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MUSKIE PASM
• LIETUVIAI POLITINIAI KALINIAI 
' SOV. SĄJUNGOS LAGERIUOSE

(Tęsinys)

Amerikos Lietuviu Tarvba ve
da okupanto kalinamų lietuvių 
kartoteką ir iš jos. čia skelbiame 
eilę pavardžių, kad visada prisi
mindami okupanto skriaudas, 
kėllume pasaulyje balsą dėl ka
linamų brolių išlaisvinimo.

33) Lauraitis Stasys, g. 1907 
m.’, nut. 1970 m., bausmė 12 m., 
kalinamas Mordovijos koncent
racijos stov. 19.

34) Leikus Juozas, g. 1914 m., 
als. kpt., 1971 m. nut. 15 m., 
kalinamas Mordovijos koncent
racijos stovykloje 19.

35) Matulionis Jonas Kastytis, 
4978-79-mr4aikotarpyje suimtas 
ir .nuteistas.

36) Maželskis Jurgis, g. 1912 
m., nut. 1965 m., baušmė 15 m., 
kalinamas kone. stov. 17 A.

37) Meškinas Albertas, nut. 
15 m., kalintas Permės srit. 
kone. stov. 35, 1974 m. ten sirgo 
širdies liga, vidurių žaizdomis ir 
kraujoplūdžiu, anemija.

38) . Mikąilibnis Juozas, kalin
tas kone. stov. Rusijoje.

39) Mitrikas Vladas,- g. -1914) 
m.,, put. 1955 m,, bausmė 25 m., 
kalinamas kone. stov. 36.

40) Morkūnas Stasys, g. 1913 
m., ats.- karininkas; buv, parti-, 
zanas, nut. 1965''m;, - bausmė 
15 m:, kalinamas kone. stov. 36.
• 41) Mosteika-Aleksas, kalintas 
ko"nc. stov: Rusijoje.

42) Namkevičius “Motiejus,
nut: 15 m., kalintas- Mordovijos 
kone. stov. 385/19. •

43) Paųlaitis. Petras, g. 1904. 
VI,29 Kalnėnų k.; Jurbarko vis., 
Raseinių aps., gimnazijos mo
kytojas, hitlerinės ok. metu 
veikė pogrindyje, skelbdamas,

— kad lietuviams kovoti už naują 
Europą nėra jokio tikslo. 1943.X 
Gestapo suimtas- vežant pabėgo' 
ir slapstėsi.

Nuo 1944 m. rusų okupacijos

reiškimus, reikalaujančius tei
singumo neteisėtai Įkalintiems 
žmogaus teisių kovotoj-ams bei 
Sovietų valdžios pasirašytų su-, 
tarčių įgyvendinimo. Suimtas 
1980 m. vasario mėn.

(ALT Informacija)
- (Bus daugiau)

RIEBULLA.I KELIA BALSĄ 
PRIEŠ JŲ DISKRIMINACIJĄ.

SAN FRANCISCO, Cal. — čia 
kilo judėjimas prieš federalinės 
valdžios ir savivaldybių įstai
gas, diskriminuojančias tarnau
tojus bei nepriimančias naujų 
asmenų vien dėl perdidelio' svo
rio. Kai. kurios įstaigos .-riebu
lius laiko luošaisiais. Kaliforni
jos Lygių teisių tarnybos gen. 
patarėja Marjorie Gelb pareiškė, 
kad nusistatymas prieš riebuo- 
sius yra lygus, diskriminacijai 
dėl lyties ar rasės.

Geriausiu pavyzdžiu prieš rie
biųjų diskriminaciją yra Dianos 
Archer atvejis. Ji yra 35..metų, 
penkių pėdų ir 5 colių, o sveria 
360 svarų. Ji savo gimtajame 
mieste norėjo gauti-darbą- poli
cijos stotyje: pranešinėti takti
nei grupei gautas per radiją ži
nias. Ji gęrai'mokėjo kb'dusįir? 
naudojamus specialius" tėrhn-f 
nūs, taip pat turėjo aiškų balsą 
ir buvo išlaikiusi egzaminus. 
Tačiau ji to darbo negavo vien 
dėl svorio, kuris su jos pareigo
mis nieko bendro neturėjo.
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PRANCŪZU SAUVALE

Edmund Muskie
Sekretorius Muskie, inforipavęs kabinetg^pie kelionę 
į Belgija ir Austrija, spaudos atstovams pareiškė savo 

nepasitenkinimų Prancūzijos prezidentu, pradėjusiu
Jieaplartus 4>asLtarhiiuiL su. Brežnevu Jr__Groinyka.__

QUEBEKO GYVENTOJAI PASISAKĖ 
k UŽ FEDERACIJĄ SU KANADA

RUSAI GALI TRAUKTIS 
Iš AFGANISTANO

LONDONAS, Anglija. Dau
gelis rusų manė, kad preziden- 

į tas (karteris, pataręs laisvajam 
j pasauliui nevažiuoti į Maskvos 
į olimpiada, privers Sovietų val- 
j džią atitraukti Sovietų karo jė
gas iš Afganistano, pareiškė 
Ilija Dzinirkvetov, Sovietų val- 

Į džios pasiųstas dirbti tarptauti
niame Ženevos sveikatos skyrių- savo nepasitenkinimų Prancūzi- 
je, bet pabėgęs i Anglija ir atsi-j jos prezidento Valery Giscard 
sakęs grįžti į Sovietų Sąjunga, j d’Estaing pasitarimu su Sovietų 

. , , r. 5 Sąjungos aukščiausios tarvbosDzinirkvetov mano, kad So-į ” 
j vietų valdžios žmonės, siųsdami 
Į savo karo jėgas į Afganistaną, 
J njrėjo parodyti visam pasauliui, 
j kad jie nieku laiko ne lik prezi
dentų Carterį, bet ir visų palai
da amerikiečiu sistema. Rusai 
norėjo parodyti visam pasauliui

PRANCŪZAI NESILAIKO SĄJUNGININKŲ 
PADARYTŲ SUSITARIMŲ

PRANCŪZIJOS PREZIDENTUI NEREIKĖJO VIENAM 
TARTIS SU SOVIETŲ VALDŽIOS GALVA

WASHINGTON, I).(’.. — JAV 
Valstybės sekretorius E. Muskie, 
sugrįžęs iš Venos ir turėjęs pro
gos pailsėti- antradienį pareiškė

pirmininku Brežnevu Varšuvoj.
Prancūzijos vvriausvbė vra 

susitarusi su vakarų ir laisvos: 
Europos vyriausybėmis pasitarti 
apie kiekvieną svarbesnį pasita- 

Oi.! rimą su Sovietu valdžios atsto- j i
Ivais, bsl lo nepadarė. Pats sek-

' i retori-us-pareiškė, kad jam buvo;
‘pranešta tiktai 21 vai. prieš 
j Prancūzijos prezidento pasima
tymą su Brežnevu Varšuvoje.

Rusų dauguma yra įsitikinusi, Paaiškėjo, kad pasimatymas tu- 
sako Dzinirkvetovas, kad deten- rėjo būti aptartas, tuo tarpu nie- 
tę nutraukė Maskva, ne Wash- ko panašaus nebuvef. Kada sek- 
ingtonas, o santykių pablogėji- rotorius padarė pastabą prancū- > 
mas sustabdė bet kokiu gvveni- ziu-užsienio reikalu ministeriui,r 
mo sHygų pagerėjimą Sovietų; apie susitarimų laužymą, tai mi- 
Są jungoje.

kad jiems nusispiauti ant visos 
amerikiečiu sistemos ir jų Įves-į 
tos tvarkos.

UGANDOS PREZIDENTAS
NAMŲ AREŠTE

DAR ES SALAM, Tanzanija 
— Tanzanijos kariai sulaikė at
statyta Ugandos prezidentą God
frey Binaisa, bet* jį sulaikė Tan
zanijos kariai ir apgyvendino 
valstybės rūmuose Entebėje. 
Ugandos kariai G pavarė iš pre
zidentūros, nes jis ėmė kyšius ir

BALSUOTOJŲ ATMETĖ NEPRIKLAUSOMO QUEBEKO
IDĖJĄ IR BALSAVO UŽ FEDERACIJĄ SU KANADA

MONTREALIS (UPI). — Ant- cijomis, tačiau būtų bendra su netvarkingai valde kraštą.

nislėiiš'pastebėjo, kad JAV ne 
pranešė nieko apie planuojamą 
karinės ekspedicijos pasiuntimą

AMERIKIECIŲ KALINIMAS 
NETEKO PRASMĖS

TEHERANAS, Iranas. — Pen
kiasdešimt trijų amerikiečių ka
linimas Irano kalėjimuose visai 
neteko prasmės, — pasakė Ira
no ambasadorius Mansour Far- 
hang. dirbąs prie Jungtinių Tau- 

i tų. Vakar suėjo 200 dienų nuo 
amerikiečių arešto, pradžioje 
Amerikos ambasadoje Teherane, 
o' paskutinėmis dienomis laiko
mų įvairiuose Irano kalėjimuose. 
New Yorke dirbančio Irano ani-

vių .part. “Kęstučio” apyg. in
form. skyr. virš. 1947.IV.10 su
imtas Batakių miške, Tauragės 
raj., nuteistas 25 m. ir išvežtas 
į kone, stov., 1956 m. amnestuo
tas,- grįžo, dirbo konservų fabri
ke Kaune. 1957.X suimtas, 1958. 
IV.12 nut. 25 m., išv. į kone, 
stovyklą ir dar tebekalinamas. 
Adresas: Mordovskaya ASSR, 
Stancija Potma, P O Lesnoi, 
385/19-3.

44) Pečeliūnas Saulius Povi
las, lietuvių k. mkt., Vilnius, su
imtas 1980.1.9.

45) Petkevičius Jonas, Šiau
liai, II rusų ok. metu išbuvęs 
18 m. Potmos kone. stoy. Daug 
kartų yra pasirašęs įvairius pa-

MIAMI MIESTE TEBE
VIEŠPATAUJA BAIMĖ

MIAMI; Fla. — Tris dienas 
naktis užtrukusio’s juodųjų de
monstracijos ir ri< ušės paliko 
sunkiai užgydornas žaizdas ir 
daug nuostolių. Laike maištingų 
demonstracijų žuvo 10 juodųjų, 
5 batlieji ir vienas ispanų kil
mės ašmuo, padaryta medžiagi
nių nuostolių apie už 100 mili
jonų dolerių.

Labiausiai nukentėjo juodųjų 
apgyventi rajonai. Išplėštos bal
tųjų laikomo’s krautuvės bei biz
nio institucijos. Ant juodųjų 
institucijų buvo iškabyti užra
šai: “Owned by Black Brothers”, j Gaulle savo išpuoliu "Lai 
Baltieji buvo išvaryti iš biznių, vuoja laisvas Quebekas ”, pasa- 
bet nuo to nukentės visa juo- kylu kadaise lankantis Kana- 
dųjų apylinkė. Vienas juodukas doje.

J * Quebeko provincijos j 

tarnautojai privalo mokėti abi 
kalbas: anglų ir prancūzų. Jų 
vartojimą nustato interesantas.

Prieš referendumą Kanados 
premjeras Pierre Elliott Tru
deau pareiškė, kad jei Quebeko

radienį Quebeko provincijos gy-į Kanada valiuta ir bendra vidaus 
ventojai referendumo balsavime bei užsienio prekyba.
turėjo progos pasisakyti, ar jie j 
nori nepriklausomo Quebeko 
balsuoti “taip”, ar likti 113 me
tų senumo federacijoje su Ka
nada balsuodami “ne”. Gy\en-; 
tojai 60-40 balsų santykiu pasi-Į 
sakė už federacija.

Quebekas turi 6.2 milijono’ 
gyventojų, iš jų apie 80/r yra 
kalbančių prancūziškai. Separa
tistų judėjimui vadovauja pro
vincijos premjeras Rene Leves
que. Nauji rinkimai numatomi, 
už 12 mėnesių. Separatistų ju
dėjimui daug patarnavo Pran
cūzijos prezidentas Charles dc 

gv-

KALENDORĖLIS

Gegužės 22: Rita, Julija, Kas- 
- tąs, Aldona, Eimantas. Rimtenis.

Saulė teka 5:26; leidžiasi 8:10.

Oras giedra st šiltas. v h

pareiškė, kad bijota eiti į bai 
tųjų gyvenvietes, nes jie turi 
ginklus ir būtų pasipriešinę.

Daromos kvotos dėl pagrindi
nės maišto priežasties ir dėl nu
sikaltimų, įvykusių maišto me
tu. Sulaikyta virš 200 asmenų, 
daugiausia už mažo pobūdžio 
nusižengimus.

FEDERALINĖ PREKYBOS 
KOMISIJA VEIKS IR TOLIAU

Susilaukusios daug

RUSŲ MALŪNSPARNIAI 
ĮSIVERŽĖ Į IRANĄ

TEHERANAS, Iranas, Pre- 
zidenlas Bani Sadr pranešė, kad 
praeitą antradienį Sovietų ma- 
lūnsparnis, besivydamas iš Af-

i ganistano bėgančius kovotojus, 
I Irano teritorijoje nušovė du af
ganistaniečius. ši žinia atspaus
dinta tame pačiame prezidento 
Bani Sadr laikraštyje, kuriame 
atspausdintas Irano ambasado
riaus pranešimas apie bereika
lingai Irano kalėjimuose laiko
mus amerikiečius. Incidentas 
tarp rusų ir iraniečių Įvyko ne
toli Zinjan mieste'io. kurio ka
lėjime yra laikomi keli Ameri
kos piliečiai, ilgą laiką laikyti 

įstaigų!Amerikos ambasadoje.

Ugandon atvyko Tanzanijos 
prezidntas Julius Nyerere, išsi
aiškino reikalą, susitarė su 
Ugandos vadovybe, pavariusia 
prezidentą Binaisą, ir leido jam, 
būnančiam—Tanzanijos—karių^. 
globoje, pravesti rinkimus į Tan
zanijos parlamc atą, sudaryti 
naują vyriausybę ir leisti tai 
vyriausybei spręsti, ką su pre
zidentu ir kitais nusikaltėliais 
daryti. Ugandos kariai priėmė 
Tanzanijos prezidentą, leis jam 
pravesti pirmus rinkimus, suda- 
ryti rinkiminius sąrašus, išrink- 

udaryti vyriau- 
kariai dabos. 
E’inaisa būtų \ 
pravesti pir-

į Iraną sulaikytų amerikiečių 
išvadavimui.

. Prezidentas Giscard d’Estaing 
tarėsi su Brežnevu, kaip suma
žinti tįampą tarp Sovietų Sąjun
gos ir laisvojo pasaulio, bet1 
prancūzų užsienio reikalų mi- 
nisteris nieko neužsiminė apie 
klausimus, kuriuos prancūzų 
valdžios vyrai aptarė su Sovietų 
valdžios galvomis.

Sekretorius Muskie nurodė, ] 
kad dabartinė prancūzų vyriau
sybė. pradėjusi pasitarimus su 
Brežnevu ir kitais Sovietų val
džios atstovais, taip pat norėjo 

^Tav- nc^u1<laUSonYU^" 
bet kai su Brežnevu ir 

svarstė Afganistano 
nepriklau-

įlašadoriaus raštas ”ITūvb~ pa
skelbtas Teherane, prezidento 
Bani Sadr įsteigtame ir Tehera
ne leidžiamame laikraštyje En- 
ghelab Islami. šio laikraščio lei
dėjas yra Irano prezidentas Ra
ni Sadr. Laikraštis pabrėžia, 
kad amerikiečių klausimas bus 

' svarstomas Irano parlamente.

