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LIETUVIAI POLITINIAI KALINIAI
SOL SĄJUNGOS LAGERIUOSE

. . . (Tęsinys)

• Amerikoj Lietuvių Taryba ve
dą okupanto kalinamų lietuvių 
kartoteką ir iš jos čia skelbiame 

. eilę pavardžių, kad visada prisi
mindami okupanto skriaudas, 
keltume pasaulyje balsą dėl ka
linamų brolių išlaisvinimo.

20) ; Grigas Stasys, g. 1913 m., 
1941.VI sukilimo dalyvis, 1967. 
IX.28 Kupiškyje nut. 15 m., ka
linamas kone.’ stov. 2.

21) Indrikąs Robertas, kalin
tas kone, stov: Rusijoje.

22) Jakubauskas Kazys,- g. 
1920 m;, nut. 1965 m., bausmė 
15 m., kalinamas ’ Mardovijos 
tone. stov. 385/17. . _;-

23) Januševičiūtė Rūta, stud., 
Vilnius, suimta 1979.V.3.

; 24) Jaškūnas Henrikas, g. 
1927 m., 1946 iri. išvežtas į In
tos kone, stov., Komi resp.,‘ pa
leistas 1955 m., vėl suimtas 
19o7 mį išv. į Zubovo-Berucho 
raj. Mordovijoje, paleistas 1959 
bk, trečią kartą suimtas 1976.

baigęs Vilniaus univ., vedęs, 
pensininkąs, 1976.X.19 suimtas 
už laikymą “antitarybinės” lite
ratūros, už platinimą LKB Kro
nikos, A. Solženicyno “Gulago 
Salyno” I dalies. Vilniuje 1977. 
VII.25, nuteistas 3 m. ir 2 m. 
tremties. Kone, stovykloje už ne
galėjimą atlikti sunkių darbų 
du kartu baustas karceriu. Ad
resas r Mordovskaya ASSR, Stan- 
cija Potma, P/O Lesnoi, Uch. 
ŽhKh 385/19-2. , z

(Bus daugiau)
(ALT Informacija)

MB

PROKURORAS TVIRTINA. KAD TEISMAS 
POLICININKAMS BUS BEŠALIŠKAS

1977.XI^8 nuteistas 10 m: griež
to režimo ir 5 hi. tremties. Kali
namas: 431120. Mordovskaya 
ASŠR, Zuboyo - Poliansky Ra- 
yon, pos. Sosndvka, Uch. ZhKh 
385/1-6. \ ' t- V/J

25) Jauga Antinas, .-g. 1921 
m., buv. polic. Papilėje, Šiaulių 
aps., 1967.XI.17 Šiauliuose nutv 
15 m-., kalinamas Permės kone, 
stov; 389/35.-

26) Jucys Juozas, g. 1915-m.,
suimtas 197Ų m., nuteistas 12 
m., kalinamas Permės kone, 
stov. 389/35. ■
*. 27) Jurevičius Mečislovas, buv. 
p'artiz., 1950.V.29 -suimtas, nut. 
25<.ra. ir 5 m. atimtos teisės, 
1956.VI.29 amnestuotas, 10 m. 
dirbo Liet. Aklųjų draug. gami- 

_____nių mokymo kombinate šiąu-

IRANO LAIVYNAS IR AMA- 
CUA RODĖ SAVO GALYBĘ

TEHERANAS (UPI). — Irano 
ląįkrašjiai skelbė, kad amerikie- 
žiaij norėdami išgąsdinti iranie
čius, Persų įlankoje ir Irano pa
sieniuose leido nežinomus skrai
dančius objektus ir pulsuojan
čias šviesas. Parodymui savo ga
lybės, Irano .laivynas ir aviacija 
pirmadienį pradėjo 48 valandų 
manevrus -Hormuzo mariose,. iš 
kurių įplaukiama į Persų įįaiįką.

Manevrus stebėjo Irano prezi
dentas Bani Sadr. Jį lydėjo’ šta
bo viršininkas ir aukšti iąivyno 
bei aviačijds' pareigūnai^L ^ U

Irano laivynas; yra aprūpii^tšiS' 
Amerikos! ginklais!ir- amuniciją,' 
tik vienas kovos laivas yrą Įap- 
ginkluotas Anglijos pabūklais. 
Laivyne tarnauja apie 30,000 
jūreivių.

Paveiksle matome prezidentą prie savo stalo apskritajame kambaryje 
(Ovai Office), čia prezidentas Carteris aptaria svarbiausius klausimus 

ir sprendžia pačias Sudėtingiausias problemas.

DAR DIDESNES PAINIAVAS

JUODŽIAI REIKALAVO, KAD MIAMI POLICIJA
BŪTŲ TRAUKIAMA TEISMAN

"" 1
MIAMI, Fla. — Nedidelė Mia

mi juodžių grupė sukėlė tokias 
dideles aistras, kad tris die
nas Miami mieste buvo riaušės, 
gyvybės neteko apie 20 žmonių, 
padarė apie šimtą milijonų dole
rių nuostolių, o vyriausias pro
kuroras, prezidento Carterio pa
siųstas į Floridą, pareiškė, kad 
keturių policininkų byla turėtų 
būti iš naujo peržiūrėta, nes 
jam atrodo, kad paskelbtas 

, sprendimas galėjęs būti netei
sus. Prokuroras netvirtina, kad 
tas sprendimas buvo neteisus, 
bet sako, kad galėjęs būti ne 
teisus.

j Miami įvykiai sukrėtė visą 
kraštą. Prezidentas Carteris, no
rėdamas išvengti nesusipratimų, 
pasiuntė į Miami patį vyriausią 

.krašto prokurorą, kad reikalas 
z _  Didele balsų Uūtų dar kartą ištirtas. Prokuro- ‘
-praeitą sekmadieni ras žin0> įstatymas neleidžia dėtis pasidarė nesulaikoma. Pa-

JAU PRADĖJO RINKI
MINĘ KAMPANIJĄ

Nors prezidento rinkimai bus 
lapkriičo 4 dieną ir kandidatai ą 
Baltuosius Rūmus dar nėra no-> 
minuoti partijų konvencijose,- 
tačiau buvęs Kalifornijos guber
natorius Ronald Reagan jau pra
dėjo rinkiminę kampaniją. Kal
bėdamas Detroite, pirmadienį 
jis pareiškė, kad prezidento Cąr- 
terio ekonominė politika paken
kė automobilių ir kitoms pra
monės šakoms.

— First National banko direk
toriai ieško naujo banko prezi
dento. Kol nebus surastas nau
jas, pirmininkaus atsistatydinęs.

liuoše, 1975.1.10 iš darbcf atleis- 
tas, buvo zakristijonas Šiauliuo
se. 1979.VHI.23 dalyvavo de
monstracijoje Maskvoje. Lietu
vos Helsinkio grupės narys. 
1980.11 pradžioje suimtas.

28) Karalius Jonas, 1941.VI 
sukilimo dalyvis, 1967 m. Kupiš
kyje nut. 25 m., kalinamas Per
mės kone. stov. 33. *

29) Korsakas Antanas, g. 1908 
m., nut. 1967 m. (kitomis žinio
mis 1963 m.), bausmė 15 m„ 
kalinamas Morddvijos kone, 
stov. 385/19.

30) Kuržinskas Jonas, kalin
tas Perinės srit. kone. stov. 
389/35.

31) Kvarciejus B., kalintas 
Permės srit. kone. stov. 35.

32) Lapienis Vladas, s. Anta
no, g. 1906.VI.6, ekonomistas,

CHICAGO, ni. — Buvęs pre
zidentas Gerald Ford pareiškė, 
kad respublikonas John Ander
son gali pakenkti respublikonų 
partijos kandidatui prezidento 
pareigoms, jeigu jis bandys ne
priklausomai kandidatuoti pre
zidento pareigoms.

__ Jis galėtų visai dviejų pai-tijų 
sistemai. pakenkti, jei nei vie
nam kandidatui negavus reika
lingos daugumos, Atstovų rūmai 
turėtų nuspręsti, kas bus mūsų 
naujas prezidentas.

„^V.IETALIULĖSJ^WĄmJlĘ SKLBI9tĮY.SA\%)-PRQ- 
PAtiANDĄ. NEPAKEITĘ POZICIJOS AFGANISTANE

VARŠUVA, Lenkija. — Lai- 
kydaniį rSąvo okupacinę kariuo- 
me»^fAf§ąnistane ir žudydami 
•lęąljių- gy ventojus bei už laisvę 
•kovojančius a f g a nistaniečius, 
SovięĮu Sąjunga pradėjo taikos 1 
ofensyvą Vakarų pasaulyje. Tuoj 
tikslu Varšuvoje, Vilanovos pi
lyje, pirmadienį susitiko ir tris 
su puse valandos kalbėjosi Pran
cūzijos prezidentas Valery Gis- 
cafd d’Esting ir Sovietų Sąjun
gos prezidentas Leonid L Brež
nevas.

Konferenciją s u o r, g anizavo 
Lenkijos komunistų partijos 
sekretorius ir diktatorius Ed
ward Gierek, kuris pradžioje 
taip pat dalyvavo konferencijo- 
je. Išleistame komunikate leu- 
kai rašo, kad dviejų valstybių 
vadai kalbėjo apie tarptautinę 
padėtį ir tarėsi, kaip sumažinti 
esamą įtampą.

Tačiau prancūzai išleido at
skirą komunikatą. Jame rašo 
kad buvo kalbama apie i _ 
tano okupaciją, bet abiejų nuo-i 
monės buvo_ visai priešingos. *

KALBA APIE AMERIKIE
ČIŲ PALEIDIMĄ

PARYŽIUS, Prancūzija. --Iš

KALENDORĖLIS

Gegužės 21: Viktorija, Valen
tas, Vydminė, Puikė, Vaidevutis.

Saulė teka 5:24, leidžiasi 8:09.

& Oras giedras.

Leonidas Brežnevas, išklau
sęs Gromykos informacijas, 
manė, kad prancūzai pritars 
rusų planams, bet apsiriko. 
V. Giscard d’Estaing aiškiai 
Brežnevui pasakė, kad jie 
privalo keltis iš Afganista

no, jeigu iš tikrųjų nori 
taikos pasaulyje,

F. BELAUNDE TERRY —
_ PERU PREZIDENTAS

LIMA/ Peru.
dauguma
^ęrjįJRę^piūjjikpįę Igivo išrink- žmogaus du kartus teisti už tą

krašto '^režidentu* Feniahdo patruušikaltimą, ,be{ jis tprr tu4ir taip greitai -išsivystė,-kad jis, -

šiųjų teismo sprendimas, kad 
policininkai nekalti,, įtempta pa-

sipiktinimas buvd toks staigus

Belaunde Terry. Peru kariai 
prieš 12 metų suruošė pervers
mų ir nuo to laiko jie valdė 
kraštą, ršįmet kariai priėjo išva
dos, kad reikia pavesti krašte

i Irano atėjusios žinios sako, kad pavyzdingus rinkimus ir atiduo- !*• V 1 • _ 1 1 V • .1 1.1
Irano vyriausybė vis dėlto pla
nuoja paleisti kalėjimuose lai
komus amerikiečius. Kai tik su
sirinks Irano islamiškas parla-. sutiko atiduoti krašb 
męnlas, jis pirmon eilėn aptars į išrinktam prezidentui 
vyriausybės klausimą, o vėliau ' .1° įsakymų.
imsis spręsti santykius su Ame-1 Naujas prezidentas prieš jin 

• rika.

rėti pakankamai motyvų, jeigu 
praneša, kad paskelbtame spren
dime galėjo būti klaidų.

4 Prokuroras aiškiai pasakė, kad 
tariamas “nusikaltimas įvyko 
praeitų metų pabaigoje, o praei-; policijos automo'biliai, mėtomi 
tą savaitę buvo svarstoma ketu-' akmenys į pravažiuojančius po- 
ris baltus policininkus .liečianti licininkus ir jie buvo koliojami. 
byla. Bylą Amerikos teismas Gubernatorius iš pradžių .‘pa- 
išnagrinėjo pagal veikiančias siuntė į Miami 1.10(1 naciorialb

tarytum gaisras, užėmė platų 
miesto gyventojų sluoksnį ir pa
sireiškė žiauriomis naikinimo ir 
žudymo priemonėmis. Pirmon 
eilėn staigiai buvo naikinami

fi šalies valdžią daugiausia bal
sų gavusiam kandidatui. Visi ka
riai plačiai klausimą aptarė ir

valdžią
ir klau- Amerikos teismų taisykles, rado 'nes gvardijos karių, kurie apsu- 

i policininkus nekaltus ir visus (po negrų valdomą Miami sritį, 
išteisino. ‘ bet jau tada neapykanta ir tur-

• kimus prižadėjo atiduoti Peru' Prokuroras Benjamin Civile!-'to naikinimas buvo išsiplėtęs ir 
Respublikos laikraščius buvu- ti buvo užklaustas, ar policiniu- ėjo visu smarkumu. Gubemato- 

kai galės tikėtis bešal’ško ir tei- rius turėjo pakviesti dar 3,500 
singo sprendimo, jeigu jų byla 
bus vėl išnagrinėta. Jis neabejo
damas atsakė teigiamai. Proku
roras pasitiki Amerikos teismų!ką visoje riaušių srityje. Polici- 
teisingumu ir yra įsitikinęs, kad ■ ją pradėjo aiškinti riaušių ir 
policininkai bus išklausyti ir bus J gaisrų kėlėjus. Čia bus kilos by- 

f nėję buvo tokių, kurie priešinosi kreipiamas dėmesys į jiems pri- los, kurias spręs kiti teismai'.;
I------------- j, 0 vėliau vis reika-Jiietamus kaltinimus.

JAV nenori, kad Ira-ilavo, kad būtų pravesti laisvi į Prokuro’ras žino, 1
no žmonės nukentėtų, ji taip pat r.nkirnai ir kraštas būtų valdo- ninkai buxo kaitinami už p imu 
nenc’ri stumti Irano į Sovietų Į mas <...... -

Atėjusios žinios sako, kad Ira- s;eĮlls jų savininkams ir įvesti 
no naujas parlamentas ameri-. vįs-jška snaudės laisvę, šias savo 
kiečius suskirstys į tris grupes. Į niinli/jis vvkdė iki 1968 metų, 
Vieną grupę vyriausybė pasiū-jkai buv0 *krašto prezi(lentas. 
lys tuojau išleisti, antrąją išleis jperu kariai jį nuvertė, bet res- 
kiek vėliau, o trečiąją grupę —-pek.{avOj—Jckio jam ne-
buvusius ambasados patarėjus Į ruošė ir nesl,§audė. Kariuome- 
išleis vėliausiai. į

Dabartinė Irano vyriaušybė' perversmui 
mato, jo;

1(2 1 g5v 1. ’ rankas. Labai griežti prezidento 
Afganis- x 1reikalavimai sustiprintų komu

nistų poziciją Irane ir pastumtų 
kraštą į komunistų orbitą?-—

LAKŪNAS IŠVENGĖ
DIDELĖS NELAIMĖS

CHICAGO, Ill. — Pirmadie-

Vienok Prancūzijos prezidentas 
pasiūlė šaukti pasaulio viršūnių 
konferenciją, kuri Įvyktų 1981 
metais. Prancūzai mano, kad 
būtų reikalinga nevėliau 1981 m.
sušaukti pasaulinę konferenciją nio rytą O'Hare aerodrome.buvo 

išvengta didelė nelaimė, kai du 
keleiviniai lėktuvai nesusidūrė 
dėl nepaprastai gyvo vieno lakū
no apdairumo.

