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LIETUVIAI POLITINIAI KALINIAI 
SOV. SĄJUNGOS LAGERIUOSE

Didžiųjų trėmimų minėjimo prietaisų skyr. programuotoja, 
akivaizdoje prisiminkime, kad 11978.V.30 suimta, apkaltinta 
dar ir dabar daugelį lietuvių po
litinių kalinių okupantas naujai 
areštavęs tebelaiko ar laikė ka
lėjimuose, koncentracijc's sto
vyklose. Ajnerikos Lietuvių Ta
ryba veda okupanto kalinamų 
lietuvių kartoteką ir iš jos čia 
skelbiame eilę pavardžių, kad 
visada prisimindami okupanto 
skriaudas, keltume pasaulyje 
balsą dėl kalinamų brolių išlais
vinimo. ;

1) Abraminas Vytas/ g. 1935
m., nuteistas 1955 m.^ bausmė 
25 m., kalinamas Mordovijos 
kdne. stov. 385/19. ; \ Į

2) Astrauskas Antanas, kalin
tas Mordovijos konr. stov.,; 1974 
mėtais pasirašęs bendrą pareiš
kimą Tautybių Sovietui.

3) Babičas Vaclovas, sūnus 
Mato, gimęs 1917 m. Darbutų 
k., Raseinių raj., buvęs apylin
kės . partizanų . grupės vadas, 
1945 m. pasįtraukęs dirbo Rad-

- vilįškio į ra jr Poeūnų-^aryfešnia- 
nie ūkyje arklininku. Suimtas, 
tardymų parodymai iš 1963.II.4 
paskelbti bolš. spaudoje.

4) Bagdonas Povilas, g. 1917 
m., nusteistas<1957 įn., bausmė

“25" mi, ^končęntraci-
josi stov. 17. *.i;. .

5) Baltrūnas Antanas, g. 1907 
m./ buvęs policininkas, Papilė, 
Šiaulių aps., 1967.XI44-17 nu
teistas 13 m., kalinarųas Mordo
vijos bonc. stov. 19.

6) Baranadskas Stasys (pagal 
Eltą —4980 m. Nr. į 217 psl.
— Kazys), už partizaninę veik
lą 1971 m. nut 10 m., kalina
mas Permės' srit., Kučino kone. 
stov. 389/36.

7) Beranskis Kazys, g. 1917
m., nut. 1969 m., bausmė 15 m., 
kalinamas Mordovijos koncent- 

-jacijos-stov. Į 9. - -----------------
8) Biržys Povilas, g. 1901 m., 

nut. 1959 jn., bausmė 25 m., ka
linamas Mordovijos koncentraci
jos stov. 19.

9) Buknys Kostas, kalintas 
kone. stov. Rusijoje.

10) Burbulas (Bubulas?) Ste
pas, kalintas koncentracijos sto
vykloje Rusijoje.

11) Burbulis Antanas, m. 1917 
m., nut. 1969 m., bausmė 15 m., 
kalinamas Mordovijos konccnt-

antitarybinės literatūros platini
mu ir šantažavimu, 1978.XI.17 
nuteista 4 m.

(Bus daugiau)
(ALT Informacija)

V AK. VOKIETIJA BOIKOTUOS 
OLIMPIADĄ MASKVOJE

DUESSELDORF. — Ketvirta
dienį Vakarų Vokietijos Olim
pinis komitetas po karštų ir jau
dinančių debatų, užsitęsusių ke
turias valandas, 59:40 balsų dau
guma nutarė boikotuoti olimpia
dą Maskvoje. Nutarimas laiko
mas reikšmingu, sutvirtinančiu 
boikotuotojų gretas.

Iki:šiol 44 valstybės pareiškė 
opoziiją olimpiniams žaidimams 
Maskvoje, bet tik 22 valstybių 
Olimpiniai komitetai pritarė tai 
pozicijai ir nutarė nedalyvauti. 
Iš NATO valstybių tuo tarpu tik 
V. Vokietija, Norvegija ir Kana
da pilnaŲįsipareigojo boikotuo- 
ti, 'Anglija, Prancūzija, Graiki
ja ir Danija dalyvaus žaidinėse, 
liko neapsisprendusios — Belgi
ja, Islandija, Italija, Liuksem
burgas, > Olandija, Portugalija 
(jos Olimpinis komitetas'prita
ria pasiūlymtn:.važiuoti)^Tr^iEĘgf 
kija.7 \ -/V

V. Vokietijos Olimpinio komi
teto -pirmininkas. Willi Daume 
pareiškė viltį, kad iki olimpinių 
žaidimų Sovietų'. Sąjunga ‘ iš
trauks savo kariuomenę iš Af
ganistano-. .

I

. Naftos versmės yra pačios brangiausios pasaulyje. 
Specialistai ieško naftos Pacifiko salose ir žemynų 

pakraščiuose. Re naftos sulėtėja visa pramonė 
ir didėja nedarbas.
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racijos stov. 19.
12) Dapšienė Zinaida, Vilnius, 

eksperimentinio metalo staklių-

bą su komunistiniais kraštais, 
Vakarų valstybėms pradėjus 
ekonominį boikotą.

PLANUOJA TEISTI 
ĮKAITUS

TEHERANAS. — Radijo pra
nešimu, nenustatytas skaičius, 
įkaitų iš Teherano nuvežti į Ha- 
madamo miestą vakarų Irane. 
-Jie-bus “paruošti leisnrai~už4iri^ 
pinėjimą”. Tij teismų labiausiai 
nori laikanti įkaitus kairiųjų 
grupė ir Islamo partija, domi
nuojanti dabar išrinktame par
lamente.

Tuo tarpu Irane išryškėjo 
šie dalykai:

• Islamo partijos religinių ra
dikalų grupė savo biuletenyje 
pakaltino armiją, kad jos vadai, 
atrodo, ruošia perversmą, tačiau 
prez. Bani Sadr tai paneigė^___

• Mula Ruhollaih Chomeini pa
kaltino radijo ir televizijos va-1 
doyybę, kad ji tebetoleruoja pro
gramas, vedančias į korupciją.

• Revoliucinė Taryba patvir
tino naują prekybos su Sovietų

PIETŲ KORĖJIEČIAMS JAU ĮGRISO 
DIKTATŪRINIS KARO STOVIS

DEMONSTRANTŲ SKAIČIAI DIDĖJA IR TAMPA ATVIRU 
MAIŠTU PRIEŠ DIKTATŪRINĘ VALDŽIĄ 

SEULAS, P. Korėja. — Ket
virtadienį pietų korėjiečiai vėl 
demonstravo sostinės gatvėse, 
reikalaudami valdžią panaikinti 
karo stovį ir pagreitinti demo
kratijos procesą. Prieš tris die-

Pietų Korėjos premjeras Shin 
Hyon Hwack išleido atsišauki
mą, ragindamas demonstrantus 
atsisakyti nuo agresyvios akci-

KALENDORSLIS

Gegužės 17: Bazilė, Paskalis, 
Gaila, Valmantas.-

Gegužės 18: Julita, Jonas 
pop., Rytė, Būklė, Erdvilis, Su
gaudas.

Gegužės 19: Prudencija, Ivas, 
Taura, Gilvonas, Dauginas.

Saulė teka 5:29, leidžiasi 8:05.

Oras debesuotas, lis.

- PREKĖS GRAŽIOS, BET NIEKAS 
JŲ NEPERKA, - PASAKĖ MUSKIE

PAKISTANAS NENORI KALBĖTI, KOL SOVIETŲ KAR 
JĖGOS NEIŠMARŠAVO Iš AFGANISTANO

turi 
rei-

Edmund S. Muskie

CARTERIUI RŪPI RINKIMINĖ
KOVA SU R. REAGAN U

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris :jau žino, kad 
jis turės Demokratų partijos at
stovų daugumą pirininiuose rin
kimuose. gaus nominaciją ir tu
rės ruoštis kovai su respubliko
nų partijos kandidatu Reagan.

Sen. Kennedy vis dar nori vie
šų debatų su prez. Carteriu, bet 

j prezidentas nenori bereikalin
gai leisti laiko su pralaimėjusiu 
kandidatu. Prezidentas 
spręsti svarbius valstybės
kalus, jam visai nesvarbu gin
čytis su pirminius rinkinius pra-

1 kišusiu kandidatu. Prezidentas 
J siekė senatorių Kennedy įtraukti 
’į kampaniją prieš Reaganą, bet
Kennedy atsisakė.

Prez. Carteris jau tarėsi su 
artimaisiais, kurį klausimą skai- 
tyti svarbiausiu. Jis žino, kadi1 
krašto ūkio reikalai neina taip,!, 
kaip turėtų. Jam pataria kreip-

• ti dėmesį į užsienio politikos 
reikalus. Pozicija su Maskva už
imta gera. Jis mano, kad ir Ira- įvargintas šiaurės Atlanto Sa
no klausimas bus išspręstas.

VIENA, Austrija. JAV 
Valstybių sekretorius E. Muskie,

..CARTERIS J^^AUDĖ 
TV^TIKU^EčIŪS

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris įsakė neįsi
leisti daugiau kubiečiu, netu- 
rine±ų-An:erikos—j>areigūrrų-į|r;tTi 
žymėjimo^ išduoto Havanoje. 
Visi laivai, kurie buvo Havanoje I ,
... . . - v • • < • ■ įganistano valdžiospo to, kai specialioje įstaigoje 
Šveicarijos ambasadoje buvę 
amerikiečiai grįžo, neturėjo tei
sės Įvažiuoti į Key West.

Pakraščių sargybos laivai su
stabdė dar 19 mažus laivelius; 
vežusius tremtinius iš Kubos.

Vis vien ketvirtadienį Ameri- 
jkon atvežti 4,733 kubiečiai. Da
lis jų planuoja išvykti į Pietų 
Amerikos valstybes. Atplauku
sieji gavo pailsėti ir pavalgyti. ■ 
Mažiems laiveliams teko net dvi j 
dienas plaukti. Į

SPIRO AGNEW NORI 
KANDIDATUOTI

NEW YORK, N.Y. — S 
Agnew, buvęs JAV vicep 
(lentas, už kyšių ėmimą b 
nuteistas ir pavarytas iš 
prezidento pareigų, ketvirti 
nį susitiko su Ronald Reag: 
gana ilgai kalbėjosi apie 
jaučią rinkiminę kampa 
Prieš pusseplintų metų jis 
darė didelių nemalonumų 
metu buvusiam prezidentu 
Nixcnui.

jungos užsienio reikalų konfe
rencijos, atskrido j Vieną ir-tuo-j 
jau buvo nuvežtas į oficialų 
Austrijos neutralumo 25 melų 
sukakties minėjimą. Sekretorius 
turėjo klausyti Austrijos prezi
dento ir viceprezidento kalpų.

Vienos aerodrome sekretorių 
sutiko Austrijos korespondentai 
ir pradėjo jo klausinėti apie Af- 

pasiūlymą 
Sovietų karo jėgoms išsikraus- ’ 

tyti iš Afganistano. _________
vyriausybė tai pasiūlė Iranui ir 
Pakistanui. Daugelis europiečių 
ir amerikiečių dar nieko apie;r- .- 
tai negirdėjo, bet sekretorius j'\r’Sht

Televizijos atstovas užkl 
Spiro Agnew, ką istorija ap 
galvosianti. Jis atsakė:

— Negali žinoti. Kalifor 
reikalingas geras gubernato

Gyva žurnalistė Barbara 5 
terš tuojau užklausė Agnew 
jis galvoja apie Įsitraukiu 
politiką.

— Keisti dalykai pasitaiki 
jai atsakė Agnew. — Aš ne 
joju apie lai, bet aš galvoju, 
tokia galimybė yra reali...

GROBIKAS PASIDAVĖ 

Biskajos įlankos saloje, F 
doje, James Thomas Wright 

B. Karmalo,grobė ir reikalavc
' nuvežti j Cape Town, Pietų 
rikoje. Po astuonių valandų 
rybų su Miami FBI pareigi 

pasidavė. Išlaisvi: 
Muskie buvo gana gerai infer-P z nietų įkaitas Scdtt Andei 
muotas. Jis tuojau laikraštinin
kams pasakė, kad čia yra dabar
tinio Afganistano prezidento B. 
Karmalo propagandinis pokštas. 
Jis turėtų tartis su Sovietų val
džia, o ne su kitomis valstybė- 
-misT-k-ttrios -į Af-g^rmstana nėra i. .jsiverzusios.

Praeitą šeštadienį Islamabad^ 
prasidėjo pasitarimas su atvy- 

į ikusiu Afganistano prezidento 
(Karmalo įgaliotu žmogumi. Jis 
pasiūlė Pakistano vyriausybei! mu ir įsitikino, kad sekreto 
susitarti su Afganistano vyrsau-jvra gerai informuotas apie k 

1 Wko/ sutarus punktą,»S.' ' | tpolilikos ži"Ss,’tas-
| Prezidentas Sadatas prieš lriS?.,daus realus, o tada bus ga-l Sekretorius tuojau buvo 
dienas pareiškė, kad Egiptas.h.ma jegss(kviestas į oficialų
nesiūs atstovu į Washingtona ,sslkekl :s Afganistano. I akis- neutralumo 25 metų sukak

—  ----------------------------------- ♦ tano—vyriausybės atstovas iš -
kla use at važi a v u si o a f ga n is t a - 
niečio ir jam pasakė, kad Pakis
tano karių nėra Afganistane ir 
Pakistanas nesirengia jų ten 

■siųsti, tuo tarpu i Pakistane 
atbėgęs visas milijonas afganis- Jėje 
tanieėių, pabėgusių nuo Sovietų

į karo jėgų. Pakistanas nesirengia 
j tartis su dabartine Kabulo vy- 
‘ riausybe apie rusų išbraukimą 
;is Afganistano. Pakistano vy- 
1 riausybė tarsis su Afganistano 
vyriausybe, kai Sovietų karo jė-

. gų nebus Afgan’stane.
j Kaip matėme, Pakistanas nc- 
,nori tartis su B. Karmalo pa-

— Nacionalinė Aeronautikos ; siųstu atstovu į Ishunabada, o

NESUSITARIA DĖL 
JERUZALĖS

KAIRAS, Egiptas. — Egipto
jos ir pažadėjo visuotinius ir ’premjeras Anwar Sadat labai 

_ r__________ _ . ..... .... (laisvus i'inkinius pravesti sekau- pasipiktinęs dabartine Izraelio 
nas pradėtos studentų demonst-1 čių metų pradžioje. Studentų bei vyriausvbe, pasiryžusią trukdyti 
racijos kasdien didėja. Trečia- Į demonstracijų vadai atšaukė vi- j paskutiniems Izraelio ir Egipto, 
dienio demonstracijose dalyvavo 
apie 30,000 asmenų, gi ketvir
tadienį demonstrantų skaičius 
pakilo iki 100,000. Demonstran-
tai mėtė akmenis ir bonkas į po- 
licininkus, taip pat apvertė ke
liolika policijos mašinų. Viena
me keleiviniame autobuse žuvo 
vienas policininkas, kiti nuosto
liai bei areštuotų skaičius dar

Sąjunga protokolą plėsti preky- nePaskeIbta.

