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SU LIETUVIŲ TALENTU RUSAI IŠĖJO 
'■ į ' f/ LAIMĖTOJAIS

Japonijoje vykusiuose Pašau- ėjo lygiomis — kiekviena ke
liniuose' universitetų žaidimuo- manda pelnė po 21 medalį, 
še,' kur lietuvis Valdemaras Ko. J Bronzinių medalių, nž trečią
mačius išvedė Sovietų krepšinio ! vietą, amerikiečiai paėmė 23, 
komandą į pirmą vietą, pašižy- P11^ maskolių 19..

K. Čmejo ir keli kiį .lietuviai, oku
panto verčiami konkuruoti kaip 
jSovįętų spprtįiinkaį. 1 ,.. ■ ?

Rutulio metime, Vaclovas Ki- j 
dikas.pabaigė antruoju jr. pelnė į 

’sidabro medsilį'. Jį nųgalėjd Kų~Į 
bos Luis Delis,, išmesdamas jž ponijos spauda tvirtina, kad blo- 
pėdiĮ toliau už.lietūvį. i

vl,600. metrų estafetėje, pirmą: sulaužė erdveje lėktuvą ir žuvo 
vietą paėmė. Sovietų” ketrirtokėp 520 keleivių.
kurioje .bėgo lietuvė Margarita 
Navickaitė. '■ -įš .
. rRėikia spėtijtad šokimo {long 
juanį))'.konteste pirmą vietą Jai- 
mėjiKi /Margarita Vaiiūkevich 
irgi yra lietuvaitė--■-/ {
'*.< Setantieji tarptautinės spor- 
& žinovai -Įsako, kad be Jiefuvjų 
talento-fusų komandos bu hi žy- 
žiau-mažiau^prariašesįięs. ' 
sILais'wjo pasaulio" lįėtxrViai 

džiaugiasi, kad-'bent per sportą 
p^'ėrgriėji'- tautiečiai ^ali "pasi- 
dziMgti geresmffT\gy^ėnijriu.'

BLOGAS NITAVIMAS PRA
ŽUDĖ 520 KELEIVIŲ .

TOKIJO, Japonija. — Oficia
liai dar nepaskelbta, bet \ isa Ja-

gas sunitavimas. sukniedinimas
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1978 metais šis lėktuvas, Boę- 
ning 747,:skrįsdanias tarp Tokijo 
ir Osakos, buvo smarkiai su
trenktas. Japonų aviacijos vado-: 
vybė nutarė padidinti vietą pre
kėms vežti. Jie pakvietė iš Se
attle Boenig .bendrovės specia
listus, kurie padidino po lėktų-; 
yu esančius sandėlius prekėms. • 
Jie buvo-priversti pritvirtinti ke
lias ąįiumimjaus plokštes lėktų-. 
v o apačioje. Tas prinitinimas bu-' -t 
vo blogai, atliktas. Lėktuvo gate, SAUDI ARABIJA LEIS JAV NAUDOTI SAVO BAZES

: , Pasaulio Pabaltiečių Tribunolas prieš Sovietų Są
junga, liepos 25 — 26 d. Kopenhagoje. Teisėjų kolegija, 
dešinėje liudininkai, spaudos atstovai ir dalyviai.

Nuotrauka M. Samatienės

kur baigėsi plokštė yięea eilutė

žvaigždės yra.' berili - ^apmoka- 
mbS;fr'gaųha^€!^vatų,l^riQ&; nė. 
i£ ptfeln^ib'^Cįe^Įams pilie-

Z:

Jte ttaįp'Įc Aątfdaįru'-pb“ ?Ve®-

ri’^^^^e^^orir^iųpreĮ^b

-fertų ir yjšpljrųj kitųįru-

v-Paskutini •. Japonijoje y^ustų 
ž&duhų. rezultatai parodė, i kad 

k* / w . -j. ~ v-■ _

Sovietai išėjo ^pirmoje vietoje 
su aukso medaliais. Antra vietai t v. T - *
teko Jungtinėms Am.er. Valsty- 
bėms su 22 aukso medaliais. An
tros vietos, sidabro medalių, 
taip rusai, taip amerikiečiai iš

MAURO ARAUJO ROMIREZ NUŽUDĖ ŠEŠIS
JAV MARINUS t

Tiys grupės norėjo imtis žudynių, bet darbas atiteka 
kompartijos žudikams

Mauro A. Ramirez atiduotas 
karo teismui. Jis bus teisiamas 
už 7 Amerikos marinų nužudy
mą ir už 12 žmonių sužeidimą. 
Jam neturėtų būti jokios abejo 
nės, kad jam bus paskirta mir
ties bausmę.

Manoma, kad teisman bus pa
traukta ir Salvadoro komunistu 
partijos centro komitetas. Jis 
siuntė savo atstovą žudynėms 
vykdyti Visi komunistų parti
jos centro nariai yra atsakingi už 
nutarimą organizuoti teroristų 
grupe ir paskyrė vicepirminin
ką Mauro A. Ramirez tai grupei

SAN SALVADORO. Salv. — 
Ketvirtadienį Salvadoro karo 
policija suėmė Salvadoro komu
nistų partijos vicepirmininką 
Mauro Araujo Ramirez, kuris 
vadovauja komunistų partijos 
centro komitete teroristų grupei. 
Karo policija paskyrė pasimaty
mą Mauro A. Ramirez priemies
čio kavinėje, o kai įžengė Remi- 
rez, tai jį tuojau apsupo 4 karo 
policijos nariai ir išsivedė į pre
zidentūrą. Jis atiduotas kariuo
menės teismui.

Manoma, kad visi siūlai pate
ko į karo policijos rankas per
birželio mėnesį suimtuosius iri vadovauti. Teismas gali apklau- 
vedamą tardymą. Paaiškėjo, kad - sinėti vi 
trys revoliucinės teroristų gru
pės buvo pasiruošusios įvykdyti 
Amerikos marinų žudynes. Nu
tarimą išžudyti grupę marinų 
nutarė Salvadoro komunistų par Į 
tijos vadovybė*

Kariuomenės pulk. Carlos Avi
les pareiškė spaudai, kad marinų 
žudynes planavo j>enki vyrai, su 
bjrinkę. “rausvosios, zonos’’ kavi-j 
nėję, esančioje priemiestyje. ‘ į 
.Tame pasitarime dalyvavo 

Amerikos revoliucinių darbinin- 
ktį parti ješT atstovai, tautinio pa- 
siprięsinįinp karo jėgų atstovai ir j 
Salvadoro-, komunistų partijos!

entro komitetą ir už
drausti partijai veikti.

KOVOS PRIEŠ FAŠISTUS IR 
UŽSISPYRĖLIUS

WASHINGTON D. C — Va
kar Washingtono Spaudos Klu
bui ponia Eleanor Smeal pasakė 
griežtą kalbą, prieš fašistus ir už 
sispyrėlitLs. Ji yra įsitikinusi, kad 

E Į kongrese ir atstovų rūmuose yra 
grupė fašistų ir užsispyrėlių, ku. 
rie nenori duoti moterims lygių 
teisiu, kokias turi vyrai.

Visi žino, kad moterys išsiko
vojo teisę balsuoti, dalyvauti po
litikoje, bet kongrese yra atsto
vų, kurie priešinasi lygių teisių 
Įstatymui.

Ponia Smeal pataria Arni
kos moterims organizuoti de
monstracijas. sakyti kalbas, prie
šintis užsispyrusiems politikams, 
kad pravestų įstatymus, kūne 
moterims pripažintų lygias tei
ses. Ji yra įsitikinusi, kad kova 
ji laimės daugiau negu aiškinant 
žodžiu, kongreso atstovams.

Ponia Smeal yra gabi kalbėto
ja. turi labai linksmą šypsena, 

r et kai dėsto savo mintis, tai jas 
labai atkakliai gina. Jai trūkia 
ndli ono dolerių moterų teisėrfT> 
Ginti, bet ji yra įsitikinusi, kad 
tas sumas ji sukels.

i žurnalisto namus, paprašė žmo
ną, kad parodytų, kur yra jo 

vyrav žmona ir abi mažos 
dukrelės nuvedė Banbu gengs- 
terius- i garažą, kur josios vyras 
taisė sugedusi automobilį. Aįsi 
gengšteriai nušovė-josios vytą, 
žmonai' ir'.dukterimš žiūriųt, už-! 
darė. garažo dūris, ■ sėdo j savo r -- r, . . .-.. & . ... ... _. . . centro komiteto nariai,masina ir išvažiavo: Pirmuoju 
lėktuvu jie grižo į Taiyaną.

Valstybės departamentas pa
reikalavo, kad ' Taivano valdži
ai įduotų - j'bu .gengsteriirs - JAV i 
vyriausybei. Jiedu, privalo būti.j 
eisjaml ūž žmogaus nužudymą. ] 
bet Taivano vyriausybė jųtnc-i 
išdavė,'nes nėra sutarties tarp! 
Ta i vario ir Amerikos nusikaltę ! 
lianis išduoti; Teisme paaiškėjo, i 
kad Taivano žvalgybos viršinin-1 
kas gengsterius pasiuntė į San I 
Franciseo žurnalistui nužudyti-

... Užsakodar4Q.pačiųnajausių AmerikąLaro lėkuvų 
žibalo versmėms ginti

jos vadus Washingtone, bet pre:

valo būtį dvi. ėflutės. Kiekvieni- 
privalo būti gerai įvaryti i, sky- ..... 
lutę i^igei-af priploti." ? . ■ .WA<gTtI?6-TON, D. C, - Saįį.

' ' Jk < di.-AM^ds>>vyriaušvbė sut^i> Reagąjbas išskrido i Kaliforniją.
N^^^^vasjpa^įyėk-1 karQ ^goms nau

tųvo '^fe- sųšp^^braS'pfide- į : ^hdLArąbijos -ka-ro bazė-, 
ic veržtis pro vienąykniėdų .(${1- kuįs>. |j. Somėtu"^Sąjunga pradė- 
tę;ir peKpįtAštę^ Štišnaųštaš'octs? ,ų yeižtkų'ŠaiūlL Arabiją .arba 
phsiekę stątinenišką'.l^t.ų'vo'yąi- persiT^-šąJankoje prasįdėtu vi- 
tą., Lektuvaiš piadejio ; ^kj®^\p.išįįa^iiir-U'tę?irrSau!di;Anrt)iją ne 
.šlūpo sįatrheii-Ską plokštę ir ife- ; pįjegtū. apginti, savo versm u 
metė".^ jmj^Orpi^diū^tstt^pje <ir A j ..: ; j ''
nuo Tokijo.,. jt^kųnąi^į^pajeg’-,-. jgįjj yla yisai-kitok-ia.Saudi Ara

IčktuvOį^ųęgąj^o pa- kjjos. poz;ciją,-kai reikalas, eina 
k-T^n-t C’"/ apie, .S-u.di Arabijos .kaimynų*.

įtrenkė į aijkstd^ kaįno. jciašlaitę. Ą^ner'jjieėfai ir. čia sutiktu &ut- 
ir užmušė? 52Q’ kęl^iyi^ .Viena, dj A^bi]ai padėti, bet Arabių 
moteris- .ir 3 . mergaites įliko> gy
vos ir-atsigavo.'* i

privalo būti gerai įyaryti Lsky-

kad nereiktų su fanatiškais ara
bais kalbėti. Jie skrenda operuo
tis arba skrenda i Amerikos Ii- . v
jonines.

—Sovietų valdžia išleido iš li
goninės Valentiną Jarovą, nes 
jo sužadėtinė kėlė didelį triukš
mą prieš .sovietų valdžią, kuri 
neleido jiems susituokti. Jiedu 
susitiko Stockholm^, kur ji ap
sirėdžiusi vestuviniais drabu
žiais, piketavo sovietų ambasa
da. ’ ’

KALENDORELIS

— Iš 
dytojai 
kos gy 
gerai 
je.

— P n k tądien j, aūkso 
kainavo -$324.00.

Rusijos atbėgusieji gy- 
labai patenkinti Arneri- 
enimu. Niekad jie taip 

i negyveno, kaip Ameriko-

uncija

'•jChicagos mokytojai at j 
metė, o vėliau priėmė gub. 
J. -Thompson intervencijh. 
Vietoj trijų metų kontrak
to, jie sutiko pasirašyti 2-jų 
mėtų kontraktą. .

Rugsėjo 7 d. — Žv. Regina, 
Bartis, Rėdą.

Rugsėjo 8 d. — Šv. Marijos 
gimimas, Gerutis Dangale.

Rugsėjo 9 d. — Sv. Aldas, 
Vylius.

Saulė teka 6:20, leidžiasi 7:15.

Sįlas, tvankus, lis.

bet arabai 
nenor.’. ka<T amerikiečiai daly
vautų Caedi Arabijos karo vado
vybės pasitarimuose. Amerikie
čiai negali padėti, nes jie žino 
Sniidi Arabijos tikslus ir užsimo
jimus

Visas reikalas sukasi apie Iz
raelį Šmuli Arabija padėjo Egip
to Naseriui, o kai jis žuvo, tai 
padėjo ir Anvar Sadatui. Bet kai 
Sadatas nuvažiavo į Izraelį ir pa 
siūle Izraeliui taikyns. tai Saudi 
Arabija atsisakė dirbti su egip
tiečiais, nes jie netęsė kovos 
prieš Izraelį.