Pirma buvo prasmės laikyti 
suimtus amerikiečius, bet dabar 
tie tikslai pasiekti, Irano galybė 
Įrodyta, amerikiečiai turėjo pro- 
go's^iatirli apie Irano kaltinimus. 
Ambasadorius pataria amerikie- 

; čius galimai greičiau išleisti , ir 
baigti reikalą. Mums reikia su- 

1 tvarkyti abiejų valstybių reika
lus ir bendradarbiauti, sako am
basadorius. ?

ti parlamentą ii ; 
’ sybę. Tanzanijof 
kad prezidentui 
leista paruošti ir 
mus reikimus.

NĖRA VILNIAUS PLANO

• Vilnių aplankantys turistai į 
ieško lietuviško Vilniaus plano,

ATSISTATYDINO P. KORĖJOS 
MINISTERIŲ KABINETAS

SEULAS. — Antradienį atsi
statydino Pietų Korėjos ministe- 
rių kabinetas, vadovaujamas 
premjero Shin If yon Ilwack, ry
šium su įvykusiomis ir dar tebe- 

' vykstančiom is demonstracijo- 
mis Tikrumoje jau sekmadienį 
valdžią perėmė karinė vadovybė.

Manoma, kad prezidentas 
Choi Kyw Hali greitai paskelbs 
naują kabinetų. Spėjama, kad 
jam vadovaus diplomatu tapęs 
buvęs kariuomenės štabo virši
ninkas gen. Choi Kyung Nok.

galima kalbėti apie* — p Reagan laimėjo pirmi
nius rinkimus Oregone.

įrodyti 
ma”, 
Gromyka 
klausimą, tai nieko 
somo” neišgalvojo, bei susirin
kusiems komunistų partijos va
dams patvirtino prezidento Car- 
lerio užimtą poziciją ir pabrė
žė, kad Sovietų karo jėgos pri
valės išeiti iš Afganistano, o lik
tai tada gus
buvusių santykių atnaujinimą.

, ! ap:c detentės įvykdymą.
Šia proga sekretorius Muškit 

priminė spaudos atstovams apie 
jo trijų valandą pasikalbėjime 

įsu Sovietų užs:enio reikalų mi- 
nisteriu Gromyka. Jis pastebė 
jo Gromykai, kad buvo galimyIrano anivasadoriaus Earbang

paskelbta nuomonė visame Ira-( ieško lietuviško vnniaus piano, pa|vjr|inli strateginių atome 
ne sukėlė labai plačių komenta- tačiau tokio seniai nebėra. I ž- j 
rų. Bani Sadr norėtų amerikie-1 tat Vilniuje yra i’usiškų miesto
čius tuojau išleisti, bet šiam schemų. Teisingai ji ir pavadin- 

, klausimui spręsti reikalingas ta — schema, nes per visą po-
gyventojai pasisakys uz era'j mu|os Cbomeini sutikimas. Iki kario metą neišleista nė vienoj 
ciją su Kanada, tai bus is eis a • ,neto jjs vįga tani pric-' padoraus miesto plano. Tiesa, i 
reformuota konstitucija, du* Ų.................................  . - ' sinosi. dantį daugiau teisių provinci
joms. Pažadą reikės ištesėti, nes

.1 < j šio meto jis visa laiką tani prie-, , (tuvi,.__ .

joms, razatią reiKes įsieseu, nv^j 
kritikos Levesque jau ruošiasi naujam

Federalinės Prekybos komisijos referendumui. Pastarajame bal- 
egzistencija pratęsta iki 1982 savime dalyvavo virš 805? bal- 
fiskalinių metų pabaigos. Atsto- suotojų iš 1.3 milijono turinčių 
vų Rūmai 272:217 balsais pa- teisę balsuoti asmenų.

Pagal naujausią nepriklauso
mo’ Quebeko planą, naujoji vals
tybė turėtų politinę nepriklau
somybę su įstatymų leidimo ir 
atstovavimo užsieniams institu-

skyrė kreditus su rezoliucija ve
tuoti komisijos išleidžiamus 
nuostatus. Komisija daugeliu at
vejų propagavo neprašytų var
totojų advokatų idėjas.

ginklų apribojimo sutartį su So
vietų Sąjunga, bet reika’as tapo 
neįmanomu, kai Sovietų kare 

iij jėgos Įsiveržė į Afganistaną 
! pradėjo ten savavaliauti.
1 Kaip tolimesni santykiai tarp

prieš keliolika metų Vilniaus valstvbiu vvstvsis, pn
miesto planas buvo išspausdm- kbus;.s nuo to, kaip bus virški 
tas. bet ii buvo įsakvta dar.J ' namispaustuvėje sunaikinti.

Tas pats ir su Lietuvos žemė-. rodys spaudoje, pažymėjo 
lapių. Jis buvo išleistas 1976 m.,’rotorius Muskie.
tačiau knygynuose jo seniai ne-' Sekretorius dar išre škė

DAR GALI ATPLAUKTI 
40,000 KUBIEČIŲ

Nors Laisvės flotilės laiveliai 
į Kubą jau nevažiuo’ja, tačiau 
Mariel uoste jų yra apie 200. o 
kai kurių apskaičiavimu — net bėra. Net lietuviškų žemė’apių pageidavimą, kad visos tos 

vojo pasaulio valstybės, kurios 
buvo pasižadėjusios siųsti savo 
sportininkus į ruošiamą Mask
vos olimpiadą, daf kartą šį

i mudviejų pasikalbėjima 
'Vienoje T” kas tuo reikalu pasi

sek-

save 
lais-

klausima persvarstytų, ir spor
tininkų į Maskvą nesiųstų.

Laikraštininkai užklausė, ką 
vyriausybė rengiasi darytį su 
Kubos tremtiniais, kiekvienų 
dieną atplaukiančiais į Key 
West, Ela.

Sekretorius Muskie atsakė, 
kad tremtinių klausimas tampa 
tarptautiniu klausimu, todėl šį 
klausima teks spręsti tarptau
tiniu mastu. Bet kiek tai liečia 
kubiečius, tai sekretorius primi
nėj kad JAV ištisus 200 metų 
davė užuovėjų tremtiniams ir 
nesigaili juos priėmusi ir davusi 
jiems prieglobstį. Iš Kubos bėga 
tremtiniai. negalį gyventi 
Neštoje santvarkoje.

Dėl santykių su Iranu 
torius pabrėžė, kad bus
mos Ranui ekonominės sankci
jos, kol nebus paleisti visi tame 
krašte suimti ir sulaikyti Ame
rikos piliečiai.

('.astro

sek re- 
taiko-

800. Į vienų laivelį telpa apie 50 leidimų yra uzurpavusi Maskva, 
asmenų, taigi dar lauktina apie O rusiškų knygynuose galima 
40,000 kubiečių ,kurių bendras gauti visada. Tačiau taip 
skaičiuj pakiltų iki 100,000. schemų, o ne žemėlapį.

i

pat



(Tęsinys)
s.

Ramovėjias

ROMO KALANTOS MINĖJIMAS

prikalbintas pagaliau juos vedė prie tokių 
;avn motina 1 žygių?

Kodėl tam tikra,tėje pakėlė vakt>’^n« r
elė tiesia politi. tyuriipMjfdi

tautos

i

į u nekenčiama raudonarmiečio 
uniformą. Jis surikęs: žiūrėkite, 
kaip dega lietuvis patriotas. Už 
Lietuvą, už laisvę, už Dievą. O

Kada Kalantos didvyriškumas 
oasiekė užsienio lietuvius, visur dar 

pa
ne-

rašė i 
tiesa j ų)įe Kalantą. Ir ne tik lietuvių { 

spauda. Įvykis neliko pamirštas j

1980 m. gegužės 18 d. 10 vai. 
laimės ryto šaulilJ uniformuota vėliavų 

’’tarnyba Marquette Parko aikš-

Simpatijas lietuviams į ėškes y«vn viršininkui po ko- 
reikšti net ir nebuvę 
draugai. O kiti suside- 
tik patvirtino Kalan- 
. ją paryškino, Įrody-

■^aTni. kad-KaTairta nebuvo joks jums netarnausiu.

rių- Vieni rašė daugiau, kiti ma- 
_ riau. bet Kalantos užsibrėžtas 
į puvo pasiektas: jo auka sutvirti

Jono Vaičiūno žodis Kalantos ir kitų susi 
deginusių minėjime š. m. gegužės 18 d

LKV sąjunga Ramovė — Maskvos 
agentų taikinys

o Niksono dėmesį, nors neatro- 
to. kad Niksonas būtų pasitari
muose apie susideginimą ir de
monstracijas išsitaręs.

Negalime sakyti, kad demons
tracijose dalyvavo tik jauni
mas. Bijau, kad nesuklystame j 
r kitų nesuklaidintume. Dalyva- į 

vo, tiesa, daugiausia moksleiviai

Mažesnės demonstracijos tru 
ko ke'^’ą dienu. Daug buvo 
suimtu, daug tardomu, daug 
taip sužeistu, kad yra likę inva
lidais visam gyvenimui.

Rež;,=ovius J. Jurašas, išsprū-- 
dęs i Vakarus 1975 metais daug j 
ką papasakojo apie tas dienas 
pavergtoje Lietuvoje. Jo liudiji
mu. policija ir kariuomenė vai- į jr studentai, bet didelė dalis bu

vo paprastu fabriku ir ne fabri
kų darbininkų. Dažnai sutapo Į 
moksleivis ir darbininkas tame Į ■ 
oačiame asmenyje. Taigi, de- 
■nonstiacijose dalyvavo visų luo 
-nu lietuviai. Vyresnieji dau
giau elgėsi pasyviai, bet morališ 
kai visokiais būdais rėmė suki
lusį jaunimą.

Tas ir reikia įrodyti ir įsitikin- 
kad jaunimas, gimęs ir au | 

^ęs jau okupacijoje, nepasiduo
da: jie yra lygiai puikūs kovo- 
4ojai, kaip ir pirmesnieji tautos 
ivasios kėlėjai, kovotojai. Jų ne
davei kė svetimųjų atnešta sant
varka, jų nepaveikė žadamasis 
-ojus, jų nepaveikė melas ir pro ! -)et atgaivintas.

( oaganda. Jie liko tikrais tautos. — • - - ■

k ė ir mušė demonstrantus gat
vėse. Kalantos tragedijos vieto
je žmonės nešė gėles, ir būdavo 
areštuojami. Suneštas gėles na
ktimis vežimėliais išveždavo 

lauk. Ir provincijoje įspūdis bu
vo milžiniškas, pavyzdžiui. Pa- ■ 
nevėžy'e ant mokyklos sienos 
buvo užrašytas tas pat šūkis; 
laisvės Lietuvai. Policija suėmė 
apie tris šimtus jaunuolių. Ne- 
ir ant gatvės asfalto buvo įra- Į 
syta: rusai, lauk iš Lietuvos.

Jurašo nuomone, po Kalantos 
dar buvo apie 11 susideginusių, 
bet žinios nėra patvirtintos. Pa 1 
tikrintos žinios tik apie Stonio į 
ir Andriuškevičiaus susidegini- j

Okupantas visą istoriją mėgi-j 
no apversti savo naudai: girdi ; 
čia tik chuliganų darbas, nieke Į ;ūnumis ir dukterimis, 
bendra su jokia politika netu 
ris. Mat, jau toks okupanto ma
nevras: jeigu kas ką prieš vai- į orasidėjo demonstracijos. Lietu- 
džią padaro, tai viskas tik chuli j /jų spauda visur plačiai 
ganizmas. O gryniausia L 
kad didysis maištas Kaune ir ne
ramumai provincijose buvo gry; -aisvojo pasaulio spaudos pusla- 
nai politinis reiškinys. Kalanfo 1 
prieš susidegindamas, 
laišką, kuris yra žinomas.

lišauskas, mėginęs susideginti, mirė rytojaus dieną, rug- 
pįūęib vienuoliktąją. Motinai ne
buvo- leista mirusio sūnaus pa
bučiuoti, nebuvo leista parsivež
ti tėviškėn palaidoti. Bijota vėl 
demonstracijų ar maištavimų. 
Taip jis buvo palaidotas Gulbi
ne, ir tik po ilgo laiko motinai 
buvo leista sūnų išsikasti ir par
sivežti į Vilkaviškį. Jo karstas 
buvo lydimas policijos, o laido
tuvių dieną Vilkaviškyje buvo 
sustiprinta policijos ir KGB da
liniai, atvežta net iš kitų mies-

Gerbiamieji klausytojai, kas
Dar vienas klausimas nėra ga

lutinai išaiškintas. Vieni taria, 
kad Kalanta vienas susigalvojo 
ir apsisprendė atlikti tą didvyris 
ką žygį, kiti sako, kad tai kilę 
iš slaptos organizacijos, ir Ro
mas būk ištraukęs burtą suside 
ginti.

Svarstant įvykius, peršasi iš
vada. kad toks pogrindis yra 
buvęs, nes žaibu jaunimas jau 
sužinojo apie įvykį. Reiktų tar-

~ ti ris apie įvykį jau žinojo-anks--~4~
čiau, tekio būta susitarimo, tik j psichinis ligonis, kai rusk i ai sk ei 
gal nebuvo susitartas vieta iri aė. Stonis, 23-iu metų, iš profe- 
laikas-

Jaunojo didvyrio tragedijos lai 
kas sutapo su R. Niksono lanky
mosi Maskvoje. Čia galėjo būti amžiaus, darbininkas, birželio 3 
įtaigojimas, atkreipti preziden- dieną Kaune. Dar buvo tūlas Za-

Prabėgo ketveri metai. Pa
vergtoje tėvynėje laisvės triški- 
mas, susideginusiųjų uždegtas, 
nemažėjo. Ir, štai, 1976 metų rug 
piūčio mėnesio 10 dieną 
vienas jaunikaitis pasakė 
šauliui: geriau mirsiu, bet 
vergausiu.

Antanas Kalinauskas buvo 
prievarta paimtas Raudonojon 
Armijom Jis pasakė savo arti- 
•niessiems, kad okupantui ne- 
tamaus. Galinausiai, iš savo da
linio Latvijoje, Gulbino mieste, 
pabėgo. Bet buvo j 
grįžti, ir kartu su savo motinaJ 
grįžta į savo dalinį Gulbine. Jis

no viso pasaulio lietuvių širdy- 
e kovos dvasią, daug kur su

vienijo išsisklaidžiusius bendron 
krūvon. Užkūrė milžinišką lieps 
rą pavergtos Lietuvos gyvento
jose. versdama tikėti, kad Lie- j apsipylė prieš savo viršininkus 
‘.uva buvo ir bus. Sujudino visą j benzinu, prieš tai supiaustęs ir 
oasaulį.
oradėjo
Lietuvos 
ginusieji 
ros minti

įjos amatinirkas susidegino ge
gužės 29 diena Varėnoje, o An 
drius Andriuškevičius, 60 metų

Kalinausko motina dar buvo 
likusi geležinkelio stotyje. Ją 
ten suėmė ir ilgai tardė. Tik po 
kurio laiko jai buvo leista įeiti 
• kamb^ri kur dar gy
vas gulėjo jos susideginęs sū
nus.

NAUJIENOSJ._mrSPALI02S^LAm 
dienomis ruošia ekskursiją lėktuvais 

ir autobusais i
• PORTUGALIJĄ (Lisabona, 3 dienos)
• ISPANIJĄ (Sevilija, 3 dienos)
• MAROKĄ (Algeciras, Casablanca, Meknes,

Tangeras, 4 dienos)
• ISPANIJA (Malaga, Granada, Madridas, 5 d.)