American Airlines lėktuvo 
lakūnas William Voltz leidosi

įtampai sumažinti.

Komunikate taip pat rašo
ma, kad visos valstybės yra 
bendros nuomonės, jog situacija 
Irane turi būti išspręsta palei
džiant įkaitus.

Varšuvos konferenciją sutiko 
labai šaltai Valstybės departa
mentas. Apie ją JAV bus išsa
miai painformuotos tik šešta
dienį.

nacionalinės gvardijos karių, 
kurie tiktai pirmadienio naktį 
pradėjo įvesti šiokią tokią tvar-

Miami miesto meras buvo la- 
kad polici- ]»ai patenkintas, kad atvyko vy

riausias prokuroras B. Civiletti 
į Miami ir savo akimis panorodemokratinėmis priemo- Šimą vieno juodaodžio biznierio .

nėniis. .'pardavinėjusio apdraudą. Ne-Į pamatyti, kas ten darėsi. Meras
_____ i laimingasis mirė už keturių d:e-. Maurice Ferre pranešė prokuro- 

P. KORĖJIEČIAI MAIŠTAUJA ’nų, sąmonės neatgavęs. Nuo to ruj jr spaudai, kad Liberty City 
PROVINCIJOS MIESTUOSE į laiko rajdne, kur tas biznierius' 

.gyveno, vis kilo neapykanta ir
SEI LAS, P. Korėja. *^1” j* į noras keršyti. Kai praeitą šcšla- 

mus maištams sostinėje, kru\i-1 buvo paskelbtas prisieku-

rajone, šių riaušių centre, kilo 
50 didelių gaisrų. Buvo degina
mi oficialių įstaigų pastatai, de
gė krautuvės ir biznio įstaigos, 
bet taip pat degė ir juodžių na- 

imai. Meras įsakė laikyti uždary
tas visas mokyklas iki trečiadie
nio, kad vaikai nebūtų sužaloti 
keršto nesuvaldančių žmonių.

Prokuratūra yra pasiryžusi 
peržiūrėti bylą, kuri davė pra
džią visoms šioms riaušėms, bet 
taip pat trauks teisman kiekvie
ną Miami mieste buvusį žmogų, 
kuris kvietė, ragino ir pats ė j O 
kelti gaisrų, pjaustyti automobi
lių padangas ar kokiu nors kitu 

' . būdu prisidėjo prie netvarkos 
kėlimo.

Dade apskrities šerifas yra 
įsitikinęs, kad padėtis dabar jau 
grįžta prie normalių vėžių ir 
riaušės jau pasibaigė. Svarbu, 
kad nacionalinės gvardijos ka
riai pajėgtų surasti gaisrų kė
lėjus ir riaušių kurstytojus.

nos demonstracijos prasidėjo 
didesniuose Pietų Korėjos mies
tuose. Pirmadienį studentai ir 
gyventojai demonstravo Kwang
ju mieste. Trečią demotistraci- . 
jos dieną dalyvavo apie .>0.900 
asmenų.- Jie kovojo su parašiu
tininkais. Buvo užmuštų ir su
žeistų. tačiau skaičiai nėra pa
skelbti. Liudininkų pranešimais-

lives aU’Wie ivuip .
Antradienį apie 200 dcmonst-| 

rantų mušės! su policija Seulo 
centrinės geležinkelio stoties ra
jone. Areštuota 10 studentų.! 
Demonstrantai buvo išsklaidyti 
ašarinėmis dujomis.

. ,, 1 . .. , ,įsKeinti. uiuaminKu piaiiesmidi
9-tuoiu taku, kai ps pastebėjo io„Va1^1; Cn.Tf kf^nofiAn.l I fiatV€S at,0<’e kal»’ k°V°S la“kakeleivinį Braniff International 
bendrovės lėktuvą, kylantį 1-ju 
taku. Lakūnas Voltz pastebėjo, 
kad sankryžoje jo lėktuvas su
sidurs su kilti besirengiančiu. 
Greitai reaguodamas, jis taip iš-

— Reikalaujant Baltiesiems * manevravo, kad jo lėktuvas pa- 
Rūmams, Senatas 44-35 balsų'kilo apie šimtą pėdų ir išvengė 
dauguma paskyrė Nikaragvai. susidūnno. American Airlines 
$75 milijdnų pašalpą, atstatyti j 727 lėktuve buvo 121 keleivis ir 
nuostolius, padarytus laike pilie- 7 įgulos nariai, o Braniff Intcr- 
tinio karo, | national 727 lėktuve — 125 ke-

leiviai ir 8 įgulos nariai.
Visi kontrolieriai pripažįsta, 

kad nelaimės išvengė greitas la
kūno \V. Voltz susigaudymas. j

Valery Giscard d'Estalng

Prancūzijos prezidentas Va
lery Giscard (TEstaing pasa
kė Brežnevui, kad atšauktų 

. karo jėgas iš Afganistano.
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j MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
1 Dwto MMAS NERBMAYICTUS

★

TRUMPAS REPORTAŽAS
IS T. 4LVTO RADIJO

’ VALANDĖLES ’• • • ;

š. ra. gegužės 18 d. svečių ne
turėjo. Siūlė prasitarti apie ku
biečius, moterų lygias teises, 
olimpiados boikotą.

TRIJUOSE HORIZONTUOSE
VAŽIAVO I VILNIŲ DAINUOTI

Važiavo į Vilnių vienas dainonus, 
Stipriu ir labai storu balsu, 
Tik sostinėj dainuot jis negavo, 
Nes ten yra balsų geresnių.

Bcslampinėdamas Vilniaus gatvėmis 
Sutiko jis daug dainos draugų. .
Niekas stipriau už jį netraukė — 
Ten nėra balsingesnių bernų.

Keturi šimtai gauruotų senių,
Trys šimtai jaunų avinų, 
Iš Vilnies atlėkusių maskvinių 
Daunoro klausėsi kartu.

Senieji vilniečiai stebėjos 
Mokytų žmonių žlibumu, 
Sėdėjo, stebėjo ir nematė 
Daunorais rėdytų žmonių.

Plyta langą išdaužę, galvojo:
Bus proga apstatyti visus,

’ . Tik, deja, mažai kas suprato, 
Kad plyta paleista jų pačių.

Dainuojantis M. Gaudencijus

Buvo pasisakymų iš vyrų ir 
moterų pusės. Užvis įdomiau
siai kalbėjo A. Begis prieš in- 
filtraciją negeistino kubiečių 
elemento. Jau viršija 50,000. 
Infliacija ir nedarbas didėja. 
Koks reikalas vertė vyriausybę 
šiuo kritiku momentu įsileisti 
tokią masę žmonių? Ar nebus 
Trojos arklio įvedimas?

Kitą savaitę kalbės Krikšcio- 
j nių demokratų seimo dalyviai: 
St. Lūšys, P. Maldeikis ir VI. 
Šoliūnas. K. Emilis

* ♦ ♦
Keistas kaltinimas

Irano valdžia pakaltino Ame
riką, kad jos malūnsparniai iš
barstė chemikalus Persų įlan
koje ir ją padegė. Ne veltui ka
daise poetas Kazys Binkis rašė 
Tamošiaus Bekepurio poemoje: 

Gausi Jurgi per kepurę, 
Kad Braziliją užkūrei. .. 

« ♦ ♦

TARYBINĖS BUITIES VAIZDELIAI

Bet ką tu, dievo dulke, ar prieš vėją pūsi^ 
Apleis viršininkėliais, kaip čigonės — blusom. 
Dabar jie mūsų nacionalinis juk turtas, 
kasdieniu darbu išmaitintas ir suburtas.
Ir šitokia ruja nerimstančių užpuola- 
kiekvieną duonos granui, patarėjai uolūs 
planuoja ir skaičiuoja, stebi, inspektuoja, 
o nepagirdytas nė viens neišvažiuoja... 
Naujus nurodymus be perstojo gabena, 
kiekvienas moko, nors nė velnio neišmano, 
vis tiek smagu, gražu, juk savo valią rodo. 
Bet kaimui jau tušti darbadieniai pabodo’, 
Į darbą eina utėlės, žingsniu, po pėdą 
kiekvienas tempia j namus, pamiršęs gėdą. 
Grąžinti žada, lopetą per pilvą gavęs. 
Kol gyvas, ką nutvėrei, tą laikyk kaip savo. 
Jei pavogei ar nurašei, žinai, ką jau turi, 
kasdien po grūdą, dukart du -- jau keturi. 
Kiek dar, is grumsto su vargu išspaudus sultis, 
reiks kolūkiečiui alkanam po darbo gultis.
Pristatė plytinių tarpūkinių, o plytų 
nebuvo ir nėra, ten molio nematyti, 
ir baidos jau griūvančių kiminų gandrai. 
Tokia byla, kada kvailiojame bendrai.
Rajono laikraščiui, ko gero, gresia trūkis: 
kiekvienas numeris — nauja'byla ir šūkis. 
K ai m yno aki - pabuči a vo ši u ot os kotas,-----
pasigeria ir tąsos už kasų mergiotės.
Ir taip rikiuojasi: tai plenumas, tai teismas. 
Iš kur gi tas niekšelių pasiutimo geismas? 
Kai vaistai tobuli, ir ligos* tobulėja.

Kada gi tiek girtų pro namą šlitinėjo?
Kiek mes žmonių prarandam, kiek prarasti žadam, 
degtinėj ieškome, ko darbuose neradom.
Prigėrė šuliny, po' mašina pateko, 
sutraiškė ar naminę gerdami apako. 
Kiek motinų pragėrė motinystės teise, 
kuo meilę motinų mes kūdikiams pakelsim ? 
D’enugaloj per kaimą eina prisigėrus. 
Visi pakampiai krautuves plačiai atvėrė. 
Pasmaugs dorove, prigimtį žmogaus ir būdą, 
naujagimius, ir tuos, ir tuos planingai žudėm, — 
žygiuodami j priekį, į rytojų šviesų.
Tik reikia pasakyt, raštu, žodžiu, ar kumščiu. 
Kas mums, svajotojams, rytojų d’dį drumsčia? 
Mes viską galim, tuoj išrasim eleksyrą, 
ir karvėms jaučiu nereikės, nei boboms — vytu.

M. Karčiauskas. "Pergalė”

Gėlių krautuvėje

— Panele, kaip vadinasi šios 
i gražios gėlytės, — klausė parda- 
Į vėją Aldutė. Pardavėja atsakė: 
Į —- Tai našlaitės.
j — Ko jos neturi: tėvelio ar 
į momytės?. ..
- * $

Laikraščiai nevargina

— Ar tavęs nevargina tie laik
raščiai? — klausė kaimynas 
laikraščius išnešiojantį berniu
ką.- šis atsakė:

— Nė kiek. Aš tų laikraščių 
neskaitau.

e Motina norėjo, kad jos duk
ters vestuvėse būtų daug žmo
nių. Ji į kvietimo kortelę įraše:

1

i “Jeigu Jūs negalėsite dalyvauti, 
| tai duokite tą kortelę tiems, ku
rie galės”.

• Gyvenime būna kaip filme: 
jei pradžia gera, tai pabaiga tra
giška, ir atvirkščiai.

___ ę Kurie, iš medės prieš vestu- 
ves tiesėja, tai po vestuvių rie- 
bėja.

• Gudrus restorano savinin
kas nekėlė kainų, bet mažino 
porcijas, o kad jos atrodytų di
desnės, tai samdė mažas pada
vėjas.

— Maiki, šiandie pasikalbė
kim apie bulves.

— Ar alkanas esi, Tėve?
— Ne, Maiki, ne alkanas, bet 

smalsus. Pastebėjau, kad bulvės 
jaučia. Jos yra gyvos ir jaučia. 
Senai žinojau, kad bulvė apkaup 

j ta drėgna žemele arba pasodin
ta ir palaistoma, augina naujas, 
tokias pat kaip ji, bulves. Gero
je žemėje, gerai apkaupta ir 
drėgmės randanti viena bulvė 
paaugina keturias, penkias ar 
šešias bulves. Tą tiesą žinojau

tinai ar pripuolamai, pasirinko 
sau tokį nuo saulės nuotolį, o 
ne kaip Merkurijus ar Vinera. 
kur karštis toks didelis, kad bul 
vė, padėta ant akmens, iškeptų 
į keletą minučių. Ten gyvybės 
nėra ir bulvės neauga.

— Kaip Marsas ir kitos tole- 
mesnes planiėtos?

— Anos planiėtos, Maiki, ne 
tokios laimingos, kaip mūsų že
mė. Tyrinėjimai parodė, kad to
se planetose nėra vandens, o be 
vandens negali būt gyvybės.

senai, bet dabar pamačiau, kad Į ge to( ten saulės šiluma nešildo 
bulvė jaučia. Ji savo kūne ne- • kjek reikiant — toli. Lietuviai, 

“turi —specialaus organo pojū
čiams registruoti, bet jaučia vi
su kūnu ir tą pojūtį parodo-

— Kaip tu tai pastebėjai

pirm negu pradėjo .garbinti die-, 
vus, garbino saulę- Buvo many
ta, kad saulė yra tvėrėjas viso
kios gyvybės žemėje, nors ji ne

Tėve?
— Prastai, Maiki. Prieš kelias 

dienas pirkau maišelį bulvių. 
Jos buvo nesenai iš dirvos. Jas 
padėjau tamsioje, sausoje ir ne-

* i ■ —•

, Pakeliui į tėviškę užklumpa mirtis
(Skirsnelis iš Juozo Švaisto knygos PETRAS 

ŠIRVOKAS, 228 psl., kaina $2.75, gaunama Naujienose)
(Tęsinys)

Milžinas lamašina, o Petras nuėjo j laivą. Netrukus 
atitempė jis bertainiuką stipriausio gėrimo. Pats para
gavo ir milžinui davė gerti. Tas maukė užsimerkdamas. 
Petras gudriai pasakojo šiek tiek iš savo vargų, kelionės 
ir vis girdė milžiną. Paskui pamažu pradėjo klausinėti: 
kaip jis gyvena, ar turi kokius namus, ar vedęs?

