Freištatą”. Legalizuotas buvau į 
paskirtas Liet. konsul.Klaipėdoj 
sekretorium prie konsulo (ame
rikiečio) Jono Žiliaus-Žilniskio, 
Al. Marcinkevčius Klapėdoje 
atsirado tik nuo paties sukili
mo 1923 m. pradžioje. Jis jau 
buvo pasipiršęs vienaii Putvins-* 
kio dukrai, ir pradėjo Šaulių 
Sąjungoje kaip ant mielių kilti. 
Šilutėje jis x pasirodė jau kaip 
Šaulių S-gos įgaliotinis... Ir taip

t i JAV-bes, nes Voldemaras, pats j |as “gomatas” prisiunčiant, dė- 
\ ‘ atvykęs į likviduoto Šeimoj koju

valst. lieud. frakciją pranešė* 
Šleževičiui,
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Tikiuosi, kad niekieno jausmų 
jog, mane apskun-j neu^gaus ,r j Pronskaus pasi- 

-pnd^r nubausti.)

Gudelis gal nežino, jog Vold^ metus b . Sandien
i maras ir mano kaiho pageidavo. turf t-k reik-mės istorinę 
i Aš jį įsiutindavau Lietuvos Zi-f ver^

niose, pasirašydamas slapyvar-J 
džiu “Bangputis^ į

Kiti bėgimai buvo nuo Hitle-j _ Pasakojama, kad JAV pri- 
rio, Stalino ir meškų... * taria pasiūlymui parduoti mo-

Įdedu Winnipeg Press iskar-j dernių ginklų Irakui, 
pą, kad parodyti, kaip Sovietai;
panaudoja Kanados spaudą, ra-

i diją ir TV savo'tikslams.
| Atleiskite už Varginantį raši
nį, bet širdis nori tiek daug pa
sakyti. Na, ir mano ras. mašinė
lė jau paseno...
Mano širdingi linkėjimai Jums 

su Ponia, prie progos pasveikin-
j kite p. Gudelį, Kristelę ir 

laičius.

, dęs Kariuomenės te-smui liep-, k 
Hnmoc “nrinor omai77 niihailctl I__ _ : » +-

E. J.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

I

AT

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

Aikštes automobiliams pastatyti

“Kas yra turtingiausias?’’ bu
vo kažkeno užklaustas išmin-; 
čius Kleanites. Pastarasis atsa
kė: “Kuris mažiausia yra gob-

Pronskus, 
1982 m liepos 9 d. 

Manitoba
* * t

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir Laidojimo direktoriai i

I

s

I

i

AMeULANSO 
PATARNAVIMAS

UM*rtvių

Direktorių

TURIMI 

KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

— Pagerbti Marilyn Monroe į 
atminimą, j Los Angeles kapi-l’ 
nes, jos mirties 20 metų sukak- : 
ties proga, atvyko žmonės iš ‘ 
įvairių kraštų. Daug atvyko iš 
Kanados.

— Jurijus Balovlenkovas jau 
Su- nepajėgia atsikelti ir žmonių. j 

pažinti, bet jis pasiryžęs mirti | 
dėl to, kad Sovietų valdžia ne- ’ | 

{išleidžia jo į Ameriką. Jis vedė!j 
j Eleną Kuznenką, su kuria sugy- 1 
! veno 2 metų sūnų.

J. Pronskaus laiške minimas [
| “Karaliaus Pričkaūs Gromatų” 

pluoštas yra fotografijos kai 
kūnų puslapių iš didelio forma
to knygos — albumo “Prūsijos 
Valdžios Gromatos, Pagraudeni-

JOSEPHINE MANKUS ■
Visiems, kurie mums pareiškė užuojautas, mirus ■ 

1982 m. hepos mėn. 13 d. musų mylimai mamytei, senelei H 
ir uošvei Jossphme Mankus, reiškiame nuoširdžių padėką. K 
Velionė buvo palaidota liepos 17 d. šv. Kazimiero Lietu-B 
vių kapinėse. į