— Amerikos laivų ir laivelių 
kapitonai bus baudžiami $5.000 
bauda ir pasodinti į kalėjimą, 
jeigu jie dar kartą plauks į Ku- grįš iš Kuveito, 
bą jaunų vyrų ir moterų vežti 
Amerikon.

Karo stovis buvo įvestas prieš 
šešis mėnesius po atentato prieš 
prezidentą Park Cluing Hec. Jį 
įvedė naujasis prezidentas Choi 
Kyu Hali, pažadėjęs pravesti 
rinkimus ir įvesti demokratinę 
tvarką, šiandien, šeštadienį, jis

Demonstracijų metu padidėjo 
pasienio su šiaurės Korėja inci
dentai. Ketvirtadienį šiaurės ko
rėjiečių patrulis vėl pažeidė sie- 

košės dėl Afganistano, dabar ną. .Jungtinių Tautų pasienio
■ Sovietų politikai, prisivirę

visoje Pietų Korėjoje.

DRAUGIŠKI DANIJOS
RYŠIAI SU S. ARABIJA ipaskutiniems taikos sutarties 

_ . , ,v, , . , ’klausimams aptarti. Jau kelis,
Damjos valdžia sudarė drau- kartug buvo kalbė|a ka(J vifiiVS 

giškumo sutartį su Saudi Ara-, b]emas turės spręsti suvažia-| 
biją ir pažadėjo nediskredituoh alslOvai, tuo tarpu Izrae-1
Saudi Arabijos, kuri savo ruožtu Ho r!anienlas Siomis dienomis j 
pažadėjo Danijai reguliariai pn- r 
statyti naftą bei jos produktus. 
Danija per metus perka tris mi
lijonus tonų naftos. Saudi Ara-; 
bi pritaikė kai kurioms valsty-1 
bėms sankcijas už rodymą filmo 
“Princesės mirtis”.

NAU.IAS JUGOSLAVIJOS 
PREZIDENTAS

priėmė nutarimą, kuris Jeruza
lę, galima sakyti, padarė Izrae
lio sostine. Matomai, izraelitai 
manė, kad taip elgdamiesi jau 
nereikės derybo'se apie tai dis- 

jkutuoti, nes klausimas jau “iš- 
[ spręstas”. Sadatas sako, kad iz
raelitai neturi jokios teisės vie-P- 
našališkai spręsti Jeruzalės Ii 
kimo.

Irano vyriausybė atsisakė ka 
tis su dabartinės Afganist 
vyriausybės atstovu. Toks 
siūlymas atšaukti Sovietų l 
jėgas iš Afganistano yra nei 
tas dalykas, — baigė sekr 
rius Muskie.

Iš atvykusio sekretoriaus 1 
raštininkai patyrė daug na 
žinių apie Sovietų propagan 
priemones Afganistano kla

oficialų Austr

minėjimą. Sekr. Muskie pat 
tiesiai į Austrijos viceprezide 
Fritz Bock labai nuobodžią 
skaitą. Kai kalbą pradėjo Ai 

į rijos prezidentas, tai sekreto: 
? .vr;l Muskie, sėdėdamas pirmoje

67 metų Cvijetin Mijatovič
ketvirtadienį paskelbtas kolek- ■ jr Erdvių Administracija - jūs, — pažymėjo laikraštinin- 
lyvinės tarybos pirmininku ir NASA — praneša, kad dar prieš kams sekr. E. Muskie, norite 
Jugoslavijos prezidentu. Dc\y-11986 molus bus gaunama iš sau-1 patirti, ką JAV mano apie pa-

siūlo šaukti viso pasaulio taikos apsaugos grupė ir įsibrovėliai nių asmenų taryba kiekvienais i]es energijos elektra, kuri savo siūlymą atšaukti rusų karo jėgas 
konferenciją. Būk, jie nori iš- pasikeitė šūviais, bet nuostolių metais keis tarybos pirmininką, I pigumu konkuruos su dabarti- iš Afganistano. Prekė labai 
vengti naujo karo. / nebūta. . . . . . kuris eis ir prezidento pareigas J niais būdais gaminama. graži, bet niekas jos neperka.

aidžiai klausė paska 
šalia jo sėdėjo- buv. britu pn 
jeras Harold Macmillan.

Penktadienį sekretorius M 
kie pradėjo pasitarimus su 
skridusiu Sovietų užs. reik 
ministeriu Gromyka. Apie 
vietų žinių agentūros Tass p 
nešimą iš Afganistano ir a 
rusų pastangas paleisti did< 
pluoštą propagandos, mini: 
riai nekalbėjo, nes sekretor 
iš vakaro tai paaiškint) Austri 
laikraštininkams. Sekretori; 
Muskie nuomonę apie Sovi 
“taikos įiastangas’* Gromyka 
buvo pasiskaitęs rytinėje sp 
doje.



J. KUTRA

■ STEIGIAMOJO SEIMO SUKAKTIS
Šįmet sukanka 60 metų, kaip 

1920 mt gegužės mėn. 15 d. bu
vo sušauktas Lietuvos Steigia
masis Seimas. Labai išsamia* 
apL Lietuvos atkūrimą ir Steig. 
?e‘7.*c ta.bus nušviečia istorikė 
V. Daugirdaitė-Sruogienė savo 
knygoje -- “Lietuvos Steigiama 
sis Seimas”, (LSS), kurią 1975 

išleido Tautos Fondas. Ra 
fan* šią apžvalgą, daugiausia 
r Snaude ta jos sukaupta me
džiaga.

Jau 1917 mt lietuvių Seimo 
Petrapilyje buvo pareikšta — 
“Visa etnografinė Lietuva pri
valo tapti nepriklausoma valsty
bė. .. Lietuvos valdymo būdą ir 
vidaus tvarką turi nustatyti suk 
viestas visuotinis, lygiu ir slap
tu balsavimu Steigiamasis Lie
tuvos Susirinkimas”.
Panašiai pasisakė ir tų pat me-

sams pagrindą sudarė Amerikos 
lietuvių parama ir iš Vokietijos, 
gauta paskola (1918 VII, I L. 
T. Taryba pakeitė savo vardą 
i Lietuvos Valstybės Tarybą)
1918 m. lapkričio mėn. L. V. Ta
ryba išleido** Lietuvos Valsty
bės Laikinosios Konstitucijos 
Pamatinius Dėsnius”. Ten pa
sakyta:” Iki Steigiamasis (Ku
riamasis) Seimas bus nuspren- 
ięs Lietuvos valstybės valdymo 
formą ir kostituciją, Liet. Vals
tybės Taryba, reikšdama suvere 
ninę Lietuvos galią (suprema 
potestas), steigia laikinąją Lie
tuvos Valstybės Vyrausybę”.
1919 mt. balandžio mėnesį buvo 
priimta antroji Laikinoji Kons
titucija, kurią pirmuoju Lietu
vos prezidentu buvo išrinktas 
Antanas Smetona, o Tarybos 
pirmininko pareigos atiteko St.

DR. S. BAIKIS ,

LIETUVOS VALSTYBES TARPTAUTINĖ
TEISINĖ IR POLITINĖ PADĖTIS

Jau septynioliktame amžiuje 
žinomas prancūzų pamokslinin
kas Bossuet yra pasakęs: “Pik
čiausias protinis nukrypimas 
yra, kada norima reikalus ver
tinti ne taip, kaip jie tikrovėje 
yra, bet taip, kaip norima, kad 
jie būtų”. Tai mums prisiminti-

me, t. y., kad visai bū‘u nenei
giamas bet kok« k -

Šilingui-
Reikia pažymėti, kad vietos 

savivaldybės 1918-20 mt. laiko
tarpyje spontaniškai susikūrė 
ir tvarkė po karo nualintą mūsų

išrin-
orga-

i

16 d.

sąmoningumą ir ypatingą lietu
vių organizacinį gabumą.

Pasiruošimas ir St. Seimo 
rinkimai

ferėnciacija. Tos pačios grupės rimtumu, pokilusia nuotaika, | Pagaliau prez. A Smetona ir 
išstatė savo kandidatus ir į giliu Lietuvos valstybės gero- I min. pirm. E. Galvanauskas ge- 
Steig. Seimą: Krikšč. Demokra-Į vės supratimu (Sėja, 1960). 
tų blokas (KD) su Ūkininkų Są-1 “Tai buvo demokratiškiausi rin

kimai, kokių Lietuva iki tol ne
buvo pažinusi... rinkimų įstaty
mas buvo visiems lygus... rinki
ko teisės tada buvo labiausiai

✓

pagerbtos ir apsaugotos” (Z.

tų rugsėjo mėnesį Vilniuje su
šaukta konferencija (dalyvavo 
joje 214 sukviestų atstovų) — 
“Vilniuje sušaukta Konstituanta 
turės nustatyti valstybės pama
tus ir santykius su kitomis vals- kraštą, parodydamos piliečių 
tybėmis”. ši konferencija 
ko 20 asmenų vykdomąjį 
na — Lietuvos Tarybą.

1918 mt. vasario mėn.
Lietuvos Taryba drįso pasauliui | 
paskelbti visišką Lietuvos ne 
priklausomybę.' Dėklą ra ei j oje
kurią pasirašė visi Tarybos na
riai, be kitko, pasakyta: “Drau
ge Lietuvos Taryba pareiškia, 
kad Lietuvos Valstybės pama
tus ir jos santykius su kitomis 
valstybėmis privalo galutinai 
nustatyti kiek galima greičiau 
sušauktas steigiamasis seimas, 
demokratiniu būdu visų jos gy
ventojų išrinktas.”

To meto Lietuvos gyvenimą 
geriausiai apibūdina kun. M. 
Krupavičius — “Nepriklausomy 
bes paskelbimo metu Lietuva 
buvo tuščia, iššluota, kaip pava
sario aruodas — nei traukinio, 
nei ginklo, nei kareivio, nėijždo, 
nei administracijos. -. Kultūros 
plotai taip pat pūdymais gulė
jo” (Draugas, 1955).

Lietuvos nepriklausomybės 
—atstatytanebūtų-galėję vieni vei— 

kėjai, jeigu jų nebūtų rėmusi 
visa tauta. Visame krašte pasi
reiškė gyvas entuziazmas, dide
lis ryžtas ir žmonių pasiaukoji- 
bas(LSS, 24)... Valstybės finan

junga ir Darbo Federacija į rin
kimui ėjo atskirais sąrašais. 2. 
Lietuvos Socialistų Liaudinin
kų Demokratų ir Lietuvos Vals
tiečių Sąjunga (1922 mt. susilie
jo į vieną Liet. Valst. Liaudi- Ivinskis), 
ninku Sąjungą), 3. Liet. Social
demokratų Sąjunga (LSDP), 4.

į Tautos Pažangos partija (dr. J. 
*f Basanavičius, A. Smetona ir 

kt.) ir 5. Demokratinė Tautos 
Laisvės Santara. 1919 mt. gruo
džio mėn. buvo paskirta Vyr- 
Rinkimų Komisija: pirmininku j
— P. Leonas ir 4 nariai. Rinki-’ 
mai buvo paskelbti 1920. IX. 14
— 16 d.

Kaip paprastai, prieš rinki
mus prasidėjo agitacija. KD ats
tovas — kun. M. Krupavičius 
(pašaipiai vadinamas — Myko
lu Juoduoju) važinėjo po kraš
tą su kalbomis. Neatsiliko nuo 
jo ir kitų partijų bei tautinių 

} mažumų atstovai, kiekvienas ne 
pagailėjo ir įvairių pažadų. 
Valst. liaudininkų šulas — adv. 
M. Sleževičius (Mykolas Balta
sis) reikalavo atskirti bažnyčią

Jau 1919 mt. Laikinoji Vyriau 
sybė pradėjo ruoštis Steigiamo
jo Seimo rinkimams. Birželio 16 j 
d. buvo sudaryta komisija St 
Seimo rinkimų įstatymo pro
jektui paruošti. Pirmininku bu
vo išrinktas teis. Petras Leonas 
(tuo metu Vidaus Reikalų mi
nistras). Komisijoje buvo ir žy
dų atstovų. Spalio mėnesį St. 
Seimo rinkimų įstatymas buvo 
priimtas.

Įstatymas susidėjo net iš 8 da
lių — 88 straipsnių. Buvo nusta
tyta 10 rinkiminių apygardų. 
Turėjo teisę rinkti kiekvienas 
pilietis, sulaukęs 21 mt. amžiaus, 
o renkamas — virš 24 mt. Nenu
statytas joks cenzas, bet kurie 
ekonominiai ar tautiniai bei re
liginiai suvaržymai. Įstatymas 
reikalavo, kad atstovai į St- Sei
mą būtu renkami visuotiniu, 
lygiu, tiesiur ir 
proporcinga sistema. Kariams J metrikaciją. Panašiai reikalavo 
buvo suteikta balsavimo teisė. 
Buvo panaikintas karo stovis.

Jau 1917 mt. Petrapilio Seime! linis ir kt.
pasireiškė politinių grupių di-‘ Patys rinkimai praėjo dideliu

Rinkimuose dalyvavo nepa
prastai aukštas — virs 90% — 
rinkikų nuošimtis, tuo parody
damas politinį mūsų tautos su-į 
brendimą.* KD blokas pravedė 
59 atstovus (52. 7% balsų), 
LVLS — 29 atstovus (25%), LS
DP — 12 atst. (10.07%), žydai

gūžės 25 d. paskelbė Seimo su
sirinkimo dieną — Kaune, jam 
paskirtuose rūmuose. “Steigia
masis Seimas iškyla aukščiau vi
sų kitų tautos veiksmų, kokių 
tik randame mūsų istorijoje’* 
(Vaižgantas — Tumas).

Buvo pastatyti garbės vartai 
ties miesto sodu. Laisvės Alėja f 
pasipuošė dailininkų Žmuidzina
vičiaus, Rimšos, Šimonio ir Gal
diko paveikslais. Katedroje ir 
kitose visose bažnyčiose vyko 
pamaldos. Aikštė buvo papuoš
ta specialia garbės tribūna Sei
mo atstovams. Vyko kariuome-

i

-6 (5. 3%y, lenkai - 3 paradas. Į
vokiečiai'- 1 (0.9%). Tautosl Plrmam Pdsedziui Steig. Sei-

. x - • e 4. ■11335 susinnKo teatro saleje. Kar- rPažangos partija ir Santara ne?i x . • x. Ij. . . . . . J tu dalyvavo vyriausybe, sveti- ipravedė ne vieno atstovo, jųj-^,,_ _____________: 7
vadai ir skelbiamos programos 
buvo žinomos tik šviesuomenei. 
Iš viso buvo išrinkta 112 atsto
vų (lietuvių — 102). Kiek ži
noma, tik trys atstovai dar te
bėra gyvi.

Daugumas atstovų buvo labai 
jauni, net 48 atstovai buvo 24- 
30 mt. amžiaus, 60 atstovų — 
30-40 mt. Beveik visi atstovai, 
išskyrus žydus, buvo kilę iš že-

na, nes labai dažnai egzilai no
ri padėtį gražiau vaizduotis ir 
palankiau įvykius vertinti, kaip 
tai yra galima ir todėl dažnai 
tenka mums girdėti žiaurų po
sakį — “jie nieko nepamiršo ir 
nieko neišmoko”...