Milžinas, aki§ užpylęs, gana plepus pasidarė. Jis tik 
laukė progos prašnekti. Pasisakė, kad nevedęs dar, bet 
jau besirengiąs vesti. Turįs gražiausią pasaulyje myli
mąją. Ir nepaprastą — kunigaikščių kilimo. Tik, esą, už
sispyrusi, lyg laukinė kokia. Jis nenorįs prievartos, tad 
laukiąs, kol priprasianti ir pati savo noru sutiksianti 
už jo ištekėti. Palaukti galįs, nes esanti labai jaunutė ir 
mažoka jam — gal‘dar paaugėsianti.

Petras atsidėjęs klausėsi. Jam tuojau dingtelėjo gal
voje: “Ar tik nebus čia ta pati pavogtoji kunigaikštytė?” 
Tarytum juokais, tarytum iš netyčių paklausė jis:

— Gal ir aš galėčiau pamatyti tą tavo mylimąją? 
i’ Milžinas griežtai pakratė galvą ir numojo ranka:

— Ė, žmogau! Niekas prie mano mylimosios nepri
ėjo ir neprieis! Ji taip paslėpta, kad niekas niekad “ne
suras. Tu man labai draugiškas iš karto pasidarei, todėl 
tik tau vienam galiu pasakyti, kaip aš nueinu. Žinai, 
einant pamariu, randasi takas. Tas takas nuveda per 
girias, kalnus, brūzgynus. Toliau yra ola, toj oloj — po
žemiai. Ten mano mylimoji užrakinta. Štai kaip! O raktą 
visada laikau po liežuviu.

■ Petras gėrimo nesigailėjo. Jis girdė ir girdė milžiną, 
Jo tas vis maukė. Pagaliau taip nusigėrė, kad jau nebe
pajudėjo, tik šlykščios putos žliaukė iš burnos. Petras 
greit užtaisė muškietą, nusitaikė į kaktą ir pokšterėjo. 
Milžinas pakilo, vėl griuvo, ėmė spardytis, bliauti. Čia 
pašoks aukštyn, čia vėl krinta žemėn.

Petras persigando ir apglumo. Tuo metu, išgirdę 
baisų riksmą, atbėgo jo draugai. Milžinas jau buvo apsi- 
trankęs ir nusilpęs, nes daug kraujo nut^fcėjo. AtsĮpei- 

| kėjo ir Petras.. Tuojau -paliepė savo_jzyrams_ imti kardus 
ir kapoti. Pirmiausia ■ nuręntė galvą; Petrasv-tuojau iš
traukė liežuvį ir išsiėmė raktą. Sukapoję milžiną dalimis 
vilko prie kranto, kad sumestų į jurą. ' -

I tik tveria, bet ir naikina. Saulės 
karštis jos viduryje, yra 25 mi-i 
Ii j onai laipsnių. Kiekvieną se-1 
kųnaę ji sunaudoja 25 milijonus 
tonų vandenilio. Atomo skilimas

šildomoj kameraitėje ir už ke- veikia be paliavos ir to skilimo 
Įių dienų pamačiau jų akutėse pasekmės energijos formoje 
pumpurėlius ii< daigus, kurie 
kas diena augo ilgyn. Matyto jos! žemės -ir-jos-gyventojų -laime 
pajuto pavasari!-Tada be dide-1 yra tame,' kad mes gauname tik 
lio galvosūkio v supratau, kad ...................
bulvės jaučia. Matyt, nešant iš 
krautuvės per lauką, jos atsi
peikėjo ir pradėjo jausti. Bulvė 
jaučia visu savo kūnu, gal taip, 
kaip mes jaučiame šaltį ar šilu
mą.

— Aš tikiu, Tėve, kad bulvė 
nejaučia skausmo, kada mes ją 
skutame, piaustome, tarkuoja
me ar verdame? Jeigu ji jaus-I Sovietų Sąjungoje žydai, pri
tilai būtu sugebėjusi išvystyti > klausą komunistų partijai, at- 
pasipriešinimą. Dabar ji h esi-įkalbinėjami nuo emigravimo, 
priešina — skųsk, tarkuok, virk? Vienas jų ateina emigracinėr 
ir vaikyk. .. Vienintelį jausmą! įstaigon ir prašo leidimo" išvykti.

skleidžiasi erdvėje į visas puses.

mažą dalelę tos energijos. Jei 
gautume daugiau, bulvės vos pa
sodintos iškeptų.

— Vai, Tėve, pagal tavo pa- | 
sakojimą saulėje nėra dieviš- ~ 
kos malonės.

j — Nėra, vaikeli, ir niekuomet 
nebuvo. 1

ŽYDŲ EMIGRACIJA

jaučia ir žino, kada pradėti dyg
ti. Ji jaučia laiko atmainas — 
pavasarį. Gal būt ji jaučia ir pa- 
senim^, supuvimo pavojų, kaip 
mes — sunegalėjimą. Bulvei, tu 
ri būt, miela išskleisti lapelius, 
žydėti ir naujas bulves auginti.

įstaigon r prašo leidinio išvykti
— Bet tu juk esi partijos na

rys. Kodėl nori emigruoti? Ga] 
tau čia negera? — klausia tar
nautojas.

— Tai gal ir pasilikčiau, bet 
mano žmona nori vykti.. .

— Pasakyk jai keletą kompli-

e

Čia vėl didžiausias nustebimas: nei iš šio, nei iš to 
visai netikėtai sujudo, susiūbavo marios. Iš pat gelmių 
iškilo, išlervojo baisus slibinas su devyniomis galvomis. 
Jis užuodė žmogieną ir skubėjo prie kranto. Prisiritęg 
orie uolos užkėlė vieną galvą ir išsižiojo. Vyrai įmetė 
jam milžino ranką. Tą galvą nukėlęs slibinas uždėjo ant
rąją ir vėl išsižiojo. Įmetė jam antrą milžino ranką. Taip 
dėliojo“ slibinas“visas “devynias“ galvas nrvis^pjonrasrus 
kimšo milžino kūno dalis. Prisisotinęs slibinas tapo mie
guistas, apdribęs. Iš lėto nupleškėjo jis į jūrą, pasinėrė 
ir dingo. ■ , . ,

LAIMĖJE NELAIMĖ
— Dabar einam ieškoti! — ryžtingai pasakė Petras. 

Keletą valandų griozdinėjo jie uoluotu pamariu, kol su
rado taką. Tuo taku nuėjo per kalnus, balas ir girias. Pri
ėjo olą. Petras paliepė savo vyrams:

— čia jūs pasiliksit sargyboj. Tik žiūrėkit, kad 
budrūs būtumėt! Aš leisiuos į olą. Jei koks pavojus,, aš 
iššausiu. Išgirdę tuojau skubėkit!

Oloj rado pakopas ir šiaip taip, grabinėdamas pa- 
tamsyje, leidosi žemyn. Besileisdamas atsimušė į sieną. 
Apgraibė tarytum duris. Vargais negalais aptiko sky
lutę, kur -įkišo tą raktą. Pasuko ir atsidarė durelės. Vi
duje -ant stalelio degė dvi žvakės, čia pat sėdėjo jauna 
ponaitė ir siuvinėjo siuvinį. Iš karto ji persigandd, pas
kui nustebo, pamačiusi paprastą žmogų. Trumpai pasi
kalbėjo ir pasakė ji:

Medžiotoja* mėgo pasakoti mcškerk)tojams apie -pasakiš
kas pabi»ek;ni^s medžioklėse.. Vienas meškeriotojas padarė 

nepasakytos pasakos pasakišką nuotrauką.

9 Medicinos ekspertai tvirti
ną, kad klausantis dainavimo, 
kraujas žmomis kūrė pradeda 
šilti. Tikrai. Vienas tvirtino, kad 
dainuojant žmonai, jo kraujas 
užverda.

Marquette Parko patyręs 
viengungis tvirtina, kad mote
rims patinka tokie vyrai, kokius 
jos savo vaizduo'ėie sukuria, o 
vyrams patinka tokios, kokias 
jie pamato. t“

šias ma^uyčias užbaikime 
Adomo P. Jascr varnais iš eilė- 
T*ašč;ų knygos ‘‘Būk palaimin 
tas”:'

Vienas. djnoc •* uolm.
kitas — is minties, 
ieško aklo apuoko 
vidury nakties.

O kur tupi apuokas
vidury nakties,
kad suprastum — ne juokas’— 
reikia išminties.• r

Siga Pašdytė

— Tikrai taip, Maiki. Bet ar 
žinai kas yra pavasaris. Kodėl j 
šis laiko tarpsnis turi tokią ma- J 
?išką galybę? Kiekvienas augan-j 
tis daiktas pabunda lyg iš mie
go ir stengiasi augti, žydėti, pa
likti sėklas, naujus gumbus ar 
naujas šaknis. Kodėl taip yra?i 
Kodėl tik šiuo laiku, o ne kituo- { 
met toks noras atsiranda auga
luose?

— Nežinau, Tėve, bet manau, 
jog saulės Įtekmė tokius geidu
lius sukelia. Tegul bus pagarbin
tas saulės vardas!

— Tikrai taip. Maiki. Esame 
laimingi, kad mūsų žemė, atsitik

men tų ir pamatysi, kad tavęs 
paklausys.

—Su žmona gal ir susitarčiau, 
bet"su savo uošve tikrai ne.

—, Ką jau! Tavo uošvė irgi 
moteris! Pabandyk panašiai ii 
pamatysi, kad sutiks!

— Abejoju, ar kas iš to iš
eis. .. Be to, mano uošvis šiuc 
atžvilgiu yra vįsškai nesukal
bamas. ..

— Na, gerai, lai leisk jiems 
važiuoti, o tu pasilik!

— Mintis puiki, tačiau visa 
bėda, kad jie be manęs išvykti 
negali: aš esu vienintelis žydas 
šeimoje...

(Bus daugiau)

UŽMIGDYTASIS RITERIS

O kas užmigdė riterį, 
kurs mūsų dalią gintų — 
kursai kardu tik švysteri, » *
ir pikto brolis krinta

Kad tie, kur kenčia, blaškosi, 
jo niekur neieškotų, — 
užmigdė amžiai raštuose 
kaip seną Don Kichotą.-..

Adomas P. Jasas

Du liūtukai: vienas suprato, kad fotografas 
liepė .šypsotis.. . . . / y
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Jono Vaičiūno žodis Kalantos ir kitų susi- 
. deginusių minėjime š. m. gegužės 18 d.

fe

1972 metų gegužės mėnesio 
keturioliktoji diena. Pavergtas 
kraštas žydi tomis pačiomis spal
vomis, kaip ir nepriklausomy
bės laikais. Lyg ir atsigauna 
prispaustas lietuvis: < šyptelia, 
traukdamas išvarginton ‘ krūti
nėn. jazminų, alyvų, ievų žiedų 
besisklaidančius kvapus.

Sekmadienio vidudienis. Mie
guistas Kaunas. Pavargęs. Sėdi
nėja žmonės miesto sode ant 
suolelių, o gal vaikštinėja šiaip 
sap, kad tik ką nors veiktų. Nė 
galvoti nieko daug nenorima.

> Negausių poilsiautojų tarpe 
atsiranda jaunas, aukštas, ilga
plaukis jaunikaitis. Rankoje stik 
linfc indas; pripildytas šviesaus 
skysčio. Ar vynas? Gal alus? 
Degtinė? Limonadas?

Priskuba jaunuolis prie fon
tano ir atsisėda ant suoliuko. 
Ana pieš stovinčio suolo jau se
nokai ,ilsisi moteris. Apglobia 
jaunikaitį nedomingu žvilgsniu: 
daug i dūbar tokių vaikštinėja 
Kauno gatvėmis.
'fBėt sisį lyg. ir netoks. Kodėl 

jis, išsitraukęs iš kišenės užrašų 
knygelę; kažin ką į ją įrašęs, .• ’ .. n T, j., .. šaulio Viešpačiui,numėtė toli nuo savęs? Kodėl jis 
atsistojo ; ant suolo, ’ kodėl jis 
pradėjo kalbėti prieš pasergė
jus? Kodėl jis šaukte šaukė lie
tusius nepasiduoti ir kovoti su 
raudonuoju okupantu?

Praeiviai staptelia ir klausosi 
jaunikaičio žodžių- Kas jis tas 
drąsuolis, rie vienas viduje išsi
taria? j Viešai kalbėti prieš- val- 
džią... Ne, čia kažkas ne taip.
-.Pagaliau keistasis jaunuolis 

baigia savo mintį ir vikriai nu
šoku nuo {suolelio? Nusiima nuo 
rankos laikrodėlį, nusiauna ba
tus ir ■ meta įjuos’ šalin, žengia 
keletą žingsnių į vešlią pievelę. 
Atsidaro savo indą su skysčiu ir 
juo -risas apsišlaksto. . Vieną ir 
kitą kartą. Išsiima degtukus: 
vienu užsidega cigaretę, kitu — 
savo drabužius. Per dvi sekun-

dės jaunuolis visas liepsnose. Ar 
jis jaučia skausmus? Be abejo
nės, bet, nežiūrint to, degdamas 
vikriai laksto po pievą ir sau
kia: laisvės Lietuvai. Ne vieną 
kartą, bet dešimtis.

Laisvės Lietuvai, laisvės Lie
tuvai. ..

Iš visur pradeda skubėti žmo
nės- Gal dar pavyks jaunuolį 
išgelbėti. Ir policijos pareigūnai 
čia. Bet jaunuolis nesileidžia pa
gaunamas: degančiais drabu
žiais lakšto, kol, pagaliau, neten
ka jėgų ir sukniumba, į polici
ninkus šaušdamas: šalin, šunes.

Jau nepakyla drąsuolis. Neiš
laiko nežmoniškų kančių, pra
šo: pribaikite mane’ Galiausiai, 
apalpsta: jau jam viskas vistiek.

■ Pirmoji pagalba nugabena did 
vyrį ligoninėn. Sakoma, dar pa
vyksta jį trumpai atgaivinti. 
Bet n< 
kartoj 
laisvę.

Vėl netenka sąmonės ir dau
giau jau neatsigauna: lygiai po Į 
dvylikos valandų kančių, tai 
yra, nakčia dvyliktą valandą,-jis 
atiduoda savo tauria siela Pa-- - *- i

Liudininkas pasakoja, ką jau
nikaitis buvo į knygelę įrašęs: 
geriau garbinga mirtis, negu gė-' 
dingas gyvenimas... Savo myli
mai" merginai įrašęs: aš kitaip 
negalėjau. * *

Romo Kalantos palaikai buvo 
pašarvoti jo tėvų namuose Vi
lijampolėje, Panerių gatvėje, j 
Aišku, gandas apie įvykį- per 
kelias valandas pasiekė ne tik 
Kauno, ir provincijos gyvento
jus, net kitų, vadinamųjų, 
publikų” žmones. Romui mirus, 
visas Kaunas daugiau nieko ne
kalbėjo, tik: Romas Kalanta, 
Romas Kalanta- Garbė Tau, tau
tos didvyri!

