
J

n It
JJ The First and Greatest

Lithuanian Dady in America 
"***^ •••••••••••••••••••••>•••••••

JSSeBsss^
The Lithuanian Daily Non

Published by The Lithuanian Nevi Publish hit Ccu Inc 

1739 So. Halsted Street, Chicago, HL 60608 
HAymarket 1-6100 

••••••••••••••••••••••••••••• 
Over One Million Lithuanian

In The United States //

Bendruomenes skundas atidėtas 
iki rugpiūčio men. 31 dienos

OFICIALUS SKUNDIKAS YRA NE DR. A. BUTKUS, 
‘ BET CHICAGOS APYL. PIRMININKAS JAKAZfIS

CHICAGO, Ill. — Vakar pa
skelbėm, kad Chicagos apygar
dos teisėjas JAV Lietuvių Ben
druomenės užvestu bylą prieš 
Reorganizuotą JAV LB-nę ati
dėjo'iki šio mėnesio 31 dienos, 
8'30 vai. ryto. Žinia teisinga dr 
tiksli. Naujienose buvo parašy
ta, kad dr. Antanas Butkus, JAV 
LB pirmininkas, būtų galėjęs šią 
bylą atšaukti ir baigti visą be
gėdišką RLB traukimą teisman, 
bet jis to nepadarė. Jis ir toliau 
kalba apie -reikalingą lietuvių 
bendrą darbą Lietuvos laisvei, 
ir nepriklausomybei ginti, bet 
jis nieko nedaro tai vienybėi 
stiprinti, jis tos bylos neat
šaukia. : <
XK f ’c ' ' ' r

Paaiškėjo, kad ne vien dr. Ą. 
Butkus gali bylą nutraukti. . Tą 
gali padaryti ir Chicagos Liet.' 
Bendruomenės apylinkės pirmi
ninkas Ą. Jakaitis. Jis yra ofi-

gali bet kada nutraukti, nelauk
damas rugpjūčio 31 dienos ryto. 
Jam nėra jokio reikalo atsi
klausti dr. A. Butkaus.

TiTCPALEIDO IŠ KALĖJIMO 
SADATO BROLĮ

KAIRAS. — Egipto aukščiau
sias teismas dovanojo preziden
to Sadato brokui teis>io paskir
tą bausmę .ir išleido iš kalėjimo.

Ismat Sadat, buvusio Egipto 
prezidento. Ą. Sadato 57 me
tų brolis, turėjo kelias bylas. Jis 
buvo nuteistas už pačią didžiau
sią, Prezidentas Mubarakas, bu-
vęs artimas prez. Sadato drau
gas ir bendradarbis,-turėjo iš
leisti iš kalėjimo Ismat Sadatą. 
Jis turi daug giminių; kurie ra
šinėjo prėzidentui ir ki tiems 
pareigūnams laiškus, prašM.Ią-' 
mi išleisti iš kalėjimo buvusio 
prezidento brolį. ' '■ .■

cialus šios bylos iškėlėjas. Jis Visi žino, kad Anwar Šariatas
- buvo pavyzdingas, žmogus,. Jie- =-- 
visur .pasižymėjo savo pareigin
gumu, tuo tarpu Ismat. Šariatas 
naudojo yįšą eilę priemonių sve- 
timąnaa

galršią.bylą nutraukti, bei ir jis. 
bylos nenutraukė. Reiškia, šią. 
bylą- gali nutraukti Jakaitis ir: 
dr. Butkus.- Jakaitis gali nu-, 
traukti, kaip-skuų^l^ą^ o dr. A. 
Butkus-.,-gąli1 j-byl^'j 'numaukti. ’ 
ka:p --JĄV LB- pirmirimk^, lt-. 
tenka ^Butkui įsakyti-Jaka^iui. 
ka,d- jįs nutrauktų, jis/ 
yalėši'ja' nutraukti.' '
J
Buvotęisino posėdy jė. Jie buy ii 
pasiruošę liudyti■■■ apie';ięisį^

ssoss

Sekretorius G. Shultz prašo prezidentą, kad jis atleistų kai kuriuos varž
tus, uždraudžiančius parduoti Sovietų Sąjungai įvairius įrenginius.
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iškelti^

GEORGE
REAGANUI MAŽINTI SUVARŽYMUS

SHULTZ PATARIA PREZ

bylos: eigą, bet - teisėjas /nerudo 
reikalo bent, vieną .j ų .iššaukti,,.: - 
//Teisine nebijo ir .paties Ja

kaičio, pagrindinio. skundiko. 
Teisėjas jo lauke. Jis pranešė, 
kad jo šeimoje prieš porą savai
čių įvyko nelaimė — jis esąs la
bai susijaudinęs, negalės ramiai 
kalbėti ir rinitai atsakyti į tei-. 
sėjo ir advokato klausimus.

Teismo posėdin jis neatėjo. 
Turėjo būti, bet buvo susijaudi
nęs ir neatėjo.
, Sakoma, kad naujas advoka
tas įteikė jam mirties liudijimus 
apie visus tris Marquette Parko 
RLB pareigūnus. Jakaitis 
skundė visus tris, o dabar 
trys jau palaidoti.
‘ Jakaitį galėjo paveikti
mirties liudijimai, bet galėjo jį 
paveikti ir kiti nervų įtempimai.

Jis žinojo, kad jis gali ilgai 
besitęsiančią bylą nutraukti, bet 
nežinojo, ar imtis šio žingsnio, 
ar dar palaukti, kol advokatas 
jį teisme apklausinės. Bylą jis

SOVIETŲ VALDŽIAI BŪTINAI REIKALINGI ĮVAIRŪS 
PRIETAISAI DUJŲ VAMZDŽIAMS ĮRENGTI

WASHINGTON, D.C. — Sek- įvyks didelės, pakaitos Amerikos 
retorius George Shultz siūlo 
prezidentui Reaganui panaik'nti 
įvairius varžtus, draudžiančius 
parduoti Sovietų Sąjungai būti
nai reikalingą naftos pramonei 
technologiją.

Prekybos sekretorius Mal
colm Baldrige pirmadienį pa
reiškė, kad jis pilniausiai prita
ria Valstybės sekretoriui George 
Shultz ir prisidės prie prašymo 
prez. Reaganui. Yra pagrindo 
manyti, kad prez. Reaganas bus 
priverstas atleisti visą eilę varž
tų Sovietų Sąjungai reikalin
goms prekėms.

• Aiškėja, kad Sovietų Sąjun
gai labai reikalingi visokie įren
gimai naftai ir natūralioms du
joms siųsti iš Sibiro į Vakarų 
Europą. Prez. Canteris, patyręs, 
kad Sovietų Sąjungai reikalin
gos priemonės dujoms stumti į, 
Vakarų Europą, buvo uždraudęs 
tuos kompresorius parduoti ru-

ir Sovietų Sąjungos prekyboje.
Praeitą savaitę Vienoje buvo 

pasirašyta sutartis, pagal kurią 
per pokerius metus bus Krem
liui parduota po 9 mil. met
rinių tonų Amerikos javų kas
met. Javai turės būti rusams 
parduoti net ir tuo atveju, jeigu 
bus svarbių nesusipratimų ki
tais -klausiniais. Iki šio meto ru
sai pirkdavo Amerikoj po šešis 
milijonus metrinių tonų jaw 
paskutinius metus. Dabar rusai 
bus tikri, kad užsakytus javus 
jie kasmet gaus. Javai rusams 
reikalingi ne tik Sovietų gink
luotoms pajėgoms ir policijai 
maitinti, bet ir rusų pavergtų 
kraštų gyventojams nuo bado 
ginti.

Diplomatai spėlioja, kad So
vietų Sąjunga, gaudama šias 
lengvatas, nesiūs karo medžia
gos į Nikaraguą bei Kubą. Bent 
tok:e. pasitarimai galėjo būti su 
Sovietu atstovais. Galimas daik
tas, kad Andropovas sutiks at
šaukti bent laikinai agitatorius.

CEILONAS BIJO INDIJOS, 
INTERVENCIJOSAMBASADORIUS RICHARD STONE 

GRĮŽO Į WASHINGTON^
VISI TVIRTINA, KAD PASIKALBĖJIMAS SU RUBĘN 

, . ZAMORA GALI PADĖTI 'EAtttAI
PREMJERUI SUNKU VĄL- 

DYTI PORTUGALIJĄ

LISABONA.— Premjeras Ma
rio Soares, Portugalijos socia
listų partijos vadas, sudarė 
koalicinę- vyriausybę ir valdo, 
kraštą, bet jis tvirtina, kad la
bai sunku valdyti Portugaliją.; 
Prieš du metus jis valdė tą pa-Į;l 
čią valstybę, bet neturėjo tokių ’ 
didelių sunkumų.

Socialistų partija gavo dau
giausia balsų balandžio mėnesį 
pravestuose rinkimuose, bet jis 
neturėjo reikalingos daugumos 
vyriausybei sudaryti. Buvo ke
lios demokratinės grupės, norė
jusios įeiti į koaliciją, bet Soa
res panoro kitokios koalicijos. | 
Jis pradėjo tartis su Portugali
jos socialdemokratais.

Pradžioje jam sunkiai sekėsi. 
Socialdemokratai buvo fanatiš
ki teoretikai, bet jam vis dėlto 
pavyko įtikinti socialdemokra
tus. Jam lengviau gintis parla
mente. nes dažnai jis įpareigoja 
senus socialdemokratus ginčytis.

WASHINGTON, D.C. — JAV 
specialus ambasadorius Richard 

gįųiiariienį išsikalbėjęs 
ąmora. pirmadien| 

f^ūnibljbs atskrido į Salva
dorą, pasikalbėjo su prezidentu/ 
bei kariuomenės vada;s ir tuo
jau išskri do į Washing toną, kad 
galėtų informuoti prezidentą’ 
Reaganąl’ apie-’ pasitarimus su 
maištininkų atstovu.

Ruben- Zamora, atskridęs į

įpąsisayįntg^Jeigu 
tai

JAClKŠtdL Mi^i^iįipt-^ Va
•kar. Mississippi AafeHjbje buvo|maistlnw;k^?atstovu-. 

j piriri^žSį’š’iKfešaj. >I^t^utiniai| 7____  7/.___ , ‘
žmpnių Surašymo day.ihiai rodo, Panamą, pareiškė, kad pasikal- 
ka^" Miss^si^pi yalshjbjp gyve- bėjimas su specialiu JAV arti
na juodaodžių ir 27 nuoš.
baltaodžių.-.;

Federalinės/ vyriausybės pro
kuratūra .atsiuntė 322 atstovus, 
kurie šękė visą; rinkimų eigą. 
Ypatingas dėmesys buvo at
kreiptas į tai, kad visi balsuoto
jai būtų rinkiminiuose sąra
šuose.

basadoriumi Stone buvo naudin
gas. Jis gali atnešti taiką visoje 

'Centro Amerikoje. Zamora pa
reiškė, kad netolimoje ateityje 
ambasadorius Stone pasimatys 
su Nikaraguos užsienio reikalų 
ministeriu.

Salvadoro vadovybė paten
kinta ambasadoriumi

COLOMBO, Šri Lauka.
Ceilono vyriausybė ir gy’vento-j l^u/ K(Jn 
jai bijo,-kad Indijos kariai neįsri sarrrs’’
veržtų į Ceilono salą ir baigtų I ląda .Amerikos bendrovės, 
vykstančias riaušes ir žudynes. fiam’nant7os tu°s kompresorius,
'Dabartinė Ceilono vvriaūsybė Lsusitarė 311 Prancūzų, beijdrovė- 

suėmė didoka skaičių kairia-į?1^’ kadį?W tas raaši»as pa
sparnių, 'kuriuos rengiasi aM'nHnti P>ėųzwy. ; Prancūzai 
duoti teismui dėl nepapr&iiį^0 pa<ž&<lėję^ų rusams pe-- 
Sieteliu tamilų tautelės 
įvyko ginčas tarp Ceilono karių' pardavė, diu^sjmmkėjo prąri- 
ir tamilu tautos jaunų vvru. tūzams įamlii^suhias pinigų. 
Tamilai atsisakė nusileisti ka- Teko trakti,^eįsman prancūzų išmetė kelias bombas pirma-

Pradžioje žuvo keli ka- ben<h-°ves nŽ.-sų^tai-iirio; laužy- f j ’ ' i ’
reiviai, bet vėliau kariai ir indų ni^’ ^'tas: nW nepadėjo, nėšiai vėl atskrido t oazę ir iš-

Prancūzų .prezidentas, pasakęs, j griovė didoką skaičių'-gyvena-

ir tamilų tautos jaunų vyrų

LIBIJOS LAKŪNAI BOM
BARDUOJA ČADĄ

NDŽAMENA, ^adas^- Libi
jos aviacija antradiejų . ir vėl 
bombardavo Faya Largeau. Jie

■nains. dienį, bet antradienį du bombo-

— Chicagos miesto vadovybė 
planuoja pakelti mokesčius įvai
riems azartiniams (video) žai
dimams.

trys

ap- 
visi

Helmut Schmkft

KALENDORĖLIS

Salvadoro prezidentas, pasi- 
I kalbėjęs .su ambasadoriumi R. 

Stone, pareiškė, kad yra vilties 
taikai Salvadore. Zamora prane
šęs ambasadoriui Stone, kad ko
votojų ir patarėjų dauguma yra 
pačioje Nikaraguoje. Iš pokalbio 
Stone suprato, kad pats Zamora 
dažnai būna Salvadoro kalnuo
se, bet kai kyla reikalas, tai jis 
privalo vykti į Nikaraguą ir 
tartis.