Kada mes savuosius valstybi
nius ir tautinius reikalus svars
tome, turėtume šį dėsnį prisi
minti, nes nepakanka galvoje 
turėti principus, bet reikia žiū
rėti, kokie yra faktai, kokia tik
rovė yra, kas galima ir kas ne
galima daryti, bet kas mums 
reikalinga atlikti. Lygiai nepa
kanka didžiuotis garbinga Lie
tuvos praeitimi, gerai istoriją 
žinoti, nes įvairūs įvykiai, istori
ja, kaip sako Paul Valery, gali
mumo mums neduoda ateitį pra 
matyti,-, bet tik geriau mums pa
deda padėtį suprasti ir geriau 
susiorientuoti, kaip elgtis turi
me. Mes turime ryškiai išskirti 
doktriną, jurisprudenciją, paski
rų valstybių vyrų pareiškimus, 
oficialius vyriausybių pareiški
mus ir paskirų valstybių užimtą 
poziciją mūsų valstybės atžvil
giu. Ypačiai mes neturime va
duotis sentimentais, kaip Popie
žius Pij’us Xn yra pasakęs 1956 
m. Kalėdų žodyje: “Niekados 
negalima geros politikos vesti

kiomis aplinkybėmis. Visai ne— 
“arbitražo atveju — Sovietų 
diplomatija, iš principo, nieka
dos ir visokiomis aplinkybėmis 
nėra atmetusi arbitražo institu
cijos”. .. Tad eina, kad Sovietų 
Sąjunga pripažįsta Tarptautinę 
Teisę, bet nepripažįsta — tęsia 
autorius — “kai kurių -os insti
tucijų ir rezervuoja teisę užirr/i 
poziciją, eventualią daugelio os 
institucijų atžvilgiu”.«. Kitaip 
sakant, teise bus laikoma tai, 
kas Sovietų Sąjungai naudinga, 
nes, kaip prieš antrąjį pasauli
nį karą dar yra pareiškęs Litvi
novas arbitražo klausimu. “Pa
saulyje negalima rasti, nešališką 
teisėją” ir “svarbu prec’zuo i, 
kad nėra vieno pasaulio, bet du 
pasauliu: sovietiškas pasaulis ir 
nesovietiškas pasaulis, arba, jei 
norite, rusiškas ir nerusiškas pa
saulis” (žiūr. J. —- Y. Calve:: 
“Droit Internationa^ et souve- 
rainete en URSS, Arm. Colin, 
Paris, 1953, psp. 51). Ir J. — 
Y. Calvez kitoje savo veikalo 
vietoje (idem, psp. 233) konsta
tuoja, kad Sovietai visoje sa
vo laikysenoje po 1939 metų vi
są. laiką labai dideliu sumanu
mu ir lankstumu vartojo tai vie
ną tai kitą šių tarptautinės tei
sės principų: valstybės teritori
jos neliečiamumą, suverenumą, 
pasaulinės taikos ir saugumo 
dėsnį, nesikišimo į svetimos val
stybės vidaus reikalus taisyklę,
visų valstybių juridinės lygybės
šūkį, tarptautinių sutarčių irvien sentimentais, juo labiau tik I prievolių bona fide vykdymo 

ros politikos vesti šiandienė ;'su I taisyjkjęj,. ^tų.Jaišv.o' apsf^j;ren- 
dimo teisę, ar atsisakymą sutik-*mų valstybių atstovai. Laikino-1 

sios vyriausybės vardu Seimą | 
atidarė A- Smetona. Buvo pak-| 

j viesta rašytoja gabriėlė Petkevi-1 
čaitė V. L., kaipo vyriausia am-J 
žiumi, užimti Seimo pirminin-j 
kės vietą. Sekretore ji pasikvie
tė jauniausią atstovę — Oną Mu- 
raškaitę. Čia pateikiame G. Pet
kevičaitės kalbą ištisai, kaip la
bai būdinga ir šių dienu mūsų

I 
I

vakarykštės ar užvakarykštės

rlaptu-balsavimu^-nuo valstybės ir įvesti civilinę į-------------------------------------------
mės ūkių. Seime dalyvavo 211 
ūkininkas. 18 mokytojų ir pan. 
Baigusių aukštąjį mokslą buvo 
24.7 nuošimčiai, savamoksliai su
darė 17. 3%. Daugelis gydytojų, 
inžinierių, teisininkų buvo jau 
pasižymėję visuomenės, politi
kos veikloje, 
apskritai

| laisvės. Socialinės kilmės po
žiūriu. daugumas atstovų buvo 
valstiečiai. Bet buvo keli ir bajo! .
ru kilmės: Felicija Bortkevičie-1 ai^ ’ aiP sa^°. u os 
nė. Gabrielė Petkevičaitė. Į nePr,^a,lsomybes kovotoja, kaip 

... z . . , . . ! moteris. įgijusi taip karstai pa- Slezevicms (visi valst liudmin-j x .1 ’ J geidaujamo teisių sulyginimo,
j kaip savo visuomenės narys, ne- 

liovęs kovoti pneš kiekvieną pa- 
vergimą, vistiek koks jis yra: 
tautų, luomų ar kapitalo.

Ilga juk ir be galo sunki bu
vo mūsų tautos kelionė, kol pri
ėjome laisvės slenkstį. Neleng- 

1 viau klojosi mum, kol atsidūrė
me tame brangių brangiausiame 
tautos valios sudarytam nepri
klausomybės rūme. Juk ilgiau 
kaip šimtą metų kentėm įvairios 

Į rūšies prispaudimų. Mažai tau- 
tai, kokia mes buvom ir tebesam. 
reikėjo be galo daug moralinių 
jėgų, kad būtų galima pradėt 
ir, pradėjus kovą — kovoti su 
priešais, pasiryžusiais mus pas
maugti. Su priešais, laikiusiais 
visą žandarų ir kitų visokių sa
vo tarnų armiją vienam tikslui 
— panaikinti, išrauti iš šaknų 
ir pamatų visa, kas lietuviška:

ir socialdemokratai, jų žymūs 
kalbėtojai — S. Kairys, K. Bie-

GABR. PETKEVIČAITĖS 
ATIDARYMO KALBA

NAUJIENOS š. m. SPALIO 28 - LAPRIČIO 11
. dienomis ruošia ekskursiją lėktuvais 

-------------------- ir autobusais i----------------------
c.

* PORTUGALIJĄ (Lisabona, 3 dienos)
• ISPANIJĄ (Sevilija, 3 dienos)- - - - - - - - - - - - - -
• MAROKĄ (Algeciras, Casablanca, Meknes,

Tan.geras, 4 dienos)
* ISPANIJĄ (Malaga, Granada, Madridas, 5 d.)
Kelionė, maistas, viešbučiai iš Chicagos — $1,295.00. 

Kelionė iš New York o — $100 pigiau- 
iš tolimesnių vietovių — brangesnė.

Pasiryžusieji šios vasaros ekskursijoje dalyvauti turi 
tuojau įmokėti $100, likusius įmoka 60 dienų 

prieš išskridimą.
Visus kelionės formalumus atlieka^yiado RasČiausko Vadovau
jama geriausia lietuviška kelionių ĮsUirga AMERICAN TRAVEL 
SERVICE BUREAU, 9727 So. Western Avenue, Chicago, 111.

Tel. (312) 238-9787
LISABONOJE aplankysime pastatus, iš kurių šimtmečiais buvo valdomi 
Atlantas ir Indijos vandenynai, Brazilija, Angola, Mozambikas, (»ca, Ti- 

muras ir Macao salos.
C.ASADLAXKOJE pamatysime paminklus, iš kurių Boosevcltas. CInircI.iEs 

ir gvn. Marshallas planavo Europos išlaisvinimą.
MADRIDE pasveikinsime Don Kichotą ir paduosime ranką Sančo Pancai. 
GRANADOJ aplankysime seniausią Europos universitetą ir paniatysim"', 
a p _;ius jved* demokratinę valdymo sistemą su teisingais rinkimais.

“Laiminga esu, kad likimas 
suteikė man tos didelės garbės 
atidaryti šiandien mūsų nepri
klausomos tėvynės Steigiamojopublicistikoje ir!o . , , . v .. f ė., T . / J Seimo darbus ir salies seiminm- kovoie del Lietuvos-, , . x ... ko vardu pasveikint visus čia]
susirinkusius.

Laiminga esu, galėdama tai

kai). ,
—šitokia- marga—lietu vių—tautos- 
atstovybė buvo pajėgi ir galėjo 
pilnai reikšti tautos nusistatymą 
visais tautiniais ir kultūriniais 
klausimais (Sėja 1960). Pasak 
K. Škirpos — duris į tą aukš
čiausią teisinį kompetetingą or
ganą atidarė ne kas kitas, kaip 
Lietuvos kariuomenės kūrėjai 
savanoriai.

Po I-jo pasaulinio karo viso
je Europoje”Tčurėsi nepriklauso- 
mos valstybės demokratiniais 
pagrindais. Lenkija sušaukė sa- 
vo steigiamąjį'Seimą jau 1919 
mt. vasario mėn., Estija — 1919 
mt. balandžio mėn., Latvija 1920 
mt. balandžio mėn. Tik Lietuvos i 
prezidentas A. Smetona vilkino 
sušaukti Steig. Seimą, aiškinda
masis. v kad rinkimų įstatymas 
yra ilgas ir pėinus.. •

dienos sentimentais” (žiūr. “La 
Croix”, 1958. 8. 12 d. nr. Kardi
nolo Feltin citata “Pax Christi” 
kongrese).

Savo laiku, gindami Lietuvos 
teises i Vilnių, mes labai gerai 
tą bylą vedėme, nes žinojome 
priešo argumentus ir juos grio
vėme. šiandieną, Lietuvos vals
tybės bylą gindami-turHne—ge
rai žinoti Sovietų Sąjungos tiks
lus, veikmo metodus ir argu
mentus. Mums reikia gerai pa
žinti Sovietų Sąjungos tarptau
tinę teisę ir jos praktišką taiky
mą santykiams su kitomis vals
tybėmis, t- y. reikia žinoti, kaip 
sovietai supranta visų tautų tei
sę laisvai apsispręsti, suverenu
mo idėją, nesikišimo į kitų vals
tybių vidaus reikalus dėsnį, ne
priklausomybės principą ir teri
torijos neliečiamybės principą, 
bei kaip jie aiškina valstybės 
sienas ir kitų tautų Įjungimą į 
Sovietų Sąjungą. Čia nesigilinsi- 
me į-šiuos klausimus, nes tai il-
gų studijų reikalauja. Tik ilius
tracijai paminėsime kai kurias 
sovietų pažiūras, remdamies I. 
Lapenrta veikalu “Conceptions 
sovietiques de Droit Internatio
nal Public” (Paris, 1954, psp. 
146). Karo klausimu Sovietų 
Komunistų Partija sako: “Mū
sų partijos laikysena vieno ar 
kito karo atžvilgiu priklauso nuo 
karo turinio ir nuo jo istorinės 
reikšmės;” intervencijos reikalu
— “reikia pabrėžti, kad sovietų 
diplomatija nesikišimo principo 
nesupranta abstrakčai\ dogma
tiškai, absoliučio nesikišimo pras 

k

reta lietuvių vardą išbrėžti iš 
istorijos lapų.

(Bus daugiau)

STEIG. SEIMO ATIDARY
MAS IR DARBAI

ir kalbą, ir raštą, ir tautos var
dą, ir net tautos atminimą. No-

Id yurnode 
stuffed ub?W
Get instant relief
With BENZEDREX’

INHALER

ti, kad tarptautinės kontrolės ži 
nioje būtų atliekamas kitų tau
tų laisvės apsisprendimas, etc. 
Šalia to, neretai Sovietų dele
gatai pavartodavo dar argumen
tus, kad reikia žiūrėti natūrali
nių sienj, ar sienų geografiniais, 
istoriniais, ekonominiais, strate
giniais, lingvistiniais kriteri- 
jais... Kiek Sovietai nuoširdūs 
yra skelbdami gražius pririeipuš 
ir kiek jie juos praktikoje taiko 
gražiausiai pasakė šį pavasarį, 
grįždamas iš Kušla Lūmpur kon 
ferencijos Australijos U. R. Mi
nistras R. Casey, kur jis išgirdo 
Sovietų, delegato mažųjų tautų 
atžvilgiu tokį posakį: “Dramb
lys negali kreipti dėmesio į šu
niuko lojimą”. Richard Časey 
taip atkirto: “Galbūt tai gera 
naujiena drambliams, bet ne ma 
žiėms gyvuliukams. MAŽOSIOS 
TOUTOS TAIP-TAT TURI TEI 
ŠIŲ, KAIP IR DIDŽIOSIOS 
TAUTOS”.
_______ (Bus daugiau)

PATi> SKAITYK IK DAR -KL 
PUS PARAGINK SKAlTfTl

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS

Dual Formula

FEENAMINT
Laxative Pills 

“Contains a mild stimulant 
plus the softener 

most recommended by 
doctors.

Read and follow label directions.

PASKUTINĖ PROGA
'turėti savo bibliotekoje pilnus komplektus abiejų lietu- > 
viškų enciklopedijų. L. E, buvome pritrūkę kai kurių 

tomų, tad ryžomės papildyti.

Lietuvių Enciklopedija, 36 tomai .........   §350.00
Encyclopedia Lituanica, 6 tomai. ________  $125.00
Vinco Krėvės Raštai, 6 lobiai ..................  $30.00
Iš mano atsiminimų — Petras Klimas......... . $12.00

Kreiptis: J. Kapočius, P.O. Box 95, So. Boston, MA 02127 
Tclcf. dieną (617) 263-7730, vakarais (617) 28Z-2759.

k _____
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X GIRDŽICNAS

(Tęsinys)

Valdžios biurokratai švaistosi

Amerikiečių karinė valdžia 
Vokietijoj, rugsėjo 22 dieną, su
rengė Kemptino miesto ir apy
linkės visų tautybių mokinių 
pasirodymą. Pasirodymas vyko 
lauko stadijone ir suplaukė daug 
žmonių. Dr. V. Kudirkos pr. mo
kyklos mokiniai pasirodė su žai
dimais,* plastiniais judesiais, o 
chorelis harmoningai išpildė ke
letą dainelių. .Grįžtant po iškil
mių namo, ir einant per Illerio 
Upės tiltą, lūžo tiltas ir daug žiū 
rovų sukrito į vandenį. Buvo su 
žeistas ir vienas mokinys.

Dr. V. Kudirkos pr. mokykla, 
balandžio-1 dieną, išleido trečią
ją mokinių laidą. Trečiąją laidą 
baigė 13 mokinių.