Šariatas nesutiko, pasirašė tai
kos šutai tį ir atgavo visas savo 
žemes Izraelis grąžino Egiptui 
visą Sinajaus pusiasalį. Saudi 
A rabi k1 vengė Šariato. Ji vengia 
ir amerikiečių, nrs jie žino, kad 
m e r įkrečia i privertė Šariatą siek 

!i taikoj, c kai pasirašė taikos su
tartį, tai amerikiečiai privertė Iz
raelį it'iuoti Egiptui visas Egip
to pagiobtas žemes ir žibalo 
versmes.

Saudi Arabijos karo vadai ne
nori, kr d į Saudi Arabijos karų 
vadų p<' ^uarimą neįžengtu Ame
rikos žvdai. Bet Saudi Arabijo 
užsakinėja pačius naujausius 
Amerikos karo lėktuvus. Niekai 
tokių sparčių lėktuvų nebeturi. 
Jie brangūs, bet Saudi Arabija 
pasiruošusi mokėti. Ji moka u: 

’ lakūnų apmokymą bet nori go- 
; riau<Q lėktuvu. Amerikiečiai 
I priėmė atvykusius Saudi Arabi

AMERIKA BANDYS DAUŽYTI
' satelitus

WASHINGTON, D.
Amerikos aviacijos vadovybė pral 
nešė kongresui, kad ji bandys 
daužyti satelitus. Pagal veikian
čius potvarkius, aviacijos vade-Į 
vybė privalo prieš 15 dienų pra
nešti kongresui, kad bandys dau
žyti erdvėje besisukinėjančius 
satelitu'.

Jeigu Amerika bandys dauž.y 
ii satelitus, tai Sovietų Sąjunga 
pradės bandymus daužyti >ateli-1 
tus

Sovietu valdžia dar negali pra 
dėti daužymo, nes dar nepraėjo 
15 dienų nuo pranešimo, — pa
reiškė vienas aviacijos puikiniu 
kas.

— Rusams dar trūksta vienos j 
dienos, šios žinios parodo, kad 
rusai turi savo priemones sate
litams daužyti, ir kad jie yra 
pasiruošę pradėti bandymus.

Kiekvienas satelitas brangiai I 
kainuoja. Daug brangiau gali kai 
nuoti jų daužymas. 3e te. kai 
pradės daužvti vienus, tai gali 
pradėti leisis dugnan ir kiti. Ne
manoma. k d rusai pradėtų, nesi 
neturi tik'l ų priemonių. Bet 
amerikiečiai jas turi.

— Nebraskoj kun. Clifford i 
Stevens steigs vienuolyną, ku
riame vienuoliai nieko nekalbės! 
ir neapkalbinės. Jie augins vai-* 
sius n;.'ištiri ir garbins Dicvr 
tylorms Vyskupas pašventį
no kun Stevens didelį kluoną, spąstus.

.'"Kada viskas buvo aptarta n! 
-utai:ta, tai visu siu trijų gru- 
'pilį.atstovai, norėjų irutis šias žu- 
dyijės praVesiji. Jos nebuvo pa
vojingos. Gerai pasiruošus gale-j 
jb pabėgti. ;

Tada nutarė panaudoti šiai:-1 
dėtį. Kuriam teks ilgiausias. 1! 
g&ūsras atiteko Maurui A. Ra į 
mirėšai. Sekančia diena ji< ta- 

■7udynė< įvykdė ir pabėgo. Jis 
buvo tikras, kad niekas jo nei-* 
taria. Jis gyveno Santiago pried 
•niie-tyje ir ėjo komunistų par
tijos viceprezidento pareigas.

Kada jis buvo pakviestas susi- j 
likti su revoliucinės darbininkų 
partijos atstovais, tai viską pa-j 
dėjo i sali ir nuvyko, bet ši kai*- į 
tą ns pateko i karo žvalgybos

— 14 rytų pakraščių vaisty
tų uždraudė pardavinėti sūdy
tas ir pagedusias žuvj.š. . s vt.

Net Orleans
U.S.

300 Miles

Gulf of Mexico

YUCATAN^
.PENINSULA Havana

i 
BAHAMAS

TAIVANE ATMETĖ GENGS 
TERIŲ PRAŠYMĄ

TAIPEI.
Taivano teisėjai ketvirtadieni at-j

— gengsterių
;iems ilgu

I
Taivanis. — Penki j

^^^GUATEMALA^
Pacific Ocean ZZZZZZZl

ZZZZZZZ^zEL SALVADOR

BELIZE.
^HONDURAS

NICARAGUA

CUBA ' DOMINICAN
' REPUBLIC J

PUERTOJAMAICA^Z^zSČSl^^' RICO ZZ

metė dvie ju Ban bu 
prašymą sumažinti 
■metų bausmę

Gengsteri- Chen 
Tun praeit is metais 
atskrido i Kalifomią ii 
Francisco
Kinijos žiunatistą. Jiedu užėjo

Č.ili ir Wu | 
iš Taivano

San
Priemiestyje nušovė

GALAPAGOS 1. PANAMA

ECUADOR * Quito COLOMBIA

VENEZUELA

Salvadore karo teismas pradėjo nagrinėti komunis
tų partijos, centro komiteto narį, nušovusį kavinėje bu

vusius 6 Amerikos beginklius marinus.



VYSKUPO ANTANO BARANAUSKO GIMIWO 
150-SIOMS METINĖMS

Spausdiname Juliaus Širkos 
vadovaujamos K. Donelaičio mo
kyklos 3-tos klasės mokinių Ri
mos Pohkaitytės ir Pauliaus Bin- 
doko rišimas apie vysk. A. Ba- 
rannnsko jaimntvėte parašytą 
“Anykščių Šilelį”. Vėliau vyskifr- 
pas tokių eilėraščių neparašė, 
nes jis ir Vetuviškai vengė kal
bėti. Pimą folikaitytę jr Pauliu 
Bindoka g;Jė:o nuveikti esbi inc- 

bet džiugu, kad vykusiai 
pa i eikš ros inntys apie “A. Šilelį”

Kas merkiu*? — £gi, mat, pei- 
kūno oželis.

Nuo lapelio šlamėjimo, lizde 
paukščio kregždė j iino. upes činr* Į 
Icnimo iki gyvatė^ šnypštimo, | 
viskas susilieja i miško garsų 
simfoniją.

Poetas taip pat piešia uosliniin 
vaizdvs. Negailėdamas pavy^- 
džių. jis aprašo įvairius miško 
kvapus kurie susilieja su vaiz
dais ir garsais. Visas šilelis kve
pia r gieda Dieve garbei:

I
Ir tai vi>a sirrna.išyti, vėjeliu

t u ve aftkuciėu ir Kur
“mgo medžiai pauk^Sai, £vė- 
ys?.. Dabar jis tik randa pfiką 
lauką ir kelias pušeles. Jam at- 
odo,, kad Čia viskas p®įkeitė, 

Įyg būtų po gaisro ar karo:
Lyg tartum rūmas stiįręs, nu

šiemet nueina 150 metų nuo 
musu grožinės literatūros klasi
ke vysk. Amano Baranausko gi- * 
mimo. Jis gimė 1835 m. Anyk^-j 
čiuo>e, neturtingoje šeimoje. Į

M. Valančius, kuris pastebėjo ir 
jo kūrybinius gabijnus.

Bai iHįuflskas eilėraščius pradė
jo jfašįĮįijpnėioje jaunystėje, dar, 
būdaj&fiT- kunigu, ięniinarijoie. 
Pra<|ž«fe jis kūrė, lenkiškai, bet 
vysk. ĮĮ&liančuis. jL^atūic rašyti 
lieiMVfi^ęatba. Vjplibu pats. Ba- 
ratijaiMs; noi ėjo įftųodyti to lai
ko kūjams, kpkįi .tūri būti pc- 
ezinė k?fba. Jis pat norėjo 
ĮtikintL?k:;d lietuvių kalbą tin
ka poėžįjai rašyti.1 Anksčiau bu- 
vo maųHrra, kad grubi, nelanksti 
niū*ų Įkalba tiko tik piemeninis 
vartoti.’-* Su “Anvkščiu šileliu'' 
Baranauskas Įrodė, kad lietuvių 
kalba gą^hna sukurti meninės 
v^rtvbė* kūrinius.

“Anykščių šilelis” Vra geriau
siai pavvkęs Baranausko kūri
nys ' šibs lyrinės poemos turinį 
sudšro'Įjoetc tėviškės — Anykš
čių nuško aprašymas ir to miš
ko ‘ ttkimas, nes tuo laiku, šilelis 
jau buvo išnaikintas. Pastebėję*, 
kadlik^'tik ‘‘kalnai kelmuoti, pa
kalnės, nuplikę”, poetas nuliūsta. 
JisįĖĮidtsia kas atsitiko, kad nė
ra inėi. medžiu. n£i žvėrių, nei 
paukščių, y-’

Pųmeje'poemos, dalyje Bara- 
nadsįas .peršjkelią į miško praei
ti ir pri>jmepą buvusią šilo didy
bę., groži ir turtingumą. į

Miškan būdaįyb;. ein; — tai net 
aki vęria,; *'• / !
Va. taip-tipksmitia iū.šią, užu 
širdies tvSįižp . 1

K?.d net širdžiai. Ąpsakis, ne 
kąrtą dūmt^i," ,
Ar miške aš’pia/stėv:ii.ar dan
guj, ar rojuje i:

> t- >e

Pasakodamas apie/šilą, Bara
nauskas žodžiais piešia gražius 
vaizdus, sukuria gaišus ir net 
uosię žadina- Rašydamas apie gi
rią; poetas nepraleidžia nei vie
nos detalės. Pradedant ^u žeme 
is samanomis ir lipant’ iki, medžių 
viršūnių* jis ūieko/nąjjhmiršta. 
Visi grybai, ž' lės/ me-

r ’j • « » ^5- t y
džmi, iiogieiTfiyai piiul^ai, gy- 
vuliaĮ ir žraonė< yrąlišvSrdinti ir 
s’ižyn^į.Ję aptaaVtoks tur. 
t ingas jfettl sk$ itytijy luto ji bftke-

būd$

Kad nė no<i< šių kvapų visų 
nepažįsta.
Tik tartum giria, pieva ir lau-
ka< susitarę.
Iš brangiausių kvepalu mišinį
padarė,
Dievo garbei tik rūko, taip ra
miai. taip meiliai.
Lyg kad smi.ikuoia, juokias,!
ęĮeda. verkia gailiai.

Miško aprnšjnne visur -parodo-1 
ma lietuvio meilė miškui, kur 
m ūsų protėviai ši-mtmečiaLs gy- 
s’eno. Miškas liettivų maitino, 
p iglauxte ir slėpė nuo priešų. 
Nemrostabu, kad lietuvis miškį 
labai mvli ir gerbia, kaip savo 
geriausią draugą.

Antroje poemos dalvje Bara
nauskas rašo, kad miškas beveik 
išnyko. Atėjo blogi laikai. Maty- 
dann's lietuvio skurdą ir badą, 
pradžioje pats miškas liepė, im
ti į rankas kirvį h* gintis nno ba
do. Pirmieji dar prisiminė miš
ko nielkčiamumą. Toliau buvo 
Jeng^nau. nes jų vaikai ir ana- 
kai be ausmu mišką naikmo tol, 
kol nieko neliko.
- “Anykščių šilelyje°' aprašyto 
miško likimas simbolizuoja Lie- 
’Utvcs tragediją, kai. rusų caro 
valdžia buvo pavergusi Lietuvą 
ir naikino kraštą, ir skriaudė-: 
žmones. j

“Anykščiu šilelis” mums vrnl v. TX1.. t v. . *vra negraži. Klierikas Baranaus-,..!prasmingas n* šiandien, kai .prie- / .......... .. ........................ ,. ka* labai įsižeidė ir ėmėsi rašyti Miskas/įįamatęs^^vių kančias^
1 /Anykščių šileli”, š ipoenrn yra ’ 

lyriškiausias ir geriausiai pavykęs 
pęetc kūrinys, parašytas 1858-.

i T859 metais, kririuo įrodė, kad, 
Į lietuviu kalba yrargraži ir,tinki
poezijai. Poemoje A. Baranaus- Į 

te \ kas aprašo savo gimtinės Anyks-
'•tu mišką — šileli.- j

Poetai nukelia nms į miško' 
! praeitį, jo grožį ir didybę- į

Vis'khokie balseliai, vis kito
kios bylos: j
Dagilliai. pečelandos, strazde
liai, čižylos, į
Kėkštai, šarkos ir kitos vis sa
viškai aieda; i
Toj juokias, toj vaitoja, į to; 
niekus kliedą. i

v ----------------------------

kunigo profe- 
^oiriaus H'etr.vhT katrie- nieSmi- 
niaš. Kunigas, paskaitęs klferi-1 
kams Adonio Mickevičiaus girių;’ 
aprašymą lenku kalba, pasak/, • 
kad tik lenkų kalba galima gra
žiai parašyti. Lietuvių kalba yra 
netinkama

skabru vieno Pirmoje “Anykščių šilelio” da- neina tįe šrleKo 
lyje vysk At'Bąfąnanškas ąp_ra- kertamiLr-'iŠ^Silii^aTffi. 
šo šilelio ganftts groži — tai 
tikras senovė* šilo v^izdąs. Ant- . 
roję -poemosbįalyje -miškas yra J
sunaikintas, jo nuostabus gro
žis dingsta. Poetas ne vien tik 

poezijos rašymui, rašė apie gamtą,, bet pavaizdavo

šas. pavergęs Lietuvą, vėl na 
kiną kraštą ir skriaudžia žmo-ne.