Rugpjūčio 3; Nikodemas, Ste
ponas, Mangirdas, Lengvi, Ra
dis, Kaitrė.

Saulė teka 5:46, leidžiasi 8J)7.

Oras karštas, tvankus, vaka
re lis. • . >,

Europos merai važiuoja j 
Hamburgą if studijuoja, 
kaip šio didmiesčio ūkis ir 
finansai tvarkosi. Mieste 
niekas, nebadauja, ligoniai 
prižiūrimi, iždas pavyzdin
gai tvarkomas. Tvarką įve
dė buvęs kancleris Helmut 

Schmidt

Amerikos karo laivynas daro 
didelės įtakos į sandin’stus ir 
viso krašto gyventojus. Visiems 
jau įgriso kelių metų kovos. Ni- 
karaguos.gyventojai norėtų, kad 
kovos Salvadore' ir Hondūro 
valstybėj galimai greičiau baig
tųsi. Kovų metu sunaikinta daug 
turto. Centro- Amerika nesitiki 
paramos jiš niekur.

— Meras Harold Washington 
sukvietė specialų Cliicagos mies
to taryl>os pasitarimą, kuriame 
nurodinėjo, kad už įvairius pa
tam avinas Chicago-Fest metu 
Parkų distriktas turės sumokėti 
miestui 1 milijoną dolerių.

DR. CHRISTIAN BARNARD 
DAUGIAU NEBEOPERUOS
CAPE TOWN, Pietų Afrika. 

— Dr. Christian Barnard, kuris 
prieš 15 metų nesveikam žmo
gui pirmas persodino širdį, su
laukęs 60 metų, išėjo atsargon 
ir pranešė, kari jis jokių opera
cijų daugiau nebedarys.

Pasirodo, kad jį smarkiai 
kankina artritas. Jis jau nebegali 
naudoti savo rankų operacijoms, 
nes jomis nepasitiki. Kiekvienas 
piūvis turi būti labai atsargus, 
negalima nuplauti daugiau negu 
reikia, bet artritas matomai 
tam trukdo.

Kiti gydytojai randa priemo
nes artritui kiek mažinti, bet gy
dytojas Barnard, rūpinęsis di
desniais dalykais, visai apleidęs 
jam labai reikalingas rankas.

— Antradienį aukso uncija 
kainavo $412.

tautos gyventojai išžudė dešim
tis tamilų.

Indijos vyriausybė įspėjo Cei
lono vyriausybę, kad suvaldytų 
aistras ir nežudytų nedidelio 
kiekio Ceilono saloje gyvenančių 
musulmonų.

JAPONIJOJE PADIDĖJO 
NUSIKALTIMŲ SKAIČIUS

TOKIJO. — Paskutiniu metu 
Japonijoje padidėjo nusikaltimų 
skaičius. Blogiausia, kad padi
dėjo visai bereikalingų žudyn } 
skaičius.

Anksčiau nusikaltimai daž
niausiai buvo daromi pasipelny
mo sumetimais. Japonai vogė 
prn;gus, brangenybes, veržėsi į 
liankus, kad tiktai įsigytų reika- 

> lingas priemones maistui, dra
bužiams ir pasismaginimams 
apmokėti.

Dabar žmonės žudomi vis?: 
be pagrindo. Nepažįstami žmo
nės užpuola nekaltus žmones, 
juos nužudo ir palieka, nepaim- 
dami net jų piniginių.

Anksčiau jauni vyrai daugiau 
prievartavo moteris. Dabar ši
toks prievartavimas šiek Tek su
mažėjo, bet policija susirūpinusi 
licprasmėmis žudynėmis.

kad Prancūzijai Tuo metu buvo 
labai reikąlingi Sovietų valdžios

/ mokami doleriai.'
Atrodo, kad sek r. Shultz yrą 

pasiryžęs-" atleisti varžtus ki
toms prekėms, kurios rusams 
būtinai reikalingos. Yra pagrin
do manyti, kad bus sušvelninti 
suvaržymai kompresoriams par
duoti. Reikės pastatyti specia
lias cisternas naftai ir dujoms 
laikyti, o vėliau įrengti įvairius 
kompresorius, tai naftai ar du-

I joms stumti aukštyn. Jeigu bus bombardavusi Libijos susisieki- 
panaikinti šie suvaržymai, tai mo centrus.

inų neinu.
Pirmadienio vakare Libijos 

vyriausybė paskelbė, kad buvo 
pasiųsti du lėktuvai žvalgybos 
sumetimais. Paskelbtos žinios 
apie bombardavimą esančios ne
tikros.

Sužeisti žmonės, sukelti gais
rai ir išgriauti keli namai rodo 
Libijos lėktuvų išmestų bombų 
padarytą žalą.

Amerikos lėktuvnešis imsis 
priemonių, kad Libija nustotų

— Buvusi Čikagos majore 
Jane Byrne sumokėjo savo vy
rui $166.000 už patarimus. Mies
tas negali atimti iš McMuelleno 
tų pinigų.

— Libija bijo, kad JAV lėktu
vai neišgriautų Libijos sostinės 
aerodromo.

George
Sekretorius Shultz yra įsitikinęs, kad prekyba atneša 
Ameikai daugiau naudos,.negu karai, todėl ir siūlo pre
zidentui Reaganui atleisti prekybos varžtus ir parduoti. 

rusams įvairius įrenginius naftos pramnoei.
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(Atkelta iš antro puslapio)
gis ir Bruno Klemka buvo bū- kreipėsi į Europos užsienio rei-.
iii h a Ausi Pavergtų Tautų Die-j 
nos ddrrionstraci'oj protestuoto-

Raštus siųsti: 1616 So. 49 Ct., Cicero, III. Redakcinė komisija: ST. JUŠKĖNAS, PLEŠKYS, A. REPŠIENĖ.

DR. V AL. PLIOPLYS

Mes žengiame ir žengsime į Lietuvą 
tik per Washington^!

pusės L. B-nė ufaugeliu klausi
mų turi diametraliai priešingas 
nuomones. Susidėro tik dvi ga
limybės: arba L. B-nė artės prie 
VLIKo ir ALTo pažiūrų ir vei
kimo būdo, arba VLIKaš ir AL
Tas artės prie L. B-nės pažiūrų 
ir nuomonių.

Jeigu L. B-nė pasektų VLIKo 
ir ALTo nurodymais, tai būtų 
didelis laimėjimas ir džiaugs
mas. Prapultų tarpusavio ki
virčai, prapultų susiskaldymas 

; ir veiklos dublikavimas, o tuo 
iačiu ir išteklių eikvojimas. Pra
pultų vieni kitų koliojimai ir 
užgauliojimai, kurie taip links
mina Lietuvos okupantą.

Pasidarytume daug pajėgesni 
įtremti sovietinę propagandą ir 
parodyti pasauliui tilcrąjį komu
nizmo veidą.

Juk visa mūsų veikla turi tik 
tiek reikšmės, kiek pajėgiame 
i trem t i sc v i et i n ę propo^an dą ‘ ir 
Jemaskuoti komunizmo tikslus.

Pasvarstykim antrą galimybę.

Nauja viltis

“Viltis — durnių motina”, sa
ko senas lietuviškas priežodis, 
taigi nepatartina ko nors tikė
tis ar laukti, bet visgi turint vil
ties kažkaip smagiau gyventi.

Paskutinių savaičių laikotar
py vėl pasirodė nauja viltis.
“Sandaros” birželio mėn. 13 d. 

numeryje atspausdinta bendras 
VLIKo, Liet. B-nės ir ALTo at
sišaukimas i lietuvių visuomenę 
“Lietuvių teisėms Ginti Komi
teto” reikalu.

Tai pirmas kartas (jeigu ne
skaityti Lietuvos konsulato rū
mu remonto), kada mūsų veiks 
niai ir Liet. B.nė surado bend
rą šneką.

Po dešimties metų ardymo 
draskymo ir koliojimų L. B-nė 
atrodo pradeda praregėti. Po at
sišaukimu pasirašė dr. K. Bobe 
lis, dr. A. Butkus ir dr. K. šid- j 
lauskas. •

“Dirvos” liepos mėn. 14 d. nu-1 
męryje atspausdintas VLIKo i: I
P. Liet. B-nės pirmininkų pa-1 Kaip atrodytų, jeigu VLIKaš ir

skelbiantis, kad abi j ALTas pasektų L. B-nės arba 
orgSSižacijos sutarė bendro res- tiksliau Sakant frontininkų di-

. reiškimas.

rektyvomis.
Atrodo, kad būtų labai links

ma.
VLIKas ir ALTas pavirstų 

nereikšmingais L. B-nės pada
liniais, arba būtu visai panai
kinti.

Išsivystytų ir pražydėtų ben
dradarbiavimas su Lietuvos oku
pantu. Važinėtume į kapsuki-

pekto ir lygiateisiškumo dvasio
je tartis dėl Lietuvos laisvinimo 
veiklos. Pasirašę Vyt. Kaman- 
tas ir dr. Kazys Bobelis.

Abudu šiuos pilnus gerų vil
čių pareiškimus gerokai atšaldo 
'‘Draugo” liepos mėn. 19 d. nu
meryje atspausdintas straipsnis, 
pavadinimu “Varpininkų-Lfiau- 
dininkų susibūrimas”.

Šitam susibūrime buvo kai- n’Us kursus, generolas Petronis 
beta ir VLIKo reikalais. Cituo-j m™s dalintų gražius diplomus, 
ju:

Dr. Vytautas P. Dargis, R. Lietuvių Bendruomenės pir- 
nrninkas. laikąs kepure ant krūtinės, g eria Amerikos
himną. Chieagos - Sun-Times - fotografai priėjo - išvados, 
kad dr. Dargis buvo būdingiausias Pavergtų, jautų Die

nos demonstracijoj protestuotojas.
(Foto: Al Seib ir Louis DeLuca)

Kalantą ir partizanus pradė- 
Liūtas Grinius ir J. Daugėla,! tume vadinti puspročiais. Gra- 
kuris ta’p pat plačiai nušvietė* žiausios sovietinės filmos ir nu-

“VLIKo reikalui kalbėjo!

P.L.B. seimą ir jame vyravu-Į sipelnę visasąjunginiai 
-ias nuotaikas. Apgailestavo, kad 
seimo metu buvo padaryta daug 
nemalonių ir užgaunančių pa
reiškimu VLIKo ir jo pirminin
ko adresu”.
- Taigi, neatrodo, kad veiksnių 
ir L. B-nės bendri pareiškimai 
būtų tvirti ir nuoširdūs, nos ir 
pirmininkų pasirašyti.

Dr. K. Bobelis ir dr. K. Šid
lauskas yra dideli patriotai ir 
šviesūs geros valios žmonės. Ne
nuostabu, kad jie visais galimais 
būdais mėgina jau 10 metu tarp 
savęs besikaunančią lietuvių vi
suomenę nukreipti vėl vieningo 
darbo keliu, bet dėl L. B-nės tai 
kvla rimtų abejonių.

Jeigu P. L. B. Seimo metu 
buvo užgauliojamas VLIKas ir 
jo pirmininkas dr. K. Bobelis, 
tai ir iš to ju bendro pareiškimo, 
sunku ko nors pozityvaus tikė
tis.

Susieta- n įspūdis, kad L. B-nės 
vadovybė Buvo kažkieno priver 
sta pada yti tą visus nustebi
nusį pareiškimą, bet nuoširdaus 
bendro daibo galimybės, pažįs
tant žmonos,’ atrodo yra mažes
nės negu minimalios.

Greičiausiai, kaip žmonės sa.; 
ko: “Iš tų šiaudų —nebus grū
dų”.

Na. būkim optimistais!
Paleiskim, kad VLIKas ir L.

B-nė sus-tars ir pasuks vienin
gu Abipusiu respektu paremtu • f 1 • .

daini- 
atlydėti K. G. B-istų' 

(kad nepabėgtų) mus linksmin- i 
tų kiekviena savaitgali.

Norėdami užsipelnyti 
tingą garsą, spausdintume ok. Į 
Lietuvoj K. G. B-istų išcenzū-1 
ruotus savo kūrinius ir knygas, 
visai paneigę savo tautini išdi
dumą.

Mes čia namie irgi nesnaustu- 
me. Tik visi dainuotume gra-

ninkai.

nemir-

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
POLITIKIERIAI NUSIVYLĖ

NEPAJĖGĖ PRASTUMTI JAUNIMO NUTARIMO 
BENDRADARBIAUTI

žiausins daineles ir ligi devinto rašytas.

PL Dienos jau yra tik istori
nis įvykis, kuris buvo frontinin
kų kontroliuodamos spaudos pla
čiai ičgarsmtas ir su didžiausio
mis ovacijomis sutiktas, na, ir 
su didžiausiomis pagyromis ap-

(Pasaulio Lietuvių Dienų atgarsis) 
pasirašyta

prakaito šokaume lenciūgėlį... Medalis turi dvi puses, tad šie- 
i ver tin- 

i ti. tenka pirmiausia pažvelgti į
Karts nuo karto, norėdami pa- kiant įvykį objektyviai

lodyti savo begalinę išmintį, pa. į ti. tenka pirmiausia pažvelgti į 
skirtiniais žodžiais iškočiotume > antrą šio medalio pusę. Paklaus. 
Amerikos vyriausybę už Helsin. ti ir paklausyti, ką matė ir kaip 

is aute šven-kio aktus, o sovietus iš ok. Lie- šventės nuotaikas 
tuvos išvaryti pasamdytume ko-; tės dalyviai, jaunimas ir giliau,
kią nors biznio firmą. Tik kas plačiau matanti visuomenė.