1947-48 mokslo ^metai pradė
ti balandžio 21 dieną. Praėju
sieji keli metai buvo sunkūs, 
vargingi ir nesėkmingi, dėl ne- e i - * «
paliaujamų trugdymų, štumdy-1 
mų, iš vienos stovyklos į kitą 
kilnojimą iš vieno kambario į 
kitą varinėjimą, vadovėlių trū- 
kurną ir kitų nepageidautų, ir 
nelauktų įvykių. Itin buvo sun
kūs . ir vargingi pirmieji ir ant
rieji rriokslo metai. Neturėjome 
jokių vadovėlių, rašymo priemo
nių, o darbą dar labiau sunkino 
ir trugdė Unrros kišimasis į mo
kyklos reikalus- Istorijos, geo
grafijos ir kitų dalykų pamokas, 
rašėme ant lentos, o mokiniai 
nusirašydavo į Į sąsiuvinius ir iš 
tų .užrašų mokėsi. Nugalėjus 
kliūtis; mokykla įėjo į norma
lias mokslo vėžes. Jau turėjome 
įsigiję vadovėlių, ■■ knygų, žemė
lapių ir kitų reikalingų mokyk
lai mokslo priemonių; o globė
jams buvo nusibodę mokyklos 
reikalai. ■

Mūsų vargai pasiekė Ameri
ką. Iš Nebraskos, Hasting Colle
ge, mok.' L. Jonaitienė:, parin-. 
kusi aukų, atsiuntė pradinės

ketų dovanėlių. Dovanėlės buvo 
Į didelė moralinė ir materialinė 
’ parama mokiniams.
! Praėjusieji mokslo metai bu
vo gausūs, kovo 23 dieną mokyk
la išleido 19 mokinių. Metai 
praslinko greitai, bet jie buvo 
daug našesni, netik mokinių 
skaičiumi, bet ir perteiktomis 
žiniomis, nors stovyklą jau bu- 

[ vo palietusi emigracinė banga. 
Toji laida buvo ketvirtoji.
Tęsdami tradiciją, kaip ir kiek

vienais metais, suruošėme Ka
lėdų Eglutę su programėle ir 
deklamacromis. Salė buvo pri
sikimšusi žiūrovu. Mokiniu cho
relis pagiedojo giesmelę ir pa- j 
dainavo dainelių. Programėlė 
bent kiek užsitęsė, nes dalyva
vo visi norintieji scenoj pasiro
dyti mokiniai. Pasirodymai bū
davo užbaigiami Lietuvos him- j 
nu.

1949 metais

pietus valgėme valgykloj. Pus
ryčiams ir vakarenei kavą gau
davau iš virtuvės, o sausus pro- 

! duktu iš maisto sandėlio. Iš san 
kovo 15 dieną už- j delio produktus išduodavo su

baigti penktieji mokslo metai ir į yajtei, o norma buvo tokia ma-
išleista penktoji mokinių laida. 1 
kurią baigė 11 mokinių. Per tą 
•trumpą mokyklos gyvavimo lai
kotarpį, išleista, kurie baigė ke
turis skyrius, veik 60 mokinių.

Prasidėjus emigracijai, iš Ame 
rikos gavau sudarytą sutartį. 
1949 m. balandžio 1 dieną pasi-\ 
traukiau iš pareigų ir mokyklos. 
Mokyklai vadovauti, pritarus 
Mokyklų vadovybei, pavedžiau 

.'mok. A. Goceitui, jam perda
viau mokyklos knygas ir visą 
turtą.

ža, kad karštoj dienoj einant iš 
sandelio likdavo tik sviestuotas 
popieris. Gyventojai buvo su
skirstyti į keletą kategorijų: 
Unrroj dirbantiej gaudavo gal 
didesnę ir normą, bet apsčiai 
priedų, vedusieji su šeima gau
davo šeimos priedų, vedę gavo, 
kitą normą, o viengungiams kas 
atlikdavo. Mokytojai nebuvo 
priskaityti prie dirbančiųjų, to
dėl jie negavo dirbančiųjų nor
mos. Prieš išvažiuojant į Ame-

i riką vokiečiai pradėjo mokėti 
Į mokytojams atlyginimą. Pradi- 

: nes mokyklos tik du mokytojai 
gavo atlyginimą, o gautus pini
gus dalinomės pagal išdirbtų 
valandų skaičių- v w

STOVYKLĄ APGAUBĖ 
JUODU ŠYDU

stovyklą pasiekė skaudi žinia, 
kad mirė Eitutienė. Kalbų ir 
gandų prisipildė stovykla, o ka
da stovyklos gyventojai pamatė 
jos skaisčiai raudoną veidą ir 
skruostus, prasidėjo aštrios kal
bos ir net maištas-neleisti
laidoti. Dėka lietuvių daktarų, 
kurie įtikino publiką, kad jokios 
priemonės ir jokie bandymai at
gaivinti ją-nepadės.

? STOVYKLOS MITYBA

Nenorėjau pertraukti mokyk
los nesėkmių aprašymą, todėl 
apie stovyklos mitybą ir kitus' 
stovyklą liečiančius įvykius, pa- j 
minėsiu dabar. Mitybą paminė
siu taip, kaip man atrodė.

Tuoj po karo gavome karišką 
maisto normą, paketukus. Iš ka
riuomenės perėmė.Unrra ir pa- 

. . . - ; - darė bendrą valgyklą. Visų nor-
mokyklos mokiniams porą pa- mos buvo atiduotos į virtuve ir

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
-UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN

ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienai- 

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ. z
■. Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati-

Vaikų darželio auklėtojas 
Garmiūtės-Eitutienės mirtis, sto 
vykią apgaubė juodu šydu. Vai
kų darželį prižiūrėjau aš. Eitu
tienė dirbo vaikų daržely, bet 
nesijautė gerai ir ruošėsi vykti 
į ligoninę. Prieš išvykstant į li
goninę, ji pasivijo mane stovyk
los rajone ir paminėjo, kad-ieš
kanti manęs, nes nori išvažiuoti 
i ligonine: ar aš neturėčiau nie- 
ko prieš. Ir tuoj pastebėjo, kad 
praleistą laiką ligoninėj, grįžusi 
atidirbs. Jai atsakiau, kad ne
sirūpintų dėl darbo ir palinkė
jau sėkmės.

Nepraėjo nei savaitė, lietuvių

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytąja 
•eikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

i

i

• B anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laika ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Pricdp-------dol
Pavardė ir vardas_________________________
Adresas____________ ___ ___ __________ _______

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytoj as. Priede _ ....... dnl.
Pavardė ir vardas _________________ ____
Adresas _____ ;------ .____________________

'A

Sponforiaus pavardė, vardas ir vietovO

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą u 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas______________________________ _______
Adresas ----------------------------------------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas .—-----—.—-------------------------------.
Adresas ------------------------------------------------------------------------ -------

Valdžios biurokratai visai ne- žuvis yra žymiai agresyvesnė už 
kreipdami dėmesio į esamą buitį paprastą vandenyje esančią žu- 
beatodairiai švaistosi iš mokes-; 
čių mokėtojų išspaustais dole
riais. Ta padėti kiek pažaboti 
kongresmanas Jack Kemp (R. j 
NY) įnešė Kongresan įstatymo < 

>projektą H. J. Res. 196, kuris’ 
’ vadinasi National Voter Initia
tive Amendment. Tą konstituci
nį pataisymą įgyvendinus patys 
balsuotojai balsavimo būdu api
brėžtu valdžioms kiek ir kokias 
išlaidas galėtų daryti. Dabarti
nėje švaistymosi džunglių būse
noje darosi keisti dalykai. Kon
gresmanas Jack Kemp prisiųsta 
me bendraraštyje nurodo kaip 
lengvai doleriais drabstosi. Štai 
keletas tokių pavyzdžių;

— $100,000 išleista studijai, 
koks vyksta emocinis efektas

noma su ja pasimatyti. Dėl ne
žinomų priežasčių ar priežasties, 
vietos klebonas atsisakė leisti 
ekskursantams su Teresėle pasi- į f 
matyti Ekskursantai vaikštinėjo, įf 
stoviniavo, slaugėsi ir grupavosi 

jos l prie jos namo, bet problemos
neišsprendė. Kun. Rudzinskas 
vylėsi per klebono malonę, bent 
vienas pamatyti Teresėlę, bet ir 
jam nepavyko.

Daktarų teigimu ji papuolė ne v Atvažiavo amerikiečių eks 
pas daktarą, bet per Unrrą pa-j kursija, išsidažę; auksinės gran-

1 siskelbusį daktarą. Jai buvo dinėlės netik ant kaklo, rankų, 
duota labai stipri deguonės do-’ bet ir ant kojų užsidėję, ir jie 
zė ir ją išskyrė iš šio pasaulio. 
Eitutienės laidotuvės sutraukė 
didžiausią žmonių minią. Pradi
nės mokyklos mokytojai, ant jos 
kapo, padėjo gėlių vainiką.

EKSKURSIJA PAS
TERESĖLĘ NEUMANAITĘ

Berods, 1946 metais vasarą su
sidarė didelė ekskursija. Prie 
tos ekskursijos prisidėjau ir aš, 
nes mokslas užbaigtas, mokiniai 
paleisti atostogų, o aš norėjau 
pavažinėti po Vokietijąą. Ciga
retes, kurias gaudavau už dar
bą taupiau ir turėjau už ką ke
lionę apsimokėti.

Vykome pas Teresę Neuma- 
naitę, kuri gyveno Konnerz- 
reuth bažnytkaimy. Ji garsėjo 
Kristaus kančių ekstažėmis. Iš 
Kemptiiio išvykome ankstį 
dviem autobusais, o bažnytkai
mį pasiekėme tik pavakare. Eks 
kursijos vadovas kun. Rudzins
kas, nuvykęs, tuoj bandė su Te
resėle pasimatyti, bet jam ne
pavyko. Jis darė žygius pas vie
tos kleboną, be kurios pagalbos, 
kai vėliau sužinojome, neįma-

tuoj buvo priimti.

FLOSSENBURGAS.

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

> RŪPESTINGAI IŠP1LD<»MI RECEPTAI • FANNIE HAY SAL- 
DUKYNA1 • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
MIK?

D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaistininkai

TeL 476-2206

i

5 SL3IVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE f
i ~ t
ą yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė ar- f
5 ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metua. 4

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, 
darbus dirba.

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško 
rlams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia Ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiai* 
aukotojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metama.

SLA—kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
1 savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mislai pagelbės i SLA JsiraSytL

Galite kreiptis Ir tiesiai Į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
New Tark, N. Y. 10CC1

JO7 W. iOth St.
Tel. HU) 54J-T11J

kurie tuos

doleriu

pelno, na-

Neturėdami jokios galimybės 
. pamatyti Teresėlės, susidarė vie- 
.nas pilnas autobusas keleivių, ir ■ 
trečios dienos rytą išvykome pa-i 
žiūrėti kaceto, o dalis ekskur
santų pasiliko pas Teresėlę. Nuo 
Teresėlės Flossenburgas buvo 
nepertoli. Jis buvo garsus Hit
lerio laikų kacetas Netoli Flos- 
senburgo privažiavome akme
nų skaldylą, kurioje dirbdavo 
kacetininkai. Matėsi daug dide
lių, plokščių, nugrandytų ir nuš 
lipuotų, akmenų. Jie buvo ant 
stataus kalno šlaito ir atrodė, 
kad tuoj nuslinks žemyn triukš- 
kindami nelaiminguosius; '■

štai jau ir Flossenburgas. Jis 
. buvo kalnuotoj ir miškingoj vie 
toj, prie pat Čekoslovakijos 
sienos. Iš tolo matėsi daug medi
nių, ilgų barakų, o aplink apt
verta aukšta tvora. Prie vartų 
mus sutiko keletas asmenų su 
baltais raiščiais ant rankovų. 
Jie įleido į kiemą ir paskyrė pa
lydovą. Palydovas ir aiškinto
jas buvo lenkas, tame kacetaė iš
sėdėjęs penkis metus. Jis apro
dė iš lauko tuos barakus, kur 
anksčiau jie gyveno. Vidury 
kiemo, prieš kacetininkų bara- 
kusy-buvo aukštas storas-stiebas- 
ant. kurio viešai, pagal kurio 
nors kaceto viršininko norą, už 
kokį menkniekį, ar šiaip sau pra 
mogai, kardavo kacetininkus. 
Prieš kariant, nežiūrint koks bū 
davo oras, tik grįžus iš darbo 
ir nevalgiusius, išvarydavo ’Vi
sus kacetininkus iš barakų į lau 
ką, kad pasižiūrėtų kaip jų drau 
gas ’bus priartintas prie dan
gaus.

Netoli vieno pastato buvo iš- 
kaba, kad pirtis. Įėję į vidų ra
dome krematorių. Jis buvo už 
kaceto tvoros, pamiškėj. Pasta
tas mūrinis, jame du kambariai 
su dideliu kaminu. Priešakinia
me kambary, buvo krosnis su 
dviem plačiomis angomis, o an
gos uždarytos geležinėmis duri-

vį-
— Trys bilionai ir trys šim

tai milionų dolerių kiekvienais 
metais išleidžiama atspausdini
mui įvairių valdžios formų, di
rektyvų, raportų kitokių spaus 
ainių.

— Du bilionus dolerių kiekvie
nai metais federalinė valdžia iš- 

‘ leidžia tų spausdinių sukim irnui 
ir sandėliavimui. Į i 

Kongresmanas Jack Keimp 
mano, kad tos visos padarytos 
išlaidos buvo nereikalingos ir 
paskutinės dvi turėjo būti žy
miai mažesnės. To akivaizdoje 
yra visiškai nenuostabu, kad 
mes turime Amerikoje virš pu
sės milijono milijonierių ir mul- 

bezdžionėse atskyrus nuo bez- j timilijonierių. 
džionės motinos jos vaikus.

$100,000 išleista studijai, ko
dėl viensėdis vėžys ima vieną jū 

' ros kiasta ant kito savęs turin
čio ir gyvena jame.
— $640,000 išleista “mokslinei” 

| studijai, - kaip GAY (homos) 
t bendruomenėje vyksta linksmas, 

nerūpestingas gyvenimo stilius 
: ir jis kartu sudaro žmonėms pro 
blemą.

— $93,000 išleista Navajo gen
ties indėnus, apmokinant medi
cinos mokslu.

— $100,000 išleista rūpintis, ar 
apsaugoti Amazonės papūgas.

— $29, 100,000 išleista viso- 
j kiems federalinės valdžios skel- 
I bimams, garsinimams metų lai

kotarpyje.
— The National Institute oi 

Alcohol Abuse and Alcoholism
.išleidžia milijonus dolerių tyri
mams, kodėl alkohol nugirdyta

mis- Krosnies angos buvo žemai 
prie grindų, o angų vidury ma
tėsi storų geležinių štangų gro
tai. Prie krosnies stovėjo stip
rios ir storos geležinės šakės ir 
masyti ližė, su kuriais per tas 
angas kištavo apsvaigintus, ar 
pusgyvius, kacetininkus.

Antrasis kambarys buvo tuoj 
■ už pirmo j o. Jis neperdidelis, 
Vienos sienos pakrašty stovėjo, 
apie pusė lovos pločio ir lovos 
ilgio, cementinė lova. Aplink 
lovos pakraščius buvo gal dvie
jų colių gylio ir pločio griove
lis. Jame dar buvo kraujo žy
mės. Viename lovos gale buvo 
skylė kraujui išbėgti.