Šimtus vainikų ir tūkstančius 
gėlių puoščių ašarodami lietu
viai sunešė prie Kalantos kars-

Debiutantė MARYTĖ OKSAITĖ

Joanos ir Kazimiero Oksų dukra, Chicago, Ill., šįmet baigs 
Mother McAuley aukštesniąją mokyklą. Yra garbės studentų 
organizacijos narė, mokytojų padėjėjų programos pirmininkė. 
Įtraukta’ į Amerikos aukštesniųjų mokyklų pasižymėjusių 
studentų sąrašą. A Capella choro narė. Laimėjusi atžymėji- 
mus bėgimo lenktynėse. Vaidina Mother McAuley, Brother 
Rice ir vasaros teatro scenos pastatymuose. Mėgsta rankdar- 
studentų sąrašą. A Cappella choro narė. Laimėjusi atžymėji- 
įvairių lėšų telkimo vajų. Yra priimta Į Washington univer

sitetą, Seattle, Washington,, jūrų mo’kslo studijoms.

Chicagos Lietuvių Moterų klubo tradicinis Gintaro balius 
Įvyks birželio 7 d. Conrad Hilton viešbučio didžiojoj salėj.

J. JARĄPNICKAS’

HAMILTON, ONTARIO, KANADA
damas lietuvius. Visos šios iš- 
vykos‘l»uvo padengiamos Kana
dos valdžios lėšomis, nes Gyva- 
taras Oltavvoje jau buvo žino-

HAMILTONO TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIS “GYVATARAS” ,nas-
IŠKILMINGAI PAMINĖJO 30 METŲ VEIKLOS SUKAKTĮ i 19(17 ,n- ^stivahus sekė On- 

? Į tario Diena Expo-67, Place de
Sukakties paminėjimas—kon-Dumčiūtė - Brekhmanienė per- / Nations, Mcrrtrealyje. Programą 

ėmė šokių grupei vadovauti iš sekė virš 15,009 žmonių. Paga- 
Vąndos Panavaitės. 1953-55 me-Į ni’ntas filmas ‘They Came to 
tais grupei vėl vadovavo Vanda! Būiid”, kuriame v: a ir Gv\a-

ccrtss įvyko š.m. balandžio" 13 d.
Scott Park auditorijoje.

Hamiltono lietuvių kolonija . „ . ____
savo didumu Kanadoje yra tre- Pana vaite, o nuo 1956 m. iki Į tąras. 
čZoji, bet savo tautine veikla ne-'šios dienos grupei tehevadovau-( 
atsilieka nuo didžiųjų lietuvių ja Genovaitė Breichinanienė.

Pirmieji žingsniai buvo gana 
sunkūs ,nes šokėjai būdavo vy
resnio amžiaus ir po trumpo pa
siruošimo reikėjo eiti į sceną. 
Po kelių metų vaiklos Gyvataras 
pradėjo stiprėti. Vyrai įsigijo" 
dail. A. Tamošaitienės austus

atsilieka nuo didžiųjų lietuvių 
kolonijų. Be aliojo, jai laimė lė-

1 mė, kad Hamiltone apsigyveno" 
j gabūs mano vadovai, darbštūs 
• organizatoriai ir tautiečiai, nuo
širdžiai remiantieji ineno vie- 

! netus tiek medžiaginiai, tiek ir
I gera savo valia." _ (----- _

Kiekviena tautinė veikla pa- tautinius rūbus. Iki 1959 metų
reikalauja daug pastangų, o 
ypatingai organizuojant meno 
vienetą, nes jis, kaipo toks, iš 
pirmos dienos pareikalauja iš 
menininkų daug liuoslaikio' va
landų 
nors už tą niekas neatlygina.

Hamiltone yra keli meno vie- 
įnetai, aktyviai veikiantys, bet 
šioje korespondencijoje paliesiu 
tiktai tautinių šdkių ansamblį 
“Gyvatarą”, atšventusį 30 metų 
veiklos sukaktį.

šokių grupė po įtempto darbo 
labai sustiprėjo ir tais metais 
Kiwanis festivalio pasirodyme 
laimėjko aukso medalį ir nuo tų 
metų išėjo į platesnę kanadiečių

1968 m. pavasarį Kanada bu
vo pakviesta dalyvauti tarptau
tiniame festivalyje, kuris turėjo 
įvykti rugpiūčid mėn. 12-15 d.d. 
Pirenėjų kalnų miestelyje Mont- 
rėjeau, Prancūzijoje. Ir šį kartą 
Leon Kossar parinko dabar jau 
visai Kanadai atstovauti Ham’l- 
tono Gyvatarą kartu su Mont- 
realio Les Danseurs du St. Lau
rent. šiai išvykai Kanados val
džia buvo pažadėjusi Gyvataro 

I kelionei $5,000 paramą. Tačiau 
pažadėta parama neatėjo laiku.

ir medžiaginių išlaidų, bei lietuvių visuomenę.

1960 m. suruoštas 10 meti] 
veiklos sukakčiai paminėti ko"n-

kėjai buvo’ susirūpinę, bet ir visi 
Hamiltono lietuviai. Organizaci- 

j jos stengėsi pagal išgales skirti 
certas Lietuvių Namuose. Tuo Į aukų iš kasos ir patys nariai as- 
laiku šokių grupei duotas Gyva- ........................'
taro vardas. Tuo metu scenoje 
pasirodė jau 60 šokėjų, padalinti 

’į tris grupes: suaugusiųjų, 
Pastovi Gyvataro veikla Pra* moksleivių ir vaikų.

sidėjo nuo 1950 metų, kada į 1962-63-64 metais Toronte bu- 
Hamiltoną atsikėlusi Genovaitė' v0 ruošiami “Freedom” festiva- 

liai, kurie buvo' pravedami var-

meniškai aukoti SLA 72 kuopa, 
Hamiltone, daugiausia suaukojo 
Gyvataro išvykai. O SLA narys, 
didelis patriotas lietuvis Kazys 
Mikšys pranešė Gyvataro vado
vams: “Į Prancūziją ruoškitės 
važiuoti, jei negausite prieš iš- 

I važiuojant Kanados valdžios pa-

tai dar nėra skelbiama.
Minia pakrypo prie Vykdomo-

; jo Komiteto būstinės, ]
miesto sodą, pakėlusi kumštis ir 
reikalaudama: laisvės Romo tė- rec- * ito. Gėlės’ netilpusios visame bu-1 dusios, Romo Kalantos atlydint; vui. Atrodo, kad Romo tėvas bu-

vai laisvės buvo visos demons-! žybų forma. A/isus tris kartus j žadėtos paramos — $5,000, aš 
tracijos priekyje. Kas būtinai Gyvataras papuolė į geriausių turiu tiek banke ir perleism 
pabrėžtina, kad būta atkeliavu-1 ff^pių skaičių, apdovanotas pi- i jums kelionės išlaidoms pa-

1 šių jaunuolių iš okupuotos Esti- nigmėmis dovanomis ir trofė- j dengti
jos ir Latvijos, taip pat, Ukrai-. jais. Tas padėjo Gyvatarui pa- bus”.
nos ir Gudijos. Smulkiau apie ’lgars^ti kanadiečių tarpe.

Prasidėjo pasirodymai televi- »pastangų, Gyvataro šokėjai ga- 
/ zijoje, “Nation-budders^—pro-

Pasais gramcse> Taįs metais Toronto
zij oj e, “Na t ion-builders”

o vėliau žiūrėsime kas

i Prieš pat kelionę, po didelių

ro. u-eies netilpusios visame du- | ausios, nomo rkaianios auyaiiui vui. /itioao, xau iwmo ievas o ci
te: teko jas sukrauti net ant ša-j laukdamos. Aišku, nieko nesu-j vu suimtas, bent tuo laiku. Iš I

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTO JAMS i
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN

ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
' Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 

savo asmenišką dėmesį gerai su Jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.
___ Nuoširdžiai kviečiame visas-ir visus j platS- 
nimo vajaus talką!

II

ligatvio. Tačiau yra ir kitas aiš- laukė, bet žinią atnešė motocik
lu atlėkęs Kalantos bičiulis, kad 
Romas laidojamas; visai kitur. 
Minia nuskubėjo nurodyta kryp
timi, bet, deja, per vėlai: radu
si tik Romo motiną o pats did
vyris jau buvęs po žeme.

NučTsūsideginimo-dienos- iki 
palaidojimo, žmonės nešte nešė 
gėles susideginimo vieton. Po
licija vaikė, neprileido, tačiau 
nepajėgė sustabdyti, nors foto
grafavo, norėdami pagąsdinti, i 
Niekas nieko nepagelbėjo. |

Pats didysis neramumas kilo rimbais, šie nepasidavė, atsisu- 
po to, kai Romas buvo anksčiau ko ir patys puolė policiją, pri- 
numatyto laiko ir kitur palai- versdama ją bėgti. Jaunimas už
dėtas.’Įsiuto Kaunas- Ypač, jau- traukė Lietuvos himną ir, be 
nimas neišlaikė. Įvyko stiprių 
susidūrimų su policija. Sakoma, 
kad vienas policininkas buvęs 
užmuštas. Visai tikras faktas, 
kad muštynėse būta ’ daug su- 
žeistų ir iš policijos ir iš minios

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimą skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

kinimas, būtent, kad ant Ka
lantos karsto policija iš viso gė
lių nėra leidusi dėti. Tas daly
kas visai tikėtinas, bet dar kol- 
kas daug faktų neskelbia net 
gyvieji liudininkai ir šeimos, ar- 
timieji. Ir Suprantama', kodėl. 
Be mažiausios abejonės, kur. 
nors yra surašyta visa įvykio 
plati istorija, žinoma, ne viena
me egzemplioriuje, ir kada nors 
ji bus paskelbta.

Visai aišku, kad laidotuvėsna 
buvo prisirinkę tiek žmonių, 
kad Įeiti vidun ir pamatyti ve- • 
lionį. buvo labai sunku: lanky
tojų eilė buvo nusidriekusi nuo 
ir Andriuškevičiaus susideginimą

O okupantas vėl padarė savo. 
Buvo skelbta, kad laidotuvės bus 
laidojamas ketvirtadienį, gegu
žės mėnesio 18 dieną 4-tą valan- 
dą po pietų. Policija, bijodama 
nerami^mg:Krantų na
mus 2 valandą, o karstą, išnešė 
pro užpakalines duris, ir tik tė
vai ir giiiįinės galėjo Romą pa
lydėti Į paskutinę poilsio vietą, 
Romaimų kapines, taigi visai ne

Vykdomojo Komiteto būstinės 
išėjęs pareigūnas reikalavo išsis
kirstyti. Tuo metu pradėjo rėk
ti .policijos tempiama - moteris. 
Minia vėl neišlaikė: paleido į po
liciją akmenį. Tada policija puo
lė žmones rimbais. Pasidarė kaž 
kas' panašu T Kražių skerdynes,- 
tik čia buvo dešimttūkstantinė 
minia, užtvindžiusi visą Laisvės 
alėją. Kiti susibūrė susidegini
mo vieton, prasidėjo kalbos, rei- 

i kalaujanties Lietuvai laisvės. Ka 
da policija jaunuolius užpuolė

mieste susiorganizavo “Cana
dian Folk Art Council” ir Gyva- 

* taras plačiai buvo įjungtas į jų 
{organizuojamus parengimus.

1966 m. rugpiūčio 19-23 d.d. 
Gyvataras, kaip vienas iš pir
mųjų etninių grupių,, buvo 
įjungtas į Kanados Meno Tary
bos organizuojamą “Pasikeiti
mo" programą” ir išsiųstas į Sas
katchewan provincijos sostinę,

čia didelis nuopelnas pri
klauso K. Mikšiui už pažadėtą 
tokią stambią pagalbą kritiška
me momente, kad tik lietuvių 
tautinių šokių grupė Gyvataras 
galėtų išvykti Į Prancūziją ir 
ten pademonstruotų lietuvių 
tautinius šokius ir pagarsintų 
lietuviu ir Lietuvos varda sve
timtaučių tarpe.
. Sėkmingos gastrolės Europoje 
dar_ labiau. išgarsino Gyvataro-- ------------ _-------- J—--- ---------- -M-------------------- -Z- . -----

Regina miestą. Ten dalyvavęs I vardą ir po to sekė eilė pasiro-
Tautinio meno tarybos direkto
rius Leon Kossar pristatė Gyva
tarą ne vien tik kaip spalvingą, 
gerai-susišokūsį, bet ir kaip la
bai drausmingą vienetą, su ku
riuo jam yra tekę dirbti ir kurį 
jis gerai pažįsta. Be to, Gyvata-) 
ras dalyvavo dar devyniuose pa- 1 • Be kirvio, be grąžto, be me-
našiuose festivaliuose atstovau-1 džio, o pastato tiltą. (šaltis)

dymų 
vėse.

įvairiose Kanados vieto-

(Bus daugiau)

• Nei akių, nei ausų, o aklus 
vedžioja. (Lazda)

1739 S. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

• 13 anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas______________________ _____
Adresas _____________________ __ _________ ~

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus____dol
Pavardė ir vardas 
Adresas ------------

paliovos kartodamas laisvės šū
kius, sustojo prie Įgulos bažny
čios. Čia- policininkus vėl išvai-

tarpoj- . •
Tai dar labiau uždegė minią, 

ir prasidėjo sukilimas, tikra to 
žodžio prasme. laimimas ir ne
jaunamas su plakatais, išsirikia
vęs eilėmis, nubangavo iš Vili-

ten, kur turėjo būti laidojamas, janpolės į Kauną, į miesto sodą,
4 _; < •V'i • « * • • . • i i i ,-L a ! J ,-u vu /tbūtento Kleboniškio kapinėse, 

kur minios žmonių buvo susigrū
kur Kalanta buvo susideginęs. 
Plakatai su reikalavimu Lietu-

kuris

Sponsoriaua pavardė, vardas ir vietovė

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

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo L 
yra naujas skaitytojas. ’Priede '. doL 
Pavardė ir vardas_____________________
Adresas _ . .

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

» RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais

. Tel. 176-2206

!d yur node 
stuffed ub?^
Get instant relief
With BEPUZEDREX 

INHALER 
nasal decongestant

sidūrė su rimbuota policija, bet 
daugiau nesipriešino, išsiskirstė.

Tą dieną burliokai, buvo ąuė- 
mę apie tūkstantį jaunuoliu, 
nors vėliau daugumą jų paleido. 
Kada į gatves išėjo Vidaus Rei
kalų Ministerijos kareiviai,.var
todami gumines lazdas, sužalo
jo tūkstančius demonstruotojų, 
sulaužydami raktikaulius ar . jų 
galvas. Pagaliau, dienos sukili
mas buvo numalšintas, bet ryto
jau dieną vėl prasidėjo. Žinios 
nesutinka: vieni sako, kad iš 
pat ryto prasidėjo eisenos, kiti 
— kad tik po dvylikos. Tik aiš
ku, kad ir antrą dieną buvo nu
kentėję apie 500 jaunuolių, ypač 
nuo kariuomenės, vadinamųjų, 
“bananų”, kurių per naktį buvo 
užsakyta ir paskubomis paga
minta net visas tūkstantis.