Dėkojame kun. VJ. Mikolaičiui už maldas koplyčioje,R 
ikun. A. Markui už atlaikymą gedulingų pamaldų bažnyčioje® 
įir palydėjimą į kapines. ||

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie tiek daug į koply-B 
čia prisiuntė gėlių ir kurie aukojo šv. Mišioms už velio-B 
nes sielą. ®

Ypatingai dėkojame Amerikos Legiono Dariaus-Girėno® 
posto Nr. 271 Moleąų vienetui už atsisveikinimą koplyčioje,! 
už garbės sargybą, už dalyvavimą pamaldose bažnyčioje ir® 
už palydėjimą Į kapines. Jį

Dėkojame karsto nešėjams ir solistui Algirdui BraziuiI 
J už giesmes bažnyčioje.

Nuoš rdžiai dėkojame viiiems dalyvavusiems atsisvciki-K 
Įnime koplyčioje, pamaldoae, palydėjilsiems velionę į Amži-H 
jnastį ir atidavusiems jai paskutinę šioje žemėje pagarbų *®

O Tau, brangi Mamyte, tegul gailestingas Dievas šutei-tt 
Įkia amžina ramybę. K

Liekame nuliūdę: H
■ Duktė, sūnus, marti, žentas ir vaikaičiais

VANCE FUNERAL HOME
J424 South 50th Avenue

, STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

3424 WEST 69lh STREIT KJ>ubEc 7’1211
1102S SOUTHWEST HIGHWAY, PiJoe Hilu, Ill. >74-441f

BUTKUS - VASAHIS
1446 So, Wth Avc* Cicero, HL

- _______________________

Tat: OLympic S-1M4

PETRAS BIELIŪNAS .
U48 So. CALIFORNIA AVE.
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2212 W. Cermak Road

Dažo namus iš lauko

PIRKITE Ja J TAUPYMO BONUS

JAU ATSPAUSDINTA

NUSIBASTYMAI

Kilk fleas • Kffls Teks

Chrysler New Yorker

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

KOVOS DEL LIETUVOS

PIRCITB JAV TAUPYMO BONUS

52.00

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

KAIP SUDAROM)
TESTAMENTAI

PATS SKAFIY’K IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS"

54.00
53.00

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

LAKE GENEVA AREA - 
RETIREMENT OR YEAR 

ROUND GETAWAY

ŠIMAITIS REALTY 
2951' West 63rd Street

JOHN GIBAITIS
Advokatu įstaiga 

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

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS

John L. Paukštis Dėkojame už laišką, $10 Nau 
j ienoms paremti ir linkime svei
katos.

4030 Archer - VI 7-1515

Laikrodžiai fr teanjenybfe
Pirdivimu Ir Taisymas -?
2M§ W«st rHh Street 
Tol. REpvblte 7-1*41 ii

SAVININKAS DUODA PASKOLĄ 
NEDIDELI ĮMOKĖJIMAI

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. MEDAS, 405* Archer Avonuo, 
Chloigc, IH. 40432. T«L YA 7-59*

MRS. WANDA 
PALM & CARD READER 

ALSO SPIRITUALIST READINGS 
She Can Help You With Any 

Problems You May Have. 
For further information

Call 971-1445 ,

Notary Public ... , ;-j: 
INCOME TAX SERVICE - 

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

šymai ir kitokie blankai.

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
šeštadieniais pagal susitarimą.

G6O6 S. Kedzh Avė. 
Chicago, III. 60629

Tel.: 778-8000

— Vilius Bražėnas š. m. rug
pjūčio 14 d. 6 vai. vak., šaulių 
namuose, 2417 West 43rd St., 
Chicago, skaitys paskaitą “Lais
vės kovos keliai ir klystkeliai”. 

•Visi maloniai kviečiami į šią 
įdomią paskaitą atsilankyti. Pa
skaitininkas atsakinės į paklau
simus. Įėjimas-nemokamas.