Rima Pcl?kaity:ė^ 8 kl.

MIŠKO SANTYKIAI SU 
LIETUVIAIS

santyki ljs ' tarp miško ir lietrrvit).
, y

Itepia grętis-^ro Įrafdo:

Miškas žųionių pasigailės, rasŽ. 
apsiverkęs,. ' * -
Aukštas savo viršūnes debesiir 
įmerkęs y/..- ‘

tnęčlžiai gh'dėti kaip “lapas ir
■įį ^šakelės kraunas”.

v ■ , ■ i‘ ■ Ta?p prff ranjjžiriė <l?:i!g įvairiuKai A...- Baranauskas pasakoja = -- ° t
iąr apie šyvą, gražu šileli, kuria
me tarpTitaloitn būdavo- apylin
kės žmonėhrš pasivaikščioti ar 
.pagiybauti, - kur 
žvėreliai linksmai 
oliavo ū : '

gyvuliukai ar 
smagiai' šoki-

‘ .//*" - i

kviėtkąi po
dirvonus keri;
Tarp / ų ”k iškiai *gvdi, k n rąpkos 
-vaikus jperr-.. ■ <; <J: • *•.;

Kas šlamant 4;’v ėjo papūs-
iis
ž’oj nubudęs sujuda

tas la
Egi į
paukŠįeljs.
Kas: ten taukši? — E stuobrį 
kapnoja genelis.

Jaunam Baranauskui daug 
ko patirti/kol jis pasiekė savo'c 
tikslą. Būdamas mažas ganyda- 1 
vo žąsis, vėliau buvo raštininku t 
Baranauskas lankė Varnių senu-i ~ - i
nariją ir tapo Įšventintas kuiii-| 
gir. Kadangi buvo labai gabus,' 
vysk. M Valančius nusiuntė P-a- 
ranaiiską j Petrapilio dvasinę 
; kademiją.

Vy4< Baranauskas reiškėsi 
kaip rnateiriatikas ir kalbotyri- 
nin-kas. Pradžios mokykloje iš- i 
mokė sudėties, atimties ir dali

ori t meti kos. Jautė dideli potrau
ki matematikai. Matematinę veL 
k1a Baranauskai pradeda, tapęs 
Žemaičių pavyskupiu. Jo teigi
mu ‘‘trylika metu privertęs am 
m ate inatikos ’. Jis sako : “Mate
matika užsiimu, kad nedykinė- 
vinu ir kad lavinčiau protą”.

Pa's žymiausias A. Earariaus- 
rrrys vra “Anykščiu šilu- 
a poemą lietuviškai rašy-

Spalvingai vaizduojama miško 
augmenija. Taip pat su dideliu 
ĮaAitJ'un.u A- Baranauskas išreiš
kiu .nakties tvlą miške.

kadV id u makt y ta >p 
girdi, kaip jaunas 
Lapas ar žiedelis ant šakelių 
kraunas;
Girdėti, kaip sakomis šnabžda 
medžiu kalba šventa.
Kaip žvaigž4(4ės'-pieve'a, gai
li rasa krinta

Ir sušukęs: ‘’Broltpkai, ginki
tės nuo bado!
Palaiminta, toj ranka, kur kir-.' 
vi išrado!”' • 1;

Po daugelio metu visas šilas 
išnyko. Seni lietuviai miško gab 
ledam: verkė. Nuo pat senų lai 
kų lietuviai mylėjo, garbinome
džius. laikė juos šventais. Miškas 
atnešdavo lietuviams pilsj ir ra
mybe. Miškas lietuviį maitina, 
gindavo ir slėpdavo nuo priešų-

Vida Brazaity K\ 8 k1

GAMTOS IR ŽMOGAUS SAN-į
TYKIA VIMAS

/S- ■ Liėt ųvos -anikso amžių.
To miško -šverkafta ir grožis 

Tfi lyg teromdtras, kuriuo mes 
-alrme rrratuc'ti Lietuvos ištori-

■ p Gsr-nętm irnmgaikščitfms va!.. Į
— lyg šilelio pušys — žalia - Į 

vo. o jes žemės tęsėsi rruo Balti-;
iki J-toidosięs- jūros krantu. I 

Tos šilelis buvo taip pat teks 
•datos ir '-gražus. Kai A. Bara-
T?ni*kas rašo:'

’kVajpū: dčfelu, ramunių, skruz- 
cfelyhų,, ^kcijQ, Lpų, samanų,; 
vaizdų — 'spalvų: medžiai ‘Tiek- 
rii, k^pYYrmjdr ’ės”. "‘gražus, kaip 
iŠiTniffias” ir tJt. Poemoje labai, 
d.rug Thėdžių vardų/augalų, gy- 
vtTiiių /yakztlžių, ‘grybu sum i nė- 
ta.-Tš’^rLfl-ii’^šš.poęma yra lyg ; 
koks gamtos inokslo žodynas! -

A. .Baran^islcis ne tik anuo-. 
inet savo mokytojams įrodė, kad 
ffeiųx?ių' kalba turtinga, bet ir J 

. nirons šian^iėn g<<k ^paradyti, ko j 
1 kia .žodinga ir graži yra mūsų tė- j 

vią kalba, jos roikia mokytis
Aą branginti.

B/ndoka\ 8 k/. 
; sic'

MIŠKO IR LIETUVOS 
SUGRETINIMAS

H

-“Anykščių šileli

K^s teivtukši? —- r stuobrį ka- 
jsoja genelis. . -
•Kas ten -šnabžda? — e šnypš
čia iš kelmo piktoji..

yra vienas I 
iš populiariausių lietuvių poezi
jos veikalų. Tai yra lyriškiau
siai ir geriausiai pavykęs A. Ba
ranausko kūrinys.

Poemoje A. Baranauskas paša-! 
-koja apie šileli, kuri randa visai' 
pasikeitusi. - Jis prisimena kaip j

nusių kardų trinksėjimus, rr arkj 
ų-žvengiiMą. - į
At.sinrirujnaĮs- gėįžę< praeitin, 

oekas parodą Lietuvos garbingą 
j-praeitį šdeip gražumu. Jis t.ida

Pradžioje, kaip ir daugumas 
lietuvių šviesuolių, A. Baranaus-i 
kas rašė lenkiškai — bajoru kai-! 
ba. Lietuviškai rašyti ji> prade-1 
10 tik įstojęs Į kunigų seminar/I 
;ą. Savo garsiausią lyrinę poėmį; kontrastui yėLjsr>žta į dabartį ir. 
”Anykščiu šilelis” A. Baranaus-I *- 
kas parašė, norėdamas savo pro-1 
fesoriarrs įrodyti, kad 
kalba yra ne mažiau turtingai 
negu lenku ar kuri nor> kita ir,! 
kad lietuviu kalba g<'4ima rašyti;
poeziją.

Šioje poemoje A. BarannTrskas! 
aprašo savo gnu įbes mišką — j 
Anykščių šilelį *3- ir ištikusi Ii i 
kurą. Ta pccn.a yra lyg kokie' 
gerųjų laikų pririminūnai. 
iš turimo matome kad poetėj 
f IbBT niekad to gražaus miško | 
nebuvo-7n£atę>. > Kai jis poCTiaj 
rašė. ta.^^eL išnaikim
tas. Tai pirmų- į
Jų poemm eiinčim j

Kalnai kel-n 
plikę’ 
Kns jūsų gi 
Mi?
<.Kur tdj i

xrrodo šilelį—Lietuvą sn naiki n- ’ 
•ą'ir liūdną. Port’ri ta šilelio —' 

lietuvis' kietuvoš dąb^is -tokia skaudi,*!
krid net jo grėsmė—poenV/nu-■ 
rūksta. jos poetas jau nebegali

moti. nib-l

lr tikti’šrtie kėTrrrai pHiki rr kel
muoti. i
Apla'Atyti ifšaTomis. gio<rrre ap- 
dairmeri;. ‘ 1
Ir grešpiė -nepabaigta: kai šir-i 
ybs tūunpo/“. - * ■ , Į
Ant labai sunkti ir ne
ramu ta|To 
Mat. tfi) pati g&fybė, km 
Įcus sugraužė j , j .

’ apgriuvo.. ir
mė Mnš.ffžė.

.-j TrtčM.tt ‘ '-at^biflti.
ybe senobinė Jt'b'A’: ^poerrft 'rašė

Ubinrių . kal-
,Įx?s ^r^7wrrtą 4f\4iy|h*hvhkė^Vri- 
J (<ėwK "čwiihirtf'. ’i t'

Man . 'rA.-in. k, Ą fleets* lygina 1 ' wfcett.- Tt4H 'A*0rif*Į W4L 
Anykkiu šileli- išnyKĮ# s® Lie- nits 
turns pšdė'iAi tais kud* iex^/veir
ttėt ;is Itv-eoa. tuc
me* buvo svetimųjų valdoma, pry. P*T 
lietuvių k<ūba niekinama, naiki-u-tl!; vėje ošinta

iTfrš

glC:

Lyg kokio mieste’ išgriuvus 
pūstynė.
Lyg kokio raiste apsvilus kem
synė.

Poetas prisimena kai jis buvo 
jaunas ir eidavo į šilelį. Jam bū 
Javo ten taip gražu ir jis galė
davo tenai svajoti, dūmoti ir ma
nydavo, kad esąs danguje: “Ar 
miške aš čia stoviu, ar danguj, 
ar rojuj?...

Prisimena minkštas samanas, 
kurios atrodė kaip patalai, išsir
pusias uogas ir daugybė visokių 
grybu. Jis grybus labai vaiz
džiai aprašo, kad net skaityda
mas gali įsivaizduoti juos augant. 
Rašydamas apie baravyką, jis sa_ 
to: . ? U

Platus, storas, paspūtęs, lyg 
tartum užklotas ’ :
Ąnt kieto, drūto koto bliiitias 
palivotas... - .'
To'.iar. aprašo AdsukiiTS -rne- 

džiiis. Pašydamas apie eglę, Jasn 
let prisimena pasaka “Eglė,-ždl- 

. tų karalienė": ■ .

Kai pieno putos vietoj kraujo 
ptiią ph'ido, ; c .
Ir su vaikais iš savo.mbtin'iško 
sūdą . -
Medžiai! gai'ysta virto — pa
ti egle tapo... . . . . .

Poet is prisimeną, yistfeiąs^c- 
l'rs ir %iknh><kūr-tėn anga-ir.ku-

‘r-as žmonės naudoja vaistams 
‘nuo l'f*ų ir padarų gydo 'Visą 
svietą..’ Jis daug Vietos skiria 
?9rašy<l-nnąs. pušis, kui'įo| ten 
Uiga žiikštįsįiyJiękii-os. • '

A. Bnta'Aaiksfeis. pirmiena ‘ vi
s-kin. pą)»tbs kvapus, kuriuos 
r oję l is n'(^ęja. Tie kvapai;-yra 
.'ifšelią šakūl dobilėlių, įvairiau- 
■“U .gėl’ii. Jis net užuodžia skruz
dėlyno i vapą. ■

Mors šilelyje yra, visokių ’.nriš- 
'•o gaOų. jafh nakčia ten yra’ty- 
’u ir- ramu. Jis net .šakų 
snib.ždėsj^.kaip rasa , krinta -ir 
net: b.aaniiu tykumu, malda 
dišia dangun kilsta...”

Tš .17*0 viskas irtfbirftda ir visi 
vn’ūli:-.! atsikelia ii miego. T'o- 

1 au j s aprašo apfe.
žvėreli, jų garsus ir;ką-}ie';da5ro:

E žąsys paupy gagena;
Ėgi. mat, lizde starkus-pamiš
kėj kiegena... . - ■ -

Vis; š:l;o baisai primena pefe- 
ri'i senos Lietuvos dainaš. Pcfe- 
tas teigia, kad lietuvis su mišku 
• ra sunštas ir, kad miškas lietu
čiui y ‘labai ■svarbus.

p.uii'ii. miške lietuvis, ko. ver
kia nežino.

(Perkelta į 5-tą pusi.) .