(Bus daugiau)

Helps Shrink 
Swelling Of » 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
pours 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 

1951 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstiy Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijds, 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 daimj 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duetaenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 82.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikdtarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• 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 
vitcfvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

• 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 $6.

• 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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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžią Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halted St. Chicago, 
IL 60608. Telet 421-6100-

$22.00
$15.00
$ 4.00

$45.00
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$ 5.00
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Subscription Rates: ■
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jų daugiau nepriims, nes Amerikai toks didelis skaičius 
nereikalingas. Prezidento pakartotas pareiškimas jieins 
vartus į Ameriką uždarė. Visi žinojo, kad Amerika jų 
nelaukia. • j

Ir visdėlto, nežiūrint į tokią neviltį, praeitą savaitę! 
Į į Ky West atplaukė dar 18,000 Kubos vyrų, moterų- ir! 
vaikų, kurie veržėsi į šiaurę, kad tiktai patektų į Ame
riką. Jiems atrodė, kad amerikiečiai nebus tokie žmo
nės, kad kubiečius kolios, akmenimis apmėtys, vadins 
išdavikais, kad jie nepadarė nė vieno čia pamįnėto nu
sikaltimo, bet veržėsi tiktai į šiaurę, kur dalis jų tautie
čių išvažiavo. Nemigas, badas, troškulys juos buvo labai 
išvarginęs; vietos stoka vyrus, moteris ir vaikus su
grūdo į laivelius, kaip silkes, bet jie "riša tą kentė, kad 

! tiktai galėtų pasiekti Floridos pakrančius ir poilsėti. 
Daugelį laukimas prie JAV ambasados, naktys ir die
nos eilėje prie Amerikon plaukiančio laivo ar laivelio, o 
pagaliau dvi dienos ir naktys jūroje be maisto, be van
dens ir be poilsio tiek išvargino, kad jiems jau vis
kas atrodė vistiek, kad nuovargis jau negalėjo būti di
desnis, o visdėlto visi norėjo patekti į Ameriką.

Kyla klausimas, kodėl kubiečiai ryžosi plaukti į 
Ameriką? Kas vertė viską palikti ir plaukti už jūrų* 
marių ir ieškoti geresnę gyvenmo, negu buvo Kuboje. ’ 

Kndnl 7H1ATWQ hptfjl iŠ KnhfK? I Kiekvienas turė3° priežasčių bėgimui iš Kubos, bet pats 
IkvUvl Zilllullvo uiga. iu liuUvo. svarbiausias motyvas — žmogaus laisvė. Diktatoriui pa-

Praeitą sekmadienį Amerikoje jau buvo 53,000 ku. Kubos valdžią, kubiečiai, buvo uždaryti, tarytum 
biečių. Niekas jų nekvietė, niekas jiems vizų nedavė, 
niekas jiems nieko neprižadėjo. 35,000 kubiečių, stovė
jusių prie buvusios Amerikos ambasados, gaudavo iš 
amerikiečių konsuliarinių pareigūnų tam tikrus 
pažymėjimus, kuriuose buvo kubiečio vardas pavar
dė, amžius ir gimimo vieta. Tie patys duomenys būdavo 
užrašyti konsuliarinių pareigūnų pasiliktave lape, o ki
tas lapas' su konsulato antspauda buvo duodamas eilėje 
stovėjusiam kubiečiui. Tai buvo jo paskutiniai leidimai 
įvažiuoti į Ameriką, o ten jau bus nustatyti kti jo kitoki 
liečiantieji duomenys. • ;

Kubiečiai veržėsi-į Ameriką be rūbų, be pinigų, be 
apavo, be drabužių, , jei neskaityti tų, kuriuos dėvėjo. 
Kuboje jie buvo priyersti palikti visą, ką tiktai jie turė
jo. Važiavo jie be nieko, jei neskaityti vieno kito prisi-1 

. minimui paimto mažmožio, kurio vertė tiktai jam vie-’ 
nam tebuvo žinoma, augelis prastovėjo Peru ambasados 
sode, laukdami lapelio, leidžiančio jam išžaviuoti iš Ku
bos ir įvažiuoti į bet kurią Pietų Amerikos valstybę. Prie 
Peru ambasados laukusieji būdavo koliojami, niekina
mi ir kviečiami pasilikti Kuboje. Ne vienam buvo paleis
tas akmuo ar plytgafis^ne'vienas buvo tiek išvargęs, kad 
neturėjo jėgų ilgiau stovėti ir laukti progos iš- 
važiuoti._______________—— -------——— ;

$40.00

Pinigus reikia ihjsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
ryto 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet šeštadieniais — iki 12 viL

DR S. BACKIS

LIETUVOS VALSTYBĖS TARPTAUTINĖ
TEISINĖ IR POLITINĖ PADĖTIS
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35,000 išvažiavo. Kai sustojo galimybės išvažiuoti j 
Costą Ricą, juos užguldavo didesnis nerimas. Jie žinojo, 
kad išplaukusieji iš Kubos neturės pergyventi tų Moji
mų ir niekinimo, kuriais juos apibėrė Castro pasiųsti 
chuliganai, stojusieji komunistinės sistemos tarnybon. 
Bet jie, nežiūrint į viską, nrrėjo iš ten išvažiuoti. Jie 
girdėjo prezidento Carterio Įsakymą neįleisti daugiau!

i kalėjime. Svarbiausia jie neturėjo teisės išvažiuoti į už
sienį. Castro, pavergęs Kubą, įvedė komunistinę siste- 

v mą, kuri kubiečių neišleido išvažiuoti į užsienį. Pervers
mo vaikai per 20 metų išaugo į vyrus. Jie nesitenkino ko
munistine Kubos santvarka; jiems nusibodo žiūrėti į 
laužomas žemės ūkio ir pramonės mašinas. Jie norėjo pa
matyti, kas užsienyje darėsi. Jie norėjo savo akimis pa
matyti, kaip dirbtuvėse darbininkai modernias mašinas 
daro, kaip ateitį planuoja, kaip į užsienį išvažiuoja bri
tai, prancūzai ir karą pralaimėję vokiečiai ir ispanai, ’p 
kubiečiai, anot Castroį- laimėjusieji “revoliuciją”, negali 
pamatyti,’ kaip žmonės gyvena kituose kraštuose.Jie no
rėjo pasaulį pamatyti, daugiau uždirbti ir geriau pagy
venti—Jie veržėsi- visomis-jėgomis -į užsienį,- --kad—tik-taj- 

: galėtų išvažiuoti iš komunistų valdombs Kubos.
Amerikon plaukusieji kubiečiai buvo tikri, kad 

JAV nesiųs jų atgal į Kubą. Jie buvo įsitikinę, kad JAV 
pakrantės sargai nebus toki žiaurūs, koki buvo iš Hava
nos uosto išlydėjusieji kubiečius. Amerikos pakrančių 
sargai leido kubiečiams įplaukti į Kay West. Jūroje su
stojusiems davė gazolino toliau plaukti, davė vandens 
troškuliui nuraminti, davė ir užkandos;'- bet pasakė, kad 
turės būti tvarka, teks nustatyti kiekvieno asmens do-_ 
kumentus ir kiekvienas privalės pasakyti apie savo ke
lionės tikslus. Ky West pasiekusieji gavo progos paval
gyti, išsimiegoti, o tada pasakyti, kuriais sumetimais vy
ko į Ameriką.

Paaiškėjo, kad Kuboje gyvenimas daug sunkesnis, 
negu amerikiečiai tikėjo. Sovietų Sąjungai Kuba bran
giau kainavo, negu daugelis manė. Sovietų Sąjunga ne
turėjo pakankamai maisto sovietų kolchzams, negalėjo ji

(Tęsinys) j pakeitė Lietuvos konstitucinių
Vėliau Sovietu Sąjungos’ org“lų kompetencijos vykdymą 
- - - . . * _ . i lr Lietuvos valstybės santykia

vimą su Sovietų Sąjunga. Po 
1940. 6. 15. Sovietų Sąjungos 
daromi Lietuvoje veiksmai yra 
tik okupanto veiksmai- Tatai 
JV prezidentas Rooseveltas Ame 
rikos lietuvių delegacijai Bal
tuosiuose Rūmuose įsakmiai pri 
minė, tardamas, kad “Lietuvos 
nepriklausomybė yra tik laiki
nai sustabdyta. Ateis laikas ir 
Lietuva vėl bus laisva”. (“Nau
jienos” 1958/III Nr.)

Savo ruožtu tikrąją lietuvių 
vietų kariškai okupuota. Ar tą j tautos ir jos suverenumą vyk- 
okupaciją vadinsime “occupatio 
bellica”, ar “occupation interve- 
nieni

Visi 
įvykdyti okupuotoje Lietuvoje i 
veiksmai, 7. betarpiškai ar per 
marionetinės vyriausybės tarpi
ninkavimą, — teisės požiūriu 
yra tik Lietuvos — Sovietų Są
jungos teisėtų santykių laužy
mas, vienašališkas Lietuvos te
ritorijos savinimasis, prievartinė 
neteisėta aneksija, okupanto 
kompetencijų peržengimas. (Plg. 
B. Meissner” “Die Sowjetunion, 
die BaltiSchen Staaten und das 
Vopll^eITecht’,’<1Koelii, 19g6). žo
džiu, šiandien Lietuva yra so-

dančių organų valią yra išreiškę 
šie teisiniai aktai: 1) 1940. 6. 1.

ULyra neteisėta ir ne- Lietuves vyriausybės paskyri- 
kompetentinga Lietuvos- save- mas Lietuvos Diplomatijos Še- 
.renumą perkelt Sovietų Sąjun- fo tam atvejui, jei pati Lietuvos 
gai. Ji tik liudija, kad Sovietų vyriausybė būtų sukliudyta 
Sąjunga sulaužė savo laisvai pa- veikti Lietuvoje ir negalėtų- jos 
sirašytus susitarimus, visuotinai Į apleisti; 2) 1940. 6. 1“ Lietuvos 
priimtus tarptautinės teisės nuos j Respublikos Prezidento nesuti- 
tatus, suklastojo lietuvių tautosĮ kimas priimti Sovietų Sąjungos 
valią ir tik laikinai ir aprėžtai I ultimatumo ir pasitraukimas iš

ginkluotos palydos joks valstybės pareigūnas neįžengia 
į Eritrėją. Ogadenos srity Kubos kariai veda kovą prieš 
vietos“ gyventojus, bet įsakymus Kubos karių vadovybei 
duoda Sovietų karo vadovybė. Afrikoje esantieji Kubos 
kariai nori važiuoti namo, bet rusai jų 
leidimas Kubos kariams grįžti į Kubą 
biaūsia nepasitenkinimo priežastis.

Pablogėjęs maistas, uždraudimas
sienius, o svarbiausia—jaunimui nėra jokios vilties atei
čiai. Kubiečiai visai nenori Afrikoje steigti sovietinę 
imperiją.

Pačioje Kuboje maisto stoka, labai menkas atlygi
nimas už darbą, uždraudimas išvažiuoti į užsienius, lai
svės stoka, ir bandymas prievarta primesti visam kraš
tui komunistinę sistemą, duodančią dideles privilegi-

neišleidžia. Ne
yra pati svar-

išvažiuoti i už-

kubiečių į JAV. Jie žinojo, kad Amerikoje visi kubiečiai i Padė« «a“siau gyvenantiems kubiečiams.
privalo plaukti į Kay West Eglin aerodromą, kur turės 
laukti savo giminių, pažįstamų ar gerų žmonių, kurie 
juos susiieškos ir nusiveš į savo gyvenamąją vietą, su
teiks reikalingą pagalbą ir padės žmonęms atsistoti ant 
kojų ir užsidirbti duoną. Viltis jų atėmė tas faktas, kad ■' 
Ha van o j e buvę konsulato tarnautojai buvo susodinti į į 
specialų lėktuvą ir išvežti į Washingtoną. Jie išsivežė 
amerikiečių turėtas antspaudas ir asmenybę nustatan
čius pažymėjimus.' Kubiečiai žinojo.

Angolon pasiųstas Kubos jaunimas pajėgia išlaiky
ti komunistų valdžią, bet iki šio meto ta valdžia nepajė
gia sutvarkyti krašte ūkio. Ji nepajėgia apraminti kraš
to. Be Kubos karių valdžia bijo išvažiuoti į provinciją. 
Kubos kolonijos gali gyvuoti tiktai dėka Kubos kareivi-

^Lietuvos -sovietų armijoms ją 
okupuojant; 3) 1941. 6. 21. lietu
vių tautos visuotinis sukilimas 
ir laikinosios vyriausybės suda
rymas; 4) nuo 1944 vasaros pra
sidėjusi lietuvių tautos aktyvi 
(ginkluota) ir pasyvi rezisten
cija prieš okupantą 5) Lietuvos 
diplomatinės tamyfibs,. Ameri
kos Lietuvių Tarybos, Vyriau
sio Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto, Lietuvos Laisvės Komiteto, 
Lietuvos Delegacijos Pavergto
siose Jungtinėse Tautose ir ki
tų institucijų, įstaigų bei organi
zacijų protestai ir- žygiai prieš 
Sovietų Sąjungos agresiją Lie
tuvos atžvilgiu ir prieš jos suve
renumo vykdymo užgrobimą.

Šioje vietoje pravartu prisi
minti sovietiniai principai ir pa
žiūros dėl svetimų teritorijų už
grobimo. Jau Leninas skelbė 
kad aplamai “betkurio status 
quo sulaužymas dar nėra anek
sija” ir kad “taip galvoti būtų 
reakcioneriška”, nes “kiekvienas 

: žemių apjungimas prievarta ar 
■. karu nėra aneksija, jeigu reika

las liečia gyventojų daugumą”. 
' (PLg. Lenin: Sočinėnije, XIX 

t- 60 psp. trečia laida).
Stalinas vėliau tatai taip iš

komentavo: “Draugas Leninas 
mus kvietė sustiprinti ir išplėsti 
Sovietų respublikas. Prisiekiame 
tau, draugas Leninai, - kad mes 
.garbingai tavo testamentą vyk
dysime”. (Žiūr. Stalino “Sočine- 
nije”, IV tm., 49 psp.). Ogi 1949 
Malenkovas, pirmasis Stalino 
įpėdinis, savo kalboje spalio re
voliucijos sukakties proga be ko 
kita Sovietų Sąjungos užgrobi
mus taip pateisino: “Niekados 
istorijos eigoje mūsų tėvynė ne
turėjo sienų taip gerai i^(|^isįų- S 
gai nustatytų. Pažvelkite žemė
lapinę Vakaruose Ukraina ap
jungė į' vieną šeimą visus savo 
gyventojus.. Istorinė • neteisybė 
Bielorusijai ir Moldavijai atitai
syta. Vakaruose nebėra. Rytų 
Prūsijos — teritorijos, kuri per 
šinrtmečus buvo mūsų tėvynės 
užpuolimų centras. -Truputį į 
šiaurę. Leningrado gynimo su
metimais, buvo taip pat atitaisy
tos sienos. Tolimuosiuose Rytuo
se mūsų tėvynės saugumo , su- . 
metimais Kurilu salčos, Sakali- 
nas yra integraliai atstatyta ir 
atlieka svarbų Sovietų Sąjun
gos saugumui vaidmenį.” (Plg. 
J. — Y. Galvez: “Doctrine de la 
frontiėre en URSS” knygoje 
“Les frontiėres europėennes de 
l’URSS’’, Paris, Arm. Colin, 
1957, 21-22 psp.).