Pagrįstai atiduodant pirmąjį 
’’ėme i jaunimui, tenka pasa
kyti, jog šios

atsitiktų, i eigų sovietai sugalvo- i 
tų tai firmai daugiau mokėti 
kaip mes? kyti. jog šios šventės progra-

Begalo linksma ir patogu, bet mos nepateisino jaunimo laukto 
visgi prašykim Dievą, kad taip (7i.-uc-.-mo vilčių.

po- džiaugsmas, tai neatjungiama jo 
litiniu pabėgėlių statuso ir tuo gyvenimo dali
beatsitiktų, nes nustotume

<'T>O Jaimimui

ddrfonstracijoj protestuoto
jai. . Jų’ nuotraukos tilpo pirma
me Sun-Tinies puslapyje.

iR. L. iB-hės Centro -valdyba 
nųcširdžįaį dėRąja visięms na- 
tiams, dalyvavusiems šiose de
monstracijose, parodži usiems, 
kad mes šimtaprocebtiniai ne-
L A 4 * . / - - *

mėn. 6 d. laidoje 
Sportininko.

Visi kiti šventės renginiai bu
vo gana blankūs, be nuotaikos 
be dvasinio pakilimo, nes šven
tė neuždegė jaunimo dvasios pa
sišvęsti lietuvybei ir ryžto ko 
vai už Lietuvos laisvę. Gi pa

nel 
didelį nusivylimą, nes taip pa. 

viltis 
sustiprin

triotinė visuomenė jaučia

jos turėta

i

ŪkininkasJules Breton
f

SUMAŽĖJO SVEČIŲ 
_ TURISTŲ

Sakoma: kas Detroitu! yra

inforintivc

tus, į motelius. San Francisco Amerikoje. Spaudos atstovams1

- automobilių pramonė, jas San žastis. Patys graikai pataria'tu-
Francisco miestui.yra turizmas, ristams nevalgyti saloje augan- * - w ’. > 1 - 1 1 1 . • V •
Skaičiuojamą, jog .gerais biznio

Sliamir praeitą penktadienį pa- 
Tel Avivą ir

kabinetą, kad pokalbiai su Vals-

gynybos minjstęris, dartų nukreipia j apylinkės m es- raelio

KOS, Graikija.

i

WISE w
I

X.f !

ENERGY

ekonomistai įžiūri biznio pagy 
vėjinią. ,

i

čių obuolių, bet gydytojai žino, 
kad nuo obuolių šiltinė nebeky
la, jei jie nėra kuo kitu už- • 
krėsti.

šiltinė taip greitaiųiepasirodoj •. į

jų viešbučių bus įrengta, o tai 
prisidės prie pajamų išsklaidy
mo. Per ateinančius 12 mėn. bus 
atdaryta naujų 
rinčių 2 
moderniški viešbučiai ima 
parą

į siekė

viešbučių, tu- Į tybės sekretorrumi. G. Shultz ia 
200 kambarių. Nauji! prez. Reaganu buvo labai sėk- 

už mingi. Jis pilniausiai pritaria 
iki 200 dolerių. Aukštos Washington© politikai.

nakvynės kainos nemažai turis- Kaune gimęs Mušė Arens, Iz-

kalų ministerių tarybos pirmi- ( 
ninko pareigas einantį Vokieti-, 
jos ūži reik, ministerį Gent-| 
scheri, reikalaudami tolimesnės 
akcijos pagal Europos parlamen
te priimtą rezoliuciją; taipgi 
užklausė, kas jail iki šiol pada
ryta. Savo laiške ALTo infor
macijos vedėjui kun. J. Pruns- 
kiui Otto von Habsburg rašo: 
“Būkite užtikrinti, kad mes iš-’ 
tesėsime. Aš dąr įgaliu pridėti,!

: i

I
- jis pareiškė, kad Izraelis pil

niausiai pritaria Washington^ 
j politikai Artimuose Rytuose. Iz-;

raelio ginkluotos pajėgos trau-' 
kiamos iš Libano. Washingto-’ 
nas įtikino Izraelio'ministerius,i 
kad Sirija taip’pat atšauks savo; 
karius iš Libano.

; Mošė Arens Amerikoje turi

pritariame Sovietų okupacijai:
Didi padėka višiems!>(, ' t)

Cėhtrb Valdyba
l ■ '■ » ,I ’ ’ r ' '

Bafsiujy. Birželio trėmimu

tas triūsas ir paskelbtos didžiu
lės finansinės išlaidos bepateisi- 
na šį renginį, taip jau frontinin
kų, akiratininkų spaudoje išgar
sintą, išliapsintą, — didžiausio
mis pagyromis į istorijos ūkanas 
palydėtą

Jeigu šios šventės rengėjai, 
fronto aktyvas, tikėjosi pade
monstruoti išeivijai savo parti
nę galią ir ją pradžiuginti savo 
laimėjimais, tai labai apsiriko. 
Reikia manyti, kad ir patys nu
sivylė, ypač kai jiems nepasise
kė prastumti jaunimo nutarimo 
bendradarbiauti su okupuota 
Lietuva, o faktinai — tik su oku
pantu. Pagyvensim — pamaty
sim. Yla iš maišo vistiek išlys: 
visi pamatys, koks nuoširdus bu
vo V. Kamanto taikos rankos 
padavimas dr. K. Bobeliui, VLI- 

vaųs' laimėjimo, ar paskleista Ko pirmininkui.

žmonių veidų, veiklos albumėlio 
vaizdą.

PLB-nt^s vadovybė neteisin
gai ir negrabingai pasisavino vi
su lietuviu varda. Tad dabar 
kiekvienai ambicingas lietuvis 
turi moralinę teisę daryti prie
kaištus dėl padarytų klaidų ir 
nuo jų atsiriboti, kip prieš da
bartį, taip ir prieš ateitį.

A. Svilonis, įžvalgus Naujienų 
dienraščio publicistas, jau ir da
ro vieną, po kito užtarnautą prie
kaištą PLD rengėjam. Skaitykit 
Naujienų vedamąjį, liepos mėn. 
22 d.

Na, ir šioje šventėje, vienos 
politinės partijos žmonių, po L. 
B-nės autoriteto priedanga su
rengtų^ yra ir daugiau panašių 
1 ’ "Z, --Z -. ‘
nei kad'buvo -pasiekta pozity-

VLIKo vairo, kaip talkininkai, 
momentui pasitaikius, lengvai 
gali pačiupti visą VLIKo vairą 
į savo partinę kontrolę ir Lietu
vos laisvinimo veikla pasukti se
niai jų svajota Rytų politikos 
kryptimi. Jie gali net ir sateli
to teisės Lietuvai neprašyti, 
apie ką jie jau seniai protar
piais nedrąsiai prasitaria. Jų pa
čių rankomis, pačių neapgalvo
ta, neišjausta politinė veikla, 
gali būti užsmaugta Lietuvos 
laisvė. Reikalingas didėlis bu
kumas, kad tokia nelaimė ir ne
atsitiktu

♦

Iš patikimų šaltinių sužinota, 
kad PLD rengėjų sukviestas jau 
nimas Kanadoje siekė pasiūlyti 
rezoliuciją už bendradarbiavimą 
su okupuota Lietuva?. 8ik ne
seniai iš ok. Lietuvos atvažia
vęs jaunimas, jų arti dešimt, vi
sa burna šaukdami prieš, vos 
išgelbėjo jaunimo kongreso gar
bę nuo šitokio gėdingo ir pra
žūtingo politinio nutarimo.

Ieškant atsakymo, kodėl PLD 
jaunimo programos rengėjai vis 

: kilnojo jaunimo programą iš vie 
nos vietos į kitą, net ir į kitą 
valstybę. Valdovai taip mėtė 
jaunimą, tarsi kokį sviedinį, 
prieinama išvados, kad rengėjai 
buvo pasiskyrę kaip nors iš jau- 
limo išgauti bendradarbiavimo 
ezoliuciją, o kad patriotinė vi- 
uomenė, šioje srityje akylai bu. 
Imtieji, tariami reorgai, kartais 
iiems nesukliudytų, tai .jie jau
nimą galimai toliau nutolino nuo 
Jhicagos. Kitu kuo ir negalima 
pateisinti jaunimo programos, 

t jaunimo studijų ’dienų progra
mos kilnojimo ir jaunimo mė
tymo po tokius plačius nuotolius 
ir brangias keliones. O

Pasaulio Lietuviii Dienų 
pavadinimo patikslinimas

Jeigu jau rengė Pasaulio lie
tuvių dienos, tai privalėjo jas 

i 'engti visų pažiūrų, įsitikinimų 
jungtinis komitetas. Į tokį kč- 
nitetą turėjo būti pakviesta: 
šauliu sąjunga. Skautų, Taa- 
inė sąjunga Krikščionių De- 
nekratu sąjungos atstovai ir kt. 
Tai natūralu; pasaulinio maste 
renginys ir turi turėti pakanka
mai darbininkų.

Visuotinumo ir tautinio soli
darumo pagrindu privalėjo bū- 
i sud.arvtas ir šventės garbės ko- w O

mitetas, priešakyje su Lietuvos 
diplomatijos šefu, konsulais.

■ VLIKo, ALTo pirmininkais. Ne
išjungiant nei Lietuvos laisvės 
siekio sąjungininkų atstovus: lat 

i vių, estų, ukrainiečių, gyvena
mo krašto politikų, lietuviams 
ir Lietuvos laisvės reikalui pri
jaučiančius. O paskui juc.s bū
tų atskubėjusi ir vietos spauda, 
radijas, televizijos atstovai, ku
rie būtų plačiai išnešę, pasklei
dę ir pačio renginio nuotaikas, 
išeivijos nenugalimus 
troškumus.

Gaila, kad šitokios reikalingos 
reprezentacci’os nebuvo. Išvar
dinti atstovai ir pačiai šventei 
būtų pridavę iškilmingumo, oru
mo. politinio atspalvio.

Turint jungtinį kongreso ko
mitetą. šitokių akibrokštų, klai
dų tikriausiai būtų buvę išveng
ta.

Jeigu toks jungtinis šventės 
komitetas nebuvo sudarytas, tai 
šventę surengė ir pravedė tik 
LP Bendruomenė, tad ir reikia 
tiksliu atitinkmenu šį renginį!

klaidų ir Jų yra žymiai daugiau,.

džiaugsmo jaunimui.
Visa susumavus, vargu padė-

P. Rimgaudas

Pavergtų Tautų demonstracijos
Šiais metais Pavergtų Tautų haves. Kiti nešiojo plakatus, 

tautines vėliavėles ir t. t.
R. L. B-nės narių pavergtų 

tautų demonstracijoseiitivų tarp 
40-60. : -
kuriuos galėsiu atsimintu: dr. V.

demonstracijos įvyko liepos 22 d. 
(penktadienį) 2 vai. po pietų 
Daley Plaza, Chicago j e.

Nežiūrint 102 laipsnių tempe
ratūros, susirinko nemažas bū
relis demonstrantų. Nemažą gru 
pę sudarė lietuviai. Ypatingai 
JAV R. L. B-nės nariai ener
gingo Centro Valdybos pirmi
ninko dr. Vytauto Dargio vado
vaujami.

Kas ypatingiausia, kad trys 
mūsų ponios (tokiame kaišty
je) vilkėjo tautiniais drabužiais: 
p. Delfiną Tričienė, A. Vaičiu
lienė ir p. Grigaitienė. Padėka 
joms!

Nelengva buvo ir p. V. Ko- 
zicai stovėti apie 2 vai. prie vė-

Reikėtų, -^paminėt? Ąfent

Dargis, D. Tričienė, A. Vaičiu
lienė, p. Grigaitienė, J. Jasiū- 
nienė, A. Babalienė J. Bagdžius 

7 7 O
(atvežęs vėliavą ir plakatus bei 
tautines vėliavėles^ Br. Klem
ka, J. Palubinskas, A. Marma, 
S. Rudokas, V. Kozica, Ig. Peų 
trauskas, J Kreivėnas, R. Tri- 
čytė, dail. Jonas Tričys, S. Da
gys, dr. Bronė Mctušrenė, V. 
Motušis, A. Repšienė, V. I. Po
ciai ir daug kitų.

Chieagos Sun-Times fotogra
fai nustatė, kad dr. Vytautas Dar- 

(Nukelta į 5 pslj r

t kad nuostabus visame pakaušyje
parodomas pabaltiečių tremtinių

i
I

I

i
1

■

minėjimas ALTos skyr.
? 1 ¥

Cicero <ALTo5 skyrius pasigėrė-• L ■* *.. * • _ ?tinoi vysto skyriaus veiklą

Ąmerikos Lietuvių Tarybos 
skyriai įvairiuos^ miestuose or
ganizuoja didžiųjų Birželio^mėn.. 
trėmimų minėjimą. Okupantai 
į'Sibirą ir į kitus vergų darbų 
vietas yra išvežę daugiau •. kaip 
300,000 lietuvių, kurių didėlė 
daugybė ten žuvo. Minėjiptų 
proga renkami žmonių parašai 
JAV kongreso nariams, siekiant,

GRAIKŲ SALOSE UŽSI
KREČIA ŠILTINE

Švedų turis
tai, praleidę porą savaičių salo
je ir gyvenę geriausiame salos 
viešbutyje, užsikrėtė labai pikta 
šiltine. Prieš šeštas savaites su- 
grįžusieji iš Kos salos susirgo 
šia pikta šiltine, prieš keturias 
savaites sugrįžusieji du susirgo, 
o- prieš dvi savaites grįžęs vie
nas susirgo.