(Bus daugiau)

J. J-t is.

GERAS PATARIMAS *

— Ponas daktare, ką turiu da
ryti? Lipdama į viršų aš vos vos 
galiu sugauti kvapa.

— Jeigu taip, tai eik laiptais

l’kininkas be pasigailėjimo 

muša besispardantį asilą.
— Liaukis, žmogau, turėk 

žmoniškumo — įsikišo praeivis.
— Įdomu, kaip asilai vienas 

kitą užstoja — piktai atsakė ū- 
kininkas-

1933 metais Londonas turėjo 
8,700,000 gyventojų.

Organize car pools 1Q 
save gasoline.
Don't be a Bom Loseri

Helps Shrink 
Swelling Of ® 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation 
Doctors have found a medica
tion thdt in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues.then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H&. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco. 
Krėvės~Igrib-ŠIapeTro, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy- 
-tas—Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 82.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžiu pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsiii žemėlapis. Kaina 86.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi* 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 83.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 8&.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingi] novelių. Kaina 82.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.
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nepatikimų lietuvių areštai pradėti birželio 14 1 rytą. 
Visame krašte areštai pradėti ryto tamsoje. Policininkai 
įsiverždavo į miegančių žmonių butus pirmomis ryto va
landomis, sukeldavo visus šeimos narius, susodindavo į 
kariškus sunkvežimius ir išsiveždavo. Imdavo visus, su
augusius, senius ir vaikus, vyrus ir moteris, sveikus ir 
ligonius. Juos veždavo į geležinkelio stotis, suvarydavo 
į galvijinius vagonus, juos užkaldavo ir veždavo į rytus. 
Kai susidarydavo didelis karavanas, tai sukabindavo va
gonus ir didžiausiais ešelonais veždavo į rytus ir į šiaurę. 
Užkaltiems nedudavo maisto arba vandens. Lietuviai tu
rėjo maitintis tuo, ką pajėgė iš namų pasiimti. Jeigu kas 
susirgdavo pakelėj, ištrokšdavo ir mirdavo, tai laukuose 
sustabdydavo ešeloną, atkeldavo duris, išimdavo mirusį, 
padėdavo šalia bėgių, vagoną vėl užkąldavo ir toliau 
važiuodavo. .

Sovietų policiją šitokiu būdu gaudė ir vežė į Sibirą 
lietuvius 1941 metų birželio 14, 15, 16, 17 ir 18 dienomis. 
Per tas dienas jie pajėgė išvežti iš Lietuvos 35,000 lie
tuvių. Jie rengėsi išvežti dar 35,000 lietuvių, bet jiems 
nepavyko, nes 1941 metų birželio 22 dieną vokiečių karo 
jėgos įsiveržė į Lietuvą ir sustabdė lietuvių išvežimą į 

‘Rusijos gilumą. Rusai jau buvo paruošę kitus ešelonus 
lietuvių kelionei į Rusiją, bet nespėjo išvežti. Tuos pra
dėjo žudyti pačioje Lietuvoje. Vos nukrito pirmosios vo
kiečių lėktuvų bombos, rusai čekistai pradėjo šaudyti lie
tuvius, laikytus Praveniškių stovykloje. Kitixbuvo išžu
dyti Ramių miestelyje, Šiauliuose, Panevėžyje ir kitur. 
Didžiausios žudynės įvyko Červenės miške, kur čekistai, 
nepajėgę suimtųjų toliau nuvaryti, pradėjo etapu varo
mus suimtus lietuvius šaudyti pakeliuje. Červenės miške 
rusai čekistai išžudė 1,100 lietuvių. Ne visi buvo nužu
dyti. Keliems Červenės suimtiems lietuviams pavyko nuo 
rusų pabėgti ir papasakoti visą tragediją.

Vien tik papasakojant birželio viduryje vykusį lie
tuvių išvežimą į Rusiją darosi šiurpu, bet reikia atminti, 
kad okupantas areštavo, tardė, žudė ir į Rusijos gilumą 
vežė lietuvius nuo pirmos okupacijos dienos. Okupantas 
pirmon eilėn’suėmė lietuvius mokytojus ir ištrėmė į Ru
sijos gilumą dar prieš birželio įvykius. Okupantas pa
rinko grupę veikliausių Lietuvos karių ir išsiuntė į “aukš
tesnius kursus” Maskvoje, bet niekas jų gyvų nematė. 
Okupantas suėmė šimtus Lietuvos policijos tarnautojų, 
kartu su pirmaisiais išvežė į Maskvos ekos rūsis, iš kurių 
jie jau niekad nebegrįžo.

Aukšti Sovietų pareigūnai nutarė suimti rusams ne
patikimus lietuvius 1939 metų pabaigoje, o A. Sniečkus 
bendraraštį platesniems lietuvių sluoksniams suimti pa
ruošė ir išsiuntinėjo 1940 metų birželio 7 dieną. Daugelis 
lietuvių pajuto šią Sniečkaus instrukciją, nes pagal ją 
buvo suimta daug mokytojų, laikraštininkų, studentų, 
karininkų, dvasiškių ir Sovietų valdžiai nepatikimų lie
tuvių. Jau praėjo lygiai 40-metų nuo~Antano Sniečkaus 
paruoštos instrukcijos. Baisieji birželio įvykiai prasidėjo 
1941 metų birželio 14 dieną, bet masiniai suėmimai ir ve
žimai pradėti Sniečkaus instrukcija 1940 metais, . todėl 
mesz ir minime okupanto persekiojimų, areštų, tardymų 
ir žudymų 40 metų, sukaktį.

1941 metų birželio 22 dieną, kai Gladkovas ir Byko- • 
vas ruošėsi antros grupės areštams visoje Lietuvoje, vo
kiečiai pradėjo veržtis į Sovietų karo jėgų laikomas Lie
tuvos sritis. Šiandien bus minimas ir vokiečių įsiverži-

Chicaga minės šiurpulingus 
birželio Įvykius

Šių metų birželio 15 dieną Chicagos Lietuvių Taryba 
minės šiurpą dar ir šiandien keliančius įvykius, įvyk
dytus Sovietų karo jėgų, policijos ir komunistų partijos 
pavergtoje Lietuvoje.

1941 metų birželio 14 dieną visoje Lietuvoje prasi
dėjo masiniai lietuvių areštai, jų vežimas į iš anksto pa
ruoštus galvijinius vagonus ir siuntimas į tolimiausius 
Sovietų Sąjungos šiaurės, miestus, Ledinuoto vandenyno 
pakraščius, kasyklas ir sovietinius sovchozus. Lietuvon 
buvo atvaryti specialiai išvežimui organizuoti ir paruošti 
Sovietų policininkai, jie duodavo suimtiesiems penkiolika 
minučių pasiimti kelionei labiausiai reikalingus drabu
žius, kelionei reikalingo maisto,' susodindavo į paruoštus 
sunkvežimius ir išveždavo į geležinkelio stotis, kur jų 
laukė paruošti vagonai.

Tuo metu Lietuvos prezidentu buvo Justas Paleckis,' 
o vidaus reikalų' ministeriu buvo Aleksandras Guzevi- 
čius, baigęs Sovietų čekistų mokyklą, ilgus metus dirbęs 
žiaurioje Sovietų čekoje, o pavergtoje Lietuvoje Guzevi- 
čius jau turėjo Sovietų krašto saugumo, pulkininko laips
nį. Bet pats žiauriausias- ir pavojingiausias Sovietų poli
cininkas buvo Antanas Sniečkus, Lietuvos -komunistų 
partijos pirmasis sekretorius ir vienas didžiausių birže
lio dienų organizatorių. Jis buvo ne vienas. Jam labai 
padėjo vienas policijos departamento-direktorius.-

Sovietų kariai, policininkai ir komunistai Lietuvą 
pavergė, bet krašto gyventojų savo pusėn nepatraukė. 
Didelė lietuvių gyventojų dauguma buvo priešinga so
vietinei santvarkai ir rusų atneštai savivalei. Sovietų val
džia, susipažinusi su lietuvių nuotaikomis, nutarė išvežti 
iš Lietuvos 70,000 gyventojų, kurie rusų buvo skaitomi 
komunistinės santvarkos priešais. Instrukcijas nepatiki
miems lietuviams suimti paruošė tuometinis Sovietų vi
daus reikalų ministeris Serovas, o pačius areštus ir iš
vežimą organizuoti turėjo policijos pulk. Gladkovas. Jis mas į rusų pavergtą Lietuvą, 
privalėjo sudaryti reikalingą areštuotųjų skaičių, nusta
tyti įtariamųjų adresus, surasti pervežimui reikalingus! 
vagonus ir sunkvež'mius, reikalingas sargybas ir suim- 
tųjų~išvežimo-organizavimą—tolimai—kelioneir-Paruošia- 
mieji darbai buvo pradėti 1939 metų spalio 11 dieną, o

Birželis lietuviams visą laiką buvo labai pavojingas. 
1939 m. birželio 14 dieną Molotovas įteikė užsienio rei
kalų ministeriui ultimatumą, reikalaujantį įleisti į nepri- 
klausomą Lietuvą savo garnizonu Smetona

A. PLEŠKYS

JAV LIETUVIU VISUOMENĖS
IR BENDRUOMENĖS SKALDYMAS

jTęsin.vs'

“Tie Bendruomenės “tikėjimo 
priešai” ir “pikžodžiautojai” — 
tai daugiausia vis krašturinieji 
mūsų partininkai, kai kieno da
bar jau imami vadinti ir lietu
viškais smogikais (taip daro tik 
St. B. ir jo klika A. PI), nes ne
siskaito su morale, nei su prie
monėmis”-

Tegu Bendruomenės vadai pa
tys pasimoko moralės. Vieną die 
ną susitaria, pasižada, Iškilmin
gai pasirašo, kad dirbs tik švie
timo ir kultūros srityje ir iškil
mingai pasirašo, kad pareigingai 
rems Lietuvos laisvinimo kovą, 
o kitą dieną nuo tų savo pažadų 
ir iškilmingų parašų jau atsisa
ko, veržiasi į' ALTos Lietuvos 
laisvinimo darbą ir grobsto Va-

sario 16 proga ALTai priklau
sančias aukas. Tai šitokia yra 
LB vadų moralė, tai tokia yra 
smogikų moralė ir štaip skaito
si su priemonėmis.

St. B.: “Jie darosi daug kuo 
panašūs j aukščiau čia minėtus 
buv. ba’orų tipo anarchistus: į 
mūsų gyvenimą taip pat. neša 
netvarką”.

Kas įnešė į lietuvių organiza
cinį gyvenimą netvarką ar ne 
Bendruomenės vadai ir vadukai, 
laužydami statutą,, klastodami 
rinkimus, keldami svetimųjų teis 
muose bylas. Toji netvarka te
besitęsia ir šiandien. Rinkimai 
į 9-ąją Bendruomenės Tarybą 
buvo pravesti taip pat klastoji
mo keliu: be iš anksto sudary
tų balsuotojų sąrašų irbalsuojant 
vokais ir paštu. Tai nėra niekas

ir pasipriešinti, bet Lietuvos kariuomenės vadai nutarė 
ultimatumą priimti, nes, esą, Lietuvos kariuomenė dar 
buvusi nepakankamai paruošta pasipriešinti Sovietų 
raudonarmiečiams. Suomiai rusus geriau pažino, pasi
priešino ir didelę dalį savo laisvės apgynė. Buvo ir lie
tuvių karių, norėjusių pasipriešinti, bet generolas Vit
kauskas įsakė nesipriešinti.

1940 m. birželio 16 d. j Kauną atvyko G. Dekanozo
vas, Stalino dešinioji ranka užsienio reikalų ministerijoje. 
Jiš, kartu su ambasadriumi Pozdniakovu, nuvertė Krėvės 
Mickevičiaus vyriausybę ir valdžios priešakin pastatė 
rusams parsidavusį Justą Paleckį. Okupuotoje Lietuvoje 
šiais metais minės 40 metų sukaktį, o Chicagoje Lietuvių 
Taryba minės nelaimingus birželio mėnesio įvykius ir lie
tuvių tautai užkrautą nelaimę.

Chicagos Lietuvių Tarybos pirmininkė Euphrosine 
Mikužiūtė šiais metais minės tragiškus birželio įvykius, 
kaip ČLT kiekvienais metais organizuodavo, paminės 
Lietuvos pavergimo 40 metų sukaktį ir Chicagos Lietu
vių Tarybos įsteigimo sukaktį. Chicagos lietuviai, patyrę 
apie Sovietų įgulų įžygiavimą į nepriklausomą Lietuvą, 
padėjo pasitarimus Čikagos Tarybai organizuoti. Miku
žiūtė, kartu su dr. P. Grigaičiu, L. Simučiu ir M. Vaidyla, 
pradėjo organizuoti Amerikos Lietuvių Tarybą. Šįmet 
bus paminėta ČLT 40 metų darbo sukaktis. Sukaktis bus 
paminėta Marquette Parko lietuvių bažnyčioje ir kiek
vienoje kitoje lietuviškoje bažnyčioje, o vėliau minėjimas

ir demokratinių balsavimo prin
cipų išjuokimas ir iš jų pasity
čiojimas.

St. B.: ‘’Šalia jų taip pat tu
rime ir geros valios, bet “savo 
tikč’imo” partininkų. kurie nori 
savo partijų labui susiaurintų 
bei ribotų tikslu Bendruomenės, 
todėl nuolat skelbia nutarimus, 
siūlančius pasidalinti darbus 
“atskiromis sritimis: VLIKui bei 
ALTai — Lietuvos laisvinimas, 
Bendruomenei — švietimas ir 
kultūra. Iš paviršiaus tai atrodo 
gražu, iš esmės — neracionalu, 
negyvenimiška ir nenaudinga”. 
(P. L. 7 16 Ip.) ;

Kokios Bendruomenės siekia 
St. B., ar nesusiaurintos' vienos 
frontininkų partijos “tikėjimo” 
ir jų dominuojančios? O kodėl 
darbu pasiskirstymas atskiromis 
sritimis neracionalu, negyveni
miška ir nenaudinga, taip St. B. 
ir nebemoka paaiškinti. Tik to
dėl, kad tai yra tušti jo žodžiai 
Visas šių dienų modemiškas gy
venimas vyksta darbų pasiskirs
tymo eigoje. Tik primityviame 
gyvenime darbai nėra pasiskirs
tomi sritimis.

Nekartą ALTa yra kvietusi 
JAV LB įsijungti pilnateisiu 
ALTos nariu. Apie tai rašo ir 
aimanuoja St. Barzdukąs.

“Jei Bendruomenė ką daro 
pati — “negerai”, jei tai darytų 
ALTos vardu — tai būtų “ge
rai”. Todėl dr. Bobelis čia pat 
minėjime pasiūlė: “Viešai kvie
čiu JAV Liet. Bendruomenę įsi
jungti į Amerikos Lietuvių Ta
ryba. ,Buvo pasiaiškinta, kodėl 
bendruomenė negali to daryti: 
ji yra visuotinė, taigi ir vienin
telė, o ALTą sudaro prg^riižaęi- 
jos”. (P. L. :19^7.?NE 36, strp. 
“Atgarsiai ir mintys”,, pastrai
pa. “Ir vėl “Įsijungimas” pi. 
1004). ' ' " ?