(Bus daugiau)

j' nių. Viltis atšaukti karius iš Angolos yra tokia tolima, jas komunizmo vadams ir baisų išnaudomimą krašto
daugumai. Kovoti prieš plicija ir partija jie nepajėgia,

— Sears bendrovės pelnas pir
mais trim šių metų mėnesiais 
sumažėjo 60%. Dideli nuošim
čiai už paskolas sumažino bend
rovės pelną.

------ ——kokia ji buvo pilietmrcHkai'o-pradžtoje?
Kubos karių tankais ir durtuvais pajėgia išsilaikyti užtat jie nori išbėgti į užsienius. Amerika yra didžiau-

kad Amerika Etijopijos diktatorinė marksistų valdžia. Be Kubos šioji jų viltis, vienintelė viltis, todėl čio ir plaukia. vadovybė uždarė parlamentą..
— Pietų Korėjos kariuomenės

PETRAS TARULIS

ŽIRGELIAI PADEBESIAIS
SIMAS KURKULGIS IR KITI 

(Tęsinys)

N

lūs ir kad nepaaiškėtų melas, kurio nežinia kada 
daugiau buvo, ar kai jie labai meiliai kalbėjosi,

— Aš norėjau pasakyti, kad greit ateis, tur 
būt, jau ateina, akompaniatorius. Tau nepatogu _ .
čia pasilikti. Ir taip jau kalbų aš turiu lig tiek! — ^r dabar, kai vienas antram buvo nenusleptamai

O tą patį vakarą, kai pilnas savim pasitikė
jimo, ramus, apskaičiuotais judesiais, žinomas 
pramonininkas, jos naujas meilužis, atėjo, garsiai 
nusišnirkštė, lėtai suvyniojo savo nosinę, įsidėjo 
į kišenę, atsisėdo, dviem pirštais patraukė gra
žiai suprosytas kelnes į viršų, kad nesusiglam
žytų, ir savininko žvilgsniu tiesiai į ją pažiūrė
jęs, dėl visa ko paklausė:

— Kaip jausiesi, mano žebenkšte?
Gervinaitei jau nuo jo pasirodymo duryse 

viduj viskas virė ir siautė. Rankos grėbliai ju
dėjo lygiai nevykusiai, kaip ir tuo metu, kai jis 
ją apkabindavo. Tas rankas pamačiusi Gerviname 
įtraukė į vidų iš anksčiau veide pamirštą savo 
šypseną. Balsą padarė ramų, visai tylų, bet kietą, 
kaip teismo sprendimas, ir pasakė:

žinai, aš, man... — ji nežinojo kas pa
sakyti. ncžknjo kaip sumeluoti ir graužės neap
sakomai, kad Štai ji vis tik turi meluoti! Ji tuo 
metu viena žinojo, kad jo čia dabar neturi būti. 
Ir tuojau!

abejingi. Bet nieko nepadarysi, reikėjo baigti šią 
nevalyvą sceną. Abu vienodai suprato, kas dary
tina. Jis priėjo, pasilenkė, be priekaištų pabučia
vo ranką. O ji dviem greitais brūkšniais paglostė jo 
rankovę ir, visai netikra, pasakė:

parodė ji brūkšniu, skersai kaklą.
— Kas tau? Nervai? Gal nesveikuoji? Pąsi- 

tark, mano miela, su profesorium.
— Jis tuojau čia turi būti; Aš gi sakiau. Man

nieko nėra, aš sveika. . .
Savo ruoštu jis taip pat įsiuto, gal apsikrė

tė, kaip dažnai būna, tuo jos giliai paslėptu įsiu-1 
timu. Bet lygiai ir jis padarė visai ramų balsą, 
minutėlę pagalvojęs ir išsiėmė savo piniginę:*

— Tu anuokart sakei, kad 'norėtum tu
rėti . . .

— O, Dieve!. .. — padarė ji kenčiantį 
veidą.

— Na, tiek ir Man rūpėjo tave pra
džiuginti, aš gi žinau, kaip tu trokšti, kad būtų 
patenkinta nors viena tavo fantazija! pasakė 
patylėjęs ir matydamas, kad jo šis švelnumas, 
kurį pareikšti jis sunkokai save privertė, nieko 
nepadeda, įsidėdamas į kišenių piniginę jau vi
sai sausai pastebėjo:

■ Bet. . . kodėl gi taip vėlai akomponiatorių 
pasikvietei? Vakarais jis neateidavo. . .

Jie abu vengė žiūrėti vienas į antrą, kad ne
pamatytų, kaip jie vienas antram dabar nemei- fojė lig paryčių. Ir vis galvojo. Tik jau ne apie

— Nors jį kartą, nepyk.
Lipdamas žemyn laiptais, jis dar segiojo sa

vo palto paskutines sagas ir, primerktomis, nie
ko gero nežadančiomis akimis, murmėjo sau:

— Artistinis temperamentas . . . išmislai... 
Susirasiu... siuvėją! Paprastą merginą. Jei 
būtų siuvėja, aš jai parodyčia ... akomponia- 
torių! ... ♦

Prieš jos akis visą laiką buvo Stasiulio tra
giškas veidas ir bejėgus melas tame veide, kurs 
anuomet taip brangus ir artimas jai buvo. Tad 
Gervinaitė tik laukė minutės, kada tas nelauktas 
svečias išeis ir ji puls į sofą, apkabins pagalvėlę 
ir verks ir verks... _

Neverkė.
Pasiuntė tarnaitę likerio, liepė išvirti sti

prios kavos, pasiėmė knygą, užsirūkė. Neskaitė. 
Mažais gurkšneliais gėrė kavą ir likerį. Ir išbu
vo piktomis, sausomis akimis, pusiau gulom so-

Stasiulį! Koks žiaurus tas gyvenimas? x Ir koks 
keistas. Jis toks trapus, jį rodos, gali ir šiaip ir 
taip pakreipti. Ir kaip lengva, padaryti klaidą 1 
Bet už tavo pečių visos tavo noromis ar nenoro
mis padarytos klaidos tuojau sukietėja ir pasida. 
ro nebepataisomos.

. Jr griūva ant tavęs kokia milžinišką gele
žies betono siena — tavoji praeitis, tavo pa
ties pamažu sukrauta praeitis!... Galvojo, bet 
nieko nenusprendė. Kai jau visai pavargo ir jau 
reikėjo atsigulti j lovą, pamatė, kad su tuo savo 
šios dienos paskutiniu svečiu ji neleistinai pasi- 
eilgė... Juk jis ir gerų savybių turi. Kitas . . . 
seniai' būtų spiovęs į tas visas jos išdaigas ..

Pats Stasiulis savęs nematė: į ką jis pavirto? 
Ir tai blogiausia, todėl jis negalėjo pastebėti, kad 
vis labiau ir labiau smunka. Jis pats savęs, tur 
būt, niekados nepaklausė, kada pradėjo iškristi iš 
tos visuomenės, kuriai jis lig tol neabejotinai pri
klausė.

Ir kodėl taip atsitiko? Jei koks negailestin
gas tardytojas sumanytų iš jo iškvosti atsakymą 
į šį klausimą, Stasiulis greičiausiai nemokėtų žo
džiais tai išreikšti. Ar jo tokia aštri savimeilė bu
vo k’eno nors ir kada nors įžeista?

(Bus dausiau)

4 — Naujienos, Chicago, b', 111. Wcdnrsdnv, Nhv.21, 1G80



ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAiSKiMMAt 
KIEKVIENĄ dieną BUTINI KRIKŠČIONIUI

NAUJAS DANGUS IR NAUJA ŽEME
Izaijo 65:17,18 mes skaitome: "štai aš sutveriu naują dangų 

ir naują žemę. Jūs džiaugsitės ir Imksminsitės per amžius tais, 
kuriuos aš sutveriu”, šitoje vietoje pranašas nekalba apie aukš
čiausi dangų, kuriame yra Dievo sostas, kaip parašyta Iza. 66:1: 
“Dangus mano Sostas, žemA gi mano pakojis”. Psal. 102:26,27 
skaitome: “Tu, Viešpatie, pradžioje įkūrei žemę, dangus tavo 
rankų darbas. Jie pražus, jie visi pasens kaip apdaras ir tu per
mainysi juos, tu gi pasilieki”, čia kalbama apie padanges arba 
orą, kuriame dabar viešpatauja “oro kunigaikštis” šėtonas ir jo 
piktieji angelai, žemė gi reiškia visuomeninę tvarką. Apie tą sim
boliškąjį dangų ir žemę kalba ižai jas 5:16: “Dangus sutirps kaip 
dūmai ir žemė susidėvės kaip drabužis”. Dar skaitome 2 Petro 
3:12.13: “Dangus sudegintas pragaiš ir elementai ugnies karštyje 
sutirps. Bet mes laukiame naujo dangaus ir naujos žemės, ku
riuose gyvena teisybė”.

*V. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 1B5 Van Pelt Avenue, Staten.Island, N.Y. 10303

DK. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

4449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) ToL LU 5-6444 
Priima ligonius p&g&l susit&riis>4. 

Jei neabflhepja, skambinti >*74-8004

Dagys Ėjau ėjau ir pavargau7' (Medis)

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WcsMMctw Community klinikoc 
Modicinoc direktorius

1934 S. Manboim Rd« Westcheotor, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ii

Tat: 5*2-2727 arba 562-2728

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 W«tf 103rd Streut 
Valandos pasai nsnarinsa.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS - 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2*13 W. 71 St. TcL 737-5149 

' Tikriną Akis. Pri taiko aki pint ir 
“contact lenses’*

VaL agai ausitarimą. Uždaryta treč

MUSKIE ILSĖJOSI VISĄ 
SEKMADIENI

WASHINGTON, D.C. — Vals
tybės sekretorius Muskie, infor
mavęs prezidentą apie pačius 
svarbiausius pokalbius su Gro- 
myka Vienoje ir su Šiaurės At
lanto Sąjungos užsienio reikalų 
ministeriais Briuselyje, nutarė 
visą sekmadienį pailsėti. Prezi
dentas, patyręs Sovietų poziciją 
Afganistano atžvilgiu, gali tar
tis su kitais valdžios atstovais 
Afganistano ir kitais Artimųjų 
Rytų klausimais.

Sekr. Muskie jau Briuselyje 
patyrė, kad Europos Bendrosios 
rinkos valstybės yra pąsįryžu- 
sios sušvelninti sankcijas prieš 
Iraną. Ministerial sekretorių 
įspėjo apie padėtį pačiame Ira
ne ir parodė įsitikinimą, kad 
griežtos priemonės vargu ar pa
greitins suimtų amerikiečių iš
leidimą. Be to, pačiame Irane 
gali įvykt pakaitų.

J. KUTRA

STEIGUSIOJO SEIMO SUKAKTIS

DR.LEONAS SEIBŲTIS 
INKSTŲ, POSLtS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2*5* WEST Ord STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet,

- (Tęsinys)

Visiems atsistojus, A. Stul
ginskis pasiūlė šio teksto Lietu
vos nepriklausomybės prokla
maciją: “Lietuvos Steigiama
sis Seimas, reikšdamas Lie
tuvos žmonių valią, proklamuo
ja esant atstatytą nepriklauso
mą Lietuvos valstybę, kaip de-. 
mokratinę' respubliką, etnogro- 
finėm sienom ir laisvą nuo visų 
valstybių ryšių, kurie yra buvę 
su kitom valstybėm”. — Ši. de
klaracija buvo priimta, smarkiai 
visiems plojant, vienu balsu. 
Sugiedamas Tautos himnas. Ši 
Dieklaracija patvirtino 1918 II- 
n6 d. nepriklausomybės paskel
bimo akta.

Po trumpos pertraukos Sei
mas išrinko savo sekretoriumi 
atstovą L. Natkevičių (VL). Šia 

iškilmingame posėdyje neo? 
ficieliai dalyvavo Vilniaus ir 
Klaipėdos krašto atstovai. —

Ofiaa HtoU 77* "WO _ 
RazManc'laa Mat: 44*4545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, spec. MOTERŲ Hges 
Ofisas 2*5? WEST 59ta FrMET 

Tol. PR
OFISO VAL: pine- antnuL, trcčiaa

uiaia 2-4 vaL popiet ir kita Įtiki 
pagal aositarim*.

PAVARDĖ NEKEIČIAMA 
Į NUMERIUS

-WASHINGIOiLXnPI)-—19/7 
metais Minnesotos pilietis Mi
chael Herbert Dengler prašė 
Minneapolio teismą pakeisti *jo 
pavardę į * 1069, bet prašymas 
buvo atmestas, duodant įtikina
mus motyvus.

Tačiau Mr. Dengler ir jo ad
vokatas teisino sprendimu ne
buvo patenkinti ir bylą pasiekė pradėjo savo darbus

Buvo priimtas statutas, suda
rytos įvairios komisijos, iš ku
rių svarbiausios: 1. valstybės 
konstitucijos projektui, 2. žemės 
reformai paruošti ir 3. ekono
minė komisija.

Po karštų ginčų Seimas priė
mė amnestijos įstatymą dėl nu
sikaltėlių. Mirties bausmė bu
vo pakeista sunkiųjų darbų ka
lėjimu.

Pats svarbiausias Seimo užda
vinys buvo paruošti naują kons- 
totuciją. • Ligi tolei atsikūrusi 
valstybė tvarkėsi Liet. Valsty
bės Tarybos išleistais Laikino
sios Konstitucijos Pamatiniais 
dėsniais. Kadangi tai didelis ir 
ilgas-- darbas, tai buvo nutarta 
paruošti Laikinąją Konstituciją. 
Šios konstitucijos-projektus pa
teikė Z. Starkus nuo KD bloko 
ir V. Čepinskis —nuo SD blo
ko. Pastarasis siūlė apsieiti be 

j prezidento institucijos, taip kaip 
VT-a Lietuva "gegužės 15 d. iš- tvarkosi Šveicarija. Panaikinti 
kilmingai atšventė Steig. Seimo I rr^r^9s bausmę. 1920 mt. birže- 
atidarymą. Visur vyko pamal- p10 d- buvo priimta Laikinoji 
dus. plevėsavo-Lietuvos trapai-j —
vė. skambėjo varpai- j Konstitucija turėjo 7 skyrius.