Gydytojai labai atidžiai pri
žiūri sergančius, žiūri, kad kiti 
neužsikrėstų, bet taip pat-sten
giasi nustatyti šios šiltinės prie-

patriotizmas yra mums visiems ' 
didelė paskata”.

ALTo informacija;
* * ♦

Malonus kvietimas
East Chieagos apylinkė ren-| 

gia metinį, tradicinį pikniką 
m. i 
kės pirmininko Kį Čiurinsko

s. 
rugpiūčio mėn. 14 d. apylin- 

ir;i 
jo mielos, vaišingos žmonos re-i 
zidencijoje. 1

Apylinkės valdyba maloniai j 
kviečia visus R. L- B-nės na-l 
rius, darbuotojus kuo gausiau! 

kad būtų užkirstas kelias nau- dalyvauti. Apygardos, apylinkių’

vietas yra išvežę daugiau : kaip

daugybė ten žuvo, 
proga rj

jiems ; okupantų .kėslams savo
įtarhnais dokumentais ir liudiji.
mais per Specialių investigaci-į baugiau žmonių galėtų iš karšto 
jų įstąigą yėl neleistinai kėsin- didmiesčio oro pabėgti ir at-
tisj kai kuriuos lietuvius imi

giminių ir cUug pažįstamų. Jią. 
turėjo progos su jais kelis kar
tus pasimatyti.

O

2
Change the oil and 
filers every 3,000 to 
8,000 milte to tvoto 
wasting gasoline.
Donti^aBomLoetft

V )
. • ..I- t . , <i - * - f 1 i.

NEMALONIOS KLAIDOS PATAISYMAS

“National Geographic” žurna
las liepos numeryje išspausdino 
ilgą automobilių gamybos isto
riją.

Buvę laikai, kai Amerikoje 
net 2,000 kompanijų gaminusios 
automobilius. Buvę net 5,000 at
skirų modelių.. Pamažu kai ku
rios kompanijos augo, o kai ku-

J. KLAUSEIKIS

\LOS ANGELES, CALIF.
Liepos viduryje iš San Fran

cisco rašydamas, paminėjau ir
Los Angeles lietuvių įvy-pirmininkai prašomi raginti na

rius ir rūpintis važma, kad kuo kių: 1) uamovėnų surengtą l’ūd- 
' i nai pasibaigusio Dariaus ir Gi

rėno skridimo paminėjimą,

gantus, jau gavusius JAV pi- kviečiami, visi maloniai laukia 
ii-u

ėiatyvos ėmėsi Cicero Lietuvių j
Tarybos skyrius, kuris i------
minėjimą birželio 12 d, su kun.
A;. Trakio .pąskaita. Racįne Ame
rikos Lietuvių Tarybos skyrius,
rUpšiantiš' minėjimą birželio 19

Ifetyhę. šioje srityje plačios in

Tarybos skyrius, kuris ruošė

tikos Lietuviu Tarybos skyrius,
4’.^ T...-. ,4jy..WL<n

L
dJ,Z^ąskleidė meniškai, . su tau
tiniais 1 *•••>•
kviętifnfts,

❖

Ornamentais ’ paruoštus

porą
metais San Francisco miestą ap
lankydavo du su puse milijono 
turistų ir palikdavo iki-,pusantro 
bilijono dolerių, •

San Francisco ekonomika ma
tuojama viešbučių ir motelių 
apyvarta. 1979 m. buvę geriau
si, nes 85% visų kambarių bū- 

rios išnyko. Peržvelgdamas šių davę išnuomoti, bet prasidėjo 
recesija ir šios vasaros pradžio-

bet ji dažniausiai ateina nešva
riais vandens šaltiniais. Užkrės
to vandens ar maisto suvalgęs 
žmogus per dvi savaites pagul- J 
z4 z-, r.

si gaivinti medžių pavėsyje. Visi p) jog Naujienų prenumeratorė 
ir rėmėja 

kai svečiavausi 
Francisco ' apylinkėse.
liūdnas dienas, nes mirė vyras.
' Korespondencija' įdėta liepos 

26 dienos Naujienų numeryje, 
bet mano tekstas kitaip išspaus- 

j -“kai svečiavausi”, 
išspausdinta “kai svečiavosi”.

Paulina Yelich sve- 
nfeturėta tčkių tobulų svarstyk- ėį^-Qsį}: kai vyras, mirė. ■ Iš tik-

mi atvykstant?! Bus skanūs pie- 
ir šalto gėrimėlio.

I ;

Yielich,
* •- * , ■

Apylinkės valdyba

losangelietė Paulina 
San 

turėjo domas.

i

Keblumai su svoriais 
senovės Lietuvoje 1 dintas. Vietoj

’ Suprantama, seriesniais laikais] Į§ejįų; ]y£
; '' r . , , / r |« I

} ’ ? • ■ ‘ r" • •7-" ■ j

Kiek lietuviu yrd JAV-se?
'Paskelbti JAV ..gyventojų su

rašymo, Įvykusio" 1980 duome
nys. Pagąl juos JAV-se gyvena
742,776 asmenys, kurie pasisa
kė, kad bent vienas jų tėvų, ar
protėvių buvo , lietuvis. Tokių

litf ir mastų kaip dabar. Anais' rųj.ų jį laikų sergantį vyrą.
laikais buvo svaras, ‘kuris susl~ Į namuose rūpestingai globojo, Ii-
dėjo' iš grivinų, arba dviejų si-| gobinėje gydomą- kasdien po ke-
dabro gabalų. Purias turėjo 40

dienų automobilių pramonę, ra
šinio autorius sako, jog lengvo 
pelno dienos jau. dingusios. Au
tomobilių pramonė tarptautė- 
janti. ropos ir Japonijos turistų labai

Motoras, jjrojektuotas Vokie- sumažėjo. Meksikai nuvertinus

Buick” autom obi- atkeliauja atostogautojai. Turis-

j e tik 30% viešbučių kambarių 
išnuomoti. , :

Dolerio vertei pakilus, iš Eu-

M0ŠĖ ARENS PRITARIA 
WASHINGTONUI

WASHINGTON, D.C.—į 
lio užsienio, reikalų minišiėris £

f

i

*

8,000 mile* to avoM

I
tijoje, yra gaminamas Brazil!- ■ pinigus, iš ten beveik visai nebe-

' i “Buick” automobi- atkeliauja atostogautojai. Turis- 
lius. Elektroniniai komponentai,1 tų traukas— tie garsieji “cable 
pagaminti Taivane, naudojami cars” jau antri metai žmonių 
Fordo automobiliuose. General nebevežioja, nes pagrindinai at- 

vartoja liekamas remontas. -f \’
■■ j Pranašaujama -1984: ni. biznio 

Ford kompanija turi investa-. pagerėjimą, nes pasaulinė £olim-

joje ii- varo
'lXcU *

1
SUSIVIENIJIMAS LIETUVlŲ AAIERIKOJE j

• yra seniausia, didžiausia, ir^ turangiausia lietuvių fraternalinė
£ < -

atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos

ŠLA — išmokėjo * daugiai? kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių
< <; ’.apdraudę savą nariams. > . , 4

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu/’ 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali

I
-- ------------ ------------

lis kartus lankė,ir į San Fran
cisco apylinkes: bei kur kitur 
Svečiuotis nuo pat vyro susirgi
mo iki jo mirties, jš Los Ange
les nebuvo išvažiavusi.
’ Atsiprašantmž. tuos, kurie ma
rio raštą pakeitė ir sudarė fnielai

organizacija, lietuviams ištikimai’ tarnaujanti jau per 97 metus.
SLA

Motors. transmisijas
Pranašaujama 1984 irt- biznio 

j ” f* . “ —-s; >
i ;‘isuzu” automobiliuose.svarų. 1425 m. Vytautas pasiun

tė Jogailai sidabrinį lopšį dėl jo 
sūnaus. Lopšys svėrė 100 pūdų.

Medus buvo matuojamas kau
šais, gorčiais ir milžtuvėmis. 
Audeklas, buvo, atrėžiamas uo- 
laktimis, kurios buvo truputį

apylinkes: bei kur kitur
i Z

darbus dirba. .

piada sutrauks daug žmonių į.ei jų “Mazda” gamyboj. General 
Motors turi investacijų “Isuzu’’ 
ir “Suzuki” ^gamyboj e, o, be to,- 
dar yra sutarusi Amerikoje su 
japonų firma “Toyota” autom o-’ 
bilius gaminti. Chrysler kompa
nija yra partnerų “Mitsubishi”, 
ir “Peugeot? gamybose, Aineri-’ 
can Motors taip pat 'turi partne
rystę su. kai kuriomis užsienio 
kompanijomis.

Rašoma, jog šio šimtmečio 
pabaigoje pasaulyje liks gal 10,

Los Angeles, o tarp jų bus ne
mažai norinčių aplankyti San 
Francisco miestą. Demokratų 
konvencijon suvažiuos į S. F. 
apie 25,000 delegatų ir apie 
5,000 spaudos, radijo ir televi
zijos korespondentų. Ir “cable 
cars” vėl būsią paleisti į darbą. 
Skaičiuojama, kad Lions klubo 
konvencijoj dalyvaus apie 30 
tūkst. delegatų ir svečių. Visos 
tos konvencijos miesto viešbu
čiams ir pramogų vietoms pa
liks milijonus. dolerių; vien iš 
demokratų tikimasi 3o milijonai 
dolerių. - ’

Turistų padaugės, bet ir nau-

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.' 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime, apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
7 --- j------5.---

. ’ . "aukštojo mokslo m jų-gyvenimo pradžiai. ,. .
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 

$1,000 aparaudos sumą temoka tik $3.00 metams.
-kuopu yra visose lietuvių kolonijoise.

jie .Turns mielai pagelbės į SLA įsirašyti.
Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:',

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y, 10001

JAV gyventojų,’ kurių abu tėvai 
lietuviai, -gyventojų' surašinėji
me pastą 339,438

j. •;z*■
Didelis Įietuviy užtarėjas
- Europos ; parlamento * nary s 

' i ru-
pestįngai judina LieĮūvos',jLat-

y

kaimynei Paulinai nemalonumų,
4

trumpesnės už dabartinį mūsų. ^aT reiškiu jai užuojautos. Insurance, kuri ypač;- ^naudinga jaunimui, siekiančiam
EtG

jardą.'Sieksniai taip, pat-buvo .
jmadoje; jie susidėjo iš trijų j TARPTAUTINĖ AUT0M0- •

BILIŲ GAMYBA

* *

.uolakčių.'
Javams vartojo bačkas, bet 

pastarosios: nebuvo vienodos. 
.Todėl prie karališkų rūmų Vil-
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Ott^E^isbhįk ir toliau, gana
C-Zzz\Z'Z*. 
vijos, Estijos laisvės' klausimą.

■eijcfc ■•priėmimo ’ dieną Ėuropos nė bačka, kurion tilpdavo 72
niuje tapo pagaminta standari-Jisai, drauge su kitais, rezoliu- 

pirjamente kalbėjusiais, raštu gorčiai. Specialiu, seimo nutari- 

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir moto

i

SLA-
Kreipkitės Į savo apylinkės -kuopų veikėjui,

imi 1677 metais visoje Lietu
voje tapo įvestos bačkos, bet jos 
skyrėsi ■ nuo tų, kurias vartojo gal net mažiau automobilių gą- 
lenkai arba vokiečiai. ? • ,mintojų. . « • r

MiiiiniiiiiHiiniiiiiiininiiinimiRnimniiiiiinniiiiiiiiTiHiniiiiiiniiiiiniiiiimiiint.
Tel. (212) 563-2210

i
■

GIFT PARCELS Į TO LITHUANIA
, PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, Ill 60629 ♦ Tel. 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
i MARIJA NOREIKIENĖ

■;

OM m. metraitii. Jame yri vertingi, niekuomet nesemtą, VIn« 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. XcmfkovV. Stankol 
Į. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir T 
Meilaus straipeniai bei įtudijos, iliustruotos nuotraukomli fc 

Rūkitelės Ir JL Vi» 
kūrybos poveikalaižk 365 pust knyga kainuoja tik 

■ - : * t

> DAINŲ 8VENT8S LAUKUOSE, poetės, raJytojos Ir tn 
finl, tokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daim 
iventes bei jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainnojan 
Hems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duOmeoimSi 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja fi.