Visai teisingai. Juk ir State 
Departmento pareigūnas M. J. 
Henderson netiesioginiai patarė 
Lietuvių Bendruomenei -Įsijungti 
į ALTą ir veikti bendrai o ne 
vieniems slankioti,po Washing
ton.

LB vadų yra visai komunistinė 
ar nationalsocialistinė galvosena 
ir nusistatymas: “Mes tik vieni 
esame teisingi, visuotini ir vie
ninteliai ir jūs visi turite mūsų 
klausyti ir mums paklusti”.

(Pabaiga)-

ALIASKOJE ĮSTEIGTAS 
ISTORINIS PARKAS

Nacionalinė Parką tarnyba 
paskelbė, kad Aliaskoje įsteig
tas Klondike Gold Rush Na
tional Historical parkas. Į 13,271 
akro parką įeis ir Skagway 
miestas, buvęs aukso ieškotoju 
centru 1890 metais, laike aukso

ir krašto apsaugos ministeris siūlė atmesti ultimatumą vyks parapijos salėje ar prie Dariaus-Girėno paminklo, ieškojimo’ karštligės.

PETRAS TARULIS

ŽIRGELIAI PADEBESIAIS
SIMAS KURKULGIS IR KITI

(Tęsinys)

Kai tik Stasiųlis mirė, tuojau ji pakvietė štai 
tą patį dabar greta stovintį kiemsargį, davė jam 
penkis litus ir įsakė Stasiulio lavoną išnešti “nors 
į malkinę”. Tur būt, dabar čia stovėdama, ji tik 
ir galvojo apie kambario, kur mirė Stasiųlis, dez
infekciją.

Tada diplomatas pajuto, kad atėjo laikas išsi
imti iš kišenės piniginę, nes jis tikėjo pinigu ir 
tvirtai žinojo, kad pinigas turi nepaprastą galią 
sutvarkyti visokius gyvenimo ' nesmagumus. Jis 
būtų atsidusęs, taip jam nesmairu buvo, kad tai 
visa daro jis vis dėlto iš prievartos, dėl šių žmo
nių gudriai sugalvotų, lyg šachmatų partijoje, 
ėjimų, bet gyvenimo patirtis ir įsišaknijęs įpra
timas nuslėpti savo tikruosius jausmus jį nuo to 
sulaikė. Jis save nuramino tuo būdu, kad pagal
vojo: “Ką padarysi, išlaidų bus, bet daugiau jo
kių ^pėsčių”...

Buvo šaka. Nejauki drėgmė ir įkyrus vėjas 
lindo prie pat kaulų. Diplomatas dar kartą pa
žvelgė į Staniulį, pasiliekantį vienumoje, kaip ir 
mes visi tam tikrais gyvenimo atvejais. Smulkus

sniegelis dar labiau užpustė nuogas gelstančias 
kojas. Išilgai kojų riešus, tarytum ant kokių pa
galių, pamažu jau susirinko baltos sniego skėtė- 
relės. Sniegelis žaidė 'aplink Stasįulį. Sniego sro
vės suko aplink Stasiulio veidą ir prisiartinę prie 
išdraikytų, dabar šitaip vargingų plaukų, tuojau 
susimesdavo tarp atskirų pluoštų ir nekliudoihai 
dingdavo jų tarpe, nusiramindavo...

— Kokia jo buvo paskutinė mintis? — liūdnai 
pagalvojo jisai. — Kiti miršta baimėje. O ka
siulis? Ak, Stasiųlis niekados nenorėjo būti labai 
jau “aiškus”. Jis nesistengė savo proto visą jėgą 
įkinkyti į tuos kasdienius reikalus,, kurie kitiems 
sudalydavo visą jų gyvenimo prasmę. Ir čia pat 
jis atsiminė vieną Stasiulio laišką. Laiškų Stasiu- 
lis nemėgo rašyti. Rašydavo iš prievartos, savo 
“telegrafiniu stiliumi”. Bet jo laiško jau neuž- 
miršdavai. Tuosyk Stasiųlis buvo atostogose ir 
buvo priverstas draugiškai pavesti vieną mažą 
reikaliuką jam sutvarkyti. Trumpai išdėstęs, kas 
jam tuo metu rūpėjo, Stasiųlis staiga pridėjo: 
“Žinai, bičiuli, nusibodo kasdien mėsa ir pienas!” 
Ir kai adresatas jau pamanė, kad prasideda nuo
bodūs skundai dėl vienodo maisto, nustebęs se
kančioje eilutėje rado: “Mėsa ir pienas kasdien! 
Kaimynas — ūkininkėlis netoliese mano lango 
vis pririša trumpa virve savo karvutę. Jau koks, 
rodos, paprastas gyvulėlis — tik mėsa ir pienas! 
Atrodo, ji visko turi: ir žolės kiek nori, ir van

dens, vėjelį, ir bažnytinę dangaus tylumą. Bet ji 
vis mauroja ir mauroja. Jai dar kažin ko trūksta. 
O hiane baimė ima, kad jos tas maurojimas visai 
panašus į mūsiškį nerimą. Tik, vargšai, mes ne
mokame mauroti. Na, kas iš to būtų, jeigu, pa
vyzdžiui,* tu, dabar sėdėdamas savo puošniame 
kabinete, kai tau ateina anas nerimas, prisiskai- 
tęs tų “svarbių dokumentų”, imtum ir sumauro
tum? Ne, netinka! Ir nieko gero! Nes taip ir 
dingsta mūsų tas nerimas ir visos mūsų abejonės 
nepalikę jokio paprasčiausio pėdsako, dingsta nie
kados neišreikštos...”

Iš kažin kur atsiradęs rainas nupenėtas kati
nas baugiai '“miau-miau” suvaitojęs ir savo žals
vomis akimis įkyriai į visus susirinkusius pažiū
rėjęs, neramiai mosterėjo savo gyvatiška uodega, 
šmėšterėjo — dingo, sakytum prieblandos šešėlis.

Diplomatas, su atvira pinigine rankoje, pasi
kalbėjo su dažytąja, jam koketiškai besišypsančia 
būtybe, pasikalbėjo su kiemsargiu, susirado lan
guotą skarą, paprašė:

— ... kad viskas būtų atlikta taip, kad ne-y 
būtų gėda...

Paskui lengviau atsikvėpė, elegantiškai pa
kėlė žvilgantį cilinderį, linkterėjo mandagiai, bet 
nė trupučio nedaugiau, kaip jo padėtis ir šie žmo
nės galėjo reikalauti.

Skubiai įsėdo į savo limuziną. Atsiduso. Nau
jųjų metų nuotaika jam galutinai buvo sujaukta.

Jis pagalvojo, kad dar šį vakarą jis turės būti 
svečiuose. Ir iš jo veido kai kas, ypač moterys, 
nujaus, kad jis kažką pergyveno. Ir jis turės pa
pasakoti šią jaudinančią sceną, apie,Stasiulį snie
gelio apipustytom nuogom kojom..,

* * *
Pranas Stasiųlis — vienas tų mūsų kaimo 

vaikų, kurie pirma vienais lininiais marškiniais 
gleizdinėjo, paskui avis ganė, sermėgėle vilkėjo 
ir su baime į bažnytkaimį, motinos vedamas, 
įžengdavo. O paskui.atėjo laikas — apsivilko fra
ką. Frakas tiko. Įėjo į salioną. Salionui derėjo.

Stasiųlis, tas visų elegantiškų ir šaunių vyrų 
bičiulis, Pranas, Pranelis, kaip jį draugiškai va
dindavo, ne iš karto nusmuko. Buvo laikai,, kai 
jis visų pageidaujamas, visur laukiamas, šiltai 
visų priimamas buvo. Sėkminga tarnyba, visoke
riopas pasisekimas! Jo rankose atsidūręs reika
las patikimai buvo sutvarkomas. Lengvai plaukė 
jo gyvenimas, ir jis manė, kad visados taip bus. 
Kita vertus, apie tolimą ateitį jis ir negalvodavo.

O dainininkė Gervinaitė niekados jo neuž
mirš. Neužmirš ji daugelio valandų, su juo to
kiuos įdomiuos pokalbiuos praleistų. Jie susitik- 
dava'teatre, koncertuos. Eidavo už miesto. Vaikš
tinėdavo tarp senų ąžuolų, mažais vingiuotais
takeliais, kur šalimais ganėsi ožkos, žaidė padris- 
kusiom kelnaitėm akiplėšiškai drąsūs priemies
čių berniukai. (Bus daugiau) -
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

“Ar supranti ką skaitai?” šituos žodžius pasakė Pilypas kart 
lienės Kandakės tarnui, skaitančiam Ižai jo pranašystę. Daugel i 
šiandien pradeda skaityti Bibliją, bet neįstengia suprasti jos reikš 
mės. Suranda tekstus, kurie atrodo vieni kitiems priešingi. Mat 
kai kur Biblijoje vartojama literinė kalba, o kitur simbolinė 
Pav., taip kalbama apie avis ir ožius, kviečius ir rauges. Kalbė
damas apie literinę žemę pranašas sako: “Žemė stovi per amžius”. 
Bet vartodamas simbolinę kalbą, pranašas Jeremijas 22:29 sako: 

-“Žemė, žemė, žemė, išgirsk Viešpaties'žodžius”. Panašiai parašyta 
2 Petro 3:10: “Dangus su dideliu smarkumu praeis, elementai 
nuo karščio sutirps, o žemė ir ant jos esantieji dalykai bus su
deginti”. Aišku, kad šitoje vietoje vartojama prilyginimo pras
mės arba simbolinė kalba. Literinis dangus juk yra Dievo garbės 
sostas, o žemė jo pakojis, žemė yra amžinais žmogaus namais. 
Dievas yra žadėjęs padaryti ją garbingą ir derlingą.

iV. RASTO TYRIhSTOJA'
J. Munkant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Eland, N.Y. 10303

AKUtERIJA IR MOTERŲ LIGOJ 
GINEKOLOOIN3 CHIRURGIJA

6449 ta. PuiMki Rd. (Crawfont 
Medical Buildins) TeL LU 5-6446 
Priima lig op i UR pągąj msi tariny 

Jei neataiiepiia, auunDiou 3/6-8006

DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WetMmter Community Klinikos 
Medicinos direktorių*

1936 S. Menbeun Rck, Westchester* 1L.
VALANDOS: 3---9 darbo dienomis ir

TaU 562-2727 arba 562-272*

KOMPUTERIS VAGIS?
Sakoma, kad kcmputeris, tas 

žmogaus sutvertas mechaniz
mas, yra daug tobulesnis, pati
kimesnis,jieklaidingesnis ir pra
našesnis už tą patį jo sutvėrėją 
— žmogų. Taip ar ne. Priklau
so, kas ir kokius nagus prie jo 
prikiša. “Conserv. Digest” žur
nalas vasario mėn. numeryje ra-' 
šo, kaip federalimai auditoriai 
(revizoriai) tikrino vieną Gene
ral Services Administration iš
mokėjimus -darantį I 
ir jį pavadino electronic robber.

A. Cooper Skupas

Mūsų mirusieji - palaidojome K. Dudėną

TE1------- BE 3-5W

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6PECIALYBR AKIŲ LIGOS 

3907 W«ct 103rd Street 
Valanda* pasai ausixarixn*.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST  AS

KALBA LIETUVIŠKAI
2613 W. 71 St. T»L 737-5145

Tikrina akli. Pritaiko a kimiu n
‘‘contact leases”

VaL agai juiit&rimą. Jždaryta tree.

DR.LEON AS SEIBUTlis 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR " 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST (3rd STREET 
VaL antrai. 1—6 popiet, 
ketvirto. S—7 vai. rak. 
Ofiso tolefa 776'440 

RozMoocijos Hiatu *44-5541

n’nų, suminėtas ir K. Dūdėnas.
•a i- d-’, 'gilu m?n pažįstamų 

avardžlų.)
Kad ir Trimite žiną jo veiklą 

>u VI. Pūtviu turėtų duoti pla
tesnę gyvenimo apybraižą. Pasi

jo, jis dirbo, kovoms aprimus, 
draug su V. Pūtviu Trimite. Su 
profesore Emilija Putvyte kar
tu išbėgo. Ji gyveno Jone Hills, 
fra ir daugiau jo kovos ir veik
os draugų. Manau, kad jis ver- 
as didesnio dėmesio i: pačių ra

movėnų.

Regimai mūsųTovos ir veik
los dalyvių eilės retėja. Aš nors 
trumpai paminėjau kaip savo 
bičiulį. Tebūna jam lengva sve
tima žemelė!

Laido'tuvėse dalyvavo jo kai
mynai p. Gėsna, p. Mackevičius 
ir kiti kehn'škiai.

K. Paulius

Vienas biznierius Mephis, 
Tenn. “susibetino” su savo drau 
gaiš, kad jis surinks $200 aukų 
bile kokiam tikslui, kad ir fan
tastiškam.

Jis paleido tarpe žmonių po- 
pierio lapus, prašydamas aukų , 
našlei “nežinomo kareivio”. Ir 

, ką sakysit? Sumetė virš $300! j 
Čikagos miesto vaizdas ( Tuom tarpu jeį toks kareįvis I 

yra nežinomas, tai kaip galima ’ 
žinoti apie jo našlę ir įteikti jai. 
auką,

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

1980 m. gegužės 10 d. mirė didžiausias Paežerių ežeras — ' 
savanoris partizanas, Klaipėdos 265 ha. Pirkom iš Vokietijos ; 

komputerį • sukilimo dalyvis Kazys Dūdė- tinklus, turėjom profesionalus 
’• nas. Išgyveno 81 metus. Gimė j žvejus ir vertėmės žvejyba. Kiti 

ežerai buvo mažesni, bet ir tie 
žuvingi. Mudviejų pašnekesiai 
priminė brangią tėvynę Lietuvą 
ir tubs gerus laikus. Jis puikiai 
orientavosi- ūkvedyboj ir karpių 
auginime. -i* * *

Gegužės 13. d. 9 vai. kan. V 
Zakarauskas koplyčioje sukai? 
bėjo maldas.- Jis pats atnašavo 
šv. Mišias šv. -Mergelės Marijos 
bažnyčioje ir pasakė gražų pa? 
mokslą.- .X į

Į šv. Kazimiero Lietuvių kam
pines palydėjo 15 mašinų. Kapi
nėse maldas’sukalbėjo kun. X 
Juozeviėius. Jis prašė, kad jani, 
kaip nusilpelniusiam savanoriui 
kovotojui už Tėvynės laisvę, sų- 

-giedotume Tautos himną. Sugie
dojome. Ramovėnų valdyba nuo 
karsto tautinę vėliavą perdavė 
žmonai kaip Tėvynės ir meilės 
simbolį.

I
 Palaikydama lietuviškas tra
dicijas, šeima pakvietė į Gold 
Coast restoraną-pietų. Papieta-I 
vę,. padėkojome Jr 1:30 vai.1 
skjrstėmės.