Sėsta d eptember 7-9 žl

t



i PRIE* VEŠIMTMETJ TRAKUOSE BALISTIKOS 
BAIOč RUSAS STEPĄ VOVAS 

** LIETUtlfKAI

' (Tęsįnp) i J ; L,w,J. J------ T
iš: Palauš rnokydemasis as

Lietuviu kųlba J. Stepanovas

Nuo 1 Opa m. iki 1071 m. su per- 
trAufccT^js • kalbininkas dėste

| daktaro diseitacijg 
^tl^^nis^uantinis kalboj 

'iĮpranėuzų kalba) ”.19^į 
ftŲ l>Stepišnb>Tii buvo suteiktas 
R.vciYto, o 1SK>7 m. r- profesū- 
iiaiįs yĮrth$. Nup .1971 lik ję 
Q-rfwaojasT TSRS >|a kąttw>ty-

ri$F ^ermc-tikos, bendfbsios kąd

probhmąs, 
•7 - f • ■■ .

niraupM ųję. tyokėsi jos ir sa- 
įprarAjtluii iš knygų, ir mokvtc - 
'u padedamas. Praktinius kalbom 
■gildžius gerokai sustiprino 196č 
lietų vasarą* atostogaudamas 
Seredžiuje.

Kad Maskvoje dirbą jaunas 
profesorius, gerai mokantis lie 
‘uvių kalbą; mūsų filologai Įsi- 
‘ikiuo ;567 metu pavasarį, kai 
T. Stepaupvas kariu Ju es’ių' aka 
Jeinik’.L Paulium Aiiste ir žy- 
r.iijpjii mūsų senosios literatū- 

’-'os tyripėioip profesorium Jur- 
t ių Lebedžiu oponavo Jono Kaz. 
’auskp duktąro disertaciją “Lie
tuviu kalbos istorinė gramatika” 
(1968 m, disertacija buvo pa
skelbta įtskįrą knyga). Tai buvo 
pinrinji Tarybų Lietuvoje kalbi-

Grant ParkeM. ŠILEIKIS

ir čL besi: večiuojantieji kviečia 
.ui atvvkn į radi Jo valandėle^
Leisk * į Tėvynę” Košiamą ru 

! r.s gegužinę ir kaltu atšvęsti 
i rdandėiės gyvavimo devynių 

netų si’Kaktį. Gegužinės vieta 
— Stephen’s Memorial parko pa- 

i viljoiic, prie Blakely Mt. ūžt- 
i vanko-. C rąžius gainios a; liuką, 

tautiečiu susibūrimas piie benč- 
iii stalu, šutaicii.e.r lietuviškos * /

Į dainos kiekvieną gerai nuteiks, 
j sma^i muzika suvilios ir suk 
;ni sušokti. Savo laimę kiekvie- 
ir s ga’ės išbandyti loterijuic, 
gausio i fantais. Laukiame visų, 

i *avo dalyvavimu pareiusite va 
landė! " veiklą ne tik finansi
niai. bet ir medaliai.

ju kauhi Aplankytus li’gjonii;?* 
;e jis resukimdė spėtino ir 
nepan etė savo geros nuotaikos. 
?askal»s neužmiršta ir lietuviš
ku reikalų, remia lietuvišką veik 
’ Li* pes mėnesį jh> pasiuntė 
1900. — dolerių čekį Lietuvių 
Fondui, tai jau jo antri/i tūks- 
antinr įnfšta į L. Fondą Lin
kime P Pinkui tvirtai laikycs 
ir sulaukti šimtmečio.

Salomėja Smaižieiiė .

* :k <

PASKALIS FLUKAS

pąųįiVb knygą. “Prancūzų stilis- 
yiką”. 196$ m. išleidžiama jo hį- 
Bąi patpauklia forma parašytu, 
lūyga -^Kalbotyros pagrindai” 
(1955 m. pasirodė . antrasis,, iš 
ę.'.niės pnrdjrlxas, papildytas šios 
Knygos .leidimas. “Bendrosios kai-. 
£į>tyfo* • pagrindai'1971 jų; 
išžinį:1Semiotika”, j 975 m. pą- 
rirpdą kdas- įdomus J. Stepario-
• $ Vg?kakis<“r§l)aętpies lingvįsr.
ijkos,ųjpųŪarir piincipąi”. Kar
ių sų p. Edeteian. jis'parašė" štįi- 
■Žlg kalbos .apęa-
Š^nĮ'o -principas’’ (paskelbta 1976' 
įįf. ^l^is:^ęzknygoęe.-..‘TasaU:Iio ______  _________ ______
^^«ĮlrSšyĮJlop^inci^^al’,). 1981.4 dinąntĮ žodį taip pat tarė J. Ste-
# kny^aj pąnoy^s.
‘^^ck~d^ziai. Predifettūi. SaĮŽ-

uįnkė ginama daktaro disertac:-
h profesoriaus J. Stepanovoj lauskienė 

kaip Iruanisto, debiutas. šiosiPosina^ 
•isėrtacjjos gynimas labai suar-l mini 

::no profesorių su lietuvių kai-j lykišką 
bininkr.is, ypač su Jonu Kazlaus- r diskusijų 
Ku. 197b in,^pagrindiniame Tary
bų Sąjungos kalbininkų žurna
le t‘Vopr<'rsy Jazykoznanija ’. J 

Stepanovas išspausdino labai 
/įjpmią J- Kazlausko knygos re
cenziją. Deja, šios recenzijos mū 
su kalbininkui jau- neteko skai
tyti; Jciio Kazlausko laidotuvėse 
Maskvos kalbininku vardu jau-

• Pats svarbiausias V. Pie:a- 
rio veikalas yra istorinis romanas 
‘ Algiinan.as”, parašytas pasku
tiniais jo gyvenime- motais, iš
leistas po jo mirties (1904). Tai 
yra pirmasis lietuviškas romą; 
nas, nois autorius ji pavadino iŠ-? 
to risks ..apysaka. “Algimantas” 
buvo tartum atsakymas Lietu
vos praeities tamsintojams — 
kitataučiams.istorikams ir rašy
tojams. Dė! to V. Pjetaris sukūrė 
šviesios, idiliškos senosios Lietu
vos paveikslą. Negeroves į se
novės Lietuvą atneštas priešu, 
Rust] kunigaikščių, užpuolimai 
intrygos, klastingumas. (...) ši
tokia idėjinė linkmė nulpmė cha-

PaJmlis Pinkas, Lietuvoje bu
vęs stambus ūkininkas, gyvena 
Hot Springs mieste jau apie 15

i metų. Gmięs Šiaulių apskrity, 
Linkuvos valsčiuje 1893 m. ge
gužės 17-tą, šv Paskalio dieną. 
J*s aktyviai dalyvavo Joniškėlio 
partizanų mūšiuose, gerai pažino 
jo kar ninką. majorą Petrą Gu
delį ir mėgsta pasakoti savo pri- rakterių pasirinkimą ir jų vaiz? 
siminimus. Likimas taip lėmę, davimo būdą; lodyti 
kad jis turėjo apleisti savo myli
mą kraštą. Iš Vokietijos 1957 me
tais atvyko į Jungtines Amen-

- kos VaT'tybes, gyveno Chicagoje 
ir dirbo bilijardu fabrike.

Paskalis PI ūkas yra stebėtinai 
tvirtas žmogus, nors jau yra at
šventęs 92 metų sukaktį, pats 
viską apsitvarko ir nereikalau
ja jck’os globos. Prieš keliolika 

, metų., eidamas pėsčias gatve, bu
vo užgautas sunkvežimio, . bet 
š^uip tuip parkeliavo keletą blo-

’ kų marną^Teko gultis ligonmęn, 
nes.-pasirodo, buvojsulaužyti ko?*

ir profesoriaus J. Stepanovo 
biografijoje — jo žmonos moti
na yra lietuvė, Pirmojo pasauli
nio karo audros nublokšta į Ru- 
>iios kitimą. Tačiau ar šis fak
tas turėjo įtakom profesoriau.^ 
moksliniams interesams, tvirtin
ti net’rįstume.

Kūrvbmeje profesoriaus Juri
jaus. Stepanovo biografijoje la
bai reikšmingi buvę praėjusieji 
netai* jis buvo išrinktas TSRS 

Mokslų Akademijos nariu ko- 
respondentiL Jo kandidatūrą i 
Šį garbingą postą socialiu raš
tu palaike ir LTSR Mokslų Aka
demijos Lietuviu kalbos ir lite
ratūros institutas.

Albertas) rinėjimų.
Pre ūsorius J. Step;-novas vos

docentas
tikriausiai geru žodžiu’ 

J. Stepanova už labai da- 
.daug įdėmiu minčių ir' 

sukėlusį j c daktaro
’isertarijų oponavimą. Dalyva

vo jis ii docento Alekso Girde
nio dcLiaro disertacijos gynime. 
Profesorius J. Stepanovas j Vil
nių atvažiuoja ne tik oponuoti 
disertaci'u. Su lietuviu kalbiniu.

** C C

kais jL mielai pasidalija ir savo 
.yrinėjimų rezultatais. Antai 
LTSR Mokslų Akademijos Lie
tuvių kalbos ir literatūros insti
tuto darbuotojai ilgai neužmirš 
1977 metų gegužyje skaityto pro
cesoriaus J. Stepanovo paskaitų 
ciklo apie semantiką ir rekons-

vasarom atostogas, ypač pamė
gęs jis mūsų pajūrį, čia jam ne 
lik poilsis, bet ir geros praktikės 
Sėtuvių kalbos pamokos. Atva
davęs : VJnių skaityti paskaitų, 
jis suspėja nuvažiuoti į 
vėžį pažiūrėti šio miesto 
\pektakhip susitinka su 
aktoriais, režisieriais.

Kitataučiu lietuvių kalbos ty-- 
rinėtojų biografijose kartais es
ti ir ncbiigvistinio pobūdžio fak-- 
Hj. skolinusių juos domėtis lie
tuviu kaiba, pasitaiko čia ir gimi. 
nystės ryšiu- Esama tokiu rvšiu

Pane- 
teatro 
mūsa

lietuvius 
teveik išimtinai tik teigiamus, o 
rusus jiems parsidavusius — nei
giamus.
^Lietuvių Literatūros Istoriją lts

-.Profesorius J. Stepanovas la- 
-bąi; daug nusipelnė lietuvių kai-

Jis nuolatinis sąiungi-i 
- u gipje^sn^e iš rusų kai- piu baft;st]kos kf>nferenciju da-

£ turbūt pralenkia tik| iyvis Jq ^ėjiinai spausdina- 
mi vilmškej^rbBaltįsticoje”.

J StepaicArą ypač domina baL 
tų praeitisj jo skirtybės ir bend
rumai palyginti su slavų kalbų 
veiksmažodžiu, šia tema jis pa
skelbė serija straipsniu. Šiai te
mai buvo iškirtas J. Stepanovo 
pranešimas ir VIII' tarptauti-' 
niame J a vistų suvažiavime Zag 
rebe. Lietuvių, kalbos faktais ir . 
lietuvių kalbininkų darbais re-’ 
mianur- ir daugelyje J. Stepą liaudies 
novo bendrosios kalbotyros ty-sauliniu

j^^ajfįas’į^ ■v^siįs.įįiš. cąųfoiĮjų 
i.98fr ip. ^įeištosi ,lkbai. ’ ’ ’
k ftiygo*'THapotežė ; dabartinėj e. 
.'ingV-ižtikjtję’L;

-1983 ni.T'fasĮiyos leidykla “Ra;~ TSJ(,Mokslų Akademijos, aka- 
dųga/’., išreidęi- dfdzijiiį'vėikėGį deiriikaš profesorius Borisas La-j 
‘Šemiofika’’,: kuriame paskelbti 
tytniaųsių pasaulio.’semiotikų įdų - 
miaįiši': tyiiiriai. Ši veikalą... sūdą-* 
Įėj -redagavę-ir Įžangini straips.-

parašu.X’ Stepascvas, L ko-, 
n^fąrųs-tefui' sų'. juo rasė zi- 
įToma- -’iįšfe&vbs diuanistė Tat j t- 
ria BįUlygiba (Šmeliova). Be kitų; 
•?>arbų. šiame.veikąĮe skelbiama' 
ir2'prancūzų; semiotikos - mokyk--

oininku ;
I Lių ■ . x ‘
’ėning-ądietis, - buvęs Lietuvos

\iyžSs’

-linas--Visas būrys lietuvių kal
bininkų aspirantūrą baigė TSRS 
Moksli: Akademijos ' Kalbotyros 
institute ii .jų vadovas dažniau-

' >įaf "būdavo J. Stepanovas arba 
jau iii i netoj i T. Bulygina .(Šme-

; i’iova).. Visada su nuoširdžia pa
garba nLdėkirigumu savo kandi- 

; datinių; disertacijų vadovą pr• ■ 
.tmen;a -dabar jau žinomi mūsų 
.respuEŲkos kalbininkai’ Reginai 
VeBęk>§.g; .Kazy? Garšva,' Stase 
Kr&nekąitęį Skirmantas . Valen-