“Laisv. Lietuvos" Redakcija

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS

BEI KROSNIS. ' .’< 
Herman Dečkys --

Tei. 585-6624

FUmaL — Pardavime 
RIAL ISTATI FOR SALI

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

Knyga bu formomis gauna 
na Naujienų administracijoj/

1705 W. 12 th Place, 
IL C0650. Kas nori gauti 

p.štu, prisiunčia.$9.
Stepas Paulauskas

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

Skambinti tel. 436-7878

REPAIRS — IN GENERAL 
įvairūs Taisymai

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

KNYGĄ IŠLEIDO CftICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAL

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

SUPER LOCATION IN HAR
BOR COUNTRY — 1 block from 
Lake Michigan, 90 min. from 
Chicago — 2 1-bedroom duplex, 

terms, $35,000 or offer.
Call (616) 469-2524

D t ME SI O' 
62-90 METŲ A MŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui lutomosUio 

Liebility apdraudimas pensinis?
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS " 
U45 So. ASHLAND AVI. f 

TeL 523-8775 . ?’

Vasaros pramogos
Geriausia iškyloms vieta yra 

graži ir maloni gamta.
Graži aplinka, medžių išpuoš

ta J. K. čiurinskų sodyba yra 
tinkama susitikimams ir pasi
linksminimams. R. L. Bendruo
menės, East Chicagos,VInd., sky% 
riaus valdyba š. m. rugpjūčio 
S dieną ruošia gegužinę ir kvie
čia visus narius ir prijaifčian> 
čius atvykti į gegužine.

Gegužinės pradžia 12 vai. 
Veiks virtuvė: bus idešros su ko
pūstais, kava ir kitokie užkan
džiai. Ištroškusius gaivins-barą^ 
bus gausių, fantų loterija, šo-

Proga pasitaiko tiktai vieną kartą.
15 butų, 3 aukštų mūrinis,? kampinis 
namaku Modemiškos virtuvės' ir vo
nios, pačios naujausios ./šildymo ir 
karšto vandens priemonės. Dauguma 

. butų .neseniai remontuoti.
Pajamos $49,000.

: Įkainotas pardavimui. • j
mpm & Assoc.

973-7550 <

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKUIMAia * 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t '

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

Chicago, I1L TeL 847-7747

j sė prenumeratą ir pridėjo $10 
' Nautjienų paramai, širdingai dė
kojame už nuolatinę paramą.

— Sekanteiji skaitytojai pra
tęsė prenumeratą vieneriems 
metams ir pridėjo Naujienų 
paramai; dr. V. Rėklys, iš Wal
nut Creek, Calif. —$15; Augus
tas Ašoklis. iš Cicero, UI., —$10; 
Juozas Ruokis, iš Los Angeles, 
Calif. — $20; P. Sakas, iš Glem 
dale, Calif. — $10; J.-Valauckas, 
iš St. Petersburg, Fla., —$10; ir, 
K. Škėma, iš Detroit, Mich. — 
$5. Dėkojame visiems.

i
— Šakių Apskr. Klubo pikni

kas įvyks š. m. rugpiūčio mėn. 
8 d., Vyčių salėje, 2455 West 
47th St., Chicago, III. Maloniai 
kviečiam visus atsilankyti. Pra
džia 1 vai. Šokiams gros Evaldo 
Knoll orkestras.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turtu Chicagos miesto laHte* 
Dirbu ir užmiesčiuose, srslft 

garantuotai ir sąžiningai, 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talrrian Aire. 
Tai. 927-3559

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA . < 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos^ Kasdien: nuo 
9 vai. ryto iki 6 vaL vakaro, 

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

• TeL 776-5162
2649 West 63r<i Street 

Chicago, DI 60629

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

REAL> ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

Mes kreipėmės į visus lietu
vius sportininkus plačiame pa
saulyje ir kviečiame juos 1&83 
metų birželio 26 — liepos 4 d’e 
nemis rinktis ir dalyvauti čika-j 
gos sporto varžybose. . ; .