Kaip ten bebūtų, kilo klausi
mas; kodėl šaulių vado'vybė va
kar šermenyse- nesiteikė daly-

Paleckio komisarai Lietuvoje 
įsakė visiems lietuvių meninin
kams kurti “tarybinę’’ kultūrą 

į ant naujų pamatų.
Kam ant naujų? Juk tokią 

“kultūrą” jau seniai turėjo mon
golai arba kanibalai!

PETKUS
TĖVAS IK SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

ĖF Telef. 476-2345

I 4 TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŽTĖS automobiliams pastatyti

esi metus, uime į 
Vilniaus krašte.'

Amerikoje išgyveno 31 metus.
* nuliūdime

Auditoriai slapta įteikė kom- Linkmenyse 
puteriui perkamus visiškai nesą- - ••

f x x / A 11XXVX XXWJ t/ V VJLXX.

mus produktus ir visai neegzis-: PasiUko dideliame _______
tuojančios firmos pavadinimą, j žmona Joana, sūnus Vytautas,

Rezultate komputeris, 
kalkuliavęs, išmokėjo $95,256. 
Federaliniai auditoriai mano, i 
kad tokių “triksų” kompute-1 
riams įteikiama gana daug ir 
tuo pačiu bereikalingai išeikvo- 
jama arba nusukama stambios 
sumos pinigų.

Tame pačiame “Conserv. Di
gest” kovo mėn. numeryje Ge
neral Accounting Office galva 
Ėlmer Staats, kurio įstaigos už
davinys yra persekioti .kompu- 
terių sistemos daromas sukty
bes, pripažįsta, kad nemažai tų 
suktybių pavyksta išaiškinti^ 
bet dar didesnė dalis taip ir pra
eina nepastebėta ar neiškintą. 
Kumpanagių visur pilna, bet jų, 
kaip matome, daugiausia yra vi
sokiose valdžios įstaigose.

J. J-tis

puteriui perkamus visiškai nesą-
_ _ y f

DR. V YT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

tafldr* praktika, apau MOTERŲ
Oflaaa 2655 V.'EST 59ta 

Toi. PR 3-1323
OFISO VAL.: pina- antiao., traeaa; 
Ir penkt. 2-4 ir 6-3 vaL rak. fitžtadir 
aiaia 3-4 vaL popiet ir kiru laiko

P All,EIKIS, O. P.
, UBllfOPEDAirPBOTEZISTA.

Apšauti - Protezai. Med mi> 
dalai. SpecHH p—aita

■V tArcii aupportw u v L
vu.; 0—4 ir 6 8. Ėe^adieaiaii B—j

Wwf 63rd St, Cbic***. UI- StaSi
Telef.: PRearsct 4-5M4

EL 0 ii IDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 , 

TeL (813) 321-4200

' perkraustymai

MOVING
Laidiniai — Pilna apdravda

ŽEMA KAINA
R. HMNAI
Tai. WA 5-3063

kiek anūkė Rūta ir kiti giminės okup.

Lietuvoje.
Priklausė Ramovėnams. Lai

dotuvių išvakarėse Petkaus kop
lyčioje kan. V. Zakarauskas su
kalbėjo maldas. Garbės sargybą 
nešė ramovėnai: K. Juškaitis ir 
K. Leknickas. Gražią atsisveiki. 
n’mo kalbą Ramovėnų vardų 
pasakė J. Gaižutis. Jis priminė 
jo partizaninę kovą su Lietuvos 
prieš?:s ir aktyvų įsijungimą į 
Klaipėdos sukilimą. Pareiškė 
užuojautą žmonai Joanai, sūnui 
Vytautui, anūkėlei Rūtai ir kir

Viename laikraštyje Chieago- 
jes kaitome:

“Septyni tūkstančiai dolerių 
sudėta Šv. Kazimiero Akademi
jos naujų patalpų statybai pra
ėjusį sekmadienį...”

Ištikro, žmonės stropiai rūpi
nasi savo sielų išganymu. Bet j 
ne visada tą išganymą galima 
nupirkti doleriu.

Ach, tiems pataikavimams nė
ra galo! Pirmiau Amerika ban
dė įtikti Sovietams, kad laimė
ti karą; dabar užsibaigus karui 
Europoje pataikauvo Stalinui^ 
kad jis neprarytų visos Europos.

Gaila tačiau, kad ne visi su
pranta, jog Kremliaus viešpats 
verčiasi tik didžiausiais blio- 
fais.

Ketvirtadienį Kongresus

tiems ginrnėms. Tebūna jam 
lengva ši svetinga žemelė! — 
baigė savo kalbą Gaižutis. 

* * *

Gyvinantiems Marquette Par- 
’ ke apie 30 metų teko sueiti su 
K. Dudėnu į artimesnę pažintį. 
Paaiškėjo?, kad jis buvo šaulių 
Sąjungos įsteigėjo Pūtvio dvarų

nutarė paskirti $2.58 bil. maisto ūkvedys ir kvalifikuotas specią- 
kortelių programoms. Kongresas listas karpių auginime. Aš šalia 
įpareigojo administaciją neper- savo tamygos kooperatyve “Žie- 
žengti taisyklių ir. sumažinti das” nuomavau Vilkaviškio aps.

Amerikiečiai yra geros 
dies žmonės ir dėl to juos 
lengvai apgauna.

SUSIRINKIMŲ
korupciją. ežerus drauge su dėduku. Pats

Put Soup In Your Menu
■ » ■ by Martha T ngan

A hearty soup makes a welcome dinner on a nippy day. 
Add a tray of relishes, garlic-parsley-buttered crusty bread and 
baked apples and you have a well-balanced, nutritious meal 
khat is easy to prepare.

Depending upon your life style and □sing the handy pack* 
aged homemade soup starter, the soup can be simmered on the 
range or in a slow electric cooker. For Quick preparation, cook 
It in the pressure cooker. For a little extra zing, add a half cup 

red wine.
Beef Vegetable Soup
Yield: 2 quarts soup

1 package Beef Vegetable 1 pound beef itew meat 
Homemade Soup Starter 8 cups water

Three Ways To Cook
Top of range: Brown the beef well. Add the water. Add ths 

rtock and vegetables. Bring to a boil. Cover and reduce the 
'beat to a simmer. Cook for 90 minutes.

šir-
kiti

MOVING
Apdr*u*?M p»rkr»v»f'r''»« 

, U |v«lriv •tvYumy.
ANTANAS VILIMAS

T«l. 376-1W erta J76-5994
> ------ i <1 - —-------------

Slow cooker: Brown beef.. Combine beef with stock and 
vegetables and water in slow/cooker. Cook on HIGH for 6 
hours or on LOW for 12 hours. /

Pressure cooker: Brown meat in a 4 to 6 quart pressure 
cooker. Add 7 cups water. Stir in stock and vegetables. CIom 
cover and position pressure regulator for 15 pounds pressure. 
Cook slowly for 30 minutes after regulator begins to operate. 
Remove from heat and place cooker under running water to 
reduce pt traura.

vauti ir tarti atsisveikinimo žodį 
daug nusipelniusiam šauliui ir 
patriotui.-Pasirodo, jis yra vie- 
nas—iš—pradininkų—Cliicag.cųe 
steigimo šaulių kuopos. 25 metų 
istorijoj -11 pusk tarp pulk. M. 
Kalmanto, V. Valatkaičio, Sera-

PRANEŠIMAI

Utenos Draugiško klubo susirinki
mas įvyks antradienį, gegužės 20 d.. 
6 vai. vak., Joana's salėje, 4259 So. 
Maplewood. Po susirinkimo — vaišės.

A. Brokevičius, rast.

sulation 'vUhln nite end eefi^, 
ing a# ^ell ss in earthen bernw 
around the foundation, arien-; 
tatlon to neasonal sun atit- 
tudei, energy-saving appli
ances and fliepUcea.

The home pictured above 
doesn’t appear much different 

(than any typical m burbau 
'home. But H incorporates en* 
erry-savinr features in de- 
alm. materiahu and appli
ances which ean cut energy 
xods by up to 54 percent It 
has two heat-elreulatinr 

•Heatilator Fireplaces (ri<ht)» 
dealfned to draw room air in 
through the lower vents, 
warm it and then re-direct 
the heated air hack into the

The more effective mw of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
save up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
Thte claim k being proven by 
New York's Long Island Sav
ings Bank? Its "Centenergy 
*78” house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional coat of these 
improvements was approxi
mately $4,000 .. . projected to 
be amortized within 4 to S 
years through reduced ex- 

anų added

The two Heatnator 7Tr>- 
places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of rnrwt 
fireplaces, according to the 
signers of “Centenergy "M,*

The J^eplacu were supplM 
Pf Home Crafty Zae» FlmL 
Park, New York.
Fireplace, A. Dtvisiem of 
iTidustries, Inc- located fr> Mt. 
Pleasant, Iowa, manafoctwrae 
rs complete 2£ae of 
freestanding and wall- 
mounted Replaces • • « paa

SOPHIE BARČUS
RADIJO ilIMOf VALANDOS

VU,. »r^ra«M Įį WOFA.

HN HL A. M.

LietuviŲ kalta: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:U0 
4:30 vaL vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:301 
*al, ryto.

Vtdi|a Aldona Daukva
Tala^j Hlmteek 44413

7159 So. MAPLEWOOD AVE< 
CHICAGO, ILL 60629

b ................ ■

A “Lietuvos Aidai’
KAZft BRAZDtlONYTt

ProęrtR^M raddĮ#

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

Visos laidos iš W0PA rtotiea. 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
ii WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71at Street 
Chicago, Illinois 60621 

Telet 778-5374

šeštadienis-pirmadiems — Saturday M<>nd:n-? M:;\ 17-lt? 1J8Ų



APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

6 Kadaise teisinė bei teisminė 
kalba turėjo savo žargoną, kurį 
galėjo suprasti tik advokatai. 
Prieš apie 15 metų nuosavybių 
pardavėjai prieš ta žargoną pa
kėlė balsą. Jų sudaromų nuosa-

turi tik 90 kalorijų. Taip pat yra 
mitas, kad greipfutas sunaikina 
bei pašalina iš kūno riebalus. 
Tikrumoje greifutas turi daug 
vitamino C ir jo pusėje yra tik 
55 kalorijos.

Į
i*i
i
r

; ŽMOGŽUDĮ GINTI 
BRANGIAI KAINUOJA

CHICAGO, III. — Dabar pa- 
i aiškėjd, kad žmogžudį John 
i Cacy. teisme ginti labai bran-i 

giai kainavo. Advokatai Sam 
: Amirante ir Robert Motta už by-; 
■ los vedimą gavo po $41,244» 

kiekvienas. Dabar jiedu dar rei
kalauja $57,603. Jie tvirtina, kad 
teismo išlaidos buvo brangiosj 

į' o jie patys turėjo įdėti į šios by-j 
j los gynimą labai daug valandų]

! —- Namų pardavėjai skun-
į džiasi, kad labai sunku parduoti 
Į namus. Praeitais metais jiė už-

Hwnil, l»tni — Pardavimui - Namai, Žam4 — Pardavimui
' REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALI

I - -- - -

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. > TeL Virginia 7-774}
vybių pirkimo pardavimo nutar
čių blankai yra parašyti aiškia, 
visiems suprantama, kalba. Ta
čiau dabar atsirado žargonas 
medicinoje. Georgia universite
to tyrinėtojai studijavo federali- 

ŽT.ių Medicare progamų pensinin 
Ikams raštus ir rado, kad norint 
įjuos tinkamai suprasti, reikia1 
t virš 40 metų studijuoti...
*

j O Kiniečiai turi gerą patarlę: 
l“Prie savojo stalo valgyk taip, 
'tartum būtum svečiuose pas ka-

© Amerikos Medikų Draugi
jos žurnalo tyrinėtojai nustatė, 
kad liesi asmenys greičiau mirš
ta už normalaus svorio asmenis, 
tačiau tai netaikoma nutuku
siems, kurių svoris yra nenor
maliai aukštas. Jie taip pat mirš
ta veikiau už normalaus svorio 
asmenis*

© Vištiena būna skanesnė ir 
gražiau atrodo jei prieš kepant 
voliojama ne miltuose arba duo 
nos trupiniuose, bet pieno mil
teliuose.

© Namu apyvokos krautuvė
se šiemet daug parduota elekt
ra šildomų užklodų, nes juos nau 
dojant, nakti galima kambariu 
termostatą nusukti žemyn.

O Greta javainių, patogiau
sias ir pigiausias pusryčių 
dūktas yra kiaušinis. Jis 
nuoja tik apie 8 centus.

© Yra susidaręs mitas,
bulvės turi savyje daug krakmo
lo. kuris žmogaus kūne ’tampa 
riebalais. Esą rusės yra storos, 
nes jos valgo daug-bulvių. Tik- 
rumboje vidutinė kepta bulvė

G Apie 60 G įvairių daržovių 
ir vaisių konservuoti yra pigesni 
už šviežius. Tik asparagai, grei
pfrutai, persikai ir žemuogės ar
ba šviežios braškės laike sezono 
yra pigesnės. Dauguma įšaldytų 
daržovių yra pigesnės už švie
žias.

O 29 psl. brošiūrą apie ener
gijos taupymą galima gauti vel
tui. Seikia prašyti “tips for 
Energy Savers’ ir siųsti: Tech
nical Information Center, U. S. 
Depat. of Energy, P. O. *Box 
62, Ook Ridge, Tenn, 37830.

M. Miškinytė

buotoją ir savo kaimyną Stasį 
Patlabą. Dėkui. t . ,

— Aleksas Pateckas, Marque-į 
tie Parko Lietuvių Namų Savi-j 
ninku Organizacijos sekretorius,“ 
įteikė $10 auką. Dėkui' už ją ir! 
už informaciją.

— Juozas Bagdžius, patrioti-! 
nių organizacijų veikėjas ir LB- 
(r) Marquette Parko Apyl. 
vykd. vicepirmininkas, lankėsi' 
Naujienose. Dėkui už informa
cinius pokalbius ir ^0 auką. Į

muoti'ir» uniforinų neturiritiejį
jūrų šaulės ir šauliai, ši m. ge-i viskas kaip “apmiręs'’

įgūžės m. 26 d.,.pirmadienį, mi-j -------------------
Į) rusių pagerbimo "dieną, 10 vai j ---------------- ------ ....  ------- ,

ryto renkasi Šv'J.Kazimiėfo ka4 geležinkelio bendrovės susivie-j 
pinėse, pne 111 ir R.edzie mi-ij nijo, sujungdamos bilijono dolej 
rusių kuopos narių ’.lanįn^uij! r:ų sumą.

Į pamaldoms it.'iŠkilmihgohas apei!
goms prie kapinių ‘steigėju pa-Į,

-m-
vh*’ u

dirbo gerus komisus, bet šįmet

— Santa Fe ir South Pacific!

A

i

— Jeigu rusai pasitrauktų išj 
Afganistano, tai krašte kiltų di-; 
dėlė opozicija prieš Brežnevą.

— Izraelis- laBai' 'šuš^ūpinęs 
naftos versmėmis, nes jiems la-l

< I •

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

pro- 
kai-

kad

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo, namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkinio sąlygos.