Nūktinienė (Savi- 
.'‘uūtepjū^prpfėsorė' Aldona Paų-?T OTLN’GOS KNYGOS

I^į^.metraitią.' ?/itmryrąVbwi
^ŠaclSno, Stankų

Aeflaiu. rtJtipsnfribd rtttdljat, Iliustruotos nuotraukomis t

S DAINŲ FFENTSS LAUKUOSE, poetės, rašytoja ir to 
ftd, šoitiiĮ pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie data;

tiems, fėrintii autorė* puikiu itflfumi ir inrinktai* dtxnnenlinb 
bei užkaUriak, Stadija yra 151 pusL, kainuoja 32.

l.į - ■-’L''J e ’ -.% * y. ■*’

;į < VIENBO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apralj
ffvvenfinas. Tai ne ssuastu luoto Adomaičio — Dėdės šerno t.

gyvenimo bruožų aprašymu, bet tiksli to latkcrtarpfo buities K+» 
ratūrinė ttudija, task irstyta skirsneliais. Ta 200 puslapių fcnyf
■ » x r v" " r —. ■*< }

' > LIETUVBKASI3 PAMARYS, Henriko Tamo-T«mAfaffit> 
Romiai parašyta ftudijz apie Rytprūaina, remianti* Pakalnė* • 
fcrtyrvna apakrižhj duomenlmla. Aprašymai Jdomfi* kiekvienas 
SeturinL Leidiny* filuatruotaa auotnakomk. pabaigoje duodam* 
rittfvardšltj pavadinlma’afr Jtj vertiniai J rokleAtij kalb*. C&Sai
V* v t _ -_____ 5 a — A Al A« « f

< 14 LAUKIS LAMB, ntytoja Petronėlė* Oriataltė* att 
mtwllnat lt minty* «pk aamenla it rietu naprik. Lietuvoje ir pb 
malaiat* bolševikų okuparija metai*. Knyg® turi 334 puslapiu 
bet kainuoja fft R,' ‘“f ‘ '

> JULIUS JANONIS, poetą* fr revoliucionierių*, ne*npr» 
tai Ir klaidingai Interpretuojama* gyvenime ir politikoje? tik a> 
ftrglo Jakinuko knygoje apie Juliau* Janonio gyvenini* ir po* 

Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui šmogau* t*I» 
Knyga ya fideHo formato, 305 pualapiv kainuoja |A

• > O.TYKN1S N0TIL1S, M. Icačenko ktryba. J. Vala!»

A

HOTSPRINGS, ARKANSAS
Dainų pynė

Lietuvoje meno dorbuctojų ru 
’nuošė Vilniuje buvo surengtas 
liaudies dainų vakaras. Dzūkų, 
žemaičiu ir suvalkiečiu darbo ir 
šyenčių dainas atliko Eglė Buk- 
.šaitytė, Daiva Čepaitytė-Žalėnie- 
iiė ir'Rūta Vildžiūnienė. Progra- 

• mą komentay$> folkloriste Nijolė 
f * Laųrink^ę^^'5

LEISKIT Į TĖV^ijį’i RA
DIJAS' ' ;-

’‘Leiskit i Tėvynę' radijo va
landėle Hot Spring- mieste yra 
vienmteiė etninė r-tdį’c 'progra
ma “in mothr’s language”. Tad 
klausytojų tarpe turrme ir kita- 
t<iučh<: vokiečiu, čėkpslovakų, 
ukrainiečių ir kitų, kuriems pa
tinka mūsų perduodama muzika, 

ainos. lietuAuškųpr pa- 
operų arijos, idžodinia

me tekste yra minimos visos mū
sų tautinės šveniės, įvairios su-, 
naktys* apibūdinamos naujai išė
jusios knygos, vietos žinios ir 
įvykiai. Liepos menesio progra
mose buvo paminėta Durbės 
mūšio 725 metų sukaktis, Da
raus ir Girėno ti ansatJantinis ’ 
skridimas, pavergtųjų tautų sa
vaitė. Rugpjūčio transliacijose 
.’lausytojai supažindinti su Juli_ 

jos šva^aitės premijuotu romanu 
“Stikliniai Ramentai”, Lietuvių 
kataliku Bažnyčios Kronikos sen 
tintuoju tomu, paminėta poeto . 
Henriko Radausko 15 metų mir
ties sukaktis, perduodant jo po^ 
ezijos.

Radijo valandėlė girdima sek- * 
madienio rytais per KNOW sto
ti yra be komercinių skelbimų ir 
rsilaiko tik iš rėmėjų aukų.

Š. m. spalio 5 dieną, šeštadieni 
12 vai visi Hot Springs lietuviai

- SUSIVIENIJIMASLlpTUVIŲAMERIKO JE
yra' seniausia, didžiausia ir .turtingiausia7 lietuviu fraternalinė

• - organizacija, lietuviams ištikimai' tarnaujanti-feu per 97 metus.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Jr kitiem^ kurie tuęę 

darbus-dirba, y ' ’ TM '■<
SLA —Išmokėjo daugiau <kaip AŠTUONIS ISLĮJONUS doleriu

• ’apdraudu savo, nariams. '• <
* >. ■ •

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. ' • 
Kiekvienas lietu,vis ir lietuvių draugas gali '

' t Susivienijime, apsidrausti iki, $10,000.
SLA — apdraudžia ir-Taupomąja apdrauda — Endowment 

. Insurance, kuri, ypač ^naudinga janffiTnuy siekiančiai 
aukštojo mokslo ir jų-gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą-tėmoka tik SS ^O metami.

.<-• ; . y AL'’• ' - ‘

SLA —kuopų yra visose lietuvių kolonijose. L-j 
Kreipkitės į savo apylinkėj kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai pacelbės j SLA įsirašyti. /.

Galite kreiptis ir tiesiai- į -SLACentru 'L
. ■ _ - • * - - ■ ’ , . • .--r J L r f; z’. 4 į. .; * *

LITHUANIANALLIANCE pF AMERICA
- -• 307 W. 30th St,-New YorįįįYLlOOOl-

. '■ '< TeL (212) 563-2210.-? ; . ' • ’ ‘

Endowment

D. JLLHLMAN, B.S., Registruotai vaistininku

2759 W, 71st St., Chicago, DL
• BtTESTINGAJ 15PILDOMJ RECEPTAI « FANNIE MAY SAL

DUMYNAI e KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
I psl. ryto iki 10 vaL vakaro.

For constipation relief tomorrow į 
> reach forEX-LAXtonight c

Ex-Lax helps restore your system's own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the morning. <
Chocolated or pills, Ex-Lax 
“The Overnight Wonder.” ' ' '"

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax, Inc.. 1982

Ini. LICDAS MIKŠYS, 
EO metų studijavęs, kaipATEINA LIETUVA,

I
I

1. Dr. Karlo Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
JI tomu----------------------------- >— ---- ------------------

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. 
H dalis, 229 psl.----------------------------------------- ----------

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psl. ----------- -

4. Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl.

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. ---------------- ---------

6. J. Venclavu, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

110.00

36.00
36.00

35.00

35.00

|4.00

12.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St.. Chicago. El. 60603 siųs
kite čekj hr pridfikta Tien$ dolerj pereiuntimo ižteidomi.

garaže 700 puaiapiij knygą, kurion radėjo risk^ Km bet kafla tr 
5et kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą lietuviui 
Ir lietuvių kalb^. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padari 
lietuviu kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tfkshuf verttmur 

tr patarė mums toliau studijuoti.
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SIMPOZIUMAS SU BOLŠEVIKINE 
PROPAGANDA

Draugas, liepos mėn. 23 dienos laidoje, atspausdino 
R. Stundžios reportažą apie simpoziumą, skirtą aptar
ti 40 metų lietuvių išeivijai. Šis simpoziumas buvo su
ruktas kovo mėnesi Toronto mieste, Kanadoje. Jo ren
gėjai — Lietuvių namų kultūros ^komisija; Jame dalyva
vo vyresniosios ir jaunesniosios kartos atstovai, kurių 
tarpe buvo inžinierių^ profesorių ir mokytojų. Jie pa
reiškė savo nuomones, nors ne visos yra vertos didesnio 
dėmesio.

Vyresniosios kartos atstovų pasisakymai, ypač kas 
liečia lituanistines mokyklos yra teisingi.Tikrai, LB-nė 
jų reikalu neatliko uždavinio, neišvystė didesnės 
veiklos.

▼

Mums ne tiek įdomu, ką vyresnioji karta pasisakė 
dėl lietuvybės išlaikymo. Bet daug svarbiau ir Įdomiau 
žinoti, ką pasisakė jaunesnioji karta apie mūsų išeivi
jos jaunimą. 0 ypač, apie jos siūlymus, kaip reiktų at
lietuvinti nulietuvėjusi jaunimą. Bet kas labiausiai ste
bina, tai tie siūlymai, kuriuos reporteris surašė pabai
goje savo reportažo.

Atrodo, kad simpoziume dalyvavo ir “Tėviškės” 
draugijos, jei ne pats jos pirmininkas P. Petronis, tai 
jo atsiųstas agentas. Bet apie tokius siūlymus pakalbėsi
me pabaigoje šio rašinio.

Jaunisios kartos atstovai kalbėjo apie dabartini 
išeivijos jaunimą, ir pateikė labai liūdną, tiesiog tragiš
ką vaizdą. Kalbėjo: ...Jaunimo nematome lietuvių tar
pe.. Tik šiek tiek, jo surandame tautinių chorų viene
tuose. Jaunimas sunkiai kalba lietuviškai ar jau visiš
kai nemoka. Mažai domisi lietuvybe, o apie politinę 
veiklą, reikia suprasti, pavergtos Lietuvos laisvinimą, 
apie tai net nenori i

intrigos. Kanadoje Jaunimo Sąjungos žintaraltifc j<u 
spausdinamas dvejomis kalbomis. Jaunimas neskaito. 
Jaunimas neįpratintas aukoti tautinei veiklai. Nepri
imtini jaunimui pasenę veiklos būdai. Lietuvybė jiems 
nesvariu, bet karjera, pinigai, naudingos pažintys ir 
aukšto lygio renginiai, bet ne konertai ...”

Buvo iškeltas ir toks klausimas, ar verta lankyti 
lituanistinius kursus Vilniuje? Atsakyta, kad kursai 
naudingi ir galima jais pasinaudoti. Matyt, tas, kuris 
davė tokį atsakymą, nenusivokia, kokia tų kursų prog
rama ir ko jais okupantas siekia. Taip pat reportaže pa
minėta istorikė R. Mažeikaitė, ir ji pagyrė, nes ir pati 
juos lankė. Ar gi nekeista, kad ji, net nežino, kad Lie
tuves istorija yra okupanto tarnų parašyta ir užtempta 
ant rusiško kurpalio. <

Į mokytojos G. Paulionienės nusistebėjimą, kur din
go jos karta tarp 30 — 50 metų, jaunimas jau išėjęs iš 
jaunimo gretų ?

Kas davė atsakymą į tokį paklausimą, reporteris 
nutylėjo. Toks atsakymas, kaip jau ankščiau minėta 
yra beveik žodis žodin nurašytas iš “Tėviškės” draugi
jos oficiozo “Gimtasis kraštas”. Tai ne atsakymas, bet 
daugiau kaltinimai, žinoma, kam, jei ne vyresniajai 
kartai? Mat, dėlto jaunimas atsidūrė tokiame nuos
mukyje, kadangi, visokie veikėjai norėjo, kad jaunimas 
šoktų pagal jų senovišką muziką. Ar gi, toks kaltini
mas nėra siekis jaunimo akyse suniekinti ir sukompro
mituoti vykesniąją kartą? Ji jaunimui pristatoma, kaip 
atsilikusi ir pasenusi. 0 tuo siekiama, kad vyresnioji 
karta, kaip atsilikusi, jaunimui neįmponuotų k jam ne
darytų įtakos. Iki šiol, tokios mintys buvo skleidžiamos 
tik pokalbiuose. Galima sakyti, kad pirmą kartą mūsų 
spaudoje B. Stumdžios tapo išsakyta.

Ar gi tai ne P. Petronio propagandinis balsas, ktr ' 
ris kaltina vyresniąją kartą, kad jaunimas bandomas 
atkalbėti nuo lankymosi Lietuvoj. Bet kas dar būdinga, 
kad nerašoma okupuotoje Lietuvoje,, aes Maskvos ber-. 
nams Lietuva nėra pavergta, ji jiems “išlaisvinta”. Puo
lama, kad liepia mylėti Lietuvą^- tik iš tolo, iš pasenusių 
paveiksliukų, kurie vaizduoja piemenėlį feu vamzdeliu 
ir artoją su žagre. Kiek čia paskleista ironikos! Ar tai. 
ne okupanto agentų pastangos suniekinti mūsų garbin
gą praeitį, jos tautinę romantiką? Bet štai, siūloma 
vieton to piemenėlio ir žagrės jaunimui parodyti Lie
tuvoje ganyklas, jėgaines, mokslo įstaigas, greitkelius,- 
augančius miestus. Kas dar gali suabejoti, ar tai ne 
okupanto propaganda? Štai, žiūrėkite, kaip Maskvos, 
atneštas Lietuvos, jos “išvadavimas v'ją pavertė kultū
ringu ir civilizuotu kraštu.