Pasaulio Lietuvių B nės glo
boje lietuvių jaunimas susirin
kęs iš paskirų kontinentų, turės 
progos išbandyti savo jėgas 
sporto aikštėse ir parodyti mūsų 
tautos atžalyno fizinį, dvasinį ir 
kultūrinį potencialą.

Tegul II-sios Sporto žaidynės 
suburia vienon šeimonn sporti
nius vienetus, pavienius'sporti-; 
įlinkus ir sporlo darbuotojus.

Sporto Žaidynės tebūna mūsų 
vienybės ir tautinio sąmonin
gumo simbolis!

Lietuviai- sportininkai, Čikaga Į 
jūsų laukia 1983 m.

II-jų P. Lr Sporto žaidynių 
organizacinis komitetas

Mamai, Žami —
U.AL 1STAT1 FOR SALI

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo xtsimmhnuiL

Dr. A. Gnsaen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl^ Mečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
fusirūpinimą ____ - - ___________________

Dr. Ar J. Gossea — DANTYS, jų priežiūra, tveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais________________

Minkštais viršeliais, tik______________

Dr. A. J. Guasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba
money orderį, prie nurodytos kainos pri- 

iedant $1 persiuntimo išlaidoms.

Amerikos Legiono Dariaus- 
Girėno pešto Nr. 271 50 metų- 
sukakties banketas įvyks š.m. 
spalio 8 d., penktadienį, May- 
field salėje, G072 S. Archer 
Avė., Chicagoj. Pradžią 6 vai. 
vak. šio banketo pirmininkas 
yra John Paukštis. Rezerva
cijoms galima jam paskam
binti tel. 523-0546. Bilietų ga

lima įsigyti ir Naujienose.

KURIAM GALUI MOKĖTI 
DAUGIAU?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 

NUO S300 IKI $1,000

BALZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

“U WILL LIKE UŠ”

ir iš vidaus. ■ „ 
.. Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

2 bedroom raised ranch. 3 car 
attached garage. Beautifully 
landscaped on 1 acre. 7 years 
old. Central air, fireplace. Pri
vate setting. Also 2 story barn 
style building — storage or pos
sible rental unit. Priced to sell 
— $98,500. Call for appointment 

(414) 279-6897 
or (414) 248-8660

Sergeants
T SENTRY’I 

Fka&Tick Collar

silpusį regėjimą, grįžčiau vėl 
prie taip giliai mylimo man 
laikraščio Naujienos.

Su Širdingiausiais linkėjimais, 
Maria Mason, 
Yucaipa, Calif.

— Advokatai V. Bylaitis.ir \r» 
Brizgys -persikėlė į naują ofisą 
— 6606 Š. Kedzie Avė., Chica
goj e. Tel.: 778-8000.

— Marion Dambros, iš Mar
quette Parko, Chicagoje, pratę-

kiams gros muzika. j
Automobilių pastatymas ir 

įėjimas į gegužio^ — nemoka-1 
mas. Tikimasi svečių iš Chica-| 
gos, Cicero ir kftų vietovių. Jei- ( 
gu eras būtų nepaiankus gegu- 
:inei, ji visliek įvyks po stogu, 
bet kokiam orui esant.

J. K. C.iurinskų adresas: 11233 
\V. 80th Court, St. John, Ind.

Korespondentas

—Emilija Balčiūninė, iš Brigh
ton Parko, lankėsi Naujienose, 
pratęsė prenumeratą viene- 

_ riems metams ir įteikė $35 Nau- 
| j ienų paramai. Dėkojame už vi- 
1 zitą ir nuolatinę paramą.

Laiškas Naujienoms [ — Joseplr'Daržinikas, iš Dėt- 
1 roit, Michrgano, rašo: “Ačiū už 

priminimą, kad mano Naujienų 
prenumerata neužilgo pasibaigs. 
Siunčiu $50; ' už?, prenumeratą 

$40,Maikitii -su tėvu $5 ir Nau
jienų paramai $5. Turiu 94 me
tus ir akys jau nusilpo. Linkiu, 
visiems'Naujienų darbuotojams 
stiprios sveikatos.”