Tikrai tautos dvasios šauks
mas; Ta tautos dvasia, kuri įtai
gojo karalių Mindaugą imtis Lie
tuvos vienijimo darbo. Ta pati 
tautos dvasia, kuri pakuždėjo 
Vytautui Didžiajam kovoti už 
savo tautą ir jos garbę, ta tau
tos dvasia, kuri iššaukė 1831 — 
jų ir. 1863 — jų metų sukilimus, 
ta tautos dvasia, kuri stūmė mi
linėmis ir naginėmis apsirengu
sius nešti knygas iš Prūsų, skleis 
ti lietuvišką, maskoliaus už
draustą, lietuvišką raštą, ta tau
tos dvasia, kuri-privertė savano
rius eiti ir parnešti laisvą, ta 
dvasia, kuri padavė partizanams 
— miško broliams į rankas 
ginklus... Ta - tautos dvasia tu
ri būti ir visų mūsų tarpe- Ta 
dvasia turėtų mus priversti tikė
ti Lietuvos atgimimu, ta dvasia 
turi mus vienyti tam bendram 
tikslui: išlikti lietuviais, sveti- 
muose kraštuose ir besąlyginai
kovoti dėl Lietuvos laisvės 
nepriklausomybės.

(Pabaiga)

ir

Kelionė. įkaistas, viešbučiai iš Chicagos — $1,295.00. 
Kelionė iš New Yorko — $100 pigiau: 

iš tolimesnių vietovių — brangesnė.
Tasiryžusieji šios vasaros ekskursijoje dalyvauti turi 

tuojau įmokėti $100, likusius Įmoka 60 dienų 
prieš išskridimą.

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM" Tablets are 

50% stronger than Doan's.
Before you take Doan’s Pills for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doans. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pam reliever per 
dose lo relieve backache

To reduce pain, soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely tn minutes' Theres no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets Take only as directed.

“Ramovės” Sąjungos suvažia
vimas, š. m. gegužės mėnesio 
24— 25 dienomis, Clevelande, 
kur reziduoja ir dabartiniai 
sąjungos valdomieji organai. 
Vedama labai gyva rinkiminė 
akcija; sudarytas vienas kan
didatų sąrašas į centro orga
nus ir visais keliais vyksta pra 
paganda — siūlymas ir siūly
masis būti išrinktais. Tad ir 

'statomas klausimas, kodėl šie į
žmonės jau taip, kaip niekad 
anksčiau, panoro dirbti, vado
vauti, organizacinei veiklai 
pasišvęsti? Savaime kyla klau
simas, kokie faktoriai pagim
dė šitokį karštą ir staigų orga
nizacinį idealizmą?...

Šitokio tipo politinė rinki
minė akcija, kokią dabar nau 
doja Cleveland© ramovėnai, 
iki šiol praktikoje nebuvo nau
dojama jokioje kultūrinėje or
ganizacijoje. Kas ir kelia įta

Sąjunga Ramovė yra 
patriotinė organizaci j a 

(sąjunga), tad ji ir yra šian
dien Maskvos agentų puolama 
tikslu ją sunaikinti arba bent 
pakeisti ir jos palitinę kryp
tį, ją atgręžti veidu į rytus.., 
Muo metu kaip tik ir yra vyk
doma Sąjungoje ši politinei 
operacija. Ir ją aiškiai vykdo 
apmokami Maskvos agentai, 
talkinami savųjų, naivių poli
tikierių, tiltų politikos šalinin
kų. Tad visu įnirtimu veda
mas narių tarpusavio kiršini- 
nias ir organizacijos politinis 
skaldynias.Trunjpai ir aiškiai 
tariant, čia ir vyksta faktina 
kova tarp vakarų demokrati
jos ir ateistinio Mskvos komu
nizmo pirmavimo. Tuo nuken
čia grynai tik savas tautinis 
reikalas. Organizacijoje ir su
kelto chaoso metu aiškiai yra 
siekiama nušalinti nuo vado
vybės' ir iš organizacijos iš-.rimą, kad šių besisiūlančių as- 
stumti visus stiprius patriotus, | menų grupė į centro organus, 
vakarų demokratijos šalinin
kus ir į jų vietą susodinti ben- 
dradarbiautojus, tiltų statyto
jus — diktatūrinio komuniz
mo šalininkus. Kadangi Sąjun 
gai gresia rimtas pavojus, to- j istiniais kosmopolitais, 
dėl ir kyla reikalas viešai tą*1” —-

pavojų parodyti. Gal ne vie
nas skaitytojas paklaus, kas 
per priežastis šitokio saviškių 
nepateisinamo politinio pasi
metimo, kai visas laisvasis 
pasaulis yra pasmerkęs komu 
nitus ir jų santvarką, kaip ne
gyvenimišką, neteikiančią in
dividui ir tautai nei 
nei laisvės, nei gvvenimo 
džiaugsmo? 
žmonių grupelė tiesia 
nius tiltus, kiša rankas 
okupantui?

Tokie klausimai ir

turi kažkokį išskaičiavimą. 
Bergi pažįstant jų veidus ir ži
nant jų politinę ideologiją, be 
to, iš arti stebint jų asmeninę 
draugystę su teistiniais ir ate- 

, nesun
ku atspėti ir šių žmonių turi
mi politiniai išskaičiavimai 
bei planai. Tikslas aiškus: įsi-

tvirtinti Ramovėnų sąjungos 
vadovybėje, pakeisti dabarti
nę sąjungos ?kryptį ’& '
tiltų statybos politiką. Sunku 
patikėti, bet faktai kalba gana 
aiškiai.

Tiltų statybos politika yra - 
ne kas kitas, kaip tik tautinio 
politinio reikalo išdavystė. Ne 
galima net pradėti galvoti apie 
kokį nors pataikavimą, nuo
laidžiavimą okupantui, ypač 
laisvėje gyvenant, kada pa
vergta. tauta, net mirties pa
vojuje, prieš tą patį okupantą 
kovoja, priešinasi jo vedamai 
tautžudiškaj politikai, jo vyk-* ų 
domain fiziniam, kultūriniam 
tautos genocidui! Tad šitokia 
tiltų statybos politika yra tik 
tautžudiška politika ir kaip to 
kia, smerktina visų lietuvių. 
Mūsų šventa tautinė pareiga 
saugoti, kad šios utopinės, taut 
žudiškos politikos šalininkai, 
negautų žalių šviesų, nebūtų ' 
įleidžiami nei į vieną išeivijos; 
organizacijos vadovybė. Kiek
vieno sąmoningo ramovėno pa 
reiga atatinkamai veikti, kad 
nebūtų padaryta sąjungai 
skriauda ir jai nebūtų užtrauk
ta didelė tautinė gėda.

Ačiū Dievui, dar kol kas ra
movėnų eilėse yra daug pat
riotų ir kadro karininkų! Tu
rime pakankamai padorių 
žmonių, kurie tikrai yra tin
kami rinkti į Ramovėnų są
jungos vąldybą.

baimė 
yra rimtas reikalas. Tiltų sta
tybos politikieriai savo politi
ką gina, aiškina; kad jie nuo- 
palenkia okupantą savo pu
sėn. Betgi šitas galvojimas yra 
ne kas kitas, o tik politinė uto
pija — visiškas politinis nesi- 
orientavimas! Maskvos planą, 
užvaldyti visą pasaulį ir jį dik 
tatūriškai valdvti. niekas ge- 
ruoju nepakeitė ir nepakeis.

Grįžtant prie Raniovėnų Są 
jungoje keliamo chaoso, ten
ka iškelti nemalonius ir ne
toleruotinus reiškinius. Chica- 
gos ramovėnn susirinkimai iki I

I žmonių.

Po Šv. Mišių visi rinkomės į 
parapijos salę. Scenos priešaky 
nemaži R. Kalantos ir A. Kali-

Vytauto Didžiojo šaulių rinkti
nės vadas V. Išganaitis. Sugie
dotas himnas. Dalyvavo nema
ža žmonių.

I

Minėjimas surengtas R. Liet. 
B-nės iniciatyva. Vėliavomis ne
šini ėjo į bažnyčią pamaldoms. 
Palyda — tautiniais rūbais pasi
puošusios studentės ir ponios. 
Iš viso suskaičiau 23.

Pamaldas laikė ir jautrų pa
mokslą apie kenčiančią Tėvynę 
pasakė kan V. Zakarauskas. Ra
gino mus nepasimesti ir remti 
mūsų tėvynainių užmojus.

Labai gražiai giedojo bažnyti
nis choras, vadovaujamas muzi
ko A. Lino. Vargonais grojo K. 
Skaisgirys. Bažnyčia apypilnė

šiol, iki politinės revoliucijos 
meto, vyko darbingoje ir kul
tūrinėje nuotaikoje. Neprik
lausomos Lietuvos kario tra-
Jjci j Ų dvasioj e i r nuotaikoj nausko _ paveikslai, - Papuošta gy>- reportažas-.
(fl dabar, prasidėjus politi
niam perversmui, susirinki
mai išvirto tik Į kuolbemiško 
stiliaus tarpusavio kovos ir 
keršto frontą. Jautresnės pri
gimties, aukštesnės kultūros 
nariai, nepajėgią pakelti šito
kių nekultūringu nuotaikų, bė 
ga lauk iš susirinkimu ir trau
kiasi iš pačios organizacijos, tą. Puiki paskaita, dokumentuo- 
O bendradarbiautoj ams ir til
tų statybos politikieriams šito 
tik ir reikia. Pasitraukus iš or 
ganizacijos patriotams ir de
mokratijos šalininkams, jiems 
liks garbingas organizacijos 
vardas ir laisvos rankos veik
li, tiltus statyti, organizacijos 
politinę krypti keisti...

Spaudoje jau net pakartoti
nai skelbiama, kad ivvks LKS

vo'mis gėlėmis. Stalas padengtas 
rankų darbo staltiese. Scenos 
šonuose — Amerikos valstybinė 
ir Lietuvos tautinė vėliavos.

Gražiu jautriu žodžiu minėji
mą pradėjo .Marquette Parko- 
apylinkės pirmininkas Ig. Pet
rauskas. Pakvietė J. Vaičiūną 
skaityti paskaitą apie R. Kalan-

ta ir labai gražiai, jautriai kal-

bėjo. Buvome sužavėti. Visi jam 
plo j ome. . .

Ig.. .Serapinas po paskaityk
r iž.eąp4jurelis turės 

trumpą vaidinimą. Originalus 
dalykėlis. Po' trumpos pertrau
kos Dainininkų būrelis sudaina
vo šias dainas: Už jūrų marių, 
Oi tu rūta, Vežė mane iš namų. 
Kad aš jojau,. Tėvynės saigas. >.

Akompanavo ir išmokė Ą.- 
Gabalienė. Būrelyje astuonios 
moterys ir penki yyrai. Gausiai 
plojome. :

Pirm. Ig. Petrauskas kiek su
sijaudinęs visiems nuoširdžiai 
dėkojo už tokį šaunų minėjimą.

Dalyvavo- R. Liet. B-nės gar
bės pirmininkas dr. Z. Danile
vičius, dr. V. Dargis, kan. V. 
Zakarauskas, dr. Motušienė, 
pulk. Dabulevičius, dr. K. Dab- 
rila, agr. Kriščiūnas, agr. Kara
zija, T. Blinstrubas, dail. Tričys 
ir daugelis kitų.

Salė buvo apypilnė.
Prie įėjimo buvo renkamds 

aukos išlaidoms padengti.
Tai toks trumpas minėjimo

;--------- —K.Paulius——

— “Klaipėda” juru šauliu kuo
pos šaulės ir šauliai žieminėmis 
uniformomis (ir uniformų netu
rintieji) gegužės 26 d., pirma
dienį, 10 vai. ryto renkasi šv. Ka
zimiero kapinėse, prie 111 ir ’Pu
laski gatvių, dalyvauti iškilmin
gose pamaldose ir mirusiųjų pa
gerbime. Dalyvavimas būtinas*-

(Pr.)
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Visus kelionės formalumus atlieka Vlado RasČ'ausko ’ ”d< v; u 
j 'ma geriausia lietuviška kelionių Įstaiga AMERICAN TRAVEL 
SERVICE BUREAU, 9727 So. Western Avenue, Chicago, Ill.

Tel. (312) 238-9787
LI :APJ>X()JI< aplankysime pastatus, iš kuriu šiinlmcuiais buvo valclnmi 
Aibinius ir Ind jos vandenynai, Brazilija, Angola, Mozambikas, Goa, I i- 

muras ir Macao salos.
GASA3I.ANKOJE pamatysime paminklus, iš kurių Rooscvcltas, Churckii s 

ir gin. Mnrsha'las planavo Europos išlaisvinimą.
?!A!>311 >E pasveikinsime Don Kichotą ir paduosime ranką Sinco Pancai. 
GRANADOJ aj lankysimo seniausią Europos universitetą ir pamatysim'', 

rvp kardins įvedė demokratinę valdymo sistemą su teisingais rinkimais.

SUSIVIENIJLMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE f 

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemaliDė or- R 
ganizamja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metui. R

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuofl B
darbus dima, a

SLA -• išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių S
apdraudų savo nariams. C‘ ■

— apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, na- 1 
ridiiu patarnauja tik savišalpos pagrindu. 

. * į 

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugai gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000. - ■

;jįįj 
sla — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 

Insurance, kun ypač naudinga jaunimui, siekiančiarw 
a ūks lojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

buA — vaikus apdraudžia pigia terminuota ajxtrruda: ui 
$1,UUU apdraudog sumą temoka tik $3.00 metama

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į o«vo apylinkės SLA kuopų veikėjus* jie Jum 
mielai pagelbės į SLA Įsirašyti. <

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą: K*
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 

New York, N. Y. 10001 
J07 W. XHh St 

Tel (TU) SAS-Hit
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HAMILTON, ONTARIO, KANADA
HAMILTONO TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIS “GYVATARAS” 
f IŠKILMINGAI PAMINĖJO 30 METŲ VEIKLOS SUKAKTĮ

► , (Tęsinys)
•1971 n,, lapkričio n,ėn. G I laidomis nesiskundžia ir visk, 
taras davė pilna koneert, BUf-"'USak° “ Kvy’
falo mieste; N.Y., publikai ir bu
vo apdoyanotas Buffalo Niaga
ra Frontier Folk Art Couhcil
Žymenhj už geriausią tų metų 
koncertą. Gyvataro koncertą 
pąpildė ir jaunutė, bet labai ta
lentinga solistė Anita Pakalniš
kytė. (Šiame koncerte teko da
lyvauti ir šių eilučių autoriui.) 
Gyvataro šokėjus iškvietė Buf- 
falo .Lietuvių klubo valdyba at- 
litki programą, kurios žiūrėti 
susirinko; daugiausia svetimtau
čiai, nes- Buffale yra labai ma
žai lietuvių. / ; ■. .

1972 m. liepcfs 2 d., kada įvy

nės labui. Tie du žodžiai “Tėvy
nės labui” tinka ir šokėjų tė
vams ir jautriesiems lietuviškai 
veiklai patriotams lietuviams. 
Kiekviena Gyvataro tolimesnė 

į išvyka su koncertais pareika- 
llauja iš visuomenės aukų. Ta p 
pat ir šokėjų tėvams tenka stam
besnes sumas pridėti kelionių iš
laidoms padengti.