Ar tai ne ironija, kad nutylima apie okupanto Lie-' 
tuvai atneštą vergiją! Neraginama aplankyti okupuo
tos Lietuvos kalėjimus, pamatyti Sibiro gulagus. Nutyli-; 
ma, kad mokslo įstaigos skirtos lietuvių surusinimui, kad

1972 m. rudeni rusę ekup. Vilniuje lietuviai stovi, eilėje, 
. < . ..............   . ■ —r ..

RUSU PAVERfiTOJE LIETUVOJE
PAAUGTOJE LIETUVOJE

Mu ~(ims . teatras Šiauliuose
Šiauliuose atidarytas naujai r»> 

konstruclas Mažasis teatras. Ja- 
trre yr.r 80 vietų žiūrovams.’ bal-

čia Į'eĄjii kamerinius muzikos 
konęertns, poezijos vakarus, me- 

susitikimus su žiūrovais.
į ..

,?'4 ixipareigoj.mas
..I....- Kaijfio rajone visuomenes

. j-- . ...-į’įBĘ^^Riigoš srityje darbuojasi
'.eka^d’eniska jo aplinka srulsį&CTyĮrv^bljKjtancių narių. ;

J^jąttni’ečiai Įsipareigojo organ:- 
zjyotį Talkas, kuriu inetu būtų 

s j tvarkoma gyvenviečių, gyve na- 
' niųjū tf gamybinių objektų apliu- 

trūkinama formuojant naują 
i^‘Sss»iraižiU.<]5Šieiis dėtnesys ir 

igli^u.’^us skirfenias jnįjškų, pa- 
kėlių. gausiai ląnkpinū vietų, ap- 
atf^iiūrt^ahdeiiš juostų priežiū
rai
* ?

rona> ū kitos patalpos.
Mažais teatras, kurio i 

įauniej’ aktoriai, tap.- save 
eksperimentine studija. Jatrki kJ

lauke

stiališkai išniękihti, kai jie ryžosi ginti tautos laisvę. Ko
dėl neskelbania jaunimui, kad Lietuvos gražusis kraštas 
garuoja nužudytų brolių ir sesių krauju ir jų aša-’ 
romis?

Niekinami tėvai, kad jiems istorijos ratas nust.ojo t.
>>. 1 1 MA AIM T _ ___ T__ T_____________ I 1 _ .-•Y -i h.suktiš 1944 m. ir jiems Lietuvos nėra. Ir koks demagogiš-; 

kasį^įtinimas .tėvų adrasu! Būk jiems Lietuvos nėra. 
Tąipi^įJiems nėra laisvos Liettivbk. Ji jiems yra vergijoj. 
NėįHja^au., kad tie tėvai, siunčia savo Vaikus ten ir jiems 

'^a^^q^?kad Lietuvos ffėra. Bet iš viso, neaišku, ką4Uo no
riką pasakyti, kad jų tėvams-nėra Lietuvos?

0 dėl laiškų, kurių išeiviai nerašo savo namiškiams, 
man rodos, reiktų su -tokiais arčiau susipažinti ir jų pa
klausinėti, ar kartais jų laiškai nepakenktų senutei moti- 
naų ar jų artiiiueriemsr nes okupantas keršto paveiktas jų - - - 
Mišvežtiu Sibiro gulagus. ; ' ; :!2. kelfevo

Pagaliau, minėtame simpoziume buvo pasiūlytą jau
nimo .^lietuvinimui naudotis moderniomis priemonėmis, noinis 
pašąlu? knygutėmis, ploktelėmis, filmais, vaizdajuostė
mis. Bet tai neapsimoka tokias priemones gaminti išeivi- 

i joje.; Pataria jas gabenti iš Lietuvos, nerašo oku- 
tų įmonių išdirbiniais minta Maskvos alkanieji. Neragi- pultos., - j .... - ' . .
namas jaunimas aplankyti išplėštus Lietuvos muziejus, 
kuriuose buvo sukauptas Lietuvos tautos heroizmas. Ne- kad Teikia ten siųsti vaikus jau baigusius pradžios mo- 
minima apie uždarytas Vilniuje bažnyčias, apie Vilniaus kykląį JJal ten nuvykusiems gali nepatikti sovietinė san- 

I katedra, kurioje nebeliko vietos šv. Kazimiero karstui, ir tvarka. Ar tik santvarka? Tai ne tik sovietinė santvarka, 
i kad jo garbei skirtoji šventovė paversta bedievybės pro- bet iMųya pavergta, ji vergijoje. > ?
| pagandos centru. Kodėl neraginama pamatyti išniekintos ;. \ J 1 . 7 . ------- - —T
j bažnyčios, kurių altoriai išgriauti, langai ir durys lento-, taui,kad Draugo vedamojo auorius M.Drunga: “Lietuvos P

. Pažeidėju.daug

Vieną vakarą Joniškio rajone 
sriorganizuotarife, reide; per še- 
šias-valandas buvo išaiškinta 71 
kęftĮį.etšfttc pažeidėjas: .18 vaira- 
vostfansporto priemonies .neblai- 
vūšSiS — - ifeturėjo. vairuotojo 

’ "įįį" '" ' ‘ t su
■ech-piškai nėtvark'mgoniis maši-

Sū “kvapeliu” važiavo da;.i- 
giausia traktorininkai,

• * - * J--.--■

. KeuUo tehtras

Neseniai šit įkūrusio Kauno 
menininkų namų kamerinio te
atro ' repertuare kol kas yra vie
nintelė pjesė — J. Vaičiūnaitės 
"Kasandra”. Spektakli režisavo 
G; Padegimas.

fe- \
____ ___ _ Sjanontuojama technike 
mis užkalti. Tylima, kad lietuviai, per tiek dešimčių metų, ’ nebyliai”- nepastebėjo, kad Toronto simpoziume .buvo pa-.) ^3^ ko!ūkių žem<iirbhi.
neturi nė vieno religinio laikraščio. Kodėl nesakoma, kad skleista probolševikinė propaganda. Atrodo, kad jo toĮis<, apsirūpinę atsarginėmis dalimis, 
jaunimas mokslo įstaigose indoktrinuojamas ateizmu, rašinys yra skirtas pridengti tas mintis, ten išsakytas Wrgiaįremontuoti traktorius pa- 

____ i girdėti. Neturi idealizmo. Jį naikina Kodėl jaunimui nepriminti, kad i r tuos šimtus tūkstančių prieniones jaunimui atlietuvinti. . ■ ^vąS^^^darbams.
asimiliacija, oportunizmas, vyresnės kartos pjautynės, lietuvių, nužudytų ir kiek tų nužudytų ir kurių kūnai be- A. Sviionis L

namas jaunimas aplankyti išplėštus Lietuvos muziejus, •If užbaigai savo siūlymus jaunimo atlietuvinimui,

pagandos centru. Kodėl neraginama pamatyti išniekintos Baigiant šias trumpas pastabas, tenka labai ąpgailes-

■_ ———-—- —r——'     ------------------------------ — -

J. šARAPNtCKAS
NEPAMIRŠKIME MūsV DIDVYRIŲ 

partizanų

Su K.Venskum pasikalbėjau,berašysiu smulk
menų, kodėl neatvyko vokiečių — rusų karui pra
sidėjus į numatytą slaptą vietą ir man teko vie
nam daryti sprendimus, susidarius tokiai pa
dėčiai. Dabar kap. P. Petrauskas ir “Tauras”, pri
tariant iš pirmos dienos vadovauja sukilimui, va
dovavo Raudonajai armijai, mėginusiai atsiimti 
Ylakių miestą ir jo nebekeiskime.Jei jis dėl svei
katos pats pareikš norą atsisakyti, tai tada jūs, 
Kazys Venckus, perimsi iš kap. P. Petrausko va
dovavimą.

Kap. P. Peti*mi'-kas turėjo vieną koją sun
kiai sužalotą ir sunko jam buvo-vaikščioti.

Parašyti šį ritinį apie K. Venckų buvau ap
siėmęs praeitais metais, lankantis Cbivagoje.Bet, 
taip išėjo, kad dėl įvairių priežasčių parašiau 
tik dabar.

Iš buvusių 1940-41 metų Ylakių valsčiaus po
grindžio veiklos vyriausios trejukės esu gyvas 
'■> Be to, šiame rašinyje fiėfei viskas ^surašy
ta, kaip vyrirusia slapta Ylakių valsčiuje treju
kė sugebėjo Si vo agentą įjungti į kompartiją ir 
hr- bina n Hidings pogrindžio -veiklai. ras 
nuopelnas tenka taurui.

■ g ■ w runa imi ■ p —e—

Bendrai, kas liečia Ylakių valsčiaus pogrin
džio veiklą 1940 — 1941 metais Sovietų Rusijai 
okupavus Lietuvą, kaipo vyriausiam slaptos po
grindžio trejukės pirmininkui K.Venckui skirtiu 
šį rašinį jo vardo pagerbimui, nes jis, Kazys 
Venckus, dirbo pavojingą darbą dažnai važiuo
damas į Mažeikius parsivežti naujų informaci
nių žinių

K-'zys Venckus antrą kartą Raudonajai ar
mijai okupavus Lietuvą, išvyko į mišką ir su ki
tais miško draugais sudarė partizanų būri ir tam 
būriui vadovauti buvo išrinktas Kazys Venckus. 
Kurį laiką buvo išsikasę Plikšelių miške bunkerį 
ii' vedė atkaklią kovą su komuristų stribais, lie
tuvių žudikais, kurie areštuodavo lietuvius trė
mimui į Sibirą vergų darbams iri t.t.

Į K. Venckaus partizanų būrį pasisekė ko
munistams infiltruoti savo agentą, kuris buvo iš 
pradžių suimtas, tardomas ir žiauriai sumuštas, 
kad pasakytų kokiam partizanų būriui priklauso.

Kadangi jis nepriklausė jokiam partizanų 
būriui, bet po žiaurių mušimų per tardymui pa
sižadėjo stengtis sumuštas patekti į koki parti
zanų būrį, nes( Ylakiuose veikė keli.

Pagaliau tas jaunas vyras Sumuštas, įtikino 
Kazį Venckų, kad jis noris priklausyti partizanų 
būriui ir bendromis jėgomis galėsiąs atsikeršyti 
komunistams už jo nekaltai per tardymus su
mušimą.

Kazys v enckus

K. VeYichūs patekėjo ir priėmė j savo vado
vaujamą būrį. TaxSnaujas įstojęs .'“partizanas”, 
kad ir tur^dfefftas am veitfti tnjšifašiišo žymes, pa
sisiūlė eiti į kžrtrtią maisto partizanams parūpin
ti. Taip ir jaftąjsė maisto parūpintojas.

Bedirbdamas tą darbą, sužinojo; kokie lietu-

nams. Kaip surinko daug medžiagos, painfor
mavo apie tai komunistus ir vieną dieną, kaip 
tas maisto aprūpintojas išėjo maisto parnešti, ne- 

. užilgo apsupo K. Venckaus vadovaujamą parti
zanų būrio bunkerį ir įvyko žiaurios kautynės.

Komunistų policija ir stribai buvo lengvais 
ir sunkiais ginklais ginkluoti ir turėdami neišse
kamas šovinių atsargas, partizanai to puolimo 
negalėjo atlaikyti.

K. Venckus su keliais partizanais prasiver
žė iš apsupimo. Tose kautynėse neturiu tikrų da
vinių, kiek žuvo partizanų, bet žinau, kad jose 
žuvo mano brolis Leonaš. Visi partizanai: vyrai 
ir moterys žuvę kautynėse, buvo nuvežti į Yla
kius ir suguldyti turgaūš aikštėje.

Po kelių dienų tie patys partizanai buvo 
nuvežti Mažeįkių turgaus aikštę. Kur jų palai
kai yra pakanti, niekas nežino. Per tas partizanų 
— stribų kautynes žuvo ir dvi partinės, ku
rias pažinojau, būdamas Lietam j?, bet jų pa- 

Ivardžių neminėsiu.. / '<'
I Po to K. Venckai  ̂partizanų maištininko 
' pabėgimo ii pai tizan0brio, įvyko žiaurios žu
dynės. - i i

•į (Bw|v®|n£iau) <
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Charles Stasntraitis

(312) 226-1344

® “Lietuvos Aidai”

Tek: 562-2727 arba 562-2728

GAIDAS - DAIMIDService 461-8200, Page 06058

DR. PAUL V. DARGIS, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

. WntehesUr Community kliniket ■ 

Modlcinoc dtrokrorim

IMS S. Manheim Ri, Wetfch^tu, HL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienonua

St. Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 

B WTIS stoties, 1110 AM banga.

it AZ ė BRAZDŽ1ONYTE 
Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

VAKARŲ VfiJAI
Moderniu® poezijos knyga. Kaina 6 dot Minkitl 
virbeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienoa, 1739 & Haisted St, Chicago, IL 60608 Futteral Home and Cremation Service

1729 S. Haisted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 
3921 West ward Street 

Valaades pagal tarimu

Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374

lų daugybę ri itarii 'di-a'u^jos dvi narės,
Laikę tarrt¥ės lyg kokią didžią t#i Eta-abet r Prudencija 

Rsdhtatats, Visi tarife i atsistojo-, 
tylos nun-jfe pagerbė mirusia-- 
natas, Įi vms btfVe sutrikta gėlėą,-
o šeimoms išreikšta giTi Užuojau
ta-

'NiYtaiinių raštinita"e Eugenija,

šventVi^ą.
Gyvendami vienybėj, dievai- 
čiaH’S Įtikę,
Kurie (Ictūgėl paminklų po miš
kus p Jikę...

lygini šerius ąžuolv-
.srtrovės ’ėgendofuis. Pa

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo Egos. Nee.hin.ir-

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

TeL: 585-2802

— Amerikos Lietvzų Pzliečiąj 
Pašalpos klubo susirinkim.as> 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 8 d.,! 
1 v. popiet Anelės Kojak sa^je,- 
4500 S. Talman Avė.