Į Buvo .. nustatyta,<kad Lietuvos 
DARBŲ PRADŽIA LAIKINOJI ^lstybė ‘ '

KONSTITUCIJA
1920 mt. gegužės 17 d- Seimas! ninės Lietuvos galios reiškėjas. 

Posėdžia-’ Vykdomąją valdžią vykdo Res-

1 ku buvo išrinktas dr. K. Grinius. f 
' Prezidento pareigas perėmė iš' 
i A. Sme onos St. Seimo pirmi
ninkas — A. Stulginskis.

Tų dviejų frakcijų susitari
mas. vykstant sunkioms dery-' 
boms su Sov. Rusija, parodė 
partijų politinę išmintį ir gilų 
patriotizmą. Visuomenė pradėjo 
reikšti didesnį pasitikėjimą savo 
valdžia, krašte pakilo nuotaika.

Dr. K- Grinius savo deklara
cijoj pabrėžė, kad pirmoje eilė
je bus stengiamasi bežemius ir 
mažažemius aprūpinti žeme, su
valstybinti didelius dvarus, miš
kus ir atvirus, vandenis. Švieti
mo srityje bus siekiama visuoti
nio — privalomo mokymo.' St. | 
Kairys, labai jau revoliucinie-! 
riškai nusiteikęs, pareiškė —t 
“Kuriasi nauja tvarka ir jos kū
rėju yra socialistinis pasaulio 
proletariatas — SD uždavinys 
yra palengvinti jam kelią.”. Net 
ir KD frakcijos lyderis — .M. 
Krupavičius paskelbė kovą ka
pitalizmui, kuris turi 'būti pa
keistas kooperatine sistema. Že
mė turi priklausyti tiems, kurie 
ją dirba. Pabrėžė savos valiutos 
svarbą.

Dr. K. Grinius kabinetas ne- 
telsdamas ėmė tvarkyti santy
kius su kaimynais, siekti visų 
valstybių Lietuvos pripažinimo 
de jure- Pirmoji Lietuvą pripa
žino Vokietija. Po derybų bu- 
yo pasirašyta taikos sutartis su 
Sov. Rusija, ratifikuota 1920 mt. 
rugpiūčio 6 d. Pagal sutartį Lie
tuva turėjo atgauti ne tik Vil
nių, bet ir Gardiną su Lyda (bet 
šios dvi sritys Lietuvai nebuvo 
grąžintos).

Su Latvija vyko sunkios de
rybos dėl sienų, ypač dėl Pa- 

. iangos ir Alūkšto sričių (pastaro 
ji pasiliko Latvijai). Pagaliau 
arbitražu buvo sienos subartos. 
Sutartis pasirašyta 1920 mt. rug 
sėjo 28 d.'Su džiaugsmu St. Sei
me buvo sutikta žinia, kad ir 
JAV-ės 1922 m. liepos 28 d. pri- 
'pažino Lietuvą de jure. Tai bu
vo JAV-se gyvenančių lietuvių 
didelių pastangų rezultatas. — 
Buvo ratifikuotas Tarp. Teismo 
statutas.

(Bus daugiau)

. demokratinė res
publika.. St. .Seimas-yra suvere-

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

>7’6 •' 2533 W. 71 st Street
2 M 1410 So. 50th Ave., Cicero
# Telef. 476-2345

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I Jį AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS ~PELEN AIUž VERČIA z__

KELIAS VALSTIJAS
TOUTLE, Wash. — Sekma

dienį prasiveržęs šv. Elenos ug
nikalnis išleido į mylios aukš
tumą labai didelius pelenų de
besis, kuriais apkloja kelias gre
timas valstijas.

Pati Washingtono valstija kai 
kuriose vietose apklotu 6-8 colių 
gylio baltų pelenų klodu, kuris 
trukdo keliauti ir vaikščioti 
laukais. Iškritusi medžiaga la
bai panaši į pudrą. Chemikai 
nori ją ištirti ir nustatyti, ar ji 
bus pavojinga laukams ar gy
vuliams.
—Pakilę debesys pasickė-Idaher 
Montana ir Wyoming valstijas 
ir vėjo nešami toliau į rytus. Vie
tomis iekrito rudos spalvos pe
lenai. Vietomis jie siekia puse

Chicago^ f
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.
JAV Aukščiausiąjį teismą. Aukš- vo buv. rusų gimnazijoje, vėliau publikos Prezidentas ir Minist- 
čiausiasis teismas pirmadienį Aušros mergaičių giminazijoje pu Kabinetas. Prezidentą ren- 

Seimo gatvėje (prie prezidentu- Į ka St. Seimas. Visi Lietuvos pi- 
ros) v liečiai yra lygus prieš įstatymus.
— — T . .... ...... . .. į Mirties • bausmė -panaikinama-

_ ; Svarstant šią konstituriją, išryš-
1 kėjo partijų ne tiek politiniai ar 
i ekonominiai kiek ideologiniai
1 skirtumai, ir jie reiškėsi per vi- 
i sus St. Seimo ndetus. ,

KOALICINĖ VYRIAUSYBĖ 
KOVOS DĖL LAISVĖS

Krikšč. demokratų ir valstie- 
• čių liaudininkų.. .Seimas fra- 
j krijos-nutarė sudaryti koalicinę colio storio, o kitur sluoksnis 
Į vyriausybe. Ministru pirminiu- yra statesnis.

■ svarstė šią bylą ir galutinai at
metė Denglerio prašymą.

P ŠILEIKIS. O. P.
OBTHOPKDjAS-PBOTEZISTA-
Aparatai - Protezai. Mei bar

Cgį dažai. Speciali pagalba kD|am 
(Arch Support*) tr t C

va*.; 9—4 Ir B—8. le*t*dienui* B—3
2W0 West 43rd Cbleap*. VL

Telef.* PRcapact *-5M4

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL A VE.
St. Petersburg, Fla. 33710

Tel. (813) 321-4200

Turkey For Dinner
____________ ;-----by Martha Logan------

| SOME CHICAGO MOTOR CLUB TPS ON

WHfSSMiy DtMMr
DON’T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT Are allowing safe 
FOLLOWING DISTANCES...

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL: T Arda 7-3401

BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50th Ave, Cicero, m. TeL: Olympic 2-1003

4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. \TeL: YArds 7-1x38 -1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
—— ------ ---- — (LACKA WICZ)

į 2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
- 2314 WEST 23rd PLACE” Virginia 7-6672
g 1102S SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ilMNAJ 
Tai. WA 5-30O 

k _ , — ii ■ ■ i - —

MOVING
Apdrauatea ^»rkrauatyw»M 

H tyairiv aHtumv. 
ANTANAS VILIMAS 

Tai. 374-1U2 arSa 374J994 
k__

For dinner sometime soon, prepare a frozen Butter Basted 
Swift’s Premium Turkey Roast with Giblet Gravy as directed 
on the package. Serve it with Apple-raisin Stuffing and garnish 
the turkey platter with spicy apple sings.

To make the rings, core 6 small red-skinned apples and slice 
into 12 half inch slices, saving the tops and bottoms for the 
J^pple-raisin Stuffing. Brush slices with iemon juice and place 
in a shallow baking dish. Combine the grated peel from one 
lemon and the juice from half a lemon, 1/2 rup water. 1/4 
cup each granulated and brown sugars, 1/4 teaspobfc cinnamon, 
and 1/8 teaspoon each ground cloves and nutmeg, bring to a 
boil and simmer about 10 minutes. Pour over apple sixes. 
Bake with the roast in a 375°F. oven 20 to 25 minutes. Cut 
rings in halves and arrange around roast with sprigs of parsley.

Apple-raisin Stuffing 
Yield: 4 servings (4*cups'

1 egg, beate*
1 teaspoon grated a/ange 

peel
Juice from grated 

orabge phis water 
to make 1 cup . 
liquid

3

1

1/2
3

cup* masoned dry 
oread cubes for 
stuffing

cup diced red apple
(unpared)

cup raisins
tablespoons melted 

butter
• Place bread cubes in large mixing bowl. Combine remaining 
Ingredient! and add to bread cubes. Toss to combine. Place 
mixture in a 1 quart casserole, rubbed with butter. Bake 
uncovered with roast in a 375°F. oven for about 30 minutes.

ycx/uu Run into troubcet if 
there's a SUDDEN STOP WHICH 
YOLriRE FOLLOWING TOO ClOSELy.-

VOU drive AT THE 
spgep $T\y mm

THE LANE.

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Pel. YArds 7-1911

SOPHIE BARČUS
RADIJO 4 4 IMO J VALANDOS

i
Vhae li WOP/U—

14M kJL A. M.
Lie tuvi v kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Vadėje Aldona Daukut

T>lr-4 HlnMeck M4U

715? So. MAPLEWOOD AVE* 
CHICAGO, ILL. 60629

Į*—

g| “Lietuvos Aidai’
KAZE BRAZDžIONYTt

Program#* v*d4Įa

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

Viaos laidos iš WOPA stotim.
v banga 1490 AM.

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

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60621 

TeleL 778-5374
^-TTW r... .. r ■ ------. ■ IT

3 — Naujienos, Chicago, 8, Įlį jVeduesday, Max 21, 1980



J. GIRDŽICNAS

VOKIETIJA (1945-1949)
(Tęsinys) ma tik laivu nuplaukti, okio til- 

Į to nėra, nes ežeras didelis, o pi
lis ežero vidurio saloje. Mes 
plaukėme karaliaus Pilypo lai
vu Priplaukę salą išvydome di
delę ištaigingą pilį. Pilies fasa
das išdekuruotas varlių, driežų 
ir kitokių roplių figūromis, o tos 
figūros purškė ir taškė vandenį 
aukštyn ir į šonus. Įėjome į rū
mus. Be ilgų ir plačių koridorių, 
buvo didelių ir puošnių kamba
rių. Įspūdingiausias karaliaus 
miegamasis. Kambarys didelis ir 
erdvus, jame stovi plati lova, o 
virš lovos ant plauko, kurio 
ve:k nesimato, 450 kampu kabo 
iškabintas ilgas žvilgantis kar
ias. Jis pakabintas taip, kad 
krisdamas lovoj gulinčiam per
vertų širdį. Vadovas pasakojo, 
kad tas kardas pakabintas kara
liui priminti, jog kiekvieną mi
nutę jam gresia pavojus.

Norėjosi aplankyti ir pažiū
rėti buvusio Vokietijos vado 
Hitlerio būstinę. Ji buvo prie 
Berchtesgardeno. Astaltuotu ir 
vingiuotu, medžiais ir krūmais 
apaugusiu kalno keliu, pasiekė- ' 
me Hitlerio būstinė. Jau ištolo 
pamatėme pastatų mastyvą. Au- ] 
tobusas sustojo prie Hitlerio re- j 
zidencijos- Vaizdas buvo nekoks. 
Būstinės didžiosios salės ir že
mėlapio kambario kampas, bom
bų buvo numuštas ir lentų ga
balai pasikabinę styrojo. Hitle
rio būstinė stovėjo aukščiau ne
gu kitipastatai. Iš žemėlapio sa
lės per didelį, vežimu įvažiuo
jamu, langą, matėsi Salzburgo 
miestas. i
Hitlerio būstinės vidus dar ne-’ miestas su.asfaltuotomis gatvė- 

buvo visiškai užbaigtas, tik že-( Biis. Hitleriui važiuojant įf^ęr- 
mėlapių kambarys, jo myli- chtesgardeną-esesininkai kužda
mosios miegamieji buvo užbaig
ti. šone Hitlerio miegamojo ir 
žemėlapių salės, tarp lauko ir 
vidaus sienų, buvo- užmaskuota 
SS dalinio kulkosvaidžių ir au
tomatų užtvara. Ji buvo taip už 
maskuota, kad nebuvo jokios 
žymės ir jokio įtarimo, jog čia 
yra slapta vieta. Kulkosvaidžių 
ir automatų vamzdžių skylės
užmaskuotos dėmėta statybine’. I TRUMPAI II 
medžiaga; jeigu, vadovas nebū ' ■ u ; .............
tų parodęs, mes nebūtume pas-1” ; ' ’
tebėję. Į \ .

Iš Hitlerio būstinės fasado ma-1 ■ Česlovas Liutikas iš Bur- 
tėsi kalne lyg anga. Vadovas' wood paylinkės, Sydney, Austrą; 
aiškino, kad tenai yra naktinis ^Ja’ visuomenės veikėjas, pra- 
klūbas ir kavinė. Hitleris su sa- tęsdamas prenumeratą,. parėmė 
vo štabu ir artimaisiais, toje ka-> Naujienų leidimą $10 auka, 
vinėj, praleisdavo vakarus ir U^^ui.
naktis. Vadovo teigimu, tas nakr j >_ ponia Elzė Widra, Fenn- 
tinis klubas iškaltas giliai akme- Mich., pratęsdaiha pienu- 
nų uoloj; labai gražiai Įrengtas, meratą per savo kaimyną, vi-

‘š suomenės veikėją ir spaudos 
.bendradarbį Leo Venckų, paau
kojo $10 Naujienų paramai.. Dė- 
.: kui jai už auką, o p. L. Venckui 
į už vertingą bendradarbiavimą 

^■11 iimį-l o„.iV c rrr . , m, - ir informaciją, kuri mus l>avė~
9'^ S- West™ Aw, CMea^o. El. 60643 |uolai ieke;'

Telet. 312 238-J787 ‘|
® Nemota anas patarravlmes užsakant lėktuvą. traukinU; laivą kelio-' dagilis, Toronto, Out.,,

olą (ernlses), viešbučių u- automobilių nuomavimo rezervacijas: Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones j Lietuva ir kitus t-aštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- 
tnacijas vjsais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reisu rezervuoa vietas 
G anksto — prieš 45 - 60 dienų.

Aplankę dar vieną kitą nerei- j 
kšmingą vietovę, atvykome į 
Garmishą .Garmishe yra aukš
čiausias Vokietijoj kalnas. įsi- 
geidėme j nužvažiubti, bet ne- 

fbuvo taip lengva patekti į trau- 
k‘nį. kuris veža j kalną, turėjo
me laukti ryto. Traukinys išei
davo ankstį rytą, todėl, nežiū
rint rugpiūčio mėnesio- 19 die
nos šaltos nakties, mes sėdėjo- 
.me per naktį prie stoties durų 
ir laukėme. Į kalną užvažiuoti 
buvo daug norinčiųjų, bet skai
čius ribotas ir nevisiems pavyks
ta patekti Į traukinį. Prieš rytą 
prisirinko daug norinčiųjų va
žiuoti į kalną ir prasidėjo spūs 
tiš. šiaip taip įsispraudę tarp 
minios įslinkome ir nusipirkę bi
lietus susėdome į vagonus. Už 
bilietus į kalną sumokėjome po 
26 markes. Garvežio ir vagono 
ratai buvo nelygus, bet krump
liuoti; tokie pat buvo ir bėgiai. 
Traukinys į kalną kopė pūkšno
damas, palengva; darydamas 
vingius aplink stačius kriau
šius- Juo važiavome šešis kilo
metrus. Nuvažiavę prie lilto išli 
pome iš traukinio ir sulipę j lif
tą 150 metrų kėlėmės aukštyn. 
Liftas mus nuvežė prie kalno 
keltuvo (lopšelio), kuris stora 
lyną šliauždamas nunešė j kalno 
viršūnę, vadinama Zugspitz. 
Lopšelis šliaužė pakriaušėmis, 
tarpukalnėmis ir tarpekliais, o 
apačioj lopšelio matėsi baugios, 
plikos, stačios uolos su aštrio
mis , briaunomis ir smailais iš- 
kišuliais. Kalno aukštis nuo jū
ros lygio yra 2966 metrai (veik 
3 kl). Išlipę ant kalno viršūnės 

—sutikome šaltą rir~ stiprų “vėjaT
Jis kaukė, švilpė, blaškė ir nešio
jo sniego sūkurius; drėbė snie
gą Į akis ir plėšė drabužius.