Gyvataras yra keliaujantis 
tautinių šokių ansamblis. 1973 
m. rudenį Gyvataras buvo pa
kviestas Kolumbijos Lietuvių ■

I katalikų komiteto pirm. kun. M.- 
•Tamošiūno ir konsulo S. Siru-. 
čio padėti jiems 1974 m. vasa-

tas lietuvis ar lietuvė šiomis iš-

Solistė Anita Pakalniškytė

Gintaras - mokslininkų dėmesio centre

ko: Laisvojo pasaulio lietuvių IV rio mėnesį atšvęsti 25 metų įsi- 
Tautinių šokių šventė Čikagoje, kūrimo Kolumbijoje sukaklį. Į 
šventės vyriausia meninės dar Gyvataras kvietimą priėmė, čia Į 
lies vadovė buvo Genovaitė 
Breichmanienė, jos pavaduotoja 

Gyvataro vaikų grupės mo
kytoja Irena Jokubynienė, o 
šventės pranešėja buvo taip pat 
Gyyatąrrf . nuolatinė pranešėja 
Lina Vėrijickaitė;

< Genovaitės Dųmčiūtės-Breich- 
mahienės gabumus tautinių šo-

irgi pareikalavo daug lėšų ke- > 
lionei. Į lėšų telkimo darbą pa
tys šokėjai aktyviai įsijungė, nes 
visų noras buvo pamatyti Ko
lumbijos kraštą ir ten gyvenan
čius lietuvius. Padedant Hamil
tono lietuviams ir' šokėjų tė
vams, lėšos kelionei buvo su- 

* telktos ir Gyvataras 1974 metų 
kių menui galime vertinti už jos vasario’ 15 dieną nusileido Me- 
pręęiziškai paruoštus ir atliktus dellino aerodrome, kur labai iš

kilmingai buvo sutikti. Tuoj pat 
Gyvataras Įsijungė į visus čia 
organizuotus parengimus, daly
vaudamas oficialiame ir puoš-

koncertus ' Jos pasišventimą per 
daugelį metų nešti tą sunkią 
naštą per ilgas ir tolimas kelio
nes, žygiuojant Gyvataro prie- 
Jfyje/iJies įvertiname ir ją “prL 
pažįstame kaip nepaprastą pat
riotę lietuvę.

Nėra įmanoma, suskaičiuoti 
jos išdirbtas valandas ruošiant 
jaunimą tautinių . šokių menui. 
Kas atspės kiek vadovė išleido 
šąwtf asmeniškų'pinigų vykstant 
su tGyvataru duoti koncertus į 
JAV,r Kolumbiją, Australiją ir 
Europą? Be abejo,' tai stambi su- 
irią susidarytų. Greičiausiai tos 
sumos niekad nesužinosime, nes 
kiekvienas idealistas ir patrio-

• mos per radiją, televiziją ir laik-lje ir ten šoko ir-solo dainavo
• raščius apie vykstančius ir dar 
j būsimus pasirodymus ir apie 
J lietuvių kolonijes Kolumbijoje 
‘įsikūrimo sukaktį bei su ja su
sijusias iškilmes. Ta visa propa
ganda buvo atlikta kun. M. Ta
mošiūno pastangomis.

Gyvataro viešnagė tęsėsi tep
liau Kolumbijos sostinėje Bogo- (centais visada turi. Re to, pri 
toje, kur įvyko trys koncertai

■ teatro Municipal Jorge Eliece 
Gaitan patalpose. Taip pat Gy- 
valaras dalyvavo priėmime pas 
respublikos prezidentą dr. Mi
guel Pastrana Borrero su visa 
Kolumbijos lietuvių delegacija 
ir aplankė Kanados ambasado-

j rių Sidney A. Feifeld. Be to, bu
vo priimti Medellino ir Begotos 
burmistrų.

išpildant-koncertus.
Gyvataras grįžęs iš Kolumbi

jos, sėkmingai atlikęs įsiparei
gotą misiją, meišsiskirsto', visi 
geraine ūpe, dalinasi įspūdžiais 
tarp savęs ir su draugais ir tę
sia toliau repeticijas, nes kvie
timų į lietuvių kolonijas su kon-

niame priėmime “Nutibaro” 
viešbutyje, Vasario 16-osios mi
nėjime, pamaldose katedroje, Į 
koncerte prie S. Bolivaro pa- i 
minklo', privačiuose ir viešuose?
priėmimuose. Vasario 16 d. Gy-į Visa Gyvataro' koncertų pro- 
vataras davė pilną koncertą j "ra,na Bogotos televizijos buvo 
Pablo Tobon Uribe teatre, šis nufilmuota ir ilgą laiką, jau Gy-
koncertas sutraukė daug kolum- 
biečių publikos ir sekančios die
nos laikraščiuose susilaukė pa
lankios kritikos.

Gyvatarui beviešint Medelline, 
nuolatos buvo duodamos rekla-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
O dešimt dolerių naujienos SIUN- j 

į ČIAMOŠ TREČDALĮ METŲ!
lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 

savo asmenišką dėmesį gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU,

vatarui išvykus, dar vis buvo ro
doma televizijoje.

Ši Gyvataro. išvyka j Kolumbi
ją atliko didelę misiją ir savo 
koncertais sužavėjo kolumbie- 
čius ir išgarsino lietuvių ir Lie
tuvos vardą.

Vienas kc'lumbietis — Aivaro 
Mejia Velez — buvo taip sužavė- 

Į tas tautiniais rūbais apsirengu- 
I siomis lietuvaitėmis, kad jų gar- 
i bei sukūrė šias eiles:

!3*
ŪZ10DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus j plati
nimo vajaus talką!

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

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• Q anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laikų ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas_____________________________________
Adresas_______________ __________________________ ___

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede —__Į. dot
Pavardė ir vardai _____________ .______
Adresas --------------------------------------------

Spon*oriaua pavardė, vardas ir vietovė

LIETUVAITĖ

Lietuvaite, Tu buvai pasipuošus 
Savo tautiniu drabužiu 
Ir turėjai išvaizdą 
Dangiškos palydos asmenų.

Lietuvaite, Tu sėdėjai 
Savo natūraliu grakštumu, 
Ir aš pajutau, kad niekas 
Negalėtų padaryti Tau blogo.

J)^_lie.tusaite^Tavo_žxil£snis_______
Turi cukraus... turi druskos...
O, lietuvaite, esi kaip deivė 
Angeliškos tylos ir ramybės... 
Ir jaučiu, kad Tavo pėdos palieka 

[Įmintos 
Prie mano Antiokijos slenksčio...

Alvaro Mejia Velez

1974 m. vasario 17 d.
Medellin, Colombia

žymioji Hamiltono solistė 
Anita Pakalniškytė dalyvavo iš
vykoje su Gyvataru Kohnnbijo-

kuris

• platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
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 vardai —----------- 2---------------------------------------
Adreaas —----------------------------------------------------------------------

Viįi kviečiami atvykti su tėve
liais ir dėdukais. Atvykite visi 
iš arti ir to'li. Visų laukiam ir 
užtikrinam, kad turėsite gerus 
laikus su suvalkiečiais.

Gimtadienio proga buvo pa
sveikintos trys valdybos narės: 
Bernice Žemgulis, Ona švir
mickas ir Helen Vilkelis. Visos 
kariu užpūtė torto žvakutes. 
Joms sugiedota Happy Birth
day ir Ilgiausių metų, už ką jes 
visiems padėkojo. 1

Artėjant Motinos dienai, buvo 
pasveikintos visos mamytės ir 
močiutės, draugijc's valdybos 
vardu. Palinkėta ilgiausių metų, 
stiprios sveikatos, linksmų die
nų ir viso gero.

Sekantis draugijos susirinki
mas įvyks penktadienį, birželio 
27 d., 6 vai. vakare. Visi nariai 
ir narės prašomi dalyvauti. Bus 
pusmetinis susirinkimas ir taip 
pat vyks Vyčių salėje. Išgirsime 
Įvairių pranešimų ir padrysima 
svarbių nutarimų. Po to jau bus 
atostogos. Susirinkimo reikalus 
aptarus, turėsime skanias vai
šes.

? Septintoji Baltiškų Studijų J. Paul Betty muziejus nese- 
I Skatinimo Draugijos , (AABS) 
J Konferencija šįmet rengiama 
1 tarptautinėmis studijomis pagar

sėjusiame Georgetown Universi 
tete, Washington, D. C. Ji įvyk? 
birželio 5-8 dienomis ir sutrauks 
apie 400 ar daugiau mokslo žmo
nių iš viso pasaulio- Bus paskai
tyta virš 100 Pabaltijį liečian
čių mokslo darbų iš įvairių 
mokslo šakų.

Senovės istorijos ir archeolo
gijos šakai vadovaus Joan Todd, 
iauna amerikietė mokslininkė iš 
Kalifornijos, kuri New Yorke, 
1976 metais įvykusioje penktoje 
konferencijoje buvo visus sudo
minusi savo mokslo darbu apie 
Baltijos gintaro iškasenas Grai
kijoj ir jo rolę priešistoriniais 
laikais. (O 1974 m. ji 
pausdinusi straipsnį senovės gin- į 
taro tema AABS leidžiamame Drive, Apt. 301 Gaithersburg 
žurnale Journal of Baltic Stu- MD. 20760. 
dies.)

Šįmet visi senovės istorijos ir 
archeologijos sekcijos darbai , 
konccentruosis apie šią temati
ką. Čia pirmą sykį dalyvaus kai 
kurie įžymūs šios srities moks
lininkai nepabaltiečiai.

Pirmąją sesiją atidarys Mari
ja Gimbutienė, busimoji AABS 
prezidentė, kuri neseniai grįžo 
iš mokslinio darbo viešnagės Pa-

niai įsigijo naują senovės ginta
ro išdirbinių kolekciją. Jo ku
ratorius Faya Frei, kalbės apie 
gintaro naudojimą Italų ir neita- 
lų kilmės žmonių tarpe- Konfe
rencijos klausytojai bus pirmie
ji, kurie turės progos pamatyti 
((iliustracijose) šį naują gražų 
lobyną.

-Visi šie žinomi šeši mokslinin
kai dalyvaus abiejose sesijose, 
klausinėdami vienas kitą ir atsa
kinėdami į visus dalyvių klausi
mus apie gintarą.

Apie kitų šakų įvairias sesi
jas pakalbėsime kitą kartą. Į 
konferenciją galima vykti .š 
anksto užsiregistravus, ar neuž
siregistravus. Registracijos blan- 

| kų ir informacijos reikalu kreip- 
i buvo ats- i tis šiuo adresu:

' i Rr. J. Toots 393 West Side

A. S.

SUVALKIEČIŲ DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS

Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 
draugijos susirinkimas įvyko’ 
š.in. balandžio 25 dieną Vyčių 
salėje; vadovavo pirmininkas 
Leonas Vasiliavas. Buvo pasvei
kinti susirinkusieji. Į draugiją 
įstojo trys nauji nariai: Emma 
ir Antanas Petraičiai, ir Henriett 
Erinei.

Nutarimų raštininkė Eugenija 
Strungys perskaitė praeito susi
rinkimo nutarimus, kurie buvo 

į daugiau | patvirtinti. Ligonių lankytojos 
prisidėjo prie mokslinio Baltijos pranešeTkad“atlankė sergančius 
gintaro tyrinėjimo negu bet koks' narius (E. Gudonis, Mary Gurs- 
kitas dabartinis mokslininkas. 
(Jo straipsniai, spausdinti pro
fesiniuose archeologijos žuma- 

. luose atvėrė vartus. į nauus tyri- 
I nėjimo metodus). Remdamasis 

chemine analize ir archeologi
niais atradimais, jis aptars gin
tarą Akmens ir Bronzos amžiu
je-

Antroje, sesija nagrinės Balti
jos gintarą Viduržemio Jūros 
kultūrose. Jai vadovaus Etrus
kų tyrinėtoja Larissa Bontante 
ir Peter Wells, iš Peobody mu
ziejaus,. Harvarde, kuris turi di
delę -gintaro kolekciją. Kodėl 
Jugoslavijos ir Italijos žmonės 
taip labai' norėjo gintaro iš Pa
baltijo? Kaip jis susijęs, su šios 
geografinės srities taip vadina
mu “situla” tautų aristokrati
nėmis vertymėmis? Virš minėti 
mokslininkai nagrinės šias pro
blemas. .

i

klausydamas “Canadian Folk 
Art Council”
jų organizuojamuose parengi- 
m uose.

1976 m. spalio 10 d. Gyvata-i 
ras dalyvauja 22-oje -----------
Lietuvnį__ dienoje,__ Monlrealio
mieste pro’gramos išpildyme.

Gyvataras yra nuolatinis daly-, 
vis programų išpildyme Kana- 
dos Lietuvių dienų renginiuose.

Gyvataras kaipo profesionalai 
tautinių šokių ansamblio šokėjair 
1976 m. gruodžio pabaigoje bu
vo pakviestas Australijos lietu
vių dalyvauti programoje, ruo
šiant Australijos Lietuvių dieną. 
Šį kvietimą gyvatariečiams pri
imti buvo’ vienas iš sunkiausių, 
nes vien tik kelionės išlaidos 
siekė $36,000.

Be to. šokėjai daugiausia stu
dentai ir jiems sunku atsipalai
duoti nuo mokyklos, nes ši to
lima kelionė pagal vadovų planą 
pareikalavo, tris savaites laiko, 
kadangi jų pasirodymai nesiri- 
bojo vien dalyvavimu Australi
jos Lietuvių dienos šventėje iš.- 
pildant pro’gramą, bet buvo nu
matyti ir šokių koncertai dides
nėse Australijos lietuvių kolo

nijose.
Šokėjų noras buvo vykti į 

Australiją, bet Gyvataro vadovė 
Te tėvų sutikimo negalėjo iš- 
spręsli tos kelionės, nes kiekvie
nas šokėjas tėvams kainavo 
stambią sumą kelionės išlai
doms padengti. Gyvatard šokėjų 
vadovė, tėvams pranešus apie 
numatomą išvyką į Australiją ir 
būsiančias išlaidas, gavo iš tėvų 
teigiamus atsakymus. Tada ji 
ėmė organizuoti planus, kiek ga
lint daugiau sutelkti lėšų šios

turi dalyvauti baltiJy- kalbės apie vėliausius 
į_ archeologinius tyrinėjimus Pa

baltijo kraštuose, šioj sesijoj 
taip pat dalyvaus Curt Beck,

Kanados įžy111'3115135 archeologijos chę- 
llnnfrpalin m’kas pasauly, kuris

kis, Adolfas. Ramonis, Anastazi
ja Williams, Juzė Vičius, Mary 
ZoTpis, Sophie Petrošius) ir įtei
kė jiems draugijos dovanas. Vi
siems palinkėta pasveikti ir atei
tyje nepasiduoti ligai.

Seniai paimta Vyčių salė, 2155 
W. 47th St., pikniko surengi
mui. Išrinkta komisija (Bemice 
žemgulis, Helen ir Petras Vil
keliai), kuri paruoš smagų pa
vasarinį pikniką. Jau išrinktos 
šeimininkės ir pagelbininkai, 
kurie patarnaus svečiams kur 
tik reikės. Veiks skaniu gėrimu 
ir gardžių valgių bufetas. Gros 
Venckaus orkestras ir dar bus 
kiti pamarginimai. Viskas dėsis 
birželio 15 dieną, pradžia 12 vai. 
Įėjimo auka $1. Nariai duosniai 
paaukojo dovanas laimėjimams. 
Bernice :žemgulis paaukojo bilie
tus laimės šuliniui; dėkui jai.

Ona Švirmickas

. . SKŪPUMĄS

Viena išdidi ponia nuėjo pas 
garsų gydytoją, kuris išklausė 
jes ilgų pasakojimų ir patikri
no sveikatą.

Išeidama ji padėjo ant stalo 
dolerį.