Nariai kviečiami dalyvauti.Bus- 
vaišes. Ben Jurėnas rast z

OPTOMETRIST

INKSTŲ, PŪSL15 IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
3656 West 63rd Street 

Valandos: antrad. 1—i popiet,

Chicagos Lietuvių Našlių Naš 
Būkių ir Pavieniu. Dialrgiškc 
Klubo susirinkmas įvyks penk.-. 
tadieni rugsėjo 13 dieną. Anelės 
Kojak s&lėje, 4500 Sb. Talm.uš 
Avė., pradžia 1:00 Vai po pietų.* 
Kviečia visus narius atsilankyti.* 
nes turime daug reikalų aptarti..

Po susirinkimo bus vaišės-

kp’^siį. ir -kaip jdos mylėjo:’ 

irilškas lietuvį, kaip tik-.
. t'^^ėjęš, \ j
Į Taųr v7sa3bš ratai nęs, vis'adošj

taylęjęs... _, . j

Kai atėjo tankios dienos i-rj 
indas, žmonės tada, ėjo į mišką' 
■au maiėtą ieškoti ir pradėjo miš • 

naškiūri:'

Broliuk:ii,. ginkitės .nuo bado!
.Palaiuiffita .toj ranka, kur kir-

. v j išradoT “j . ...

Nors ' dau'gtmaa . žmonių jau j 
.mfe.sttfcfše gyvena, jie vištaeki 
miškus-tayti ir jų pariiigsta. :

N’oi-s jau Uafear lietuvis pli-j 
. kuos | jotuos giiii-šta,

'•Ofise 'tsloforus: /76-2S8Q,
Ktcnendios 443-554$

Florida

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

praeito susirinkimo, h- kitos už
rašus. viskas būVc priimta^ ". ..

Buvo praneštą, .kad serga Je 
pfe tSifristSn, Aūha Cahdax ir 
:$tella Cįvepdlidffis. Jonis palftikė 
,fa gfė:* ./j.

Ptrrfiriunkąš L. V^^:liaVas .ĮSra- 
t/ešė. kavl rirvaBdėčiū draūeiia

— Ifėįros, fttgiuūčfo ta ftigkejo 
frten , palinkėjo visiems iarifiin- 
gų atoVO^ū. Po atostogų susinu-

Pb tarirfftfefcto brivo Viri ska
biai pavrišitai-, %ft?Vo rifdąfeuota

•Niūri naktis tart dengia Tavč
' veidą,
Tti taip tčE, nors — ka^> šir
dis — a t Ai..-. ■
Nurita karikas... Laisvės saldė
f eMos:
NyLu. trtrtta, gritridiriės ta

neberimsta.,;. .. ' -

- Kai Swifenieji užėmė Lietuvą, 
. re pri'tejc; naikinti mišku';, par

davinėti medžius, ir uždraudė
įmonėms grybairti, udgatlti. Ir. Mlrife...

>a Baranauskas'prily'giba ririško- 
.simaikiniiiaą su Lietuvos piriės

>auda šilelio- likimas — tai vi-1
o’s Lietuvos dalia:

Mat "'of pati gėlybė, kur miš
kus s:igra.itžė,
Šird; aūšią apgriuvo... ir gies 
mę nulaužė. _

Tiifetite Pe^ičį/iaite, 3 kl.

Bet bus dienai Sugrius vergi
jos uolos!
Aidės padangė džiugesio ai
dais,
Pakilsi Tu, šiandien skaudžiai 
parpuolus, 1
Kai Tavo sūnūs laisvės žygiu 
eis! .1

Žygiūoštm j švintantį rytb-:

■ -Skambės laukai nuo perga- • 
lėfe dairios!

tau artojų., 
t?i^it TjfisVės sa'ūTė Tavyje 
'diėffosl .

P. Babickas

E&mo Tfeldfrtiės

Šiemet per vąšario mėnesį 
171-noje nelaimėje žuvo 28 ir

pėsčiųjų kaltės buvo 92 'erinio 
nelaimės (34 dėl neblaiviu-), kt- 
mpWfttt žnvo 17 žmonių ir 76- 
sužaloti. Dauguma pėsčiųjų išejb' 
j važiuojamąją dali, ėjo už miešta 
tyje dešine kelio puse tamsiū 
paros metu, b kiti net buvo iii-’ 
Virtę, važiuojamojo kelio dalyje.

Vaikų žiivusių nebuvo, tačiau 
sužeista 18.

Ėiis žirklių 
Ne visada parduotuvėse

:¥>a gauti žirklių; Šiemet žirklės ' 
•gaminti pradėjo Kapsuko maisto t 
pramonės automatų gamykla ir į 

_ .___ , Druskininkų meno dirbimų irto
Tu pataferkta. našlaitė ka-nė. Netrukus šis dirbinys pasirb. 
line

Negynėm-Tavęs kaip protė
viai, cd, nė!.
Niūri naktis... Nėaūšta lauk

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMI TA G* E AVENUE 
Tel. 927-1741 - 1742

4330-34 SO. CALiniRNIA AVENUE 
Telefonas 523 9440

MODERNIŠKOS AIR-CONDUKINED KOPLYČIOS

i

sustrūpitamės

1

I I

i

/

-■

f

I

tėvas ir sūnus
Marquette funeral home

2533 W. 71 st Street
1410 So. 5C(h Avė., Cicero

. Telef. 476-2345

TRYS MOOERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AU TOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUkac

dys parduotuvėse.t

ani.

pu

Aikštės automobiliams pastatyti

1 
g

i

—

t
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5’treet — Tel. RE 7-1213

* Nature’s Remedy.

VYSKUPO ANTANO BARA
NAUSKO GIMIMO 150-SIOMS1 

METINĖMS

(Atkelta iš 2 psl.)

Ė tik junta dažniausiai, 
širdis neskaudžia.

Dabar poetui labai graudu, 
nes tą vską atsimena:

Dabar visą prapuolė... tik 
lauko pliko
Kėlios kreivos, iriskurdę 
šelytės liko...

3t. Petersburg, Fisu 33710 I Sėdėdamas tarp šito išnykti-< 
TeL (813) 321-4200 No šilo prisimena, kaip būdavę- 

"     1 1 ■ į-i ■ i 1 ] anksčio t’.. Prisimena senovės Lie-
... >. ................................... Į mvos miškus ir kokie buvo di 
MOVING į J -lieji miškai ir ąžuolynai.

Nuo Puntuko lig Šlavei ąžtioApdraustas parkraurfymM 
B ]vairię atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 

Tel 376-1882 ar 376-5996 

i" ■    —

z,- - HHV ' ............................ ......... m

PERKRAUSTYMAl

-

— Piltu apdrtvdt 
±EMA KAINA 

Priimam Master Chargt 
fa- VISA korteles.

R. iEfttNAA Tol. 925-8063

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ftlMOS VALANDOS 

šeštadieniais ir sekmadieniais

Stoties WOPA - 1490 AM 
liMuliuui»mo* S mū«ę s,udlj** I

Marquette Parko.

Vapėto — Aldona DauktM

715.9.So. Maplewood Ave.

Suvalkiečių Iiraugįja
Chicpgos Lietuviu Suvalkiečiu 

Draugias pusmėtinis narių susi- 
linkirrąs įvyko birželio;28 dieną, 
Anelės flojak salėje.’ -Pirminin- 

’kas Leonas Va-iliavas^ątidarc su- 
‘ iririkimą ir pasveikino narius, 
'k u: fu ijV.vo sūshinkę Jūbai daug. 
Ii pV&uešė liūdūą žini«, kad itti-

1424 South 50th Avenue
Cicero. III. 60650 

TėV. 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

JAV R. Lietuvių Bendruomenės Tarybos Nariui

I Nuo 1914 metų | III■ VUDTsANT) FEDERAL SAV- Q 
JlNGS aptarnauja taupvmn
■ namu paskolų reikalu^ visos 3
■ mūsų apylinkes. įį
■ Jums už mums narodvta na
■ sitikėjima. Mes Porėtom bū
■ ti Jums naudingi ir atmtv'ir

S Sąskaitos *pdr*«sto^ S
iki šioo,m

III
MIDLAND 1

federal I
2657 W. 69th STREET Ef

Chicago, IL 
Tek 915-7400

SAVINGS I
A Nt L&A'v AStaČiAlfOH K.

K 8129 SO. HARLEM AVE
Bridgeview, IL 60455 M

tM. SV839»0 ||

diNwi ąvcMrt ■Il 1
cmCA'č-D, YL 6AX37

A. A» JONUI BALčteNtft

amžinyben iškeliavus, ok. Lietuvoje likūsiūš ŽYftčynĮ 
Stasę, sūnų Augustiną su šeima, Kažę ir
Zttraną bfej jų Šeimas; brolius .— Venrcureloje Mo- 
tfejį ir jD seimfc, Chicagoje Antaną su 5ėhna, švo- 
gerką Gerdą bei jos šeimą ir kitus artimuosius šioje 
liūdnoje Valarrctoje nuoširdžiai užjaučia.

R. LIETUVIU BENDRUOMENE

TAVO ŽODIS YRA TIESA 
i6n* 17:17

LR PAŽINSITE TIES^, O TIESA IŠLAISVINS JUS

<Jbr®8 8.3 z

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
I.ACKAWICZ

Lai*' ' i u Direktoriai

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
I'd. 974-4410

— ■ -—- — ._

VAS AITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

T&f. 77MM5
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois

'J

Telefonas — 652-100 3 < r

SV. RASTO 
NAUJASIS TESTAMENTAS 

IR PSALMAI
LEIDINYS lie* 
KIETAIS PLa! 
praktiško i

KAINA $3.< '

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 321, 

Oak Law< UL 60454
~i film iliini ill:111 u " 111iiūūii it i n n 11 it it rtrt ft irtdiw’M hWthimn



Lacicvai.. Raudonieji naciai su
pa Ameriką ir reikia visiems Ku- 
dcti

rudieji ik raudonieji 21 du mažesnes

rovės. Lankymas nemokamas.

it-iun-
mel t-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS neRMTMAwt> 
U £D£AIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUIMAII. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J;

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS K A ZA NAŪSKAS, Prezidentas • •

£212 W. Cermak Road Chicago, IH. TeL M7-7J43

ų Lietuviu tauta (kaio ;r kiti p r 
baltiečiai) buvo pavergta Stalino 
įsakymų 2940 VI 15 d., 
ęiant Raudonąją Armiją
$ngu pretekstu. Su tanku, arti- 

¥ Ifcrijos ir aviacijos daliniais at
vyko is Maskvos NKVD daliniai 
ir civilinės valdžios tūkstančiai 
pareigūnų. J;e visi prade’o “tvar 

į;kytiw lietuvių tautą: pilni kalė) i- 
iinai buvo prikimšti lietuvių. Pr i
sidėjo gaudyihat, šaudymai ir iš
trėmimai. Labai liūdna kad prie 

darbų prisidėjo ir dalis lietu-, 
-aių komunistų. Tačiau tragiška, 
’’kad didžiausiais komunistų ru-ų 
talkininkais pasirodė žydai ko- 
fūunistai ?r jų simpatikai.
,- Nuo Gedimine laiku žydai Lie
tuvoje buvo radę ramu prieglob- 
bstį. Kituose Europos kraštuose 
kilus persekiojimams, žydai at
vykdavo į Lietuvą kaip į savo 
Barnus.