> VIENIŠO ŽMOGAUS GY V ENIMAS, Antano Rūke apralj
tas luošo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne *auRa< 
gyvenimo bruožų apraiymai/bet tiksli to laikcrtarpdo buities Eta 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knygr 
parduodama tik už • < *:

' V LIKTU V1AKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaJttnk> 
Romiai paražyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakabės * 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai jdomfls klekrtenan 
lietuviui. Leidinys ffiustruotM nuotraukomis, pabaigoje duodami 
ritovardžftj pavadinimas^ Jų vertiniai J vokiečių kalbą. Laba' 
Bandingoje 333 pust knygoje yra Rytprūsių lamėhpis. Kaina W

> K4 CAumSS EUn, rašytojos Petronėlė
mfnfcnal Ir mintys apie asmenis ir vietas neprft. Lietuvoje ir pb 
maistais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik f J. i j gU''

V JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras 
lai h* klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje^ tik *i 
Furglo Jalinsko knygoje apie. Juliaus Janonio gyvenimą b pog 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus tdasa | 
Knyga y-a didelio formato, 265 puslapių, kainuoja

KATTRINSS NOVELES, SL KoeSenko kūryba 
pto, knygoje yra M šamo

’_r

M. K. duriionlo. M. šHeikio, V. Kašubo*,

žriMiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiĖiiii  iiiiiiiii iii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiin niiiiiiiiiiF

Ii i

r

Ii

nepateisino 
kad PLD kongresas 
tautini solidarumą, suglaus iš 
eivijos gretas į. veiklą, grąžin. 
seniai prarastą savitarpio taiką
Bet kaip matome, visa palik: j 
kaip buvę: vieno frontininke 
vienos rankos padavimas, dar ne 
reiškia, kad taika jau yra, kai. 
ji jau mūsų tarpe. Frontinin 
kams reikėjo kelis ilgus dešimt
mečius išeiviją erzinti, alinti ii 
taiką griauti, kol visai ją su
griovė. Kas dešimtmečiais bu
vo griauta — sugriautą negali 
būti vienu mostu atitaisyti.

Iš tikrųjų, pažįstant fronti- 
ninkišką nusiteikimą, jų turimą Į 
gerą dožą pigaus apsukrumo.

suktumo, nie
ko gero ir negalima tikėtis iš 
V. Kamanto rankos padavimo 
ir. K. Bobeliui, VLIKo pirmi 
ninkui. Ypač kada Į PLB vai 
dybą yra išrinkti patys aršiau.-’ 
VLIKo ir ALTo griovėj'ai, po 
litikavimo aistra degantieji, kai

----------------

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
- . » z

2bfll W. 69th St, Chicago, I1L 60629 ♦ Tel 925-2737
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*4 » 1Inž. LIUDAS MIKŠYS, 

50 metų studijavęs, kaip

IS PRAEITIES ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA

stipri priemonė 
ivaip pasitelkti. 

pa\ yzdys.
pačiu bet kokios ^reikšmės šiose
uwojo pasaulio grumtynėse su 

komunistine diktatūra.
Kai kas klausia kokia padė

tis (R) L. B-nės? Atsakymas la
bai aiškus.

Mūsų nusistatymas, mūsų gal
vojimas ir mūšų nuomonės kai- namą salę, kada termometras 
bant apie lietuviškus reikalus ne laukė rodė 95’ karščio! Tad 
kiek nepasikeitė ir nepasikeis, jaunimas, karščio alinamas, be

Ateities planai ir įsipareigoji- ( nuolaikos ir be jokios discipli
nos

b
i nuteikti ir

Vienr.s iš daugelio
cturėjo būti, nes jis tik

■dvasią, tai
iškrl-

kokio n
smukdė Jauni mo

j atidarymo 
n ės. kur jaunimas buvo pakvies
ti.s. atvestas 
namą salę.

sportn sveri

sportuoti i nevėsi- 
krtda 

rodė 95 kaiščio!

laisvės į

U?

aiškiai sakant

r f
1ž

IVALANTINAS t.u ’'K I

'3
fe-:RB||ih||h. .t ii:i' linini < F

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai 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 
lietuviu kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimui 
t tr patarė mums toliau studijuoti.

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI. ♦ FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS R

7 *’i * Atdara šiokiadieniais nuo.
9 vaL ryto iki TO vaL vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

T*t> i -Tel. 476-2206
T1

rlataRAf

mai priklausys nuo įvykių kai-j 
tos. bet visuomet sieksime ne-' radę.
priklausomos demokratines Lie- m.-.s vėliavas žeme vilko Jas ne-

ir tik <ė kuo

veiklos keliu.
čia vėl iškyla klausimas: kas

kam turės nusileisti? Kas not*
j i kompromisus. Rui- tuvos per Wasfiingtona

^er Washingtoną, bet ne per damas
i

turės eit 
kiai žino

Vl.IKns ir ALTas

i
į kompromisus
e. kad iš vienok pu-

i$ kitos Maskvą.

TAUTINIS SAMONINCUĄIAS, SOLIDARU
MAS IR TAUTINIS Ryžtas YRA LIETU-

VIU TAUTOS Ift VALSTYBES ĖGZIS 
TENCIJOS LAIDAS!

f taripmr.me atidarymo pa
ves kojas vilko ir neša-

re 4"indis jcrmU šluosty-

ii nuotaikos pakili-

ENYS
-■y

p ra lei dęs 
vergtų Tautu Dienos deiuoas^raci

n< 
t^hicąįgpįe.. Jo, P1*®" Z 

šalia 
atezffr,

i. Ji pavai? '

J
Kaina 05. Kieti rlrieliaLiiUKavimo aistra degantieji, Kaų. 

Gėčys, Drungą »r.,kiti šitoki 
pat nusi steiki m© asmenys.

Yra pagrįstos baimės, 
VLIKo darbuotojai, potikėję V. 
Kamanto taikos mostu,. gali la-

Par<»'l?s. t
! mc. grožio išjautimo momentas,

• smukimo
.—Į- A tį
tspausdintas Naujienose, liepos nės politikieriai, prileisti ori

ik ne dvasinio, fizinio su- 
demonstracija 

i
Šio

reportažas buVo

kad

vadinti : Aunfr&x iXetutiu Ben
druomenes Dienomis, bet tik ne 
Pasaulio Lietuviu dienomis.

Be to, Šio renginio leidinys
• ' W I

yra grūste prigrūsta frontinin-| 
*> ir jų aklų pasekėjų

■tūtavo7pftei LZetuvbs įjungimą j SbvletĮ Sąjungą 
dr. Darg-’o, Amerikos laikraščių fotogri 
Klemka būdiluriausiu protestuojančiu liėl 

buvo paraudoti 
(Foto: ALSeib ir

■Xmerikos laikraščių 
Klemką būdingiausiu protestuoja 
duojanli nuotrauka 
puslapyje.

fai nūs
/

B

Palto P,

r

bai nusivilti, nes L. Bendruomė- ku aktyvo
uotraukomis, daro tik partijos 2 — Naujienos, Chicago, R. Bl. Wednesd;

pirmame Si 
Lomi Del
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Dailininkas tarp juodmargių 
ir jų melžėjų

“Gimtasis kraštas” — Lietuvos okupanto lietuvių kal
ba leidžiamas laikraštis, skirtas išeivijos tarpe melo pro
pagandai skleisti. Reikia pasakyti, ir tai su dideliu ap
gailestavimu, jau ne vienas lietuvis turistas savo pokal
biuose su jo reporteriais yra priklabėjęs pagyrų, labai 
palankių okupanto Lietuvon atneštai “kultūrai” bei “ge
rovės pažangai”. 0 taip patine vienas jų? .savo veido nuo
trauka yra papuošęs šio bolševikinio šlamšto lapus. To
kių pokalbininkų turime jau rie vieną; ir jų Vardus ži
nome. Okupantas net rado reikalo atspausdinti gan stam
bų leidinį tokių pašnekovų, kurie savo pokalbiuose pri
kalbėjo okupantui gan palankių pagyrų. Bet, kas skau
džiausia, kad tokių tarpe figūruoja ne vien eilinės mote
rėlės, bet mūsų šviesuoliai — kultūrininkai.

Štai, vienas iš tokių kultūrininkų, vartant šio oku
panto leidžiamo laikrašpalaikio lapus, skirtus liepos mė
nesio 7 ir 14 dienoms. Dideliam mūsų nusistebėjimui, 
viename iš šių leidinių, skirtame pagerbti juodmargių 
karvių kaimenę ir jų melžėjas, yra (rikiuotas iš New 
Yorko miesto žinomas dailininkas Kazimieras Žoromskis. 
Tiesa, jo krutinės nepuošia Andropovo medalis, kaip pa-, 
prastai okupantas nusipelniusius liaudies didvyrius ap
dovanoja ant kaspinėlio užnerta geležėle. Jis tik apjuos
tas tautine juosta, o rankoje laikąs keturis, matyt, laukų 
ramunių žiedus. Atrodo, kad jis pasiruošfęš jų baltus la
pelius pešioti ir spėti: ... myli... nemyli... ŠĮ kartą jis 
jų nepešioja. nes įdėmiai klausosi mūsų tautos išdaviko. 
Maskvai pafsidavusi'o “generolo”, dabartinio “Tėviškės” 
draugijos pirmininko P. Petronio jam Sakomų liaup
sinimų.

Už ką jį P. Petronis taip iškilmingai liaupsina? Ogi 
to jis užsitarnavo, kad nugabeno iš New Yorko nemažiau 
šimto savo nutapytų paveikslų ir TSR dailės muziejuje 
juos iškabino. Reiškia, už surengtą meno parodą. Ir dar

antra tiek padovanojo Tarybų Lietuvai, kuriuo^ Saugo! 
TSR dailės muziejus.

Sakoma, kad žmogus, sulaukęs brandaus amžiaus, 
yra pats išmintingiausias. Bet pasirodo, kad yra ir ki
taip. Nejaugi K. Žoromskis jau tiek nebemato, kad jį, 
kaip pagarsėjusį tapytoją, okupanto tarnai pažemino, 
nes jį įtalpino į tokį laikrašpalaikį, kuriame liaupsinamos 
ir medaliais apdovanojamos karvių melžėjos bei kiaulių 
šerėjos, kaip nusipelniusios liaudies “didvyrės”. Paže
mino jį ne tik išeivijos, bet ir dėl Lietuvos laisvės kovojan
čios tautos akyse. Juk jis turėtų žinoti, kad tuo įsijungė 
ne į dėl laisvės kovojančią tautą, bet į bendrautojų su 
okupantu eiles.

Nejaugi jis skaito sau garbe, kai okupanto tarnai 
jį liaupsina? Ar jis gali tuo didžiuotis prieš savo kolegas 
menininkus, kurie žino ką reiškia toks jo žygis? Paga
liau, kokia garbė klausytis jam reiškiančio Maskvai par- 
sidavusio Petronio pagyrų?

Žinoma, K. Žoromskis yra ne tik dailininkas, bet ir 
džentelmenas. Jis už jo pagarbinimą padėkojo taip, kaip 
jau anksčiau yra dėkojęs vienas išeivijoje gyvenąs meni
ninkas. Tik šis dėkojo ne komunistų partijai, o pasiten
kino bendra padėka, kaip praneša minėtasis okupacinei 
vergijai girti propagandinis šlamštas “Gimtasis kraš
tas”: “Džiaugiuosi, kad mano dovana buvo tinkamai 
suprasta, įvertinta ir pagerbta. Už tą įvertinimą tariu 
labai širdingą ačiū”. Jis dėkoja ne vien Maskvos patikė
tiniui “Tėviškės” draugijos pirmininkui, bet ir visai tai 
klikai, kuri tokių iškilmių metu jį supo.

O vis tik liūdna, kad “dypukas”, prisisotinęs ameri
kiečių gėrybėmis, dėkoja tiems, kurie padeda smaugti 
pavergtuosius. Argi jis nežino, kad tie, kurie jį gyrė, yra 
okupanto tarnai, besidžiaugia Lietuvos “išvadavimu”?

Įdomu, kaip K. Žoromskis suderina tokį savo žygį 
su lietuviška sąžine. Žinoma, jei jis tokią turi. Juk, ro
dos, jis turėtų žinoti, kad išeivija nebendradarbiauja su 
okupanto samdiniais, nes jie neatstovauja pavergtosios 
tau tos.. Jie yra okupanto atstovai. Jie dengia ir pateisina 
jo atneštus Lietuvai vergijos pančius. Juk tame pačiame 
“Giiųtojo krašto” leidinyje, kuriame liaupsinamas. K. žd-: 
romskis, rašoma: “... kaip graži jauna Tarybų Lietuvos 
sostinė Vilnius vasaros vidury, kada minimos neužmirš
tamos laisvės metinės. Prieš 39-erius metus Tarybinė Ar
mija išvadavo mieštą. Gedimino kalne visiems laikams 
suplevėsavo Tarybų Lietuvos vėliava. ..” Man rodos, tik
ras lietuvis patriotas turėtų iš gėdos sudegti, kad jo var
das yra įtrauktas į tokią spaudą-, kuria okupantas mul
kina išeiviją “išvadavimu” bei Tarybų Lietuvos suplevė- 
savimu “visiems laikams”.

Jis, matyt, okupantui pasigerindamas, nugabeno ne 
tik savo paveikslų parodą, bet dar ir dovaną. Kodėl jam 
atėjo į 'galvą mintis paveikslus padovanoti šiuo metu, kai 
Lietuva yra vergijoje, kai viskas yra okupanto, ne tik 
dailės muziejus, bet ir visa Lietuva? Juk JAV yra Čiur
lionio galerija, kurios tikslas išeivijoje gyvenančių meni
ninkų paveikslus apsaugoti ir juos perduoti laisvai Lie
tuvai. O ji bus laisva! Kodėl K. Žoromskiūi tai buvo ne
priimtina? Matyt, jis netiki, kad Lietuva bus laisva, o gal 
nesitikėjo, kad bus taip išgarbintas, kaip jį garbino Mask
vos patikėtinis “gen.” P. Petronis.