} • 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir

1 Maplewood. Labai tinka giminingoms, 
šeimoms.

!• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 £ThętųJ Reikia -skubiai par
duoti. Nea&ksta -kaina?

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chieagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559 ■ ?

bai š^kū’*i§^arabų!{pirkti‘hįtftą— J. Andrukaitis, Rędmgtonj šy;fMjš^s s^Ąnt^op^vci^; 
Shores, Ha., pratęsdamas’pre-Į je feuš^aukdjąnios Už ^Lietuvos! 
numeratą, atsiuntė $5 auką. Dė-į laisvę. žūvUsiemš 4i? ' žnikėhkih-3 

kfeliįiejns.itaųti.eęiams'./. *jnr> [j/, a 
Tuojau., po pamaldų ^inih£ji-ft 

mas'paJaįijdš salėje. Kalbės dr.įj 
Jdftas Adofela'viehišę’ ĖSėniįę^da-^ 
lį ;atiil^
tė ir mokytojos Sofijos ^aRoriie-! 
nės: pariidšfas 'jaunimaš: i

■ r - t . f . < 1 — i4 i . * . ■

t s' x“TW-Juozo šmotelio

; atsimindių
kui. ■ .

— Ravinia festivalis* šiemet 
prasidės birželio 20, d...uj |esąs, iki 
Darbo Dienos. Birielib ; 2:7j d. 
programoje, skirtoje' čdilčovškio 
kūrybai, dalyvaus ^Teresa;-ĮZj^lis
— Gara, Npript gauti programą j -Dalyvaus'Amerikos kdriJ; Vbte 
bei informacijų, reikia rašyti:!

' Ravinia Festival Assrių 22;: -W. pagęlbini^ yięnetas ?ų’vėlavo- 
IVnnrnA St Chirac ID. 60603. RUST.''Ml . : - H P/'* Jt! > J-’

i

— S. fLavackis, Kiloicn, BC,\
Canada, specialiu laišku atsiun-J
tė $20 auką, skirtą mažinti sko-. t
las. Dėkui už ją ir už gerus lin-, Ravinia Festival Assn;, 22j W.

j Monroe St., ChicagOį IL ..6Q(jiO3.

— Lllinois valstijos loterijoj 
gegužės 15 d. Pot of Gold lo'ši- 

’ me laimėjo 880674. Lucky Stars 
lošime laimėjo .25, 29, 097, 394. ir 
25396. ' ■ > ’H*

— Horoscopes or Astrologica 
mores atskiru laišku atsiuntė ge- Tarot Card Readings. Saturday 
rus linkėjimus ir $7 auką. Dėkui. .1-1 to 5 no appointment pieėės-

— Higinas Gečas iš Marąuer 
tte Parko šį savaitgalį vasaros 
metui išvyksta į Union Prie, 
Midi..

kėjimus.

— Dėkui A. Kapačinskui zsj 
Rockfordo už ankstybą prenu-: 
merates pratęsimą ir už ta pro-! 
ga atsiųstą $35* auką bei už nuo-j 
latinę paramą.

— Mykolas Veliuona is Bdlti-

’ iyj-' i į’V-i f į'-i .;i -iltVi R'dUi/ J-ii
visos: hetuviū dĮorgaailžadijos 

kvieciamęs’:su!Vėliavomis daly
vauti šjarn^r..iiųdpaępfĮ^ ifSpyiętų 
Rusijoj ddrqrnąn|eijiett^iųjtpu- 
toš hailčinfhiii'pri&Ynimmė.-/ .

l H iA$^Cic€$D

f* Crrėži/lengvai Wailbm^’'žr 
jdbmji 25 Opu slapių ;knygąj f su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkėslietuviai, 
skirsHelių(])$ė^ėj^i^aĮ^mi at- į r 
vykti ir,krixgą pa^ųi^Įptur j 2951W. 63rd St.-Tek A-7878,

l[ M vi, jjqUry' Public

, ii-1'
Insurance, Income Tax

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams

Jf Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ.:
- 523-8775

gyvenantieji' jpfašohii. j ?užs|^- 
kyti paštu;tl!Jh

Autoriaus* ^dre^ds:f y 
7114 S. Campbell Avė. 
Chicago, ^ĮL 60629,.

Knygos aįleriaL
: fe ’. i t T i.

839-1784

'sary. ELINOR JAKŠTO,' t7’ N. 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777, oi 
925-8392. Professional -Member 
American FederatiĮžr ‘of Asi^o- 

—Klaudijus Luth, St. Pięrre, Idgers. (Pr.) -

— Dengiame ir: taisome visų 
rūšių stogus. Už darbą ’garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA, 434-9655
(Pr.)

tą, savo gerus linkėjimus atly
dėjo $10 auką. Dėkui. I
— Paul šūkis, Cleveland, Oh/o;’ 

Susivienijimo Lietuvių Ameri* Į 
koje, veikėjas parėmė Naujienų; 
leidimą,; įteikdamas $10 auką' 
per mūsų korespondentą K. Ka- 
ralį. Dėkui už auką ir už rūpes
tį lietuviškos spaudos reikalais- i

ROMO KALANTOS 
MINĖJIMAS .

_ _____ (R) LB Marquette Parkų.ąpy- 
‘__________h: linkės valdyba š.m. gegužės mėn.

— Petras Galinauskas iš =Mar- jg j, sekmadienį, tuoj po pa- 
quette Parko, veiklus visuome- maic[ų n vai. 45 min. parapijos 
nėję ir aplinkoje, išvykdamas? salėje, 6820 S. Washtenaw, ruo- 
ligoninėn patikrinti sveikatą^ §įa jįomo Kalantos aštuėneriu 
įteikė $10 auką per spaudos dar-^ metu ir Antano Kalinausko ket- 
-----------— ~ 7; veriu metų herojiškos mirties

1 '
tVLIKo pirminmkas, ALTa ir 

Dipl^ipą|ijq§.,šetaš)ra^^. lįetįi- 
viusišįinėt nėsŽąiąkytĖbk. ^JLie- 
tuYt>je,5hės^ė švenčia kietų 
ĮJdtuvb,ę>;oki^dn^ršvientę. Ne
žiūrint fih‘ū^dJ'veiK§nių prašymo 
ten nesilankyti, ^kai p skfe-mia 
“Vienybė”- gegi^^^į^^u- 
valkietis), šiais; metais, net ' 17 
jaunuolių-gimnažistiį iš Vokie
tijos, JAV, Kanados ir Brazili
jos svečiavosi ok. Lietuvoje 11 
dienų. Buvę nuvežti į Druski
ninkus, Trakus ir net į Palangą. 
Nors “Vienybė” nerašo, bet ir 
aiškų kad juos globojo gen. Pet
ronio įgaliotiniai. ...

Pastebi, kad nežiūrint, kad ir

■ię- 
iėtu

p aidėti tėfei&ik^fišlnov 
pąrų|>|tą,į jfį'teiiėj^iV^ll 
WRLLS ęer^iyįėitg,j “Sū< 
išldišta fkn^gą ':su legąii^ 
fo^oihis.

.Ęnyga^-sųrLormoTOįi^ ■ jga&iba 
173$ Souths Haįstęd Cįaca

' a^dmiliištracijoje 
goj j rai;.

v

is

• -'Vg-įa ;>>i
resort 4- Rąrfmte.hį- n

Vy Kurorte iŠnuonliŽfadaJlĮ?' 
’**^**,T***^,^***^w***r*^Tw7,*sH^*r^^ 

i ■ W

KabiJiams mokėti aukštas 
kainas kitataučių’ mųtėl^udse 
kai Jūs galite apsistoti-jįiaiš die
tos lietuvius urjtrecdaĮįųkalii^ps 
ir trimeti patogum^ pau-hoj^iitis

.'■-iv--. U.S.A; ‘
- f-,:-?;

'.WeR frelp yodrffake the right move.
‘tjfHšh'ii rt?>l r :-v •

l^n^Ei’ ĄR PARDUOTI, 
nubinolį' apdrausti savo nuo-
savybęHji^hU^dje. . ar bet kur 
Amerikojieį prašorųe skambinti 
ir užeįGąl' musg įįs.taigą.

į jįnns; patarnauti.
Mes priklausome MLS 
jjįlttętąme' kompiuterį..

Virš*&(M)|tal 'hamų fiasirinkimuL
BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 
f!j Tęt 767-0600

owned, and operated

■IELP WaNTED MAI E-FEMALE 
R«ikia Darbininku Ir Darbininkių

GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai: • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETING1S CONSTRUCTION..
7152 So. Kedzie Avenue 

Tek 776-8505

A. TVER AS 
Laikrodžiai ir brangenybė* 

Pardavimas ir Taisymas 
254$‘W®st 69thS?reet 
T«L REpubHc 7-1941

Siuntiniai i Lietuvą
ir kitus kraštus I

P. NEDAS, 40S9 Archer Avė. 
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5980

M. ilMXUI : '
Notary Public

INCOME TAX SERVICE \ .= 
4259 S. Maplawooi. Tai. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra- | 

šymai ir kitoki blankai.
r • »

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės J Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave., Chicago, III- 60643 

Telef. 312 238-9787

10 vai. ryto prie parapijos 
bažnyčios pakeliamos vėliavos. 
Su vėliavomis dalyvaujaihe pa
maldose. V

Minėjime bus trumpas žodis
♦ Nemokrnjas patarnavime užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio- apie susideginusius.

uių (cruises), viešbučių u* automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- ................
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; ’ Minėjimui priiaiKincą meninę 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- programą atliks Dainininkų Bū- 
tnacijps vįsais keuonių reikalais Epelis

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reta u rezervuoti vietas
U anksto — prieš 45-60 dienų. Į Lietuviai prašomi minėjime

dalyvauti. Valdyba

DIAMOND HEAD 
RESTORANAS

— GEN. T. DAUKANTO JŪ 
RŲ ŠAULIŲ KUOPOS unifor-

SAV. ZITA IR RIČARDAS 

SHLAUSTAS
I

prieš išeivių jaunimo lankyinąsi Sbi
tėvų žemėje šįmet buvo išvys-!majs.. Prašome ^reipiią:.;^ , 
lyta itin aKc>,a (joje net i : ;

r. I A \J I.^T: ■. Tr. TYtriTlA tpasirodė ir JAV lietuvių mote
rų grupė), tačiau dalyvių skai
čiumi šįrnetinė grupė buvo vie
na iš gausiausių.

Ten pat pastebi, kad kartu su 
grupe buvo numykusios JA V Lie 
tuvių veikėjų dukros A. Gečai
tė, D'. Kamantaitė, ,R. -Rekašius 
(Akiračių icdakcijos nario sū
nus), J. Dirgelaitė, K. Mačiūnai- 
tė, G. Gautis, S, VazgaudVo ir

•; į.125 į
SLtRatersburg Beach, Fla, 3370C 

f Tel. (813) 367-4156

Fq>P exchange for small'furnished 
co&MW cottage. 3 hours Saturday 

16 houfs Wednesday and 
* A*for female, 

rail in English between 
985-9112

HOMEOWNERSPOLICY
F. Zapolis, Agent 
r?C8!/j W. 95th St

Nejaugi ten butų buvę ir L 
Bendruomenes veikėjų A. Geče 
ir V. Kamane diikr^sT <

VASAROTOJAI iRįsP 
ATOSTOGAUTOJA H-5

Siūlome vasarą prakiši: sau
lėtoje Floridoje, gražinį'. Irea 
sure Island Efficiettcv, viena.- ar)

• . . . . . jdu inirga»njfji, vjr’u-ej-, o’uorj 
ar-Anšas, su baMai- ir Vilo'r. pa-< 
togumais, šUdytno-šalayrrn is 
teina, spalvota tek.vizija k>ek- 
viename bute (•alini-'’ i?n'iorr.of į
melams aj ha Vt kuriem ’alkui j

SIUNTINIAI J LIETUVA
MARU A NOREIKIEN’fi

2608 Wart Sttb St, Chicago, HL 40629 9 Tat WA 9-1787

4h rr- personal
Asmeny lelko

AGE; intelligent, se- 
cirii?.<'UsĘa.’piaų man seeks good 
Crfi^iM ;y.;bmari, age 45-60, for 
"rfcyflship and marriage. En- 

pb.nto, if possible, and 
pbjsiie hhntber. Write:

z/o Naujienos
• iZ^ S. Halsted St 

CKiįngo,-PI. 60608

«M4^ 424-8654

ItMM ••••

&
V,

>Stale fa .m K e* ana Casualty Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA ] 
VALDEMARAS BYLAITIŠ 

ir VINCAS BRIZGYS.
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarijną-
—LTelefonuoti 778-8000 -—

Pietūs, vakarienė, užkandžiai — vienam, dviem ar dviems šimtams. 
Amerikoniški, lietuviški ir japoniški valgiai — mergvakariams, ves

tuvėms, krikštynoms ar laidotuvių užkandžiam^
Skambinkite Zitai arba Ričardui.

Lobster $7.95, Strip steak $5.50, Butt steak $4.95.
Kugelis, dešros, įvairios žuvys, steikai, viščiukai, antys 

ir kitokie patiekalai.
Atdaras 7 dienas savaitėje nuo 11 vai. ryto iki 2 vai. po vidurnakčio^

3321 W. Columbus Drive, Chicago, Ill.
Blokas į rytus nuo 79-tos ir Kedzie)

Tel. 925-1678

MAISTAS U EUROPOS SANDtLIŲ J

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCEIS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, IH. 60629. — Td. WA 8-2737

Laivų prieplauka. Ga'r”yb< iš 
plaukti su butinio Ini’-n i ^lek- 
sik'”'. įlanką, \

Arti restoranai, valg- blefe 
krautuvės ir apsipirkime rent 
ras. švarus babo smėlio pnpb’j Ji 
mvs. maudymasis ii kiti rialo 
numai. šeimyninė nuotaik'*. (ii 
dėlė aikštė automobiliam- na

RENTING IN GENERAL 
N n o m o s
i--------- *----------------------- -------- --

PORTE • išnuomojamas 
bntas pirmame aukšte.

Tel. 523-1387

T Advokatas
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vai. vak. šeštadieni nuo 

8 vai- ryto iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, DI. 60629

Dėl informacijos ar rezervaci
jos rašyti ar skambinti: EI Re; 
— El Nor Efficiency Apartment 
240 108tr Ave?, Treasure Island 
Florida 33706. Telefonas: (813' 
303-0832 ar (813) 367-2177.

Kalbame lietuviškąi, prašyti 
Rasa-Terry.

Moteries gyvenimas galimas 
ipibrėžti sekančiai:

Nuo 18 metų iki 25 metų ji 
tęs’a septynių metų karą su sa
vo prjtu. Nuo 25 iki 55 metų ji 
kariauna su gamta dėl grožio ir 
iš\ aizdn^. Likusius metus ji pra 
leidžia gindama tvirtovę nuo 
šturmuojančio ją laiko.

— Aukso uncija penktadienį 
kamavo

DENTURE WEARERS
j A major # 

advancement

CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

____________________________________________ ____ _____
Seštadienii-pinnadieuk — Saturday-Monday, May 17-1% 1980