R Mažutis

trumpai
UAL IfTATi PO t >AL| *1AL MTATS PO* 1AL*

Taip žydai per 706 metų 
miąi gyveno Lietuvoje, viri 
to, galėjo turėti pelningus '

ra- 
dir-

vers- 
lųs, turėjo ir net savo švietimo 
bei kultūros autonomiją. Per tą 
700 metų laikotarpi neatrodo 
kad lietuviai būtų rengę masi
nius “pogromus“ ar žydu žudy
nes. Gal vieną kitą kaimo ber 
jiai ir buvo apmušę, bet tai ne- 
•įpilyginama su kituose kraštuose 
mykusiai incidentais). Tad kyla* 
klausimas, kodėl Lietuvos žydai 
T940-1941 m. tapo okupantų — 
^Sovietų Sąjungos talkininkais, 
irfimant iš lietuviu nuosavybės, 
r
>

turtą, a ešiucse. NKVD tardy
muose ir kituose bjauriuose dar
buose9 Kodėl už gerą atsimokė- !
;c blogu? Ypač buvo skaudu žiu-1 

i reti ii klausytis faktų apie 1S41 t
VI 14 - 18 d.d. lietuviu trėmi-' 
mus — deportacijas j Sibirą. Vi-[ 
soje Lietuvoje daugiauriai žydai!
— kompartijos, prof-?jungų na-j — Čiurlionio Galerija, Ina., 
riai — talkininkavo, sudarant tie-’ 4038 Archer Avė., atnaujinta, 
portim amų lietuvių sąrašu*. I perd;ižytos siepos. kiti pataisy-

Per vtzjmus, keliasdešimt iš mui, duoda naują vaizdą. Pa dar 
SSSR atvykusiu sunkvežimių su bo dienos šventės, bus iškabinti 
palydovais NKVD pareigūnais, i paveikslai publikai lankyti. Šj ru- 
kiekviename Lietuvos miestely- denj mirusiųjų dailininkų priri
ję. mieste, kaime jau turėjo ir j iriirimui bus surengta jų darbų 
vietinius palydovus, daugiausiai paroda. Galerija atdara kasdien, 
žydus, šie nurodinėjo šoferiams, išskynus sekmadienį ir trečiadie- 
išvežh.mųjų pavardes, adresus | ui greta Midland Federal Bend- 
(pagal sąrašus) ir vežiamųjų ta
patybę.

Buvo žinių, kad dalis turtuo
lių žydų buvo areštuoti ir išvežti 
Sibiran. (Net ir Izraelio buv. 
min. p-kas Begin yra buvęs Vil
niaus kalėjime ir. vėliau buvęs

| deportuotas j Sibirą, kaip jis ra
šo savo atsiminimuose). Iš de
portuotų Sibiran lietuvių nuo ba 
do ir šalčio mirė apie 90%. Nėra 
nustatyta, kiek dar gyvena iš 
išlikusiųjų. Keletas buvusių Si
bire tremtinių yra Kanadoje ir 
JAV. Graudu klausyti ir skai
tyti E. Juliutės, J. Kreivėno, B 
Armonienės, ir kitų tremtinių 
atsiminimus.

Žydai sugebėjo apie nacių hit
lerininkų vykdytą holokaustą 

r skelbti pakartotinai visam pasau
liui.

Atėjo, kad ir. vėlai, laikas skelb
ti ir apie Kremliaus vykdytus 
ir tebevykdomus., holokaustus. 
Juk visi tautžudžiai turi būti- 
smerkiami ne vien naciai —hit
lerininkai. Lietuvių tauta nėra 
nieko blogo padariusi pasauliui; 
gi Kremlius pasiryžęs sunaikin
ti ir kitas mažas tautas. Kodėl 
Vakaru pasaulis neruošia Krem- • 
liui Niurenbergo Teismo? Ar lau
kiama tylėjimu, kol Baltuose 
Ritmuose nebesėdės Reaganai, 
bet Stalinai, Andropovai ar Gor-

- — ------- ---------------- 1 ■ -- ------ r 1

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

Darbas; garantuotaa.

4612 S. Paulina St. 
(Town of Lakt) 

ir iš vidaus.

Skambinti Y A 7-9107

į ’į

— JAV R. LB Cicero Apyiin- 
linkės Valdyba įjungia Tautos 
Šventės minėjimą š. m. rugsėjo 
mėn. 15 diena 11:15 vai rvto. 
Šv. Antano parapijos salėj, 4500 
C t. ir 15 St. kampas, Cicero Hf.

Valdyba

—SLA 134-toj Moterų Kuopos 
susirinkimas Įvyks ketvirtadie
nį, rugsėjo 12 d., 12:00 v. Great 
American Savings patalpose, 
6201 S. Western Ave., Chicagqj, 
Visos narės kviečiamos daly
vauti. Valdyba

PRAGARO KORIDORIAIS ;
II DALIS .; *

“Ypa kelias* kuris rodosi žmb-' 
.giri teisingas, bet galų gale jis 
nuveda j mirtį” Patarlių 14:12; 
z Maloniai kviečiame visus pa-!

' ____ į
‘ ....... ~ ' T i

.Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
g| Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės j Lietuvių .

American Travel Service Bureau ;
>727'8.Westora Ąve, Chicago, Hl. 60643

Telef. 312 238-t787.... : :

& (erdaea), viešbučiu rr automobilių nuomavimoM j^^^^’drau^w; Oiwdziiojame keliones į Į^tuvft 
^i^^Žkvietimus giminiu apsilankymui Amerikoj* ir teikiame W«- 

lėktuvais, tik reima

SIŲSKITEPINIGUS 
Į LIETUVĄ- 

: ; ; 1 RUBLIS 
y~-y.-si.85

• (įskaitant perlaidą ir ap- 
. v:, a-. .': draudą) ' j

Mažiausioji perlaida 30 rub-; 
lių.Persnmtimas paremtas da
bartine tarptautine pinigų; 
keitimo suma; įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitas, kurioj 
įvyks prieš pinigų įteikimą: 
Oficialūs persiĄntžmas. 15 

; . Visi.mokesčiai pilnai garank 
,duoti;; Jūs Įgausite pąkyitąv^t 
. mą. Jis’ teisėtas" ir apdraustą

’ G R AMERC Y

Shipping'Ific.
744 Broad St.

Newark, N. J. 07102
Ėst. 1947

'->i

ĮSIVAIZDUOJAME KAIP UŽ
TIKRINTUS ŠIUOS GERUS 
DALYKUS:

1. MŪSŲ REGĖJIMĄ,
2. MŪSŲ KLAUSĄ,
3. MŪSŲ PAJĖGUMĄ

VAIKŠČIOTI.
Šiandien, vartojant ambulatorinę kojų operaciją, labai mažu įpio- 

vim|U, dauguma kojų problemų gali būti pataisytos gydytojo 
įstaigoje. Gydymas daromas be skausmo ar nepatogumų ir 
daugumoj atvejų nepraleidžiant dienos mokykloj ar darbe;

DR. PAUL NADZIKEWYCZ ‘
DR. SEVERKO IIRYWNAK

ŠEŠIAKAMPĖ KOJŲ KLINIKA 
495« W. IRVING PARK RD. 

Chicago, Illinois 60641 ’ 
Reikia is anksto susitarti — 685-8400

ŠIE NEPATOGUMAI GALI BŪTI PATAISYTI GYDYTOJO ĮSTAIGOJ:

• Skausmingi užpenčiai
• Suartritėjusios kojos
• Sportininkų žaizdos
• Vaikų kojų bėdos

Kojas drdžptrščio iškrypimas 
Geltoni, stori nagai
Kieti kojų pirštai 
Nuotrynos kojos viršuje. 
Jaugę nagai

Alawti šk« radijo programos pavefgtoj ĮJettlVOj
Ne švais'yti, a taupyti

“Tie.-c e’’ V. Armalis rašė: 
"Vilniaus ‘‘Kiemelio” restorano.

lankytojai gardžiavosi komplek-
1 .-inių Dietų desertu — duonos ki-

8 45 vai. vakare banga 1456 AM • 
per “Lietuvos Aidus’’.

■Sekmadienį: 9 vai. ryto išgir
site “Gerąją Naujieną Lietu-j 
viams” radijo banga 1490 AM 1 
per Sophie Barčus.

Msilėnekite parašyti mums ir, sieliumi. tačiau jie nežinojo svar- 
pareitkalauti 10 Dievo Įsakymų; bi 
knygelės Prisiuntusiam iš či-' 
kagos ir apylinkių $1.00 —atsių
sime. Is kitų miestų, malonėki
te prisiųsti $2.0QAlūsų adresas 
P.O. Box 3215 Oak Lawn, 
6065-1. ' (Pr.)

ausio: kisielius buvo pagamii 
tas iš duonos likučių...

“Duona mes kasdien 
šviežią. Senais laikais 
tik karalių privilegija.

valgome 
tai buvo

Gerovė

BUTŲ NUOMAVIMAS 
U MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

e NOTARIATAM • VERTIMAI. - ;

fISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTMU ' 

f, BACEVIČIUS — BELL REALT1 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Avė; ~ 778-2233

’LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE. į

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

Povilas P Dargis, SLA prezi
dentas dalyvaus 6-t»s Apskri
ties Konfefehcioje s m

!

UI.,' pagimdė problemą. Išmetame 
' daug sužiedėjusios duonos, nes 1 

šviežios nebespėjame suvalgyti. 
Tačiau ir sužiedėjęs kriaukšlelis 
neturi dingti veltui-..

“Daug darome, kad niekais ne
virstų žemdirbio triūsas, tačiau 
to pasirodo maža: kai kurių spe
cialistu nuomone, mieste, kuria- *• I
me gyvena vidutiniškai 200 tūks 
tančiu-žmonių, kasdien i atlieku 
kibirą pakliūva 6 tonos duonos, i 
Jai išauginti reikia užsiėti 3 hek. j 
tarus lauko. Per metus tai suda- j 
ro daugiau kaip tūktantj. hekta
rų, kurie apsėdami ir nupjauna
mi vien padengti duonos nuoste-' 
litis... ' ,
. “Pakelti nukritusią žemėn duo
nos riekutę!’’ '■

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow.* 
Nebrangus. ; -> < / i/- J

. ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
TeL: 436-7878

GOVERNMENT HOMES
from $1 (U repair).

Also delinquent tax. property.
Call 1-805 - 687-6000 i 

Ext. GH. 9617, 
for informations. -

HELP WANTED — MALE-FEMALF 
Reikia Darbininku ir Darbininkię

rųgse-

—Ar Čia galima rūkyti?
— Ne, pane.

Tai
Ti

kam ta. peleninė, 
ms. kurie neklausia.

į^į

GOVERNMENT JOBS 
$16,559 — $50,553/year. 
Now Hiring. Your Area.

Call 1-805 - 687-6000
. į Ext R-9617 •?

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

i»rtu Chleagos miesto Mm 
Dirbu Ir užmiesčiuose, wall, 

yarantuotal £r HŽbungaL 
KLAUDIJUS PUMPUTI! " 

4514 S. Talman Ava, . ’Jj 
TaL 927-3559

DĖME s io
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobiile 
liability draudimas pensininkasn*. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 SL Ashland Avs. 

Chicago, III.
TeL 523-8775 arba 523-9191

Dengiame ir taisome visų ■A 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

I ARVYDAS KIELA
6557 S. Tqlman Avenue 

•Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-17171

M. ŠIMKUS
Notary Public •

INCOME TAX SERVICI

4259 S. Maplewood, Tai. 254-745E

-iškvietimai, pildomi pilietybės įr*-- 
, -jymgt ir; £tdkie hĮaržid;

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomina gydy
tojo, viauomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimui.

Or. A. G<Mea — MINTYS IR DARBAI, 259 psl^ liečia 190t 
metų JvyWua, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas b 
tusij-fijrinimą__________________________ __

Or. A J. Gusaen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais

Minkštais viršeliais, tflc

Or. X J. Gussen — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____

Galhna taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček| arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant SI peraiuntiroo išlaidoms.

|8.(M

14.01
13.00

F2.O

4

iį. rra. ■ v ' |
■iį|N>SENERAv

-j- ----h; Taiso qrO?^ė^tuvus, H

M

[R DŽIOVINIMO MAŠINAS 
BEI; KROSNIS.:

He.*rn an D e čky i
Tel. 585-6624

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

8247 S. Kedzie Avė.
(3120) 776-8700
—

u n

Miko Šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio kare. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave., Chicago, IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininke Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legal iškomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje. 
Knygos kaina — $3.95 (su pe^ 
siuntimu).

h !j>:;£ap<&s, -Agent -y 
W/iW.?Sh St
'Everg. Park, IR. -z' 

.60642 - 424-8654
’ ’tMMFrrRaX ■’

- - **

——........ . —
Advokatas

GINTARAS P. ČEPtNAS
Darbo valandoa: Kasdien:- sse

9 vaL ryto iki 8 vai vakaro. - 
fcštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 nL 4. ■

< b pagal susitarimą. ;
TeL 776-5162 į

W4> West 63rd Strwt

ADVOKATU draugija

Br V. BRIZGY8
Darbo valandor

■ r7t0 tki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal

4606 S. Kadzl* Av*.
Chicago, UI. 60621

Tek: 778-8000

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

. or 
Tnaminic-12® Tablets 

For Allergy Relief 
that s nothing to 

sneeze at.

C NK Dor «n LAąntortM, tXvWJon of 
^•ndox, Inc., Lincoln,

šeštad. Pirmad., Sat — Moil, September 7-9, 1935