Nemanau, kad K. Žoromskis tokiu savo žygiu užsi
tarnavo pavergtosioš tautos pagarbos. Reikia manyti, 
kad jo vardas lietuvių tautos kančių istorijoje kažin ar' 
bus pagerbtas, nes toks jo atliktas žygis tautos akyse bus 
laikomas okupantui parodytu pataikavimu. Lankytojams 
jo paveikslai primins, kad jis, ieškodamas savo asmeniš-

vl. BAKUJNAb

PASTABOS IŠ TOLO
ŽYMUS KLAIPĖDIŠKIS SVEČIAS IŠ AUSTRALIJOS

; mą”, kai tikrumoje jis vėliau 
pasirodė esąs nieko daugiau 
kaip didelis muilo burbulas..

Štai kokie atgarsiai Lietuvoje 
to “šposo”.

(Tęsinys)
Kaip visi atsimenate, prieš 

kelis metus Australijoje vyko 
kažkoks pasaulinis kongresas 
tarptautinio bendradarbiavimo Brolių- Anskio iri*
L^ F a u v Mapt Reisgių tėvas Martynas I. ’
problemoms svarstyti, kuriame • i . . , , i puikij •. • o • * Reisgys, buvęs Klaipėdos krašto;dalyvavo ir Sovietų atstovai — tt .. v . T i/ x t i . • c . i - • Direktorijos pirmininkas, buvo » * 1net tuolaikinis Sovietų lo-osios , , \ ,r ' , Ame, 4t T „ , i naciu nužudytas Mauthausen’o respublikos prezidentas”.Jus-1. * . T. .
s. ’ - , * ’ A kTdnrpnrrapnn< Isjctatvip kmrk
tas Paleckis. Tam kongresui bu
vo paruošta ir Jiętuv.iskų peli 
cijų, reikalaujant Sovietus pasi
traukti iš Lietuvos. Kai kam iš 
lietuviško jaunimo parūpo gauti 
Justo Paleckio autografą ir tas 
‘‘kai kas” kaip tik buvo Anskio 
Reisgio vyresnio brolio Martyno 
duktė Jūratė Reisgytė. Ji, turė
dama rankoje antibolševikinės 
peticijos lapą, jį sulenkė — ne
spausdintą lapo pusę į viršų, su-

koncentracijos lageryje. Kaip 
toks

ralijojė, jie buvo palikti “ramy
bėje” ir kankinio Martyno Reis- 
gio portretas grąžintas muzie
jui, kur esąs ir dabar. ,

Anškis Rėisgys, mano paklaus
tas, kokį įspūdį jam padarė 
Amerika, neš čia lankėsi pirmą 
kartą, atsakė, kad Amerika pa
darė labai puikų įspūdį savo la
bai aukšta tėchnologija, puikia 
kelių santvarka, nepaprastai 

iu oriniu susisiekimu.
Į klausimą, kaip jam a.trdac 

Amerikos libtuviškasiš gyveni-

“ toks, visai suprantama, buvo, įSp’ 
; pripažintas mūsų tautas- itanki-11* i •daug, jus tu

rite įvairiaūriiL bi-ganifečijų irniii ne tik lietuvių, bet ir net so
vietinio okupanto, kaip nacių? 
nukankintas. Jo, Martyno Reiš- 
gio, įrėmuotas portretas buvo 
iškabintas net Kauno, jau su-' 
sovietiniame, Muziejuje, kaip 

j lietuvio kankinio, žuvusio vokie-

! ten “prikišta daug maskolių” ir 
lietuviai stumiami į šalį, dėl to 
lietuvių gyven;mas ten rielerig- 
vas’. Į klausiiną, ar Buvo po karo 
Klaipėdoje it ar rengiasi ten 

; vykti, atsakė, kad ne tik nėra 
buvęs, bet .ir nesirengia ten 
vykti dėl to, kad į Klaipėdą rei
kia dabar važiuoti per Maskvą. 
Jei galėtų į Klaipėdą.įvykti per 

t Kauną ar Vilnių, ir lankytis Lie- 
’ tavoje kur nori, Čia pat apsisu

kęs Klkipekibn važiuotų.
Nors Anškis Reinys sū žmo

na buvo šu jokia grupe nesuriš’! 
turistai Amerikoje, j’fe pataikė 
laiku ir Čikagon, kur dalyvavo 
ne tik Pasaulio Lietuvių Dieno
se, bet ir Mažosios Lietuvos Re
zistencinio Sąjūdžio suvažiavi
me, kuriame buvo, turbūt, pats 

i tolimiausias klaipėdiškis lietu
vis.

čių kacete.

Po tos kankinio anūkės Jura- 
lenkė pusiau (taigi atrodė, kad ‘ tės išdaigos su Justo Paleckio 
tuščias lapas), padavė Justo autografu, Martyno Reisgio 
Paleckio “kūnsargiams’\ prašy- ( portretas iš Kauno muziejaus 
dama Paleckio autografo. Palec- buvo pašalintas, Lietuvoje likę 
kis, net nepasižiūrėjęs, tą tuščią jb giminės buvo tardomi ir atsi- 
puslapį pasirašė ir per savo kūn- dūrė pavojingoje padėtyje. Tik 
sargius grąžino Jūratei Reisgy- 
tei. Tas įvykis mūsų spaudoje
buvo iškeltas į didelį “laimėji- bendro neturi su “išdaiga” Aūšt-

praėjus 3-4 mėnesiams ir paaiš
kėjus, kad tie giminės nieko

kos garbės, juos vežė Tarybinei Lietuvai. Taigi, ar jis 
tokiu užmoju neįsirikiuoja į eiles tų, kurie džiaugiasi dėl 
“Tarybinės” armijos “išvadavimo” ir atneštos Lietuvai 
“laisvės”? Deja, tokių buvo seniau, tokių yra ir šiandien. 
Jų skaičius didėja. Bet reikia tik stebėtis, kad yra tokių, 
kurie juos gina, o niekina tuos, kurie tokius liūdnus 
faktus iškelia dienos švieson. Bet labiausiai reikia ste
bėtis, kūd šiųjų tarpe yra tokių, kurie savo laiko išeivi
joje lietuviškos kultūros puoselėtojais.

A. Svl.

Vienus rfcėmdš jokiu būdu nega
lite sutilpti”. e

Paklaustas' apie padėtį’ dabar
tinėje Klaipėdoje, pareiškė, kad 
Klaipėda Sovietams yra labai 
svarbus punktas kaip uostas,

(Pabaiga)

J. PUŠĖNAS

SUSITIKIMAS MbXtAA'Oj

— Sunku nuo manęs pAsislė^tl mano drau
gams. Kalėjirtie teko sutikii kalinį iš Mdhtūnds. 
Jis gyveno kažkur netoli to ūkio, kurį tu nusi
pirkai. Tu, be abejo, būsi apie jį giYdėjęš, neš jiš 
sakėsi nušovęs tavo žmonos brolį, kai jfedu susi
vaidijo dėl merginos. Už tai jis gavęs ilgų metų 
bausmę, buvęs įvairiuose kalėjimuose. Jis man 
pasakojo, kad jo sesuo ištekėjo už nevietinio vyro, 
kuris pirkęs ūkį už grynus pinigus ir esąs gan 
turtingas. Jis nusakė ir tavo išvaizdą. Aš tuo
jau supratau, kad tai būsi tu ir tavo nauja pa
vardė — Smartis. Sužinojau, tik rtiekam nieko 
apie tai nesakiau.

— Štai kaip. Tai tu viską apie rnahe Žinai, 
nebeturiu net ką apie save pasakyti.

— Žinau viską. Atvykęs čia, dar daugiau 
apie tave sužinojau. Tu ėsi turtingas, Vuri puikią 
šeimą, žmonės tave aukštai vertiūa, gerbia, gal 
dar, ko gero, kokiu šerifu, o gal nėt gubernato
riumi išrinks, kaip filmuose, cha, cha, cha. ..

— Tyčiojies iš manęs, Surgaila? Juk mes 
• same geri di augai, — ramiai pasakė Smartis, 
' io galvoje perbėgo mintis: velnias čia juokiasi, 

jis laba; pr. si keitęs, ciniškas, jis Čia šu kažkokiu 
negeru tikslu.

— Ne, aš n'sityčioju, tik pajuokavau, juk 
galima pasijuokti. Juokaudami, mažiau žmonių 

dėmesio atkreipsime. Bet aš turiu rimtesnį rei
kalą į jus.

— Na, prašau, pasakykite.
— Kaip geras draugas galėtumei suprasti ir 

Be sakymo, feet tu kalėjime nebuvai, ant parolio 
neišėjai, gyveni sau, kaip ponas, ir nesupranti. 
Aš tau pasakysiu. Iki kalėjimo aš nieko neturė
jau, kaip ir tu. Dabar išėjau ant parolio jau nebe
jaunas, be jokio pragyvenimo šaltinio. Senas it 
tiek metų kalėjime praleidęs, aš darbo niekur 
gauti negaliu. Be šeimos, be garbės, be cento ki
šenėje. Plėšti nebenoriu ir nebesugebėčiau, ir dar 
gi be draugo, tokio, kaip tu. O gyventi juk rei
kia. tai ką aš darysiu, nutariau kreiptis į tave. 
Juk tu per mane turtais naudojies. Aš gi suda
riau banko plėšimo planą, aš tam plėšimui vado
vavau ir pinigus banke susėmiau, aš sugalvojau, 
kaip pabėgti. Viskas tau buvo gatava. Tu mario 
darbu ir sumanumu pasinaudojai, esi turtingas 
ir laimingas. O man visa tai išėjo pragaištingai. 
Jei tik vienu žodžiu būčiau tave išdavas, šeiriai 
jie būtų tave pasodinę į dujų kamerą, ir visris 
tavo gyvenimas būtų nuėjęs velniop. Dabar sau, 
kaip koks ponas, sėdi restorane, padavėjos apie 
tave šokinėja, tavo banko sąskaita didelė, visi 
tau galvas lenkia, misteriu Smatriu vadina, ir 
visa tai tik per matie. Ar neturėtūtnei apie tai 
pagalvoti ir man kuo nors atsilyginti? Tu negali 
leisti, kad draugas, kuris tiek tau gero padarė, 
badą kęstų.

Smartis klausosi, o jo širdy dega ir verda.

Jam darosi aišku, kad Surgaila daug iš jo pa
reikalaus. Jei neduosi, jis praneš policijai, kad 
surado savo plėšimo bendrininką. 0 jei duosiu 
kiek jis pareikalaus, tuomet kaip aš pasiaiškinsiu 
savo žmonai, ji įtars mane ir jai gali paaiškėti 
mano praeitis. Kodėl to velnio nepakorė, kai jį 
suėmė, arba kodėl aš pats jo nenušoviaū po to, 
kai plėšimas ir pabėgimas buvo įvykdyti. Būčiau 
jo pinigus pasiėftfęs ib riabar nereikėtų prieš jį 
drebėti.

— Žinoma, viskas tiesą, ką tu sakai. Aš jokiu 
būdu neleisiu, kad mano draugas vargą vargtų. 
Mah bris lėbAi fri'aldnu tau padėti. Iš kitos pusės, 
tu taip pat nenori savo draugo sužlugdyti, iš to 
ir tau jokios naudos nebus. Būk toks geras ir 
pasakyk, kiek tau reikėtų.

— Aš labai gerai apsvarsčiau. Tikrai aš ne
noriu taVęs skriausti. As galėčiau iš tavęs parei
kalauti tiek, kiek tik man patinka. Tu esi mano 
įlankoje. Aš savo bausmę atlikau, sąžiningai iš
kentėjai ir nieko daugiau Aš nebebijau, nieko 
daugiau mAn nebegali būti. ^Todėl aš dabar labai 
sąžinihgai 'galfti Visą tAVo praeitį iškelti, galiu 
taVe pasodinti ilgitems matams į kalėjimą arba 
stačiai į dujų kamerą. Visa tavo garbė gali išga
ruoti per vieną dieną. Juk tu plėšikas, tu žmog
žudys. iš tikro juk tavo vieta ne čia prie baltai 
padengto stalo, bet už grotų, už storų geležinių 
grotų, kaip liūto narve. Ten tavo vieta drebėti ir 
laukti, kada ateis tavęs vesti į dujų kamerą. Bet 
aš nenoriu to daryti, aš pasitenkinsiu tik maža 

dovana, nedideliu procentu to, ką aš tau uždir
bau. Išmokėsi man dešimt tūkstančių dolerių, ir 
viskas. Aš tylėsiu, kaip tylėjau, ir tu daugiau 
manęs nebematysi.

— Dešimt tūkstančių iš karto! Ar tu nepa
galvojai, kad aš tokios sumos neišsigalėsiu? Bet, 
jeigu ir galėčiau, tai kaip aš tokią sumą nuslėpsiu 
nuo savo žmonos? Ji mane įtartų, o tuomet leng
vai gali viskas paaiš'kėU. Juk tu stumi mane į pra
žūtį. Banko sąskaita yra mano fr mano žmonos 
bendra.

— Mano drauge Parvoni, Smarti, jei ši pa
vardė jums labiau patinka, pasirinkite, kas jums 
lengviau: ar aiškintis žmonai, ar teismui. Aš 
nieko jums čia negaliu padėti, užtekš, kad aš 
jums padėjau pinigų pasisemti ir tai daug dau
giau, negu aš iš jūsų prašau. Pinigus turite man 
išmokėti tuojau. Mačiau šiandien jūsų taupymo 
knygelę banke. Tuojau vyksime į bAnkĄ, ir man 
išmokėsite grynais.