Mes ant apledėjusio tako sly- 
dinėjome ir svirdinėjome, bet 
laikėmės nepargriūti ir nenusi
risti žemyn. Kalno viršūnė pri
minė arsią viduržiemio dieną, 
nors buvo tik rugpiūčio 20-toji 
diena. Pro debesų properšas pa
kalnėj matėsi žaliuojanti žolė, 
namai, atrodė, degtukų 
tės dydžio!

Nuo kalno nusileidoxv.e 
kary, tais pačiais keliais 
mis pačiomis priemonėmis. Per
nakvoję, kitą dieną nuvykome 
į Shiemsee ežerą.

Chiemseee žero saloje buvo 
Veršelio pavyzdžio karaliaus pi
lis. Ji statyta karaliaus Pilypo 
Viešpatavimo metais. Į pilį gali-

* Parko bažnyčioje buvo renka
mos aukos katalikų labdarybės 
veiklai Čikagoje. Buvo surinkta 
$l,415. .jPąrapijos biuletenis, ge
gužės 8, d.) . 1 ’ /

— Ch^agas Balfo 5 skyrius 
prie Maiquette Parko bažnyčios 

i pravedė rinkliavą mūsų vargs
ti tantiems broliams sušelpti. Pra- 
j ėjo gerai ir bemaž prilygs per
nykščiai rinkliavai- K. P.

— Kotrypa KąnelĮępė, Slepo- 
t no Karvelio žmona, gy venančio 
Mic&iahoj,' Mjch., mirė gegužės 

į 2(1; dienos rytą.. Ji bus Jaidoja- 
į ip.3 ChiVągęje. J , t j , t

■N*m«|, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALS

_ Namai, žamė — Pardavime!
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1M0KEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas \

2212 W. Cermak Road Chicago, BL TeL Virginia 7-774}

dėžu-

pava- 
ir to-

- Domėtis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau

Buvusieji Lietuvos Teisingumo mini^te#ijėį$ rūrnai/ant I 
"Teisingumas yra valstybės pagrindas1

ROCKFORDO ŽINIOS
IŠVYKA Į GAMTĄ

Gegužės 25 dieną, sekmadienį, 
R LB ruošia išvyka į gamtą, i 
Lietuvių Jjdtibp iparką. Kviečia 
visus Robkfoido ir apylinkės

ir dailiai išpuoštas. Nuvažiuoti 
negalėjome, nes kalno keliamojo 
lopšelio lynas .buvo rjiųįraūktas,■ 
o lieti i uolu kalna-nėmėpinome io lipti į uolų kaLną-nėm’eginome. 
Netoli Hitlerio būstiriės buvo 
komendantūra. Iš Hitlerio būsti
nės į komendantūrą ėjo aukštas 
požeminis tunelis,. kuriuo 'galė
jai susisiekti su komendantūra. 
Prie komendantūros; buvę: ese
sininkų pastatas, kuriame gyve
no ir sargybą ėjo 1000 patikimų 
vyrų. Žemiau, antroje Hitlerio 
būstinės pusėje, buvo: užsienių 
valstybių atstovų ir svečių1 pas
tatas ir dar’daug visokių viso
kiausių pastatų, stovėjo tarp* .ža
liuojančių medžių;; atrodė,' lyg

yo kalną ir kelio pakraštį, o ra
dę kokį žmogų, vietoj sušaudy
davo- Pastatus pagal metų lai
ką ir sezonus dažydavo 60 dažy
tojų. Taip ir baigėsi maria toji 
didelė ekskursija.

(Pabaiga)

lietuvius atvykti su šeimomis. 
10 vai. ryto jus rengėjai sutiks 
su karšta kava ir sukurtu lau
žu. čia galėsite atsivežtus savo 
maisto produktus pasišildyti ar • LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
apkepinti. Pasiimlvi tė 'meškeres, na.mu ir Įrengimais Marquette Parko 

i. —t . . • .. rajone. Labai geras biznis, lengvosnes bus j galimybės - pamėginti pirkinio sąlygos.
savo laimę upėje. Jei pasiseksi. 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
žvejyba, paragausite rūkytos ar j Maplewood. Labai tinka giminingoms 
keptos žuvies.; J ®e“noms- • ;
L ;V ' MŪRINIS BUNGALOW Brighton

t—---------j— - —r- Pirmadienį, gegužėj. 26-ąją,{Parke, 15 metų. Reikia skubiai par-
muoju "lietuvių laidotuvių direk-] švenčiaina Kapų puošimo 'diena.!duotL Neaukita kaina- 
toriurųįj , Ųiūcįčti liko žmona Susirinkę' 10 vali Kalvarijos ka-1 STILT A TnCTC! T>I? A T T^v

’ pinėse aplankykime ir papuoš- SIMAI lib KEAL1Y 
kime savo giminių, draugų iri 
pažįstamų kapus.

-Birželio mėn. 15 d. Rockfordo 
šauliai mosią Joninių Jąųžą .$ų 

j įdomia programa. T.
I Lietuvių klubo pavasarinis j 
| piknikas įvyks birželio mėn.
29 d. Klubo parke. ’ f

Nepraleiskime progas pabūti 
gamtoje, kur grynas oras, be 
triukšmo aplinka, kaip kad yra 
Lietuvių klubo parke, visus ma
loniai nuteiks. Jei būtų Blogas 
oras, yra galimybė pasislėpti po 
stogu.- Rockfordietis >

Jprifls Stepąnauckas, Scran
■ ton,'Pą',^‘buvęs lajdotuvųų direk-- 
! torHiHillrHlr^įaląiM&žo!

laukas1 i^lįmdfų amįzmusį Valio
nis, ^uvoj gimęs; .1879\m.hVįįka-; 

Į viskyje. ‘iOOT rii. atvyko’(A.ineri-i
kdn, Jd 1905 in.: hai^ė EcklM bal-: 
zamayifPią. mokyklą ir tapo'pir-?

Ann, sūrius Joirias ir duktė Joana.
—^Dičk Butkus, buvęs Chica

go • Bpapą/futbolo;rririktinės pa
grindinis . žaidę j ąsx, -bus pagerb-

vies-

dalyvąįc|i;Upfašomii’;Vgifautiš tėl.

— Izabelės Mvtekaitienėš dai- , t *
naviino studijos mokinių' ir de
biutai įeių m etinis koncertas
įvĮks A^mitdinij'gegužės'25 d., 
3 vąl; ^Jąųiiįinę „cejitrA Liejuyių l 
ir kitė'tąū&ių koinB°zitoriųfkuri-« 
niusfi dairiuos: Saulė Brakaus- 
kaitė,įG.;FęiTO, Alekšandra Gra
žy te,j T. L, Foro) Jonas Gražys, 
K. Hofineište'r, Audrė’ Budrytė, 
Dalia Polikaitylėh’ Arūnas Poli- 
kaitis, Alvyde Eilutytė, Leonar
das Gąrlaųskas^ATadas Rūtą,
Onutė; Božainiiikaįtė vir Aušra! — Italijos valdžia oficialiai 
Baronailyte. Jien^afeimpanuOsĮp^^. į_ad ItaUjos'sportinio

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

rajone. Labai geras biznis, lengvos
ELECTROS ĮRENGIMAI, 

PATAISYMAI
Turtu Chicago^ miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningą L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tek 927-3559

Notary Public

Insurance, Income Tax

. 2951 West 63rd Street

TeL 436-7878 arba 839-5568

K^BnhghbqrhoooW^ realty G,-foup*** 
‘ U.S.A? LffiO

We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

na dieną pakylą ,ir nusileidžia į ar apdrausti savo nuo*
virš 2,000 lėktuvų. Vienam ste-isavy^: Uhicagojė ar bet kur 
betojui kartais tenka sekti net Į Amerikoje^ prašome skambinti 
penkis nusileidimo lakus, todėl i mūsų įstaigą. _ r
nėta ko stebėtis, kad ten pasi
taiko ir klaidų.

— O’Hare aerodrome kiekvle-

ūflraz? Mauigirdas Motekaitis. 
Visi’kviečiami atvykti ir po kon
certo dalyvauti mokinių tėvų 
ruošiamuose užkandžiuose. Vyr. 
šeimininkė Kazimiera Po- 
žarnmki'iiė. Koncerte dainuos. 
9 poros duelo dainas ir kvinte
tas. Dalyviai bus paskelbti se
kantį kartą.

kai Maskvos olimpiadoje neda
lyvaus.

TUŠČIOS KNYGYNŲ
5 LENTYNOS

* Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį, 

Virš 500-tai namu pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO.'
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600
Independently owned and operated

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

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775

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

mento laiptai, porčiai, stogai — 
ir visa kita.

‘ FET1NGIS CONSTRUCTION.
7152 So. Kedzie Avenue -

• TeL 776-8505

A. T V ERAS
Laikrodžiai ir brangenybės 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<Hh Street 
Tek REpublic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, UL 60632. Tel. YA 7-5980

— “Klaipeda 1 jutų šauliu kuo
pos šaulės ir šaifliai žieminėmis 
uniformomis (ir uniform u-netu- 
mintieji) gegužės 26 d., pirma
dienį 10 vaL rvv> renkasi šv. Ka
zimiero kapinėse, prie 111 ir Pu-

be raginimo pratęsdamas prenu-. Ias1*i gatvių, dalyvauti iškilmin-
rrieratą, savo gerus linkėjimus I 
parėmė $5 auka. Dėkui. Taip i 
pat dėkui to miesto tautiečiui 
pasinaudojusiam platinimo va- i

gose pamaldose ir mirusiųjų pa
gerbime l’įhvavimas būtinas.

(Pr.) ■

4 R bet pavardės prašiusiam ne-
Ž SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE \ skelbti.

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu rratemalinė or
ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

SLA—išmokėjo daugiar kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

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

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinęa jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir j u gyvenimo pradžiai.

— Dėkui A. Andriūnui iš šiau
rės Čikagos už ankstyvą prenu 
meratos pratęsimą, gems linkė 
jimus ir už $15 auką.

— Lietuvių Krikščionių De
mokratų Sąjungos (LKDS) kon
ferencija prasideda šį šeštadienį 
10 vai. ryte Marquette Parko pa
rapijos salėje. Konferencija yra 
atvira visuomenei. Kviečiame 
dalyvauti.

— Prieš savaitę Marquette 
’ ‘ _/* *■ a '■ *

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudė: už 
$l,00C apdraudos suma temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitė* 
i savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA jsirašytL

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrų:
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMSRICA

N.w York, N. Y. 10001
307 W. 30th St.

T»l (111) 5A3-1218

SIUNTINIAI Į LIETUVA f
MARU A N0REIKIEN2 '

2W8 WM SJtb st, CMcxfO, nt 60629 • T®L WA 6-2781 į

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, BL 60629. — Tel WA 6-2717

Knygynams nurodyta vienam 
asmeninį parduoti ne daugiau 
2 egz. bėt kurio grožinės litera
tūros leidinio. Tačiau sakoma, 
kad knyga — graži dovana įvai-' 
riomis prdgomis. Tad ką dova- 
noti? Pasižiūrėjus į Vilniaus 
centrinio knygyno najųjų leidi
nių ir apskritai knygų lentynas, 
tik verkti norisi. Taip maža lei
džiama lietuvių literatūros, 
ypač klasikinių leidinių! O Va
karu Europos klasikinės litera
tūros palikimo leidimas i>eveik 
visai nutrauktas. Matyti, pagal 
Maskvos teiginį, kad su Vakarų 
kultūra reikia susipažinti skai
tant tik rusiškus vertimus. Toks 
leidybinis nuosmukis užprogra
muotas kompartijos, kurios nu
rodymus uolai vykdo dabartinis 
“Vagos" leidyklos direktorius 
Pakeliūnas ir vyriausiasis re
daktorius literatūros kritikas 
Kazys Ambrasas. Pastarasis 
visą laiką buvo ir yra kompar
tijos kirvis literatūroje.

Užtat knygynų ir spaudos 
kioskų lentynos pilnos I>. Brež
nevo raštų, kurių liaudis neper
ka ir neskaito. Juos nors veži
mu vežk.

(Iš Europos Lietuvio)

KAIP SUDAROMI

M. IIMXUS

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewocd. Tai. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitoki blankai.i r——

Arthritis Sufferersl
A Now. Get relief • 

for painful inflammation 
and protection for your stomachi

For minor arthritis pain. Arthritis Pain 
Formula has 50% more medicine than 
ordinary headache tablets Plus two 
aniacids for double stomach protec
tion. Try Arthritis Pain Formula, the 
arthrttrs specialist, from the makers of 
AnacirV .

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

Knyga su formomis gauna. 
1739 South Halsted St., Chica- 
ma Naujienų administracijoje, 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ

Graži, lengvai skaitoma ir 
įddmi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių-mėgėjai, prašomi at- { 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Autoriaus adresas:
7114 S. Campbell Avė.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai

— Maskvos olimpiadoje turė
jo dalyvauti 157 valstybių spor
tininkai, bet, kaip dabar atrodo, 
du trečdaliai jų nedalyvaus, 
protestuodam? prieš Sovietų įsi
veržimą į Afganistaną.

— Praeitais metais Čikagos 
O’Hare aerodrome nusileido ir 
pakilo 896,810 lėktuvų.

unurAHiuroc dai ir*v 
nVIVILVVf I1WIJ < VMVI

F. Zapolis, Agent 
3208/1 W. 95th St 
Evarg. Park, 111. 
66642, - 4244654

•Slate Farm f.te and Casualty Company,]

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

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

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. ČEPZNAS

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

9 vai. ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

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

Chicago, m. 60629

HELP WANTED — MA! E-FPMALE 
Reikia Darbininku Ir Darblnlnki?

Evenings. Must Apply in Person. 
Salary Open. Apartment available. 

Hospitalization insurance. 
PARKWAY RESTAURANT 

3035 Belvidere Waukegan, III. 
336-0222

fi ■— iiauiUooų Ghfcsgą &, ŪL Wednesday, May 21 j 1980 j