Gydytojui atrodė permažai ir 
jis paklausė:

— Ar tie pinigai man ar dže- 
’litoriui?
_ — Tai, gal užteks abiems — 
atsakė ji.

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

• RŪPESTINGAI ISPILDGMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
S vai. ryto iki 10 vaL vakaro.

D. KUHLMAN, B.S., RegLrtruotai vaistininkas

TeL 476-2206

Bėjusi ii spaudos ir galima gauti knygų rinkoj t

Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių paetan- 
daryti Įtakos J krašto politika. 102 psl. Kaina 11J50.gas

Knygos bus išsiųstos. Jei >1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųsta* tokiu adresu:

1735 So. Halrted SL, Chicago, BL IČMC8

kelionės išlaidoms padengti, kad 
Luo__galėtų. šokėjų tėvams pa=. 
lengvinti įsipareigojimus. Stam
bi auka ($5,000) buvo gauta iš 
Kultūros departamento, Winta- 
rio loterijos fondd

Be to, Gyva taras 1976 m. spa
lio 30 d. suruošė didžiausiame 
Hamiltono prekybos centre šo
kių maratoną — “Danceton” ir 
be- pertraukos šoko 15 valandų. 
Ten spėjama, gyvatariečių pasi
rodymą galėjo stebėti apie 40 
tūkst. žmonių ir suaukojo 2(4 
tūkst. dolerių. Reklamai šokėjai 
buvo paruošę kelius plakatus su 
įrašais anglų kalba. Ten stam
biomis raidėmis pažymėta: Gy
vataras, ir toliau sekė, kad su 
koncertais dalyvavo Europoje, 
Lietuviu Tautiniu šokiu šventė
je Chicagoje, Expo-67, Pietų 
Amerikoje ir sekanti kelionė — 
į Australiją: “Next Stop — 
Australia”.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

Helps Shrink 
Swelling Of • 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation
Doctors have found a medica
tion that 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.

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcfniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei'studijas, 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 ducfmenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusk, 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 $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 
vitdvardžių 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 $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinskd 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 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.

2 — Naujienos, Ghicagd, 8, ID, Thurtdiy, May 22, 1980
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Brežnevui rūpi nelemto įsiveržimo 
pasekmės

Užsienyje yra pasklidęs gandas, kad Leonidas Brež
nevas, svarstydamas Sovietų karo jėgų įsibrovimą į Af
ganistaną, pasisakė prieš bereikalingą Sovietų ginkluo
tųjų pajėgų įsiveržimą į Afganistaną. Jis tada nurodė 
seną Lenino argumentą, kad raudonajai armijai, besi
veržiančiai į Sibirą, neverta liesti Afganistaną. Leninas 
rėmėsi paprastais Sovietų kariuomenės vado Michailo 
Tuchačevskio apskaičiavimais: Sovietų armijai daug 
brangiau kainuos naudotis Afganistano keliais,.negu Si
biro geležinkelio-.linija. Geležinkeliai būvo:caro pravesti 
ir visų,rusų naudojami,. o keliai per Afganistano kalnus 
rusams neįprasti ir nežinomi.

Tuchačevskis kojos į Afganistaną neįkėlė, o Sibirą 
Komunistams laimėjo. Tuo tarpu dabartiniai Sovietų ka
riuomenės vadai įsiveržė į Afganistaną, bet iki Šio meto 
taikos Afganistane nelaimėjo. Sovietų generolai keliais 
atvejais siūlė Afganistano generolams tartis, bet nieko 
iš. tų pasitarimų neišėjo. Afganistaniečiai atsisakė eiti 
i. bet kokį pasitarimąršiT Sovietų karo, jėgomis.;

Sovietų karo jėgos užėmė visą Afganistaną, Į>et Brež
nevas dar ir šiandien nesijaučia šeimininku Hinduhušo 
kalno papėdėje. Jie gali laisvai skraidyti Afganistano 
padangėmis,, bet jie dar nepajėgia laisvai ir be baimės 
vaikščioti Afganistano keliais. Afganistano strategines 
vietas jie užėmė, galima sakyti, be mūšio,, bet‘jie dar ne- 
gali ramiai miegoti naujai užimtoje sovietinėje kolonijoje.

Tikslių žinių niekas neturi, bet užsienio spaudoje 
buvo tvirtinama, kad nuo praeitų metų pabaigos iki ge
gužės pirmos dienos Afganistane žuvo 6,000 Sovietų ka
rių. Ne vien tik rusai ten žuvo. Gyvybės neteko Sovietų!

kalnų oro pripratę, galėdavo laisvai tais kalnų takais ju
dėti ir rusams neduoti ramybės. Didokas Sovietų karių 
skaičius ištiesė kojas kalnuose, bet rusai tų kalnų šaulių 
išgaudyti nepajėgė. Kovoti pasiryžę rusai nepajėgė nu
ginkluoti afganistaniečių. Pati galingiausioji Sovietų ar
mija buvo priversta naudoti nuodingas dujas į kalnus pa
kilusiems afganistaniečiams naikinti, kad nebūtų gali
mybių tokiems drąsiems vyrams stoti kovon, kaip lygus 
su lygiu. Brežnevas tikėjosi palaužti afganistaniečių už
sispyrimą būti laisviems, bet jam nepasisekė. Jis būtų ga- 
!ėjęs naudoti dar žiauresnes priemones prieš beginklius 
afganistaniečius, bet neturėjo drąsos.

Įsiveržimu į Afganistaną jis sukėlė viso pasaulio ne
apykantą. Visas musulmonų pasaulis pasmerkė rusus, įsi-, 
veržusius į beginklį Afganistaną. Ir pats. Irano mula Cho- 
meini, rusų propagandos padarytas didėliu Irano tautos 
vadu, nepajėgia suvaldyti iraniečių pasipiktinimo Sovietų 
karo jėgų įsiveržimu į Afganistaną. Visos musulmonų 
tautos ir valstybės reikalauja, kad Sovietų karo jėgos f 
būtų atšauktos iš Afganistano.

Sovietų valdžia norėjo, kad jų Afganistanan atvežtas 
Babrakas Karmalas užvestų dialogą su Pakistano ir Ira- < f 
no valdovais. Rusai norėjo, kad nors viena musulmonų ■ kraštais yra labai aiški: “Sovie- ve^ 
valstybė pripažintų jų primestą B. Karmalą, bet Pakis
tanas patarė Karmalo atstovams tartis su rusais apie ka
ro jėgų iškėlimą iš Afganistano, o Irano užsienio reikalų 
ministeris Gotbzadė visai atsisakė su . rusų primestais 
‘pareigūnais” kalbėti. Pastangos pasibaigė visišku nepa
sisekimu. Niekas su Karmalu ar jo atstovais nenorėjo 
net pasikalbėti, jų nelaikė oficialiais ar teisėtais Afga
nistano atstovais.

Andrei Gromyka, nepajėgęs nieko išsiderėti musul
monų valstybėse, išvyko į Vakarus. Jam labiausiai parūpo 
išsikalbėti su Prancūzijos pareigūnais apie tolimesnius 
abiejų valstybių santykius. Rusams, aišku, labiausiai rū
pėjo Vakarų Europos pažiūros Į Afganistano reikalus. 
Matyt, kad prancūzų diplomatams buvo pakartotinai pa
siūlyta važiuoti į pasitarimą su vyriausiu Sovietų Sąjun
gos komunistų partijos ir valstybės vadu Brežnevu. Gro
myka įtikinėjo piancūzus pasimatyti sū Brežnevu ir tiks- tai, kad “daug kelių gali vesti Sovietų Sąjungos užmačiomis, 
iai nustatyti dabartinę būklę Afganistane. Didelis Gro- į socializmą”,, taigi antitezė be- ‘ šiandieną tarptautinė teisė ir 
mykos užsispyrimas privertė prancūzus nuvykti i Var- sąlyginei subordinacijai Mask- moralė nepalieka jokio galimu- 
šuvą ir pasimatyti su Brežnevu. Sovietų hierarchijai tai • ----- - \- — -- ===-r==-
buvo didelis įvykis: Prancūzijos prezidentas sutiko nu-Į kaip paskelbta viešame pranešime, kitų svarbesnių klau- 
įTrrlr'f’i i AZnv'amro iv» ■hhoityi o cm • i • i tll r’i __ T_____ 3 ___

DR- S. BAČKIS

LIETUVOS VALSTYBĖS TARPTAUTINĖ
TEISINĖ IR POLITINĖ PADĖTIS

vai. bet to sukilimo rezultatas 
! w~a kaip tiktai besąlyginė pri
klausomybė nuo Maskvos. (Plg- 
J. Moch: “URSS les yeux ou- 

R. Laffont, Paris 1956, 
29&p).

Sugretinę sovietines teorijas 
bet ir Sovietų Sąjungos praktiką su 

taip pat dviejų ekonominių sis- įžymiųjų teisininku, kaip Mo- 
temų ir dviejų kultūrų, būtent, relL N. Politis, 'H. Kelsen, G.

. buržuazinio pasaulio susilietimo Scelle, L. le Fur, Krabbe, Alva- 
liniją. Todėl sienų apsaugai yra; rez, Duguit, Laski, Verdross ir 
būtinas ypatingas budrumas”. į k., idėjomis tarptautinės teisės 
(Ibid. 21 p). Ir Chruščovas tą‘ klausimais, matome, kad Sovie- 
principą uoliai gina, skelbdamas, tu Sąjungą tarptautinės teisės 
kad Sovietų Sąjunga visomis ■ nepripažįsta, arba pripažįsta tik 
savo pajėgomis gins betkurį už
pultą socialistinį kraštą. O kaip 
sovietai tokį “užpuolimą” su
pranta, mes gerai atsimename 
iš 1956 Vengrijos tautinio suki
limo likvidavimo. Tam sukili
mui pradžią ar vadą davė paties
Chruščovo skelbta doktrina ape. mia sąžine pamiršti ir sutikti; su

(Tęsinys>
Sovietinė doktrina dėl Sovie

tų Sąjungos sienų su laisvais

tu Sąjungos sienos su kapitalis
tiniais kraštais nėra vien tik su
verenumo vykdymo riba,

tai, kas- jai naudinga.
Sovietų nusižengimai tarptau 

tinei teisei ir moralei Lietuvos 
atveju yra tokie ryškūs> kad ir 
teisės doktrina, ir ;
ei ją, ir Vakarų valstybių, prak
tika negali to nematyti, tai ra-

• ’ * - - < ‘
mo grobikui savw 'grobj įteisin
ti, kaip sako žinomas vokiečių 
juristas W. Schaetzelis. Tačiau 
sovietų akimis tai yra “įvykęs 
faktas” ir tą faktinę padėtį Visi 
juristai turėtų pripažintr teisė
tu. Gindami Lietuvos bylą ar 
žiūrėdami, kokia yra Lietuvos 
valstybės tarptautinė teisinė pa
dėtis, tatai turime visada - atsi
minti.

,Be:e, gindami Lietuvos bylą, 
ręes taip pat neturime pamiršti 
ir to fakto, kad Lietuva nėra 
naujagimė valstybė, ar tik “kon- 

, junktūrinė” valstybė, kaip, kar
tais vienas kitas autorius išsi- 
reiškia- Lietuvos valstybės kaip 
tarptautinės bendruomenės na
rio juridinis status savo šaknis 
turi Lietuvos valstybės jau nuo 
XIII amžiaus trunkančioje poli
tinėje nepriklausomybėje. Te
gul tas status amžių būvyje ki
to ir grobuoniškų kaimynų bu
vo pertraukiamas, bet jo esmė 
visada gj'va lietuvių tautoje ir 
yra labai svarbus argumentas 
kovai dėl Lietuvos suverenumo 
vykdymo atstatymo. -

Susipažinę su žinomais fak
tais, su tarptautinės teisės dok
trina, jurisprudencija ir- su So
vietų Sąjungos doktrinomis ir 
praktika mums rūpimais klausi
mais, susipažinę su- Vakarų nu
sistatymu nepripažinti de jure 
Lietuvos prie Sovietų Sąjungos 
prijungimo, dar turime prisi
minti ir Stimsono doktriną. Pa
gal ją tarptautinė teisė neleidžia

jurispruden- pripažinti smurtu sudarytos lak

vykti į Varšuvą ir pasimatyti su Brežnevu. Tas pasima
tymas nięko naujo Sovietų valdžiai nedavė. Prancūzų 
prezidento nuomonė mažai kuo tesiskiria,nuo prezidento 
Carterio. Prezidentas Valery Giscard d’Estaing dar kar
tą, gal kiek aiškiau, pasakė Brežnevui, kad jis privalo 

.atšaukti savo karo jėgas iš Afganistano, jeigu jis nori 
grįžti prie tų santykių, kurie buvo anksčiau tarp Sovietų 
Sąjungos ir laisvojo pasaulio.

Tiktai prezidentui Valery Giscard d’Estaing išskri
dus iš Varšuvos paaiškėjo, kad Sovietų valdžia suorga- 
.nizavo tokią Sovietų Sąjungos ir Prancūzijos užsienio 
klausimais konferenciją. Brežnevas rado reikalo įparei
goti konferencijos sušaukimą Lenkijos komunistų parti- 

■ jos pirmajam sekretoriui Gierekui. Be Brežnevo, pasita-

simų neaptarta. Visiems tektų tik džiaugtis, kad pran
cūzai, .šiuo atveju priėmė prezidento Carterio poziciją; 
būtų dar geriau, jeigu ■ prancūzai pasektų jo poziciją 
ir Maksvos olimpiados bei detentės klausimais.

Savo žodžiais ir sakiniais Prancūzijos prezidentas V. 
Giscard d’Estaing pasakė Brežnevui į akis, kad -rusai 
privalo atšaukti savo jėgas iš Afganistano, neprimetant

L ALA. XIV V i ~ ------------- -y i'—--------—

karo-jėgose tarnavusieji mobilizuoti kariai,-Daugelis žuvo rime dalyvavo ir Sovietų užsienio reikalų ministeris A. 
dėl šalčio ir ligų. Sovietų kariai nebuvo pripratę prie -1 1 J 1 _Gromyka. Prezidentas Valery Giscard d’Estaing j pasi
rito Afganistano klimato. Dalį i kapus nuvarė ligos, o tarimą buvo pasikvietęs Prancūzijos"' užsienio reikalų

.jiems jokių Karmalų. Prez. Giscard d’Estaing ir klau
syti nenorėjo apie Sovietų karo jėgų nuvykimą į "Afga
nistaną pagal Afganistano vyriausybės prašymą. Ji ga
lėtų ir atšaukti Sovietų karo jėgas... Prancūzai, kaip 
ir amerikiečiai,, šia pasaka nebetiki. . .

Prancūzijos prezidentas tarė Brežnevui kelis teisin
gus žodžius, bet Sovietų sukčiai vis tiek laimėjo Varšu
vos konferencijoje. Sovietų spaudoje jie skelbia,, kad L. 
Brežnevas tarėsi Afganistano reikalais su aukščiausiais 
Prancūzijos valstybės vadais. Be to> vykimas į Varšuvą

daugiausia žuvo susikirtimuose su afganistaniečiais. Ru- niinisterį ir prancūzų ambasadorių Lenkijoje. Ar past- paliko labai blogą skonį Washingtone. Valstybės sekre
tai įsitikino, kad Afganistano kariai Sovietų karių ne- tarimas lietė tiktai Afganistaną, kaip viešame pareiški- torius Edmund Muskie nusiskundė, kad prancūzų vy-
bijorDaugiausia-rusų žuvo Pakistano pasienyje. Rusams^e buvo nurodyta, ai^buvo^svarstomi  ̂kiti, -tarptaiitiniai , riausybė-pirma- slaptai susitarė-stuMaskva^n vėliau-tik 
buvo įsakyta neliesti Pakistano,, ir jie nepajėgė sulaikyti reikalai, tuo tarpu nežinoma. Tie klausimai paaiškės ne- viena diena prieš Varšuvos konferenciją pranešė sekre- 

" ’ " ‘ > toriui, kad tokia konferencija vyks Varšuvoje. Šitas slap-
Reikia manyti, kad Varšuvos pasitarime svarbiau- tas'- susitarimas paliko- nemalonų “degaulliška” skonį

:en prieglobsčio ieškančių afganistaniečių. Kalnų oras tolimoje ateityje.
ūsams netiko. Net Sovietų automobiliai ir tankai “kosė

davo”, kai pakildavo į kalnus, bet afganistaniečiai, prie sias ir pagrindinis klausimas buvo Afganistano padėtis, Washingtone, o gal ir kitur.