— Surgaila, juk tu esi labai neteisingas. Juk 
mes pasidalinome grobį pusiau. Tv gavai pilną 
savo dalį. Argi aš esu kaltas, kad tau nepasisekė, 
o man pasisekė. Reikėjo būti gudresniam, ne
įlįsti į policijos naguš. Jūk tū dabar nori ^auti 
vėl dąlį iš mano dalies. Aš, žinoma, neatsisakau 
tau padėti, bet tik ne tokia suma ir dar iš karto.

(Bus daugiau)

4 — Naujienos, Chicago Wednesday, August 3, 19A3



I

VAKARŲ VĖJAI
M2 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresui
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608 !

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

S. Manheim Rd^ Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

Tel: 562-2727 arba 562-2728

Stfvk* &55-450A Pm* MOSI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECLALYBt: AKIŲ LIGOS 

9M7 Wert 103rd Street 

Vihndo* pagal naitarimą.

OPTOMETRIST AS 

kalba uetuviskai 
2616 W. 71it St TsL 737-5149 

Tikrina &kia Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSL1S IR 

PROSTATOS CH1RURGUA 
MM WEST Mrd STREET 

Valaado*: aatrad. 1—4 popiei.

telefonu: 77S-2WS, 
taidMdlae teMU 44HW

SALOJ PAGAVO DIDELĮ ;
NUSIKALTĖLĮ

SAN BERNARDINO, Cal. — 
Policija du mėnesius ieškojo 
25 metų Kevin. Cooper, kuris 
prieš du mėnesius kirviu nužu
dė keturis žmones ir perplovė 
mažo vaiko gerklę, kad negalėtų 
papasakoti apie jo padarytą nu
sikaltimą. ,

Policija stengėsi Cooperį su
čiupti, bet jis mokėdavo iš jos 
nagų pasprukti. Praeitą šešta
dienį jis pateko į policijos ran
kas. Jis buvo nedidelėje Santa* 
Cruz saloje. Dieną prieš tai jis Į 
išprievartavo laive buvusią mo-j 
teriškę. Jis žadėjo užmušti jo-!gų, kad jis “gudrus kaip lapė”, 
sios vyrą, jeigu ji prasitars apie Ir, iš tikro, nuo seniausių laikų 
prievartavimą. Bet moteriškė tas gyvūnas yra skaitomas di- 
tuojau nubėgo į policiją ir pasi-! dėlių gudruoliu ir žvėrių diplo- 
clrlTnrio Tq TiOT7Ai‘lrQlr\ ii 'r\Q'7i-nrx • molu rri f omo 9
jog tai būta Kevin Cooper. Salos] - -- • ...
policija jį rado netoli esančiame, kia maisto ieškojime ir apsigy- 
paruoštame laivelyje. Inime nuo priešų. Iš savo urvo ji

" _ I išlenda tiktai vakarop ir slenka
Fidel Castro pasakė dvi; dairydamasi į visas puses, į javų 

kalbas apie Kubos perversmą ir j laukus, arba arčiau sodybų. Ji 
valdžios pagrobimą. gaudo vištas, žąsis, peles, žal-

■ čius, kiškius, digliuotą ėžį ir
j kartais žuveles. Visur ji pritai- 

MFFT THF fflAI I FNflFI ko ištobulintus medžiotojo ga- 
v . ■ L.,__ ____[bumus.

Dėl ko lape vadinama gudriu gyvūnu?
Kai kada pasakoma apie žmo- Lietuvoje seniau būdavo dau

gybė lapių. Vienok, iškertant 
miškus, jų skaičius vis mažėja 
ir mažėja. Kai kurių veislių la
pės kailis labai branginamas.

Prostatos, inkstų ir Ila.pnnw

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33/lt 

Tek (8132 321-4201

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Ufctunrt — Pilna apirawda 

; ŽEMA KAINA 
Priimam Master Char® 

ir VISA Kortele*.
R. tERKNAS. T*L 925-W4Z

Apdraustai perkraustymM 
M įvairiu atstumu 

ANTANAS VILIMAS 
TtL 37A-1U2 arba 37MM

SOPHIE BARČUS
RADIJO AE1MOS VALANDOS 

fieiudieniaii Ir teknulMnlaii 
nuo 8:30 iki 9:30 raL ryto.
Stofiee W0PA - AM 

tnartiuofatnM ii nūay 
Marquette Parko.

Vediįa — Aldona Daukw 
Talofu 773-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL MC29

® “Lietuvos Aidai*5
KAŽt BRAZDžIONYTt

EAadieu nuo pirmadienio iki penk 
tadienio 8:30 r<L vakaro- 

VUca Lajdcw ii WCEV rtottea. 
banga 1400 AM.

ii WTIS atotiea, U10 AM buit 

T«U W. 71st Street

Chicago, HHnofo 60621 
Teist. 778-6274

skunde. Iš paveikslo ji pažino, • matu. Kiek gi yra tame tiesos?
Lapės “mandrumas” pasireis-

SERVE WIH PHDE-& 

M NADOWL GUARD

Apie blezdingą arba 
želmeny kregždę

Lietuvos ūkininku mėgiamas 
paukštelis

Suardymas kregždutės lizdo 
seniau skaitėsi didele nuodėme. 
Lietuviai, mėgo kregždutes dėl 
to, kad jos savo čirškėjimu links 
mindavo yįsus ir, anot žmonių, 
atnešdavcž^pavasarį.

Kregždutės yra mažas paukš
tukas, bet labai vikrus. Todėl jų 
taip lengvai negali pagauti va
nagai, sakalai, katės ir kiti plėš
rūs gyvūnai. Lietuvoje nebuvo 
tokio kaimo arba pastogės, kur 

į jos neturėtų savo lizdų. Jos pa
kas užšąla, lapės vos vos išgali j si rodydavo apie vidurį balan-

Bevelk visą dieną lapė. per
leidžia miegodama savo urve, 
kuris yra visaip išsišakojęs. La
pės nesikasa sau urvų, bet jos 

Į užima apleistus barzukų urvus. 
Į Gegužės mėnesį patelė veda nuo 
! 3 iki 7 vaikų, kurie per 10 dienų 
| būna akli. Žiemos metu, kai vis-

apsiginti nuo bado. Jos eina ieš
koti maisto ir Į pavojingiau
sias vietas, patekdamos į me
džiotojų nagus.

He Invented, Now Owns,) 
The American Dream

Walt Disney’s Goofy, Burger King, *Tbe American Dream* 
creator Joe Kelly and Cob Sanders play the popular net

I
1I

1
I 
i i

džio ir išbūdavo Lietuvoje iki 
(spalio mėnesio pradžios. Pas
kiau skrisdavo į Afriką. Grįž
damos jos surasdavo ne vien 
Lietuvą, bet ir seną kaimą bei 
daržinę ar klojimą.

Lizdus jos lipdo iš purvo su 
priemaiša šiaudų, plaukų ir ki
tokios medžiagos purvui sustip
rinti. Patelės padeda paprastai 
keturius kiaušinėlius, kurie yra 
baltos spalvos su rudais taške
liais. Išskridę iš lizdų jaunik
liai dar ilgai būna senių penia-

mi. Rudeniui artinant, v%čs 
kregždės pradeda rinktis aplink 
pelkes kelionėn į šiltus kraštus.

Iš kur atsirado žodis 
bičiulis?

Mūsų kalboje žodis bičiulis 
reiškia draugą ar sėbrą. Tačiau 
retai kam ateina Į galvą plačiau 
panagrinėti to žodžio kilmę.

Bičiulis yra kilęs iš bitės. Ko
kiu būdu iš to gerojo vabzdžio 
atsirado mūsų čia minimas žo
dis, tai jau savaime plati isto
rija.

Senajame laike bitės buvo 
saldumynų parūpinto] os. Tas 
saldumynas jau nuo neatmena
mų laikų vadinamas medumi. 
Lietuviai idievą Babilą laikė bi
čių globėju.

Didžiuliuose miškuose, kurie 
priklausė apylinkių gyventojams, 
būdavo daugybė bičių šeimų. Tų 
miškų apylinkių gyventojai iš
rinkdavo tam tikrus bičių sar
gus, kurie privalėdavo globoti 
ir bičių šeimų spiečius.

Tais laikais žmonės stebėda
vosi bičių darbštumu ir jų vie
na su kita artimu bendravimu. 
Ta bičių ypatybė buvo per
kelta ir į žmonių tarpą, ir nuo 
bitės vardo kilo žodis bičiulis, 
atseit, vienas kitam artimas žmo
gus, kaip kad bitė bitei. Sp.

P. S. Reik nepamiršti, kad bi
tės viena su kita bendrauja tik 
tame pačiame avily ir toje pa
čioje šeimoje. Bet kuri svetima 
bitė į ne savo šeimos avilį įlė
kus, tuoj pat nužudoma. ■

Bičiulis yra gana reikšmingas 
ir tikrai lietuviškas žodis, todėl 
tenka perspėti visus lietuvius, 
kad to žodžio niekad nekeistų į 
slaviškos kilmės žodį prįetelis.

% J. Z.

• Amerikos universitetų ag
ronomijos mokyklose dabar stu
dijuoja 33% moterų. Prieš 10 
metų jų buvo tik 2%.

s 1736 metais, Charlestone, 
S. C., buvo įsteigtas pirmasis 
teatras JAV.

m more win Hvo 1

HEART 
FUND

BIELIŪNAS l
I

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA I

4348 So. California Avenue
Tel. — 523-3572

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

I

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA E
4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE I

Tel 927-1741 — 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS f
- • • * - - ........... —I

PETKUS Į
J TĖVAS IR SŪNUS I

/ MARQUETTE FUNERAL HOME j
A* a

2533 W. 71st Street 1 . mon I
h, 1410 So. 50th Ave., Cicero I
Y ** Telef. 476-2345 |

i TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS I

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI I

7 VANCE FUNERAL HOME •-inc
1424 South 50th Avenue 'V 

Cicero, I1L 60650
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

I ATLANTA, GA—Joe Kelly 
tscst have remembered his 
childhood trip to the nation’s 
capitol where he learned there 
was an American dream avail
able to anyone willing to 
accept a challenge.

I But to be credited with 
Inventing, and now literally 
earning The American Dream? 
That’s exactly what happened 
to unemployed Joe Kelly of 
Attalla, Alabama.

‘ In the process of achieving 
hM dream he was able to 
acquire rights to the closely 
guarded trademarks of 20 
major U.S. corporations. He 
then acquired the registered 
trademark on the phrase The 
American Dream.*

But to Joe Kelly ft has all 
been just one great big game.

Game? That’s exactly what 
The American Dream is —• 
< new board game about 

t the American free enterprise 
* system.

“America Is ready for the 
*80s, the country is together 
now for the first time in years, 
the fulfillment of my dream 
— all this is taking place at 
the same time!*’ said Kelly, 
now an Atlanta resident.

One man from Atlanta 
purchased 150 games, wiping 
out an entire store’s supply. 
A savings and loan company 
purchased 5,000 games to 
use as a promotion to lure 
customers.

Milton Bradley, Spring
field, Mass., worlds largest toy 
end gama company, jumped

at getting the rights to'dfa 
tribute the game.

Even that was an Amerf 
can dream come true. To, 
game makers rarely back ides 
for new products from indi 
viduals, so it was a million-te 
one shot that Kelly’s gani 
would even be considered hį 
Milton Bradley.

Why did American Exprew 
Burger King, Coca-Cola, Delt 
Airlines, Walt Disney, Exxos 
Ford, Goodyear, Hershey*! 
Hertz, Holiday Inn, Kellogg*! 
Kentucky Fried Chiekoe 
Leri’s, Life Savers, Nation* 

JFootball League, Prudential 
RCA, Slinky and Unite 
States Steel all cooperate?

In the early days of end 
of these giants, there wee 
Joe Kellys. Charles Goodyear 
Henry Ford and Milton 
shey all struggled to achtea 
their dreams. Colonel Harlans 
Sanders, at age 66 and 
Social Security, had a dteaf, 
and started a successful fed 
chain, and was Keliy’i mafo 
inspiration. Levi Strauss, WJ{ 
Kellogg, Walt Disney, th 
stories go on and on.

Each game includes a bool 
with twenty chapters on hoq 
the American dream wa 
attained by these dreamiq 
innovators. *<

Just as in real life, playea 
of The American Dream gam 
can buy a piece of the "Rock? 
or Coca-Cola, invent Slinką 
or Life Savers, or “take i 
flyer” on Burger King a 
Kellogg stock! j
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Lietuvos paviršius senojoje gadynėje tolinai randami išnykusių gyvu
lių —'mamuto, raganos'o. urvi
nio lokio kaulai su žmogaus pa
darytais įpjovimais. įgręžimais, 
pritaikytais tiems ar kitiems.

Gausio* vidurinio akmens am
žiaus snĄbos senųjų aisčių 
krašte buvo Nemuno, Ūlos, Mer.

Pirmif'ji Baltijos gyventojai

Įvairiose epochose Europos 
žemyno išvaizda buvę skirtin
ga; ypatingai didelės permainos 
Įvyko palei Baltijos jūrą įtako
je atsilakusių iš Šiaurės ledų 
Jie žemę buvo apkloję storu klo 
du ir vieną laikotarpį buvo nu- 
slinkę net iki Alpių kalnų. To
kiomis aplinkybėmis žmogus, be 
abejo, negalėjo BaJjijoj egzis
tuoti. Bet kai kurie autoriai 
mano, kad tarplediniuose perio 
duose ir paskutiniame ledinia
me laikotarpyje šiaurėj žmonių 
jau būta. I-1' Ų <>• Ų ?