Dėkojame p. Daržinikui už j 
puikius linkėjimus, auką ir lin
kime jam įženkti į antrą šimt
metį.

F. Aee«f f
W. 95fh M 
Fark, UL 

60642, - 424-U54

Gerbiamieji:
Kaip tik šiomis dienomis ren

giausi parašyti, kad nebeatnau- 
jinsiū prenumeratos dėl .regėji
mo nusilpnėjimo. . j

-Mano', vyras, A.A. . Antanas| 
Mason, "pradėjo skaityti Naujie-1 
nasčnno pirmos laidos.,, dr taip 
be pertraukos visą savo amžių 
skaitė.:- Sulaukęs 90 metų ;’žih- 
žiaus,'mirė 1972 m. Tuomet aš} 
be pertraukos visus tuos 10 me
tų užsiprenumeruodavau, šiais 
metais nusilpo regėjimas ir su 
-vargu skaitydavau.

Daktaras patarė vengti skaity
mo ir televizijos nežiūrėti. Esu 
jau 80 metų. . ?
' Jeigu pasisektų atstatyti nu-

Tokiu pavadinimu prieš ket- na De! 
verius metus Cicero šaulių kuo
pa "Klaipėda” išleido kun. dr.
J. Prunskio parašytą knygą.

Kai knyga pasiekė skaityto-’ 
jus, kilo balsai, kad šią knygą 
būtinai reikia išleisti anglų kai
ta. Buvo susitarta su vertėja 
Nijole Gražuliene, kuri už 

;^1,(KX) sutiko šią knygą išversti.! 
■tavo norėta š ą knygą plačiai Į 
paskleisti anglų kalba skaitan
čiai visuomenei ir tikėtasi iš 
Lietuvių Fondo finansinės para
mos. Bet, kai pernai Sibiro kan
kinys Jonas Kreivėnas savo pa
rašytai knygai “Mirties lage
riuose ir tremtyje”, kurioje tei
sybė parašyta apie komunistus 
ir Sovietų Sąjungą, iš Lietuvių 
Fondo negavo mi cento ir tu-! 
rėjo prašinėti paramos savo 1 
įmygai iš privačių asmenų, be- ’ 
liko maža vilties ir mums, rą
žant apie Sovietų Rusijos daro-; 
mą lietuvių tautos naikinimą, 
gauti paramos iš Lietuvių Fon
do. Bet vistiek buvo paprašyta, 
p jos negavus, buvo nutarta 
knygas leisti tik 500 egz. ir kad 
knygą plačiau paskleidus, nors 
pačiai šaulių kuopai šios knv-1 
gos vienas egzempliorius kai
nuoja apie $11, ją pardavinėti 
įo $8.
z Knygai labai įspūdingą virše
lį nupiešė dailininkas J. Tričys, 
bet dėl leidėjų kaltės, jo pavar
dės knygoje nėra.

Knyga “Lithuania Under So
viet Occupation” yra 292 psi., 
gausiai iliustruota, už $8 gau
nama pas kuopos kasininką Jo-

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas 
Ją HJoiiatėi keliauti — kreipkitės J Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau
S- Wostrrn Chicago, UI, 60643

Telef. 312 238-9787
> Nexflokrauj pstanuvlroag utsxknnt lėktuvu traukiniu. ImItu keik 

□Jų (crulsei), viešbučiu ir automobilių nuomavimo rezerv&ciiAS; Parduodi 
ce kelionių draudimas; Organizuojame keliones j Lietuvą ir kitu* t-aštui 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoj® ir teikiame Infer 
nacijai vįsaii kelionių reikalai!.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais tik Lelm resermoCL rietą 
i anksto — prieš 45-60 dienu.

FLEAS,TICKS!

HOMEOWNERS POLICY

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717