- PETRAS TARULIS

ŽIRGELIAI PADEBESIAIS
SIMAS KURKULGIS IR KITI 

(Tęsinys)

O gal įvyko konfliktas su šia aplinka, kurio
je, atvirai pasakius,, jis aknsčiau visai gerai jau
tėsi? Arba jo širdies, jo gražiųjų jausmų panieki
nimas čia suvaidino sprendžiamąjį vaidmenį? 
Kiekviena trumpai pasakoma priežastis, kurią ar 
jis pats, ar kas kitas dabar nurodytų, greičiausiai 
būtų tik pavėluotai sugalvotas ir silpnas paaiški
nimas, be to, melagingas Stasiuko teisinimas ar 
pasiteisinimas.

Stasiuko pašauks visai kitoks negu aplinki
nių. Jis nesirūpina ir nemato, kad visi kiti ne taip 
jau jį vertina, kaip anksčiau ...

— Menkučiai tie žmoneliai, — lengva užuo
jauta šypsosi Stasiulis, — štai visai kitaip jie su 
manim sveikinasi, kai aš nustojau vietos, kurioje 
jie buvo pratę mane gerbti ir vertinti. Jie rodė 
man palankumą, tik todėl, kad aš buvau jiems rei- 

o gal pavojingas? Tiek tol ,
Ir jj& nusprendė, kad čia pateisinamas reiš

kinys, kai. vis dažniau pastebėdavo savo asmens 
nevertinimo žymes.

Jis jauč a. kad štai vienas, štai kitas nuo jo

nusigrįžta. O pats Stasiulis, matyt, dar tebebu
vo apie save tos pačios nuomonės: jis tebėra tas 
pats, kaip buvęs, ii' jam gyvenime priklauso ge
resnė, šimtą kartų geresnė padėtis, negu dabar 
laikinai, per kažin kokį klaikų nesusipratimą 
jis turi ...

Stasiulis, paniekinamai šypsodavos, kai pa- 
pastebėdavo, kad sėdįs ant suoliuko pažįstamas 
referentas, jam pro šalį einant, staiga susidomi 
“Aidu” ir visai nieko aplinkui nemato. Tegu ne
mato ! O poniutė, kuri anuomet taip lipšni būda
vo, Stasiulį pamačius Laisvės alėjoje susimeta ir 
nežinodama kur akis padėti, kad tik nereikėtų 
prisiversti parodyti malonų, kaip pridera tokiai 
išauklėtai poniai, veidą, tuojau skuba prie vitri
nos .Bet, gaila, nepataikė; jai teko porą minučių 
spoksoti į užraktus, durų rankenas ir baltas tua
leto kriaukles... Vargšė poniutė...

; i-©——

O, ne! '
Šiandien Stasiulis dar visai kitoks. Šiandien 

dar nepastebėsit anų tragiškojo galo žymių. Tai 
visa ateis gerokai vėliau, gal po keleto nejunta
mo, bet tolydžiai didėjančio smukimo graudingų 
metų . ..

Kai jis dar buvo banko menkoje tarnyboje, 
dar šiaip taip laikėsi. Bet banko pareigūnai vie
ną kartą rado, jų manymu, pateisinamą progą

patenkinti savo neapykantą Stasiuliui. Jis nieko 
nepranešęs neatvyko į darbą. Jie nusprendė, kad 
jų vadinamoji “kantrybės taurė” jau sklidina! 
Tuojau buvo parašytas raštas, kad Stasiulis nuo 
tokios ir tokios dienos iš banko tarnybos atleis
tas. Bet banko pareigūnai vis tik nejaukiai jau
tėsi ir nenorėdami su Stasiuliu susitikti, pasiun
tė jam šį raštą į namus. Ir visi pasistengė nepa
stebėti, kad Stasiulis iš viso kada nors čia 
buvo . . .

Šitaip pamažu, visai pamažu, sau nepastebi
mai, kitiems truputį juntamai jis menkės, neteks 
atsparumo, nustos dabar aštrios savigarbos ir 
pasitikėjimo savo jėgomis. Ir pagaliau, vogčia, 
nežymiai prisiartins anoji baisi diena, kada jis 
ras sau vietą sniegelio apipustytas ant tų lentga
liu Zanavykų gatvėje, kieme, kiauroje mal
kinėje ...
— Smuikininko — taurios ranks, elastinga ei
sena, ramus išmintingas žvilgsnis. Jo vilkimas 
kostiumas niekados neatrodo nepakenčiamai nau
jas. Jis efektingai, kaip geras kino artistas, bet 
kitų žmonių tarpe, laikosi, kaip išmintingas vy
ras. Banko administracija aistringai ' ją neap
kenčia ne tik todėl, kad jis ateina į darbą nedar
bingas, retkarčiai pavėluoja ar dingsta porai die
nų, bet svarbiausia todėl, kad į grasinimus atlei
sti, iš tarnybos, jis žiūrėdavo ramiai — abejin

Naujienos, Chicago, 8, Ill. ThuTcby. M’y 22. 1980

tinės padėties teisėta padėtimi. 
Šią doktiną 1932 priėmė Tautų 

•Sąjunga. Ją 1933 m. pripažino 
Chaco deklaracija, tais pat me
tais Saavedra —Lamas pak- 

■■ tas, 1-948 Bogotos aktas, Atlanto 
Charta ir jungtinių Tautų Pak
tas. Bet toks įvykusių faktų pri
pažinimas, ar nepripažinimas 

- galutnai priklauso kiekvienos 
valstybės nusistatymo. Kaip yra 
nusistojusios įvairios valstybės 
dėl Sovietų ^Sąjungos agresijos 
padarinių nepripažinimo, kaip 
Įvairios Vakarų, valstybės laiko
si Lietuvos atžvilgiu, reikėtų 
peržiūrėti atskirų valstybių lai- 

. kysena, jų diplomatinė praktika 
bei jų jusisprudeneija. šiuo klau 
simu neseniai yra pasirodžiusi 
dr. D. Krivicko studija “Lietuvos 
Tarptautinis Status”, .“Varpas", 
1958- Nr. 3/4, 71-82 psp. Panaši 
studija anglų kalba yra “The 
Baltic Review”, 1957,, Nr. 12. 

: (“The Continued Legal Existen 
ce of the Baltic States”). Todėl 
neverta ’(čia kartotis- Trumpai 
galima esama padėtis taip api
būdinti. Dauguma Vakarų vals
tybių tebepripažįsta de jure. Lie- 
tuvos valstybės egzistenciją.

(Bus daugiau).

— Burmds sportininkai' nuta
rė nevažiuoti į Maskvoje ruošia
mą olimpiadą.

gai. Kai kam net susidarė įspūdis, kad Stasiulis 
laikė savo asmens kažin kokiu įžeidimu’ šią men
ką tarnybėlę ir tą, kaip jam atrodė, beprasmį 
darbą.

O jei kas iš vyresniųjų, ir pamėgindavo su 
juo pasikalbėti, tuojau atkusdavo dantį. Pradžio
je, kai kas mėgino StasiuRui “patarti, atkreipti 
jo dėmesį”, bet dėl tokio pokalbio pabaigoje 
jausdavo, kad Stasiulis greičiau jiems patiems 
iškalbinėja.. Ir nieko daugiau nelikdavo, kaip tik 
atsiprašyti. . . .

Kai vieną kartą buhalteris, kožkokį asmenį 
niekindamas, prie Stasiūlio jį pavadino “subjek
tu”, tai Stasiulis ramiai šypsodamasis' pa
stebėjo:

-

— Bet daug blogiau būna, kai subjektas, lie
ka tik objektu... • i -

• Taip, žinoma, — ant greitųjų atsakė bu
halteris, kurio galvoje dabar maišėsi sąskaitos, 
debetai — kreditai, saldo. Bet jis tuojau susiga 
vo, kad nesuprato, skersomis pažiūrėjo į Stasiu- 
lį: ar nesityčioja? Vargas, kad jo galva dabar 
nepajėgė sutalpinti banko neliečiančių,, dalykų. 
Ir jis skubiai p&klausė: "

■ ’ ■

’J (Bus
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI

KIEKVIENĄ DIENĄ BOTINt KRIKŠČIONIUI

TRYS SVARBOS DALYKAI
Rašydamas pirmąjį laišką KorinLečiams Ap. Povilas sako: 

“Taigi dabar pasilieka tie trys dalykai: “Tikėjimas, Viltis ir Meilė, 
tačiau didžiausias tarp jų yra meilė” (1 Kor. 13:13). Atkartotinai 
pasakyta, kad visi trys minėtieji dalykai yra svarbūs krikščio
nims, bet svarbiausia ir labiausiai rekalinga yra meilė. Rom. 
13:10: “Meilė nedaro nieko pikta artimui, todėl meilė yra įsta
tymo įvykdymas”. Taigi galima sakyti, kad meile yra paklusnu
mas visiems Dievo reikalavimams. Pats Išganytojas sako: “šitas 
yra mano įsakymas, kad‘mylėtumei vienas kitą, kaip aš jus my
lėjau. Niekas neturi didesnės meilės kaip tas, kas guldo savo 
gyvybę už savo draugus” (Jono 15:12, 13). Rom. 12:9 skaitome: 
“Męilė tebūnie be veidmainystės”. Tikra, neklastinga, norinti da
ryti gera kitiems. “Meilė nepavydi, nieško savo naudos. Meilė ne
ieško pasigiežti už pikta, ji nepasiduoda piktumui. Meilė nesi
džiaugia neteisybe, bet su džiaugsmu pritaria tiesai”.
i r *

IV. RAITO TYRINĖTOJAI
J. Munkant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

iti *74-8004

DR. K. G. BALUKAS 
MkUtERUA IR MOTiRŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA

M49 So. Pulaski Rd. (Crawferd 
Medical Building TeL LU 5-64M 
Priima ligoniu 

Jei neatsiliepia,

DR. PAUL V. DARGI* 
GYDYTOJAS II CHIRURGAS 

Wesfohester Cemmuntfy Mtaikec 
Medicinea direktorius 

iftt K Manketai Rd„ Wastcheefor, IL. 

VALANDOS: 3—0 darbo dienomis ir

Bl 3-5B9S

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC I AL YB t AKIŲ LIGOS 

>907 Wart lOM Strart 
Valiwina p8£&l owtarima

J. KUTRA

STEIGIAMOJO SEIMO SUKAKTIS
-Į giant įstatymą svarstyti, buvo 

gerokai pasikarščiuota, balsavi
mas už visą įstatymą buvo dra-

ninku vyriausybės padidinta Ii-, ' 
gi 150 ha ). Atlyginta buvo 
dutiniškai 27 litai už vieną nu-1 
savintą ha. Už duodamąją že
mę buvo nustatyti išperkamieji 
’-ckerčiai — nuo 18 ligi 252 lt. 
už Vieną ha, išmokami per 36 
metus. Pirmiausia žeme turėjo i 
būti aprūpinti savanoriai kaT 1 
riai, (be atlyginimo), bežemiai 
ir mažažemiai. Pasikeitė Lietu
vos vaizdas — išaugo visur nau-' 
*Į vienkiemiai, naujos sodybos. 
Užsienio valstybės, kurių reak
cijos iš pradžių buvo prisibijo-; 
la, taip pat pripažino, kad že
mės reforma Lietuvai buvo tik
rai reikšminga.. • “Žemės refor- 
ma išgelbėjo Lietuvą nuo ko-l~ 
munizmo ir leido jai nepriklau- 
somai bei kūrybingai tvarkytis

> iki II pasaulinio karo rusų oku- 
' pacijos” (LSS, 156). Emigracija 

Į užsienį smarkiai sumažėjo.
VYRIAUSYBĖC KRIZĖ. 

NAUJOJI KONSTITUCIJA

Pradžioje buvusi darni dviejų 
didžiųjų politinių partijų — KD

| ir VL koalicija ilgainiui pradė- 
matiškas. (LSS, 154). jo Nesutarimai ypač išfyš-

• Pagaliau-1922, II. 15 Žemės kėjo, svarstant Konstitucijos ir 
Reformos Įstatymas buvo priim- Žemės Reformos įstatymus. Ben 
tas. Už jį balsavo 52 KD bloko1 dradarbiavimas darėsi nebeįma

nomas ir todėl 1922. II. 1 dr. K. 
Griniaus kabinetas atsistatydi
no. K. D. buvo užsispyrę pra
vesti savo partinį ir klerikalinį i 
nusistatymą (M. Sleževičius); 
Prikišo jiems ir tai, kad jie sten 

(Nukelta į šeštą puslapi.

Mažeika 5? 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

-1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

prieš St. Seimą Laik. vyriausybė 
buvo išleidusi eilę potvarkių 
dėl žemės valdymo ir tvarky
mo, kaip miškų naikinimui sus
tabdyti1. Valst. Taryba buvo iš
leidusi įstatymą savanoriams 
aprūpinti žeme.

Užkirsti kelią spekuliacijai 
(dvarininkai pardavinėjo savo j 
žemes ir miškus), St. Seimas iš
leido laikinį Žemės Reformos, 
įstatymą. Buvo gyvas reikalas 
sudaryti žemės fondą. Pasiūly

ki tą pirmiausia nusavinti majora- 
i tus ir privilegiškai įsigytus dva

rus. Lenkų frakcija priešinosi.

Pagrindinį žemės Reformos 
buvo sudarytas Vyriausias Lie- Įstatymo projektą referavo K- 
tuvos Gynimo Komitetas, kurioj Ambrozartis (KD). Miri. J. Alek

(Tęsinys)

Tuo metu vyko kovos tarp 
rusų ir lenkų. Vilniaus sritis bu
vo užimta rusų. Poilgų derybų 
Sov. Rusija pagal sutartį sutiko 
atitraukti savo kariuomenę. 1920 
mt. rugpiučio mėnesį lietuvių 
įstaigos pradėjo keltis į Vilnių. 
Seimo posėdis praė'o pakilia, 
džiaugsminga nuotaika. Bet ne
ilgai. 1920 mt. spalio 7 d. lenkai 
pasirašė sutartį , pagal kurią 

» Vilnius paliekama Lietuvai, 
o po poros dienų “sukilęs1 
gen. Želigovskis užėmė Vilnių 
ir pradėjo brautis į Lietuvą. 
Lietuvos gynimui organizuoti

atstovai ir rvienas nepartinis, ki
ti susilaikė arba balsavo prieš. 
Įstatymas-numatė, kad majora
tai, carų dovanotieji dvarai tu
ri būti konfiskuoti be atlygini
mo. Palikta’ nenusavinama nor
ma — 80 ha ( 2 1929 mt. tauti* •

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

DR. FRANK PLECKAS■f**» • tuvos uynimo JS.omitetas, Kurio | a
(pirmininku buvo pakviestas M.Į s:

Sleževičius. Taip pat buvo pri- t<
DPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
241* W. 71 St. tat 737-514?