Ištirpus ledams, klimatas šiek 
tiek pagerėjo ir, atsiradus arkti
niam augalu pasauliui, susidarė 
sąlygos pasirodyti šaltį mėgs
tančiai gyvūnijai: mamutui, lau. 
Įkiniam arkliui, taurui, šiaurės 
ęlniui, baltam kiškiui ir t. t. ši
tame periode Baltijos jūra, nu
sikračiusi ledo pluta, susisiekė 
per Suomijos žemę su Baltąja 
jūra, o Į vakarus per vidurinę 
Švediją — su Šiaurės (Vokie
čių) jūra. Šis periodas užtruko 
nuo 13,000 iki 10,000 metų prieš 
Kristų, šis periodas atitinka ak- 
tnens gadynės pabaigai. Tuo lai- 
jiu susidarė patogesnės sąlygos 
ir žmogui egzistuoti.
• Ar tame laikotarpyje gyveno 
žmogus Baltijoje — senųjų ais
čių žemėje dar tikrai nenusta
tyta, bet vis dėlto ten galėjo už
klysti atskiros klajoklių, medžio
tojų grupės, kurios sekė paskui 
į šiaurę slenkančią gyvūniją. 
Kad žmogus jau tokiame perio
de buvo Baltijoj, ? galima ma
nyti remiantis kai kuriais radi
niais: Barzdėnuose; Šilutės aps., 
buvo rastas mamuto kaulas su 
tiesiu Įpjovimu, kurį prof. A. 
tzzėnberger ir Kraus pripaži- 

pądarytą žmogaus ranka. Ki
tas radinys •_— šiaurės elnio rago 
įrankis yra rastas Papelkiuose, 
Labguvos apskr., Melavos upe
lio krante. Remiantis tuo, ten
ka manyti, kad i senųjų aisčių 
kraštą žmogus buvo atkeliavęs 
apie 10,000 metų prieš Kristų.

: Kadangi Baltijoj nebuvo olų, 
urvų, kur žmogus galėtų pasi
slėpti, tai jis dažnai keitė savo žmonių, taip pat liudija pakar- ti audinius — aprėdą.

gyvenamąją vietą, nelyginant 
kaip žvėris. Paleotinį žmogų 
klajeti vertė taip pat anų laikų 
pirmykštis pasaulis — augme
nija, gyvūnija.

Tikresniu duomenų, nurodan-
;iu. kad aisčių žemėj—Lietuvoj,1 kio, Neries ir kitų upių pakran- 
gyveno žmogus, turime iš vidu
rio akmens periodo, kuris truko 
nuo 10,000 iki 4,000 metų prieš 
Kristų. To periodo pradžioj Bal
tijos jūra virto uždaru ežeru, 
nes iškilo Suomijos žemė, kuri 
itskyrė ją nuo Baltosios jūros, o 
tarp Skandinavijos ir Jutlan
dijos pusiasalio atsirado žemės 
tiltas, kuris atskyrė Baltijos jū
rą nuo Vokiečių, jūros.

Kadangi ledai tirpo iš pietų į 
šiaurę, tai Baltijos rytų-šiaurė 
vėliau pasiliuosavo nuo jų. kaip 
Baltijos rytų-pietai ir josios pie 
lūs. Hilden Įrodinėja, kad apie 
7 000 m. prieš Kr. Suomi jos šiau
rė dar buvusi padengta ledais. 
Tad reikia manyti, kad pietų-ry- 
tų Baltijoj žmogus atsirado ank
sčiau, kaip šiaurės-rytų Baltijo
je — Suomijos žmogus.

Vidurinio akmens laikotarpy, 
būtent, kuomet žmonės dar ne
žinojo metalo ir savo reikalams 
patentkinti ir apsisaugoti nuo 
plėšriųjų laukinių Uvėrių, jie 
naudojo tik akmenis, titnagą, 
gyvulių kaulus, iš kurių gamino
si įrankius ir ginklus. Tuo lai
ku gyvulių oda buvo vienintelis 
žmogaus rūbas, o žvėrių mėsa 
sudarė jo maistą, nėra abejoji
mo, kad ta sritis, kurią dabar 
užima Baltijos valstybes, ypač 
Nemuno, Neries, Vislos, Daugu
vos ir kitų šių kraštų paupiai,, 
buvo žmonių apgyventa. Iš tos 
epochos, kurią nuo mūsų skiria 
daug tūkstančių metų, užsilikę 
radiniai — rupiai pagaminti tit
naginiai ir akmeniniai kirviai, 
kūjai, titnaginiai peilia, kauli
nai ir raginiai žeberklai, durk
lai liudija apie žmogaus gyveni
mą minėtuose kraštuose.

Be atskirti Įrankių, rytų Lie
tuvoj (Drisvetų ir Vidžių apy- 

'■ linkėse) yra rastos -kaulinių 
Įrankių dirbtuvės (kun. Žiogo 
senienų rinkinys). Kad viduri
niame akmens periode gyventa

i
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KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ;

a
*

2 mieg, 
Garažas. 
Francis-

"A
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PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM* 
IR y™ATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSLMOKEJIMAia.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fe ?

'’UTUAL FEDERAL SAVINGS ?
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas *

i

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-774? j'

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turtu Chicagos mieste leMta^ 
Dirbu ir užmiesčiuoee, greit, 

garcntuotei Ir sfžinlngaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman / 
Tel. 927-3559

■,'W-W':%

tėse, bei Alytaus, Lydos apskri
čių, Rytų Prūsų, o taip pai lie
tuvių ir gudų Paliesės paežeriuo. 
se. šiose vietose rasta primity
vios foimos titnago dirbinių. Be 
titnago dirbinių, durpynuose, 
ežeruose ir upėse rasti įvairūs 
kaulo ir rago dirbtiniai, žeberk
lai, durklai, kirvukai. )

Laikui bėgant, vis daugiau 
pastebimi žmogaus tobulumo 
pėdsakai. Žmogus stengėsi nusi- 
krsty f organinės kilm<|> me
džiagomis savo įrankiams ga
minti ir pradeda vis dažniau 
naudoti akmenį. Akmens kirvu
kai pradeda rodyti togulesnio 
šlifavimo būdo žymių, todėl šis 1 
periodas vadinasi šlifuoto ak-1 
metis periodas, arba naujesnioji 
akmens gadynė, kuri truko nuo' 
4,000 iki 2,000 m. prieš Kr.

Žmogus pradeda pastebėti, kad 
klajoklių, medžiotojų gyvenimas 
negali suteikti jam tiek patogu
mų, kiek gyvenimas vienoje pa
togioje vietoje, todėl šiame pe-į 
riode jis palengva pereina iš. 
klajoklių gyvenimo būdo į sės
lų gyvenimą. Taip pat žmogus 
pastebėjo, kad žemė, tam tikru i 
būdu apdirbta, gali jam suteikti 
labai svarbių reikmenių, todėŲ tuose, kurie vėliau pasiekė gana 
tuo laiku pradeda plėstis, nors aukšto laipsnio. j. ž.
dar labai nežymiai, primityvi ------------------- - .
žemdirbystė. ‘ - - - ----------—

Kartu-su5; žemdirbyste prasi-Į.^ T 3 I! D A 1
deda ir gyvulininkystė, nes žmoĮ .Ų I Ii U IB f A I I
gus jau prisijaukina kai kuriuos 
laukinius gvvulius. Atsiranda 
puošrųenys,, kuriuos pradžioje- 
sudarė medžioklės trofėjai, o j metinė gegužinė Įvyksta rugpiū- 
vėliau .Baltijos -kraštuose Jeng-' čio mėn. 7 d. (sekmadienį) Jau- 
vąi randamasis-gintaras. ; nimo Centro patalpose. Pradžia

Gyvenamąsias vietas žmogus 12 vai. dieną.
vis dar pasirinkdavo ežerų ir Į Gegužinėje veiks virtuvė su 
upių pakraščiuose, pajūryje. Be, Įvairiais valgiais, baras, bus do- 
kitų radinių, iš šio laikotarpio! vanų paskirstymai, muzika, šo- 
Jau randami moliniai indai sū kiai ir kiti įvairumai.
audinių raštais. Iš to galima pa
daryti išvadą, Ųad tuo laiku! 
žrnogus jau mokėjo pasigamin-

; >z-/KjW S:i
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NhmL Žemi — Fardavlmvl
AL MSTAT1 FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS
1 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

* NOTARIATAS • VERTIMAL

INCOME TAX SERVICE
S529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Klaipėdos uostas 1931 metais
(J. Laurinavičiaus drožinys)

Taip pamažu prasidėjo pir
mykštė civilizacija Baltijos kraš

darbą.
Pastaba: karštam orui esant; 

patalpos vėsinamos.

Gražus mūrinis, 5 kamb., 
Rūsys ir aukšta pastogė- 
30 pėdų sklypas.. 71-ma ir 
co. Nebrangus.

—- r_ ——
2 butų medinis — 5 ir 4 kamb. 
Didelė pastogė. Garažas. Arti mo
kyklų. Brighton Parke. $35,000. Ma
žas Įmokė j imas, savininko paskola.

ŠIMAITIS REALTY

aukšto laipsnio.

— BALFo apskrities ir skyrių

Jaunimo. Centro : kavinė bus 
BALFo žinioje ir pradės veikti 

710 vai. Įėjimo, auka: Į gegužinę 
ir kavinę 1 dol. asmeniui.

. Visi nuoširdžiai kviečiami kuo 
gausiau atsilankyti į gegužinę ir 
tuo paremti BALFo šalpos

i
® Šiaurės Dakota yra pats ve- 

jingiausias kraštas JAV. Vėjo 
greitumo vidurkis 14.4 mylios 
per valandą. ’

• Trijų žvaigždžių konjakas 
turi būt: mažiausiai dviejų metų 
senumo. i

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-78.78

PLUMBING AND HEATING 
(Vandentiekis ir šildymas)

D Ė M E S I/O i 
62-86 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI .
Tiktai $120 pusmečiui automobili* 
Liability apdraudimas pentinlą ■ 

karna. Kreiptis: * ’ 
A. LAURA UTĮ 1 

4645 So. ASHLAND AVI, 
Tel 523-8775 . į

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

_ or _ 
Triaminic-12® Tablets

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.

ELEKTRINIS NUTEKĖJIMŲ 
PRAGRŲŽIMAS 

pagrindinio ir plaunamosios bei 
plaujamosios ir vonios drumz

les. Kalbame lietuviškai. 
757-3790

Dengiame ir taisome visu 
siu stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apc • usti.

ARVYDAS kiELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

KAIP SUDAROMI
Pirdivimif b Tatoynm 
UM West tWi StTMt * ■ 
T*L REpvMlc 7-ltflTuo reikalu jums gali daup 

j oadėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta^ — teisėjo Alpbonsf 
WET.T.8 peržiūrėt3 “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomir 
'ormomit ■ , - >'

Knyga su formomis gauna 
n* Naujienų administracijojr 

» * - - T

I

f3.00
.r

82.08

Siuntimai ji 
ir kitus kr

P. NEDĄS, 4059 Archer Avėtai, 

Chicago, UI. 60632. T*L YA 749*

fe \ > i ■■ J ' *•''

Aleksas Ambrose,

C 19S3 Dorsey Laboratories. Division o£ 
Sando:, inc^ Ljncoh, Nebrada 685CL

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra., įveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais -- --------------------

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

ADVOKATŲ draugija
V. BYLAITTS

Ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

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

•606 S. Kodzk Avė. 
Chicago, IM. 6062?

TeL: 778-8000

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS s

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir ifepausdino geriausią 

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

Minkšti viršeliai. . Kaina $15. 
Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomina gydy
tojo, vtiuomenė? veikėjo ir rašytojo ataminimUE.

A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
rusirūpinimą i_________________ i____________ 18.00

Dr< A. J. Gowen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik-----

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

gedant II persiuntimo išlaidom*. . , t

Naujai pasirodžiusi 
DK. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga
JAU ATSPAUSDINTA .

U. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS ’
NUSIBASTYMAI

♦2DW

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

KAINA — 317. '(Persiuntimui pridėti SI)’ 
Siusti čekj:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

T1M 1/

V'

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

KNYGĄ .IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Mr. K Januta, .

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

“LIUCIJA” »> ę i ;
Miko šileikio apsakymu knyga 

‘'Liucija* jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo, 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psL Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pai 
autorių: 6729 So. Campbell

Notary Publk < ;• vį 
INCOME TAX SERYIC1 ?

į-j 
4259 S. Maplewood, TeL 254-74* 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybė! pra

šymai ir kitokie blankai, -

Homeowners Insurance
Good service/Good price

F. Zapolis. Agent 
320814 W. 95th St 

Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

šeštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vai d.
Ii pagal susitarim*.

TeL 776-5162
1649 West €3rd Street

Chicago, DI 6062J

• Praktiški patarimai: neiš- 
leisk pinigų, kol dar jų neuždir-’ 
bai; nemokyk kitų, kol dar pats į 
neišmokai; nekalbėk, kol gerai I 
nepag.ilvojai; nestatyk, kol ge- ’ 
rai nesuplanavai. PIRKIT! JAV TAUPYMO eONUf

— Naujienos, Chicago, 8, IR Wednesday, August 3, 1983