Tikrina akis. Pritaiko akiniu* 
■' • “contact lenaea’*

VaL asai auštarinu. Uždaryta treč

ir

DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, POStft IR ’ " 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST S3rd STREET

ofn« i»W4 nt'tto 
RacM«ncf1w fotefu MB-5545

DR. VYT. TAURAS
- gydytojai m :Hirurgxs 
Sandra praktika, span. MOTERŲ Upe* 

Oflaaa M5f WEST ŠWa fTMIT

TM. PR 
OFISO VAL.: įdmi «htrwL, tračtac

P ŠILEIKIS, O. P.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

2533 W. 71st Street

Telėf. 476-2345

žs
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TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

AMBULANSO 
PATARNAVIMASChicAgos

Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

PHILLIPS - LABANAUSKAS
8307 So. LITUANICA AVE. TeL: TArd, 7-3401

KOTRINA KARVELIENĖ
£

t

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

sa pateikė vyriausybės projek
tą. Ilgai buvo diskutuota, svars
tant atlyginimo už nusavintą 
žemę ir išperkamojo mokesčio 
dydį už gautą žemę. Buvo pa
brėžta, kad žemės reformos ręi- 

šaukti savanorius. Mažasis Sei- j kalas yra ne tiekr ekonominis, 
irias veikė 3' mėnėsiuš. ■ k’fek socialiniš;'Valst. liauidinm-

St. Seimas svarstė ii Klaipė
dos krašto, kuris buvo Antantės 
valstybių žinioje, prijungimo rei
kalą prie Didž. Lietuvos. 1923. 
I. 15 d. sukilimu šis reikalas iš
sisprendė Lietuvos naudai.

V. Čepinskis iškėlė Seime sa
vo universiteto steigimo reikalą 
jau 1921 mt. švietimo ministras 
K. Jokantas pateikė svarstyti .. --------
universiteto statuto projektą.’ nytinės žemės turi būti joms 
Iškilo’ diskusijos dėl universiteto oaliktos. Griežtai tam priešinosi

• autonomijos, dėl “katalikų” fa- soc. liaudininkų atstovai. Bai- 
kulteto ir pan. “Seimas nesiskai- ] j.
to su tais piliečiais, kurie’ nėra | 
katalikai, laužo- jų sąžinės lais- ' 
vę.. • Juodasis Mykolas pasiro
dys ir čia galingesnis už Baltą
jį Mikolą” (V. Čepinskis). M. 
Slėžėvičiūs^p’arėm^Vrttopinskįr 
Pagaliau vyriausybė, nesulauk
dama universiteto statuto priė
mimo, 1922. II. 16 d. įsteigė Lie
tuvos Universitetą Kaune, su 
plačiomis autonomitos teisėmis. 
Turėjo ,veikti 9 fakulteti. Pir
muoju universiteto rektoriumi 
buvo patvirtintas chem. Jonas 
Šimkus.

ŽEMftS REFORMOS 
ĮSTATYMAS

Vienas iš reikšmingiausių 
Seimo darbų buvo žemės Re
formos Įstatymo 
Lietuvos valstiečiams 
darė apie 75'.f krašto 
priklausė tik apie 5C 
kita — caro valdžiai.
tams ir bajorams dvarinmkams. 
Iš visų valstiečių apie 30'. bu
vo bežemiai ir mažažemiai. Kai
miečių skurdas buvo ypatingai 
didelis, vertė emigruoti į kitus 
kraštus laimės ieškoti. Reikėjo 
užkirsti kelią bolševizmui, tesėti 
pažadus savanoriams. Daugiau
sia žemės reformos reikalą kėlė 
A. Rimka (VL) ir M. Krupavi
čius. Pastarasis buvo radikaliai 
šiuo reikalu nusistatęs.

Visos partijos savo programo
se pripažino žemės reformos rei
kalą, tik ėjo klausimas, kokie 
žemės norma turi būti nustaty-

I ta ir ar atlygintina buv. savinin
kams už nusavintą žemę. Dar

imtas Mažojo Seimo sudarymo 
■Įstatymas- Kiti Seimo atstovai 
turėjo vykti į kraštą, informuo
ti apie sunkią valstybės padėtį.

t 
f 1
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kų atstovai priešinosi, kad dva- $ 
nninkarns būtų atlyginta už nu- 
savintą žemę. “Jie pagrobė že- J 
mę iš valstiečių” (J. Kriščiū
nas). Įdomu, kad socialdemo
kratai reikalavo stambesnių dva- 
•ų neskaidyti, bet atiduoti vals
tybei ar savivaldybėms. Kun.
L K 'upavičius ir kiti KD blo- 

’*o af«tovai reikalavo, kad baž-

*

i
i

1980 m. gegužės 20 d. staiga mirė mūsų mylima žmo
na a.-a. Kotrina Kaivelienė, gyv. Michiana, Mieh. v 

'-Nuliūdę lieka: vyras Steponas Karvelis, dukterys — 
Jacqueline Įų vyru Clare Holzgrebe, Patricia su vyru Don
ald Męretdn, Mary Barbara su vyru Steven Toth ir anūkai; 
taip pat sesuo Marsha su vyru Frederick Batchelor ir brolis 
Willian Roinanenko s.u žmona Lucille.

Kūnas pasagotas Rees laidotuvių koplyčioje, Hobart, 
Ind. Lankymas ketvirtadienį nuo 2 vai. popiet ligi 9 v. vale.

LąrŽotūvės įvyks penktadienį, gegužės -23 d. Iš Rees 
laidotuvių /koplyčios kūnas bus išlydėtas 10:30 vai. ryto 
į Sąint JRrigęt katalikų bažnyčią Hobarle, kur 11 vai. bus 
atlaikytos šventos Mišios. Po Mišių velio'nė bus išlydėta 
į šy. Kazimiero Lietuvių kapines, Chicagoje.

Visi-a.a. Kotrinos Karvelienės giminės, draugai ir pa
žįstami < nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

’’MEMORIAL DAY” j

BUTKUS - VAŠAITIS
i Avft, Cicero, HL Tel: OLympic 2-1003

(Arch Support!) tr t. L 
>—4 ir S—ė. iejfodiamtta I—J.

2BM> Wm< 43rd St„ GIUeatK VL 
TeM.: PRliUrf G-SN4

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

-St Petersburg, Fla. 33710
‘ Tel. (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Lydimai — Pflna apdrewda 

ŽRMA KAINA 1

t

MOVING
. Apdrevrtss perkrsurt^»*«

U ĮvelHv 
ANTANAS VILIMAI

Tel. arba

st.

na ruošimas. 
. kurie su
gyventųjų, 

žemės, 
majoru-

i

~ Pirmadienį, gugužės 26-ąją,1980 m.-------------------

Lietuvių Tautinėse Kapinėse 
įvyks įspūdingos apeigos

Lygiai 11 valandą ryto nuo kapinių vartų prasidės eisena aplink kapi
nes iki paruoštos estrados. Eisenai ir programai dūdų orkestrą pa
ruošė ir vadovaus PETRAS ŽALŪBA. Don Varnas Post #986 vado
vybėje Julius Levanas ir Moterų Auxiliary Unit #986 vadovybėje Ma
dam Rita Radcliff dalyvaus eisenoje, pagerbs žuvusius karius. Solo 

' giedos dainininkas ALGIRDAS BRAZIS. Kapinių direktorius, Rev.
EUGENIJUS GERULIS sukalbęs?i avokąciją ir konvokaciją. Pagrin
dinę kalbą pasakys Rev. ANSAS .T RAKIS. Programa praves (M.C.) 
direktorius MOTIEJUS BATUTIS.

•DĖMESIO, NETURINTIEMS AUTOMOBILIŲ! LYGIAI 9 v. r. nuo 
Uni/ersąl Savingsand Loan Assn, (18th Št. ir Halsted) išeis auto
busas (Valley Transit School Bus) ir sustos sekančiose vietose: prie 
Ridiko koplyčios, esančios 3354 S. Halsted St, Darius-Girėnas Hali 
(4416 S. Western Ąve); ir prie Marquette Hall (69th ir Western Ave.). 
Atgal i Čikagą nuo,kapinių vartų išeis 5 valandą popiet Kaina į abi pu
sės $3.00. Būkite laiku nurodyto se vietose.

Visas lietuvius kviečia dalyvauti ruošiamose apeigose
LIETUVIU TAUTINIŲ KAPINIŲ VADOVYBĖ

ra.o.ne visus dalyvius pavaikščioti po šias gražias kapines, pamatyti puikius paminklus ir pasirinkti vietą 
savam sklypui. Kapinių pareigūnė st te ks Jinns pageidaujamų informacijų.

irnUAVIAN NATIONAL CEMETERY. 8201 So. Kean Ave.. Justice, 111, 60458. Tel. (312) 458-0638.

>

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubKc 7-1213
2814 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL YArde 7-1S11

RADIJO IIIMOI VALANDOS 

Ii WOPA.

Llotwip kalba: kasdien nuo pir- 
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vai vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 3:30 iki 9:30

Aldona Dovio* 

Tote*j MMatk 44411 

7IW So. MAPLEWOOD AVE, 
CHICAGO, ILL *

Progrimef

_KAZ* BRAZDtlONYTt

Kasdien nuo pirmadienio iki penk- 
_ tadienia 8:30 vaL vakaro.

Vboo laido, ii W0PA ftottes. 
ban£i 1460 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vaL p.p.
Ii WTIS stebės 1110—AM banga.

Chicago, Mnots 60621 
Telef. 778-5374

‘5 — Naujienos, Chicago,.^ įli,-Thursday, Mav L_’.



VIEŠNIA IŠ KANADOS’

Gaila, kad nebuvo progos il
giau su ponia Yokubynienė pa

Buvo staigmena, kai ponia nienė su kita bendradarbe maši- 
Sofija Adomaitienė paskambi- na vyko į Detroitą laikraščio rei- 
no, kad ponia M. Yokubynienė kalais ir žuvi auto su, traukiniu 
iš Toronto, Kanados vieši Chi- susidūrime.
cagoje ir pakvietė atvykti pie
tums.

Prieš antrą:j karą ir anksčiau, sikalbėti. nes viešnia kitą rytą 
mūsų pažintis .......................* ~ “ — — -
nais, Indreliais 
prasidėjo SLA 
rui pasibaigus, 
vimuose. Savo laiku p. Yokuby-^ lė gyvenai i Los Angeles. Ponios 
nienė ir p. O. Indrelienė Nau-, Yokubynienės vyras mirė prieš 
jienose bendradarbiavo, kai Ma-. 8-rius metus. Paklausta: kaip 
ry te Jurgelionienė redagavo ; gyvena skulptorius Jokūbas Da- 
“Moterų Skyrių” Naujienose, ’ gys? Ji sako: Gerai pažįstu. Man 
Nora Gugienė taip pat kurį lai- A‘ ’ ‘
ką redagavo minėtąjį skyrių. 
Tais laikais su kanadiškiais ry
šiai buvo glaudūs kas lietė vi
suomeninį gyvenimą. A. a. No- 
vogrodskas taip pat buvo Nau
jienų bendradarbis.

Marytės Jurgelionienės dėka, « 
kuri tada ėjo “Naujienų” admi- mą:a viešnia po tiekos laiko su- 
nistratorės pareigas, iškilo mo-, sitikti ir nors trumpai pasikalbė- 
terų gražus būrys to laiko veik- . ti. Ta proga viešnia aplankė ir 
loję. Jurgelionienė sugebėjo ir1 parodą Čiurlionio Galerijoje, kur 
šiaip pritraukti daug bendradar- dabar vyksta bendroji lietuvių 
bių. Ištiko katastrofa. Jurgelio- dailės paroda.

su pp- Yokuby-( turėjo išvykti į Kanadą. Ji Chi- 
ir Novogrodsku cagoje buvo sustojusi aplankyti 
seimuose, o ka- savo giminių pp. Skėrių. Jf sa- 
ALTos suvažia- ( kė, kad daug torontiškių išsikė-

širdingu! dėkoju gydyto-'.' 
/ir. A Mamnnni ir Hr '/ !

patinka jo knygos — lyrika ir 
šiaip gyvenimo nuotrupų gaba
liukai savo paprastumu, be lite
ratūrinių puošmenų, nepreten
duoja profesionalų rašytojų sta
žui, “Dagys klajoja ir dejuoja”, 
jo vėlesnioji knyga.

Buvo labai malonu su gerbia-

.V. š.

I Į t 'Pirmoji diena skiriama pramo- pinigus dėl gardaus valgio šauks 
giniams reikalams. Atvykę’-su
siras nakvynes, pasimaudys Mi? patriotus. Lai jie žino, kad žari- 
chigano ežere, o vakare ivyks jas žarstant svetimomis’ ranko- 
Union Pier Lietuvių salėje links I mis niekas patriotu netapo. Vie- 
mas vakaras- čia bus patiekta nas toks “patriotas”, buvęs Vlį- 
vakarienė, veiks bufetas, loteri-j ko nariu, net paskaitą Vilniuje 
ja gros šaunus,Markausko orkes. skaitė, šiandien man gera diena:

to ir vaizduojančius didelius

jams dr. A. Maciūnui ir dr. Z.! 
Danilevičiui už rūpestingą me- 
d cini.šką pagalbą. Taip pat <lė- 
kdju inž. D. Adomaičiui, po
nioms: Emilijai Kolbienei, dail. 
Barborai Morkūnienei, kol, Ve
rai švabienei, Sofijai Butkienei, 
seselei Mercedes, Juozui Mačėr 
nui ir visiems kitiems už visoke
riopą pagalbą maistu, priežiūra, 
už gėles ir slaugymą mano sun- 
ik’ęje -plaučių uždegimo ligoje; 
Seselėms kazimierietėms ypa
tinga padėka. Be jūsų pagalbos 

| gal jau būčiau aname pasaulyje;
Amžinai būsiu Jums dėkingas: 

Mikas Šileikis -

STEIGIAMOJO SEIMO

REAL ESTATE
Nemei, Žemo — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

_ Namai, Žami — Pardavime! 
REAL ESTATE FOR SALE

tras. j
! Sekanti diena skiriama ofieia-į 
liai Jūres Dienos daliai. Iš rytoj 
ponų Keraičių Gintaras vasar
vietėje, bus vėliavų pakėlimas 
ir po to čia pat Šaulių Sąjungos 
Tremtyje kapelionas kun. J. Bo-j 
revičius atlaikys pamaldas. Pcį j 
pamaldų bus nuleistas ’ vainikas! 
j ežero bangas, tuo pagerbianti 
žuvusius už Lietuvos, laisvę.!

j Union Piere bus iškabinti du-( 
i trys plakatai, kurie jums suteiksi

gavau atsakymą ir padėką iš se
nato už savo laišką dėl Lietuvos 
laisvės ir jos gyventojų perse
kiojimo. Dabar rašysiu savo kon 
gresmanui, tik laukiu šviesesnės 
dienos”- Dėkui už laišką ir už > 
auką. ‘

— Dail. P'ovho itauno pamin-

SUKAKTIS
(Akelta iš penkto puslapio) 

gėsi aprūpinti bažnyčias be| 
įvairias jų organizacijas žeme- 
sudaryti atskirą bažnytinį fon-į 
dą. M- Krupavičius, atsakyda
mas M. Sleževičiui, pabrėžė; 
kad atsakomybė už visus LSD 
pusės* fiaroipųsį ėjimus išardyti 
bėndrą'darbą’turi kristi tik ant

j klo pašventinimą'atliks kuii.^Po- 
vilas Dilys, gėgužėfe 26 .d, 1 -vai. 
popiet Lietuvių .Tautinėse kapi
nėse. • ’’ - ' ’ . .

— Stase Balciūniėn’e iš feetli'a- 
ny Beach, 'belawafe,1 Žienią5'pta- 

jimasJr.-nriišųki^^^ipčia tris ' savomis mašinomis. Būtų gerąjį leidusi Juno-Beach;.JElą^grįžo i 
šaulius šū’kudfKKS vėliaira. \ [ kad šauliai galėtų paimti ir tuos; j namus. «

Yra numatomi suren^tj^kil-' kurie neturi mašinų Visi kuo-į _ Mar/<į ir Uudas Stašajčiai 
mes prie Romo Kalantos patnink pos nariai yra prašomi parinkti; G paiy
lo. Jos būtų tikę surengti gėgu-, fantų busimai loterijai. Fantus!i .. _ . - -.............
žės menesį, kada jis atidavė sa- prašome įteikti,sesei,R. į^otožie-j 
vo gyvybę už Lietuvos laisvę, nei. Šiame mūsų parengime jauI 
bet kadangi dar yra ruošiami _ !
prie paminklo kai kurie patvar- J Rinktinės šauliai iriGen. T. Dau; 
kymai, tai data bus paskelbta; kanto jūrų šauliai- Jeigu ^sąly-j 
vėliau- : g°s le’s> maloniai yra kviec&miį

Pasiruoškime visi dalyvauti m kitų vietovių broliai ir- sesės;
Klaipėda Jūrų Šaulių rengiamo-, šauliai ir visa lietuviškoji visuo-j 
je gegužinėje. Ji įvyks birželio mene, 
mėn. 22 d. ponų Grinių ūkyje, ’ 
prie Lemonto. Aš manau, kad 
daugelis kelią žino, o jei kam 1/80. Ten irgi buvo minėta, 
dar nežmoma, tai atsiras vadO" ^gpįūčio mėn. 9<10
vų, kurie nuves į vietą. Geguži- dįęnomis Clevėlande ivyks iLS-l 
— A.__ 19 — trir+lli------- -------■- . _ . .. _ L ‘

‘’° M-'kZ3 
Chicagos vyks autobusai. Cle-

JŪRŲ ŠAULIU KUOPA KLAIPĖDA -
Gegužės mėn. 12 d. 7 v. v. čia dieną Brighton Parke irgi visas reikalingas informacijas. 

Latožų bute įvyko Cicero Jūrų ( yra rengiamas šių dienų minė- j i Union Pjer vykstame nuo-; 
šaulių Klaipėda valdybos posė
dis. šiame posėdyje dalyvavo 
10 narių.

Posėdį atidarė kuopos pirmi
ninkas K. Milkovaitis ir patiekė 
svarstyti bei aptarti eilę klausi- 
mų. Sesė A. Kašiubienė perskai
tė praeito posėdžio protokolą 
Tiek patiektoji darbotvarkė, tiek 
ir perskaitytas protokolas jokių 

’ klausimų nesukėlė ir buvo pri
imti.

Pirmiausia buvo paliesta pir
moji artimiausiu laiku įvyk
sianti šventė, — Kapinių Diena. 
Priminta visiems Klaipėda Jūrų 
šauliams, kad gegužės mėn. 26 
d. 10 vai. su žieminėmis uni
formomis rinktųsi į šv. Kazi
miero Lietuvių kapinėse, prie 
kapų steigėjo paminklo, nes ten 
bus laikomos iškilmingos pamal
dos už mirusius. Po pamaldų 
kuopos šauliai aplankys miru
siųjų šaulių kapus. I Kapinių 
Dienos iškilmingas pamaldas 
kviečiami ir uniformų neturin
tieji šauliai.

Sekantis renginys bus Baisių
jų Birželio dienų minėjimas .ku
ris įvyks birželio 15 čL Cicero 
apylinkėje. Rengia ALTas ir 
mūsų kuopos šauliai dalyvauja 
su dviem vėliavomis.

quette Parke. Frank Dailidonas'

Z-/ J i 4- s/J ; ALL! Hinsdėl sutiko dalyvauti’ Vytauto Didz.j

Aš manau, kad visi mūšžrkūo-. 
pos nariai buvo gavę-, žiniarašti

dar nežinoma, tai atsiras vado
vų, kurie nuves į vietą. Geguži- _
nė prasidės 12 vai. Veiks virtu- ST Kultūririi<l Savaitgalis.; >fš 
vė, bufetas ir loterija. Visi kuo- ’ < 
pos nariai yra prašomi ką nors vejandiškiai galvoja

vykusius apgyvendinti privačiai

Tą pa-

___ Marcjuette bPjrkp; 
pakeitė buto adresą.. Poiįtio Ą.į, 
Darasky iš wiiwBiftnm'Wis., ąp-j

paaukoti ir fantus įteikti sesei
R. Lotužienei. Maloniai kviečia- pas saujįus? įacj nereikėtų• rū-į • 
me į šia gegužinę apsilankyti Vy pįn^s įr mokėti už nakvynę: Jie į 

kruopščiai ir gražiai rengiąsi-

.s , i

nas Isengvi^ą^’^iš Ga^e 9-.^arkp; 
jau yra savo Vasarvietėse,.Union

I Pier, MichS į Jam’ -galima rašyti:( 
' Mr- J. S Leptinas,’• •R’

352,. Unipn PieK Mi 49129. jį 
’ ’: '' ' ■!

— Izabelės Motekaitienės dai-! 
navimo ' studijos: mokinių kori-j 
certe gegužės &5' :'šekttiadiėni,‘, 
3 vai. po piėt Jaimimo • ęęhtre

. .. > • dainuos solo, Sduetai) feįkyint'e-
- ''x:x-Uas- Duetais dainuos: Aušra Ba

ronaitytė ir Ona Požamiukaitė, į 
Dalia. Polikaitytė ir Arūnas Po-1

tauto Didž. Rinktinę, Gen: T. j
Daukanto kuopos seses ir bro-. sve£jus priimti. Kelionė autobu 
liūs. Pasižymėkite savo kalen-. su kamuos maždaug 30-32s- doL 

j asmeniui; Prašome Klaipėda jū- 
jrų šaulius jau dabar registru©-, 
tis. Registruokitės pas kuopos 
vicepirmininkus: Juozą Mikulį 
ir Augustiną Ašoklį.

Ap. Skopas

doriuose, kad ši diena skiriama 
mūsų kuopos gegužinei.

Šiais metais mūsų kuopa renį 
gia Jūros Dieną. Kaip visada; 
ji ivyks Union Pier, Michigan, 
š. m. liepos mėn. 19-20 dienomis.

Everyone has chain fever and we’ve 
got the selection and prices to prove it 

All styles...all widths and 
lengths... all great value and all

in 14k gold
40% off

14k Gold Charms - 30% off

14k Gold Earings — 30% off
14k & 18k Religious Medals — 30% off

Supply, Inc.
it". ? *

— Ponia J. Linkus iš Edwards
burg, Mich., apsigyveno Ook 

> Lawn apylinkėje. Keisdama ad
resą ir atsiųsdama prenumera
tą, ji parėmė Naujienų leidimą 
$15 auka. Dėkui.

— Skaitytojas A. J. iš Pensil
vanijos atrašė tokį laišką: "Siun 
čiu $10 dėl Naujienų, kad jos 
kaip nors išsilaikytų, bent kol aš 
galiu skaityti. Mano akys pradė
jo silpnėti. Savo raštais muškit 
tą okupantą rusą ir jo tamai- 
čius — bendradarbiautojus ir til- 
tininkus, dirbančius už svetimus

A AAV, ,

Leonandas Garlauskas,-- 'Audrė- 
Budrytė ir Alvyde Eitutytė, į 
Saulė ' Brėkauskaitė ir Jonas , 4 i ’ ’ t * * 'Gražys, Aleksandra Gražytė r iri 
Jonas, Gražys. Kvintete dainuo-: 

■ ja- Aušraj Baronaitytė, Audrėj 
Budrytė, Alvyde Eitutytė, Dą-' 
lia Polikaitytė ir Ona Požamiu- 
kaitė, Visuomenė kviečiama da.-. 
lyvaųti, bilietai prie įėjimo. 
Mokinių tėvai kviečia po kgn-.: 
certo visus.vaišėms, vyr. šeimi- 

; ninkė yra Kazimiera Požamiu- 
kienė.

— Pobūvis - vakarienė LKDS 
konferencijos atstovams ir sve
čiams prasidės gegužės 24 d. 
8 vai. .vakare Marquette Parko 
parapijos; salėje. Prašome iš 
anksto registruotis, skambinant 
telefonu 523-8330 ar WA 5-1961 
Vakarienė — auka $10. .

— Amnesty International ant
radienį pakaltino Zairės valdžią, 
kad šimtai politinių kalinių žu
vo badu džiunglių koncentraci
jos stovyklose, arba buvo nukan
kinti bei sušaudyti. >

SIUNTINIAI J LIETUVA
MARU A NOREIKIENf

2608 WM 69th St, Chicago, m. 60623 • Tri. WA 6-1787
Diddle paitrlnklmaf geros rtšfeo Įvairių prektjj.

MAISTAS H EUROPOS BANDtLIŲ

■ ■■V-

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

1501 W. 69th St, Chicago, HL 60629. — Td. WA 6-2737

namsPASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS T 
IR ŽEM US NUOSIMČL4IS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL Virginia 7'774}

3G4 ’.II

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

p* r

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir Įrengimais Marquette Parko

bfenŪrą 'darbą-’turi kristi tik ant ] rajone. Labai geras biznis, lengvos 
jų pačių. - .1922. II. ’8 Seimai pirkimz) s^05’ '
patvirtino naują ministru kabi- j * 2 BUTU prie 68-tos ir

netą su inz. E. Galvanausku j šeimoms.
priešakyje. Daugumas‘jo kabi; MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
neto narių buvo nepartiniai; už Parkelis metų.. Reikia skubiai par- 
naująjį kabinetą balsavp^’iKEj 
bloko nariai, prieš balsąvo' 
atstovai.’

LIETUVOS VALSTYBĖS 
KONSTITUCIJA*

■

1922. II. 24 d: St. Seimas pra-
$dėjo svarstyti Lietu voš r-Vjalsty-

I
23

; i

jis svarbiausia ir buvo pašauk
tas. Projektas buvo paruoštas 
14 žmonių komisijos. Referavo 
teis- Ant. Tumėnas (KD). Buvo 

t

apsistota ties Prancūzijos par
lamentarine sistema. Projektas 
buvo priimtas kovo 2 d. Paskiau 
buvo skaitomas kiekvienas konsj; 
titucijos paragrafas papunkčiui., 

į Ginčytasi dėl ■ cenzūros, rpjrties 
bausmės,,dėl prezidente institu
cijos, dėl kariuomenės organiza
vimo milicijos pagrindai!^' dėl 
privalom o. tikybos: dėstymo ‘ mo
kyklose. jr? ■■ Kairiosios, grupės
buvo priešingos:; Po labai Ug&i 
užsitęsusių ’ d&ki^sijūl: ipągalįahi 

.konstitucija buvo priimta 1922
m. rugpjūčio 1 d. KD blokp^yie-

■ no nepartinio ir daugumos žydų
frakcijos balsais. Susilaikė'-SD! 
ir SLD atstovai. Lenkai ir. vo-j 
kiečiai balsavime, nedalyvavo,

Priimtoji 1922 mt. konstituci
ja buvo viena iš moderniausių, 
pažangiausių ir demokratiškiau
sių konstitucijų. “Ši konstituci
ja stipriai išreiškė parlamentari 
nę sistemą prancūzų pavyzdžiu 
“ir” yra vieningas, logiškas vie
netas — vienos kūrybinės min-
tiesisdės tymas” (prof. M. Ro- 
meris). — VLIKas savo 1945 
VII. 3d-, nutarimu pripažino, 
kad, atstatant Lietuvos nepri
klausomybę, rėkia vadovautis 
šia teisėtai nepakeista konstitu
cija.

(Bus daugiau)

BALTRUKONIO PAMOKYMAI

—- Įsakymas nekalbėti netie 
sos netikslus čia žemėje. Dažna’ 
reikia .meluoti. Kai turtingas 
stengias vargšą apvdgH, jis turi 
meluoti nieko gera neturintis 
Kai valdžia gobši vogti, nesakyk 
jai visko': atims paskutinį Švar
ką. Jei silpnas, nesakyk galin 
gam teisybės: prarys su skudu
rais, Jei gudrus nori tave kvai
lą, atlankyti, pranešk, kad ne
būsi namie: atėjęs apgaus. Jei 
darbdavys duoda perdaug dar
bo, meluok kiek tik gali. Kitaip 
besistengdamas išeikvosi pei 
anksti jėgas. Gydytojui nepasi
sakyk savo ekonominės padė 
ties, jei kiek skatikų turi, nes 
paskutinius atims. Advokatu 
meluok kiek galėdamas: pasa
kęs teisybę, duosi progos jam 
užvilkinti bylą ir iščiulpti dau
giau pinigų. Dvasininkui nesa
kyk teisybės apie turtą, nes Die 
vo vardu kaip magnetu ištuštins 
kišene*. Tiest Turi -rungtyniauti

duoti. Neaukšta kaina.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street

TeL<436-7878 arba 839-5568

Es***to4 U.S.A, faiTm
We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, ’ 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti ji mūsąi įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį;’

VitŠ 500-tai namų pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600 
independently owned and operated

HELP WANTED — MA! E-FF.MALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkiy

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

____ Hospitalization -insurance^—----
PARKWAY RESTAURANT 

3035 Belvidere Waukegan, 111. 
336-0222 -?•

COUPLE

H?lp exchange for small furnished 
country cottage. 8 hours Saturday 
for male. 16 hours Wednesday and 

Thursday for female. 
Call in English between
7-9 P.M 985-9112

PERSONAL 
Asmeny laiko

MIDDLE AGE, intelligent, se
cure Ukrainian man seeks good 
Crristian woman, age 45-60, for 
Tiendship and marriage. 
Jose photo, if possible, 
phone number. Write: 

Box 241 
c/o Naujienos 
1739 S. Halsted St. 
Chicago, Ill. 60608

En- 
and

• Optimistas yra asmuo, ku
ns vykdamas, meškerioti pasi
ima keptuvę.

tu melu. Tiesos arkliuku jodinė- 
iamas, žmogus nujdja į peklą. 
Bent čia žemėje esančią. O ji di
lelė, sunkiai išbrendama, su 
gausybe raguotų velnių.

Kazimieras Baltrukonis, 
.Vienybės 9 nr.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago; miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS >■.

4514 S. Talman Ava. 
Tel. 927-3559

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

Kreiptis: S
A. L A .U R A I T I S 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION.
7152 So. Kedzie Avenue > •. 

Tel. 776-8505

A. TVERAS
Laikrodžiai ir brangenybės 

Pardavimas Ir Taisymas J 
264$ West 89th Street 
Tek REpublic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą j 
ir kitus kraštus j

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. H 
Chicago, 11L 60632. Tel. YA 7-5980

Notary Public 
INCOME-TAX SERVICE 

4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208*4 W. 95th St 
Evarg. Park, III. 
60642, - 424*8654

State "arm Fire 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. ČEP1NAS ė

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

9 vaL ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarime.

TeL 776-5162 arba 776-5163
2649 We*t 63rd Street

Chicago, UI- 60629

— Horoscopes or Astrologies 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces* 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St, Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 or 
925-8392. Professional Member 
kmericau Federation of Astro- 

jdgers. (Pr.)

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS




