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PREZIDENTAS PATVIRTINO LĖKTUVU
PARDAVIMĄ SAUDI ARABIJAI

KONGRESUI NESIPRIEŠINANT, BUS PARDUODAMA
; . PENKIOLIKA MODERNIŲ LĖKTUVŲ

•WASHINGTON, D C. — Ei
nąs Baltųjų Rūmų spaudos sek
retoriaus pareigas L. Sp?akes 
pranešė, kad prezidentas Ronald 
Reaganaš leido parduoti pen
kiolika moderniausių karo lėktu
vų Saudi Arabijai. Tačiau par
davimą turi patvirtinti balsų 
dauguma Senatas ir Atstovų Rū
mai, 30 dienų laikotarpyje nuo 
gauto oficialaus pranešimo'.

Minimi lėktuvai turi moder
nią sekimo sistemą, ginkluoji 
moderniais ginklais ir į orą šau
domais sviediniais apsaugai nuo 
priešo lėktuvų. Jie aprūpinti di
deliais benzinui tankais it gali
mi ore papildyti. Prezidentas 
Reaganaš tiki, kad lėktuvai su
stiprins Persų Įlankos gynybą

SAUDI ARABIJA MAŽINA 
NAFTOS KAINĄ

Petroleum Intelligence laik
raštis praneša, kad Saudi Ara
bija sumažina naftos kainą 
dviem doleriais už 42 galonų 
statinaitę. Manoma, kad visos 
naftą eksportuojančio's valsty
bės (OPEC) paseks tuo pavyz- Į 
džiu. Kilus karui tarp Irano ir 
Irako, daugumoje už statinaitę 
naftos buvo mokama $38. Dabar

! Irakas moka Saudi Arabijai 
$34 už statinaitę.

Saudi Arabija pagamina 10.4' 
milijono statinaičių kiekvieną 
dieną. JAV iš Saudi Arabijos 
importuoja 24% viso naftos im-

i porto.1 Naftos ministeris šeichas 
ir apsaugos ^Amerikos interesus i Ahmed Žaki Yamani pareiškė 
Šioje srityje/Lėktuvų pardavi-Į NBCTV “Susitikimu su 
irias viešai buyft studijuojamas spauda” programoje, kad Saudi 
ilgai ir. santykiams su Izraeliur 

r nepakenks, j ’ ; ‘ ' f

Neidentifikuoti Kongreso šal
tiniai tvirtina, kad Atstovų Rū
muose opozicija pardavimui tu
ri daugumą. „Taip pat Senate 
opozicija turi ■ dauguntąy. Opozi
cijai vadovauja šeriatoriūs Ed
ward -M. :Kėnnedy--‘'(DV^įhss.) . 
Jis pareiškė, kad lekfwaB'su- 
keltų situaciją ■ Izra^jfe, Mes 
Saudi Arabijai ir risfenis ara
bams bū tų žinofpoš kariiibme- 
nės bazės, jų judėjimas- ir 'ki.fi 
dalykai. Jie yra puolamasis 
ginklas'ir sudarytų pavojų išti
kimiausiam Amerikos sąjungi
ninkui Viduriniuose Rytuose.?'

Senato užsienio reikalų komi-

Arabija lauks, kol OPEL vals
tybės sumažins kainą, pati ne
mažindama produkcijos, nė kai
nos. Savo’klientams Saudi Ara
bija parduoda naftą po 32 dole
rius už.stątinaitę. ..

I Prez. Reaganaš jau gerokai sustiprėjo ir telefonuoja Kon 
•greso atstovams, kad jam padėtų -praviru reikalingu: 

Įstatymus. Jis paskelbė, kad Saudi Arabijai parduos 
reikalingus ginklus.

— Kopėjoje;’.'prie demarką'ciP 
jos ' linijos įvj’ko't^iisišaldymas 
tarp , Piet^> iri šiauri^, Korėjos 
patrmiū’tiipįįdentą zs'Siėlė pa
bėgėlis’ iš. ?Korėj.os,' ką^uoni e- 
nės puskarįhink'išį.Jąm "Bėgant 
Į pietus, koto unistac^t-i darė tig- 
ni, į kurią atsakė pietiečiai. B*

f ANNAPOLIS, Md. — Graikų 
kilmės politikas Spiro T. Agnew 

nį, į kurią ątsakė pietiečiai. Bėg- labai džiaugėsi, kai tapo išrink- 
lys paspruko nesužeistas.'Jis pa-’ tas Maryland© gubernatoriaus 
šakojo, . kad,'šiaurės Korėja su- pareigoms. Dar didesnį džiaugs- 
s t ipripo kariniiiš>pasirengimus.

ŽEMĖS ORBITOJE JIE STATYS k

BESISUKALIOJANČIĄ STOTI f
KOSMONAUTAS GERMANAS T1TOV AIŠKINO RUSAMS

IR UŽSIENIEČIAMS SOVIETU VALDŽIOS PLANUS

PRANCŪZUOS PREZI
DENTO RINKIMAI

PARYŽIUS. .— Prancūzijos 
prezidento rinkimai prasidės šį 
sekmadienį, bet galutiniai rin
kimai bus gegužės 10 dieną. 
Sekmadienį rungsis keturi kan
didatai. LeFigaro laikraštis juos 
taip aptaria:

~ Dabartinis prezidentas Gis- 
card d’Estaing — jo populiaru
mas smarkiai mažėja. Pranta 
savaitę jis būtų gavęs 35% bal
sų, o šią savaitę — tik 27.5%;
- Už socialistų partijos kandi

datą Mitterrand balsuotų 22%;
~ Už gaųlistų partijos kandi

datą Chirac balsuo'tų 19,5%, 
bet jo palaikytojų skaičius 
smarkiai didėja;

~ Komunistų partijos vadas 
praeitą savaitgalį būtų gavęs 
18.5% balsų.

Manoma, kad prezidentas Gis- 
card gegužės 10 d. turės rung
tis su Chirac. Jis mano, kad rin
kimus laiipės, nes iuž jį balsuos 
socialistai ir komunistai. Pran
cūzijos prezhlentai renkami sep 
tyneriems metams.

L VOKtĖčlAI UŽDRAUS- 
HITLERIO “MŲ1N KAMPF”

BONA, Vokietija. — Paskuti
nę savaitę V. Vokietijos neona- 
ciai ir teroristai komunistai pą, 
darė daug žalos vokiečiams? 
tuojau po karo nacių pbttija 
buvo- uždrausta.?i Didoka/, dalis, 
nusikaltusių nacių’ pateko į ka
lėjimus, o partijos veikimas bu
vo sustabdytas.

Po kurio laiko vokiečiai leido 
Vak. Vokietijoje spausdinti ir 
skaityti Hitlerio “Mein Kampf”, 
kad žmonės galėtų žinoti, kokių 
iliuzijų vg^ąmaS;Hitleris pada
rė tiek žalušricraštui ir gyven- 
tojams. ’ ■ i ' ■

Pastaruoju ląiku V. Vokieti
joje neonaciai tiek’ sustiprėjo, 
kad jau drįsta atviraj..reikštis, 
kelti nerimą'ir'net pradėjo var
toti naikinimo priemenes prieš 
nusistovėjusią tvarką ir įstaty
mų prižiūrėtojus. Teisingumo 
ministeris Juergen Schmude jau 
paruošė Įstatymo projektą, kuris 
Įsakys suvaržyti neonącių veik
lą Vakarų Vokietijoje ir už
draus spausdinti ir platinti 
“Mein Kampf’ ir kitokią propa- 
gadinę nacių literatūrą.

— Buvęs prezidentas Richard 
M. Nixonas su žmona Patricija 
praleido dviejų dienų atostogas 
VVilliamsburgo mieste, Virginia 
valstijoje, kur vyko istorinės 
nepriklaūsomyliės kovos.

— New Yorke pravestas ap
klausinėjimas parodė, kad kata- ; 
likų jaunimas vis mažiau tebe
tiki popiežiaus neklaidingumu ir i 
ir vis mažiau laikosi patvarky
mu lytiniams santykiams suval
dyti. n

— Chicagos policija ieško po
licininko, kuris buvo pristatytas 
saugoti viešųjų mokyklų super- 
intendentę Ruth Love. Manoma, 
kad jis prisegė slaptus sekimo 
įrengimus švietimo tarybos 
ofisuose ir jos automobilyje.

_Trečiadienį aukso uncija 
^pąkiltf iki -?490..

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
Sąjungos užsienio ministerija 
sukvietė radijo ir spaudos re
porterius į konferenciją apie 
Sovietų valdžios planus erdvėje. 
Kosmonautas Germanas Tito 
vas papasakojo susirinkusiems 
apie Sovietų planus pastatyti ! 
didelę stotį žemės o'rbiloje, kad 
galėtų studijuoti erdvę.

Germanas Titovas buvo ant
ras Sovietų kosmonautas, kuris 
buvo pakilęs į erdvę ir turėjo 
skrieti naujose sąlygose. Jis pa
pasakojo sukviestiesiems apie 
Amerikos astronautų pasiektus 
laimėjimus, apsisukimą 36 kar
tus aplink Žemę ir nusileidimą 
Edwards aerodrome. Jis papa
sakojo', kad iškilę į 172 mylių , 
aukštumą, astronautai sėkmin- ( 
gai atliko Įvairius bandymus ir 
po 54 valandų laimingai nusi
leido nurodytoje aerodromo’ ta-- 
ko vietoje. *

‘Baigtis kdsmonkutiū’ Titovir 
aiškinti Sovietų erdvės tyrinę 
jimo pranešimą apie planuoja 
ritą erdvėje statyti stotį, -vienas 
klausytojas pirmiausia pakiau- 
Ą^kadą /Sovietų erdvės, tyrinė- 
fpjaj-'įpčad’ės statyti savus ert’I 
tėtaivi-us. Visi suprato,., kad r u 
sąi norėjo patirti, kada. Soviet. 
VaMžS ir inžinieriai pradės sta 
fyi^Okius ar panašius erdvėlai- 
vįųžįK koki ūs pas ta tė a nierik k -

J.
nemanau, draugai, kad 

erdvĮĖlaivis būtu paskutinis ii 
geriatislaš žodis erdvės tyrinėji 
ęfo srityje, — apgalvotai atšak, 
kosmonautas Titov, bet čia pa! 
pabrėžė, kad tuo tarpu SJvieti 
erdvės s tyrinėtojai dar nesiren
gia x statyti tokio erdvėlaivio 
‘‘Nemanau, kad erdvėlaiviu sta 
ty.ha būtų pradėta numatomoje 
ateityje”.

Kosmonautas Titov pasakė, 
kad rusai planuoja pastatyti erd 
vėje stotį Nr. 7. Dabartinė orbi
tos stotis jau išbuvo erdvėje 3 
metus. Vienas Sovietu kosmo
nautas joje jau išbuvo 175 die 
nas. Sovietu vadovybė mano, 
kad turi būti iškelta nauja sto 
lis, kurioje kosmonautai galės

— Darbo departamentas pa
traukė teisman vežikų unijos 
pensijų fondo pareigūnus. Nu
statyta, kad šio fondo pinigai 
buvo vartojami kitiems tiks
lams. Buvo padarytos kelios 
neatsakingos paskolos.

— -------------- \—
— 73 metų gtlžkelietis Stan

ley Piesecki patrauktas teisman 
už dviejų žmonių ii' savo 43 mė
tų amžiaus žmonos nušovimą.

— Prezidentas Pieaganas yra 
patenkintas nepartiniu biudžeto 
ir mokesčių mažinimo planu, 
kurį rems daugelis demokratų 
ir respublikonų.

— Beirute eina kruvinos ko
vos tarp Sirijos kariuomenės ir 
krikščionių milicijos.

sLbėti erdvę.
—- Mūsų planai kalba apie di

deles stotis erdvėje, — pareiškė 
kitas Sovietų technikas, — prie 
kurių galėtų prisijungti keli 
erdvėlaiviai. Tos stotvš galėtu 
visam laikui,, pasilikti erdvėje ir 
taptų tarpplanetinėmis stoti
mis, reikalui esant, būtų galima 
jas padidinti ar sumažinti.

- Sovietų Sąjunga ir JAV 
pasirinko skirtingus kelius erd
vėje, - toliau aiškino tas pats
echnikas, kurio-pavardė nepa

žymėta. JAV pasirinko pigų 
erdvės kelionių kelią, tuo tarpu 
Sovietų Sąjunga stengiasi pa
statyti stotis ilgiems tyrinėji
mams.

Sovietų Sąjunga kalba apie 
stotis erdvėje, bet iki šio meto 
neturi nė vienos pageidaujamos 
stoties. Rusai negali pastatyti 
tokio erdvėlaivio, kokį turi ame
rikiečiai, nes jie negali pasiga
minti tokio kuro, kuris pajėgti 
i erdvę iškelti didžiulius erdvė
laivius. JAV pasistatė ir išban
dė naujas mašinas ir galinges
nius degalus. Rusai naudoja 
tuos pačius, kuriuos naudojo 
(iagarinas prieš 20 metų. Jie ne
numato artimoje ateityje ja 
keisti.

AMERIKOJE SUKČIUS NEGALI 
’ BŪTI KRAŠTO PREZIDENTU 
#S^IRO AGNEW PAĖMĖ 200,000 DOLERIŲ KYŠIŲ, 

DABAR PRIVALO SUMOKĖTI $298,110
man buvo gubernatoriaus Ag
new patarėjais 1907 ir 1968 me
lais. Vienas sudarydavo kontrak- 
torių sąrašą, kurie, gavę vals
tijos užsakymus, pasižadėdavo 
sumokėti paskirtą, sumą už gail
ius užsakymus. Pats gubernato
rius retai tesikišdavo, su kon 
traktoriais nesusitikdavo ir ky
šių iš jų neėmė. Šie du vyrai 
susitikdavo' su kontrak toriais, 
gaudavo kyšį ir perduodavo gu
bernatoriui. Iš viso tais metais 
iŠ Baltimorės kontraktorių jie 
surinko gubernatoriui apie 200 
tūkst. dolerių. Wolf ir Hammer
man pasiimdavo savo dalį, bet 
šie pinigai buvo skirti gnber 
n a tori u i.

Prokuratūra sutiko netraukti 
teisman patarėjų, jeigu jie teis
me pasakys teismui teisybę. Jie 
viską išpasakojo ir nebuvo' nu
bausti. Spiro Agnew dabar bus 
priverstas sumokėti gautų kyšių 
sumą ir dar nuošimčius, susidė
jusius nuo jlOB? melų — iš viso 
$298,110.

mą sukėlė visiems Amerikos rr 
! Graikijos graikams žinia, kad

teto*. pirmininkas sen. Charles | —Hamburgo kalėjime po ilgo | Agnew buvo respublikonų pa-
H: Percy (R., III.) parišk®,* kad 
jis apie pardavimą yra gferai in
formuotas ii’ sudarys sąlygas 
palaikyti pardavimo patvirtini
mą apsaugojimui Vakarų gyny
bos interesų Peršu įlankos sri- 
tyse> Lėktuvai neišeis iš ameri
kiečių rankų, nes kartu su jais 
bus į Saudi Arabiją pasiųsti 
specialistai. Vienok Izraelyje 
pasireiškė lėktuvų pardavimui 
didelė opozicija.

Lėktuvų gamintojų atstovai 
pareiškė, kad daug tų lėktuvų 
užsakė NATO'valstybės, o Sau
di Arabijos užsakymas būtų iš
pildytas tik 1985 metais. Admi
nistracija neskuba oficialiai pra
nešti Kongresui. Nori pirma ras
ti pakankamą lepslątorių skai
čių, kurie balsuds už parda
vimą.

bado streiko' mirė teroristas Si-' rinktas viceprezidento parei- 
gurd Debus. Kiti badavę kaliniai goms ir buvo išrinktas.
streikus nutraukė. Visi kaliniai j 
yra garsių Andreas Baader ir ' 
I’lrike Meinhof teroristų organi-j 
zacijos nariai. Jo pasekėjai pra- Į 
eitą savaitgalį maištavo Įvairiuo
se Vokietijos miestuose.

Reikalai pasikeitė, kada pro- 
• kuratūra išaiškino, kad Spiro T. 
Agnew ėmė kyšius ne lik'guber- 
natoriaudamas, bet eidamas 
viceprezidnto pareigas. Buvo 
nustatyta, kad Baltimorės kon- 
traktoriai vežiojo kyšius į Wash— Gauta žinia, kad okupuo-' ...... . .

toje Lietuvoje kovo' 25 diena bu. I inSton?„ ,r
vo suimti Mečislovas Jurevičius J3UOS įlei'ė viceprez.i en ui. S- 
ir Vytautas Vaičiūnas, gyveną 
Kaune. Jie kaltinami pogrindi
nės spaudos platinimu.

— Boksininkas Joe Louis pa
laidotas Arlington kapinėse.

Helmut Schmidt

new taip gerai viską kontrolia
vo, kad kontraktoriai privalėjo 
šimtines vsžti į Washingtona.

Spiro T. Agnew vėliau priva
lėjo aiškintis teisme. Jam buvo 
sudalyta bylą. Jis išvengė kalė
jimo. atsistatydan^s iš vicepre
zidento pareigų, jis pardavė di
delius namus, sumokėjo dalį 
mokesčių ir bandė atgauti pra
rastas teises. Jis svajojo ir 
grįžti Į politiką.

Prašneko ge.husleji 
Agrtew draugai

Praeitą antradienį Spiro 
Agnew pasižadėjo teismui 
mokėti federalinei valdžiai
$298,110. T eisme nustatyta, 
kad Agnew, begubematdriauda- 
nns, pasiėmė tiktai $200,000 
kyšį, bet šiandien jis privalo su
mokėti $298,110. Kaip tokia su
ma atsirado, viskas paaiškėjo 
teisme. • — ------- _

Jvbome T. WofT pareiškė teis
mui, kad ji^fr /.- H. Llžmmer-

vėl

su- 
net

es
KALEN DORĖ LIS

Balandžio 23: Jurgis, Taut- 
gailė, Juragis.

Saulė teka 4:59, leidžiasi 0:40..
Oras debesuotas, lis.

Kancleris Helmut Sclflfriidt, 
pasitaręs su mfaisleriaiš, įsa
kė Teisingumd minisleriui 
paruošti įstatymo projektą, 

. .leidžiantį policijai suvaldyti 
neonadBfcs ir teroristus.

— Čikagoje pirmadienį iškil
mingai atidengtas modernus pa
minklas, dovanotas Ispanijos 
skulptoriaus J. Miro. Skulptūra 
vaizduoja moterį ir pastatyta Da
ley aikštėje, netoli kontroversi
nės Pikaso figūros — paminklo. 
Abu paminklai susilaukė skir
tingos miesto gyventojų reak
cijos.

—Wiesbadene, JAV karo avia
cijos bazėje, buvo rasta nespro
gusi bomba. Lapeliuose rašoma: 
“Mirtis hmevikieČiams. Tai bus 
kerštas -už draugą, kuris mirė 
ui musų idėjas’’. Debus kalėjo 
už b^rkd apiplėšimą.

Teng Hsiaoping įsakė visiems pramonės ir žemės ūkio darbi
ninkams žiūrėti, kad būtų daugiau, pagaminama ir kad 

prekės būtų geros kokybės.



KRYŽIUOČIU ORDINAS
PETRAS LELIS

ORDINĄ LIKVIDAVUS

EN0NUI DANILEVIČIUI mirus

liausią užuojautą

MIKAS ŠILEIKIS

or the woman
MIELAM

mirus

Veikliam Lietuvos laisves kovos
gynėjui, visuomenininkui

Dr. KAZYS ir DALIA BOBET IAI

Albertaš-F ridrichas 
buvo nesveikas ir

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

Takely*/ 
, stock 
inĄmenęa.

Join the Pa> roil Savin# ria*.

Laisvės Alėja Kaune

šas. Livonijos ordinas, įsisteigęs 
25 m. anksčiau, nebuvo pavojin
gas, bet kai tie ordinai 1237 m.

irgi
atspausdintas 1547

resas: SPEAK UP, Box 272, 
Station B, Toronto, Ont. Canada 
M5T 2W2.

jo žmonai Konstancijai ir sununis Antanui ir Leonui su 
šeimomis, reiškiame gilią užuojautą.

R. L. B-NĖS MARQUETTE PARKO 
APYLINKĖS NARIAI

Dr. Zenonui Danilevičiui 
mihiš, 

jo šeimą giliai užjaučia 
t ir kartu liūdi.

Atsiųsta paminėti
® SPEAK UP 4 numeris, 24 

pis., leidžia ii- redaguoja G. Ur
bonas. Tai prieškomunistinės 
veiklos ir informacijos laikraštis 
anglų kalba. Kas dejuoja dėl in
formacijos stokos, tas nematė ir 
nesidomi SPEAK UP. Kanados 
lietuviai parėmė tą laikraštį 
banketu. Amerikos lietuviai jį 
turėtų paremti prenumerato
mis. Metams kainuoja .$10. Ad-

• Muziejuje lankėsi vyras su 
žmona. V juras sustoja ties pa
veikslu, pavadintu “Pavasaris”. 
Paveikslas vaizdavo nuogą mo
terį, kurios kūną tedengė tik 
trys lapai. Staiga jo susimąsty
mą išblaškė aštrus žmonos bal
sas: “Ko čia dabar stovi? Gal 
rudens lauki?”

You can’t afford to be wrong; 
Because if vou're in charge of 
the family budget, you're 
making decisions about the 
future, too.

And that's where U.S.
Savings Bonds come in. Buy 
them through your bank, (>r 
encourage your husband to 
sign up for the Payroll Sav
ins® Plan where he works.

That way, while you're 
meeting the day-to-day ex
penses, you’ll still be building 
a more secure fcture for your 
family.

U.S. Savings Bonds. For . 
the woman who really knows 
a good bargain.
S,~ E .Sm S-M te
maturity of 5 yearn 4 1% ’he finrty*v'. • 
Iwr-’H ire rer>i.w*d if or de«u
UNm they on hr J •< -
tank. i* noC toatata W
i z^ra taXM, and Uderal tax may W 
deferred until r*r>7nptz!*i.

Nesusitaręs geruoju su Lenki
ja ir turėdamas Maskvos .pažadė
tą pagalbą, Albrėchtas pradėjo 
su ja kariauti, bet karą pralaimė
jo ir 1521 m. pasirašė sutartį, pa
gal kurią kryžiuočių ordinas 
buvo likviduotas, t. y., sekulia
rizuotas, o Prūsija tapo Albre
chto giminės paveldima kuni
gaikštystė —; Lenkijos vasalas. 
Tapęs Prūsijos kunigaikščiu, Al
brechtas priėmė ir įvedė į kraš
tą Liuterio tikėjimą ir vedė žmo
ną. Jis palaikė protestantizmo 
plitimą, įsteigė Karaliaučiuje 
universitetą ir davė lėšas spaus
dinti lietuviškas knygas Prūsi
joj. (Mažvydo Katekizma 
jo lėšomis

liros vokit
dokti ino

Po keletos nepavykusių žygių 
jaunas Derby grafas (Lankast-| 
o kun. John Gaunt sūnus, būsi- j 

masis karalius Henrikas IV), 
ėmėsi organizuoti naują ekspedi-j 
ciją į Lietuvą. Prieš tai jis bu- i 
vo pradėjęs organizuoti kryžiaus ( 
karą į Šventąją Žemę, bet Pran
cūzijos karalius nepraleido jo 
kariuomenės pet savo teritori
ją. Būdamas dar Prancūzijoj jis 
sužinojo, kad kryžiuočiu ordinas 
ruošia kryž aus karą prieš Lie
tuvą, tad pasiryžo prie jo prisi
dėti. Grįžęs į Londoną, pradėjo 
ruoštis — supirko , didelius kie
kius maisto, amunicijos, arklių, 
galviju ir viską pakrovę į dide
lius laivus, kartu su kariuomene 
išplaukė į Dancigą. Jis turėjo 
savo kariuomenėje 11 kunigaikš 
č:ų, 16 prakilniųjų, 300 lankinin
kų. daug raitininkų, tarnų ir pa
siuntinių.

Atvykęs į Dancigą, išsiuntė pa
siuntinius pas Didijį Magistrą į 
Marienburgą pranešti apie atvy
kimą. o pats, savo kariuomenės 
nriešakyje žygiavo į Karaliau
čių, kur prisijungė prie ordino

1290 metų kryžiuočių ir anglų 
karo žygį į Lietuvą aprašė vie 
nas jo dalyvis. (“Sarly british 
travellers and discovery”).

Ordino politiką rėmė popie
žiai ir šv. Romos imperijos im
peratoriai. o jų žygiuose į Lie 
tuvą dalyvaudavo žymiausioj 
Europos riteriai ir kunigaikščiai, 
kaip pav. Rudolfas Hapsburgas. 
vėliau tapęs šv. Romos imperi 
jos imperatorium (1273-91), An-

Krvžiuočiamš pavyko užimti 
’ik siaurą praėjimą ties Palan
ga. susisiekti su Livonijos ordi
nu.

“The Overhight Wondery 
for constipation. -

Are you uncomfortable with your laxative? Then meet 
the Ihtk white,pill they cftH "The Overnight Wonder? Just 
one pm at bedtime MJehj, surety stimulates your system’s 
Own natural rhythm. Overnight. So in the mothing, you’re 
oack op the bright side. Comfortably! ft*s 
a good Seeling.

What is “The Overnight Wonder”?
Ex-Lax* Fills. That’s right— pills from t 
Ex-Lax. Look for the white box.

(He only a* dfrr C trd "

Krtr auociu organizuojami ka- 
Hsk- ;‘re;zai” į stabmeldiškąją 
Lie ivą rasdavo gerą atgarsį 
V- karu Europoje. Kilmingieji 
nuotykių ieškotojai su savo ka
rais vykdavo į Prūsus padėti 

kryžiuočiam<. o kartu įsigyti sau 
urto ir garbės.

žmonai dr. Joanai, dukroms, sūnui ir giminėms reiškiu

glljo> kunigaikštis, vėliau kara
lius, Henrikas IV (1399-1413). 
Stipriai kryž uocių ordiną jo žy- 

iuo*e rėmė Čekijos karalius, ve 
iau imp., Karolis IV (1347-78) 

ir Vengrijos karalius, vėliau im- 
M*r.. Zigmantas Luksemburgie- 
is (1410 37).

Kad turėtų betarpį susisieki
mą su ank<č au įs kūrusiu Livo
nijoj vokiškuoju ordinu, kry 
’iuoeiai darė daug pastangų u 
'vgių užimti Žemaitiją bent ik- 
Dubv es. bet neturėjo pasiseki
mo, visur sutiko kietą žemaičių 
-‘asio^e^inima. Tie ordino puo
limai užsodino gynėjų kovos 
dvasią ir išmokė kariauti pagal 
priešo taktiką ir metodus. Gali
na s^kvti. kryžiuočių ordino žy
dai i Lietuvą paskatino ją ka 
Sškai sustiprėti ir išsiplėsti į ry- 
'us. užimant didelius Rusijos pio

Jo sūnus 
(1553-1618) 
neturėjo sūnaus įpėdinio, todėl 
karaliai St. Batoras ir -Zigmam j 
tas Vaza, paskyrė regentais Bran ] 

|-denburgo kurfiurstus, Jurgį Fri-J 
drichą, 1539-1603, Joachimą Fri
drichą. 1603-1609, Joną Zigman
tą 1609-1618. Pastarasis regen
tas buvo vedęs Alberto Fridri
cho dukterį Oną. kuri buvo tei
sėta įpėdinė, tai jos tėvui mirus, 
įpėdinystės te’se, Prūsija perė
jo Brandenburgo nuosavybėn, i

Didžiojo kurfiursto Fridricho i 
Wilhelmo sūnus Fridr chas III. , 
1713-1740 pavertė Brandenbur- ’ 
gą Prūsijos karalija, tapęs pir- ; 
mu Prūsuos karalium Fridrichu • 
I. Tokiu būdu. Rytinė Prūsija 1 
išslydo lenkams iš rankų, o jie 
}engvai galėjo Prūsiją pasilaiky
ti, jei regentais būtų paskirti ne ’ 
vokiečiai, bet lenkai. Kodėl taip 
etsirko? Lenkų karaliai mažai 
domėjosi Prūsijos kunigaikštija, 
nes visą laiką buvo užimti ka
rais su rusais, švedais ir turkais. 
Jie manė, kad po Brandenburgo 
dinastijos valdovų išmirimo. Prū 
rija vis*iėk atiteks Lenkijai. Be
lo ir tie Lenki :os karaliai, kurie 
skvrė regentus, nebuvo lenkai, 
net v enas vengras, o antras šve
das. Užtai likimas lenkams žiau
riau atkersi‘o. Kryžiuočių pali
pys. Prūsijos valdovai, susitarę 
su kitais plėšriais kaimynais, 
Lenkiją sudraskė ir pasidalino.

(Iš Kano)

— Kaip tamstos apetitas?— 
klausia daktaras pacientą.

—O,t apetitą turiu kaip vil
kas!—atsako pacientas.

— Kaip su miegu?
— Miegu kaip meška.
— Koks darbingumas?
—Dirbu kaip arklys.

— Hn^—numykė daktaras. 
— ‘Atrodo, tamsta, būsite pas 
netikrą daktarą patekęs. Aš 
tamstai patariu eiti pas vete. 
rinorių.

V:stik 30 metų kryžiuočiai val- 
lė Žemaitiją iki Dubysos ir apie 
■5 u-etu net iki Nevėžio, bet 
tu(*s plotus jie gavo ne užkaria- 
zimu bet pagal sudarytas su
arti? Pirmu atve:u Žemaičius 
Tįžk d*>” jiems Jogaila, pagal 
Dub' sos sutartį 1382 metais, o 
irtru-iu atveju — Vytautas, už 
krvžiuoči i pagalbą jo kovoje 
vieš rcc'ila 1334, 1392 ir 1398 
nežais. P i kartus žemaičiai bu- 
o suk k ir kryžiuočius išviję. 

F"k po b4’0 metu Žalgirio mūšio 
<ema’ti buvo galutinai pris
kirta p"■ ' Lietuvos, nors pagal 
’užarti s’i kryžiuočiais, po Vy
taute ir Jogailos mirties ji vėi 
lurėj' p' reiti ordino nuosavy
bėn. Tač'au. po Žalgirio mūšio 
'rryzupč'ii pradėjo silpnėti, o 
K»7:mie*'ii viešpataujant, jie 
a jo L^' kijos vasalu ir jau ne 

be^alėjr pretenduoti į Žemaiti-

kariuomenės. Kryžiuočiai pasiti- Lietuvos plotų, bet vistik jis 
ko Henriką labai iškilmingai, su i buvo svarbiausias Lietuvos prie- 
muzika ir gausiai jį apdovanojo 
Viską gerai apsistvarkę įžygia
vo į Lietuvą, jų vadintą Lettuve.
Ilgai jie keliavo per miškus, kol i susijungė į vieną ir vadovavimą 
pasiekė Nemurią. Persikėlus per perėmė kryžiuočių Didieji ma- 
Nemuną ir priėjos prie Neries gstrai, tada Lietuvai grėsė mir- 
upės, lietuvių kariuomenė pas-1 tinas pavojus ir ji turėjo jungtis 
tojo jiems kelią ir neleido kel-j su Lenkija.
tis per upę. Įvykusiose kautynė- j 
se stabmeldžiai lietuviai buvo 
nugalėti — daug jų užmušta ir 
paimta nelaisvėn. Iš anglų pu
sės, keliantis per upę, buvo už
muštas kunigaikštis Sir John 
Lowdehan su keliais riteriais. 
Persikėlus per upę buvo apgul
ta Lietuvos sostinė Vilnius — 
didelis prekybos centras. Pats 
miestas, pagal tą aprašymą, pas
tatytas iš medžio ir neturėjo ap
linkui sienų, tai kryžiuočiai grei
tai jį paėmė, bet jie negalėjo pa
imti pilies, kuri buvo pastatyta 
iš akmenų. Ginant Vilnių, žuvo 
apie 4000 lietuvių, jų tarpe Len
kijos karaliaus brolis. Kryžiuo
čiai su anglais laikė apsuptą Vil
niaus pilį šešias savaites, bet 
nieko negalėjo padaryti. Pradė
jo jiems trūkti maisti ir kariuo
menė pradėjo sirgti, beto, jau 
ir žiema artinosi. Tada Didieji 
magistrai nutarė trauktis. Livo
nijos magistras parsivarė į savo 
krašta 3000 lietuviu belaisviu, 
kuriuos apkrikštijo.

Lordas Henrikas grįžo į Ka-j 
raliaučių, iš kur jis siuntė, pasiun L 
tinius pas Lenkijos karalių Jo
gailą, prašydamas grąžinti du jo 
kunigaikščius, paimtus nelaisvėn i 
laike mūšio Vilniuje. į

Jogaila nesutiko jų grąžinti,! 
nes norėjo atsiteisti už kryžiuo
čių užmušta jo brolį.

Henrikas praleido Karaliau
čiuje keturis mėnesius, įskaitant 
Kalėdas ir Naujuosius Metus. 
Jis ten dalyvavo kryžiuočių ruoš 
tuose turnyruose, medžioklėse ir 
baliuose, o po to^ nuvykęs į Dar 
?igą ir ten pasikrovęs į laivus, 
iškeliavo namo į Angliją.

Neaišku, kodėl šioje anglų 
kronikoje nėra paminėtas kuni-T 
$aikšt:s Vytautas, kuris kry
žiuočius į tą žygį lydėjo. Tas žy- 
<-is LE aprašytas taip: “Vidaus 
karas Lietuvoje užsiliepsnojo 
negirdėju būdu ir Vytauto lydi 
mi. krvžiuočiai darė vieną po ki
to didelius žyg.’us į Lietuvą. 
1390 ire'u rudenį gausūs riteriai 
iš V. Ev^onos (ju tarpe Derby 
^rafas. vė’>au Anglijos karalius 
Henrv IV) apr^ulė Vikru, kur 
žuvo pilies Jogalos bro
lis Karigaila”. •

Nežiūrint dideTų pastangų, 
kryžiuočiu ordinui neįvyko už
imti nei VilhiadS. rfėi didesniu

) Joniškiečių veikla
; Joniškiečių Labdaros ir Kul 
tūros klubo metinis susirinki 
mas įvyko balandžio 7 d. Vyčių i PAS NETIKRĄ DAKTARĄ 
salėje. Klubo pirmininkė Julia"

1 Ramanauskas atidarė susirinki
mų, pasveikino visus atsilankiu
sius narius.

Nutarimų raštininkė Antoi
nette Kalys perskaitė protokolą. 
Jis buvo priimtas, kaip ir kiti 
klubo užrašai.

Pranešta, kad serga Anna 
Condux ir Bernice Kraso’wski. 
Joms palinkėta greitai pa
sveikti.

Joniškiečiai švęs 55 metų klu
bo sukaktuves gegužės 5 dieną 
Vyčių^ salėje tuojau po mažo 
susirinkimo. Visi nariai gaus 
atvirukus ir turės pranešti pir
mininkei Jūlia Ramanauskas ar
ba Birutei Rasinskas, ar daly
vaus. Turi duoti žinoti prieš ge
gužės 1 d. šis pobūvis yra vien 
tik nariams, z

Nariai nutarė pasveikinti So
phie Barčus radijo programos 
vedėją su Šv. Velykom.

Po susirinkimo buvo kavutė.
Sekantis susirinkimas įvyks 

gegužės mėli. 5 dieną.
A. Kalys

o-dir''3 buvo
• Palest roję Trečiojo Kr\ : 
;;iau< k'iro r"etų, 1190 m., tikslu 
iJk^i ligonines ir slaugyti ka- 
-^ęuže;stuosius. Neužilgo, pepie 
ž us Klemensas III pavertė j’ 
karišku ordinu, o pasibaigur 
Trečiai am Kryžiaus karu’ per
kėlė jį i Europą — Venecijon, 
kur jo išlaikymu rūpinosi impe 
ratoriai Hohenštaufenai. Vėliau 
ordinas buvo įkurdintas Vengri
joj kovoti su hunais- Tač'au. jis; 
mažai kovojo, o taip įkyrėję 1 
vengrams, kad jų karalius An-1 
driūs II 1225 m. įsakė ordinui/ 
išsikepi kitur. Kaip tik tuo me j 
tu atėjo iš mozūrų kunigaikščio I 
Konrado kvietimas įsikurti or ; 
d/nui Pavislyje. su sąlyga, ko-į 
voti prieš lietuvišką gentį,"prū-! 
sus, kurie nuolatiniais puldinė } 
jrmais nedavė ramybės mązū | 
rams. Kryžiuočiai atsikėlė į Kul i 
mo sritį prie- VisJos 1231 m. i j 
tuoj pradėjo kovoti pr'eš prū- Į 
sus. Toji kova-'tęsėsi apie 50 me | 
tu. kol prūsai buvo išnaikinti i’ ] 
'u žeme pasisavinta. Pavergė; 
Prūdus, kryžiuočiai nukreipė sa j 
vo kardus prieš stabmeldiška j 
Lietuvą. J

Ano meo lotvniškos Vakaru) 
"Europos ak rms žiūrint, kryžiuc 
ciu ordinas atliko naudingą ir ki1 
nią misi’ą. kryžium ir kardu pla 
tino krikščionybe ir nešė Vaka
ru kultūrą į laukini stabmeldžiu 
krašta.

Apie 200 metų kryžiuočių or
dinas. dažnais puldinėjimais, 
vargino Lietuvą, norėdamas jų 
pavergti ir padaryti krikščioniš
ku, ” ' e'» i v*p’omu kraštu.

o žygri į IJntuvą buvę 
tam t liros vokiečių plėtimosi į 
rytus dokti inos, v a d inamos 
uDrang nacii Osten”. vykdymas.
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pasiskubino pripažinti
valstybių įjungimą.NEKALTUMO PREZUMPCIJA TEISME 

IR GYVENIME
visuomet laikantis žmogaus ne
kaltumo prezumpcijos.

Pasimokydavau ir iš Vyr- Tri
bunole paaiškėjusių teismo klai
dų, kurių kelias č’a nurodysiu 
konkrečiau (Čia nurodymų bau-' 
dž amųjų bylų, nors ir labai sa
vo aplinkybėmis įdomių, plačiau 
šdėstyti negaliu, nes to man ne- • 
leidžia šio straipsnio rėmai.)

1. Apygardos teismas nuteisia 
sunkiųjų darbų kalėjimu moti-

Nekaltumo prezumpcija teis
minėje kalboje vadiname kal
tinamojo laikymą nekaltu tol, 
kol jis įsiteisėjusiu teismo spren
dimu nebus pripažintas kaltu. 
Paprastai gyvenime kiekvienas I 
žmogus laikomas nekaltu, 
aiškiai neįrodyta jo kaltė.

Spręsdami baudžiamąsias by
las, teisėjai ir laikosi tos nekal
tumo prezumpcijos. Neaišku
mai, abejojimai, visuomet taiko j
mi kaltinamojo naudai. Nesant { ną už labai žiaurų sšvo suaugu- 
pakankamai kaltinamojo kaltės 
įrodymų, jis turi būti išteisintas. 
Tą sako ir teisėjų patarlė: “Ge
riau dešimt kaltų išteisinti, ne
gu vieną nekaltą nuteisti“.

Man esant dar antro kurso 
fakulteto studentu, teko porą 
metų sekretoriauti. Vyriausiojo

šio sūnaus nužudymą, jarn mie
gant suskaldant kirviu jo galvą. 
Vyr. Tribunolas ją išteisina.

2. Apygardos teismas nuteisė 
sūnų už savo tėyo nužudymą,!
peršaunant jį per langą, vieną Į 
tamsią rudens naktį sėdintį prie ] 
>talo. Vyr. Tribunolas jį is tei- 

Tribunolo teisiamuosiuose posė- sino. 
džiuose, daugiausia baudžiamo- { 
siose apeliacinėse bylose, kurio
se pirmininkaudavo pats Vyr 
Tnbunolo teisėjas, žymusis Lie
tuvos teisininkas prof. Mykolas 
Roemeris, kurio rekomendacija 
ir aš buvau paskirtas pirmiau
sia Vyr. Tribunolo kanceliari- 
ninku, o vėliau sekretoriaus pa-j teismo metu jis pradėjo kliedė- 

posėdžių sekretorium, i ti, pasakoti nesąmones. Vyr.-Tri
bunolas pakvietė tris psichiat-[ 
rus jo proto ekspertizei padary- j 
ti. Jis rastas psichiškai nenorma
lus „įą- .dėh <ĮtQ nepakaltinamas- 
Vyr/Tritunolas toje byloje pa
naikino visa teismo atlikta dar- 1 C v

(Ipryti. Paprastai visi; koleginių | bą ir jį, kaip nesveikaprotį, 
tėismų teisėjų pasitarimai būna perdavė psichiatrinei ligoninei. - 

................................ - - • ■» - ą. Apygardos teismas nuteisia
sunkiųjų darbų kalėjimu vienai antrUJll dviejų apeliacijas atme- 
mokesčių inspektorių, kaip plė- į Tai būta aiškiausios teismo 
šikų gaujos vadą, padariusį ei- J klaidos. Kiek pirmosios bylos 
lę plėšimu Latvijoje ir Lietuvo-J kaltinamiesiems padaryta skriau 
je. Vyr. Tribunolas jį, išlaikytą i dos, ypač kad jie apie 10 mėne- 
kalėjime net devynis mėnesius j SIU buvo išlaikyti sunkiųjų dar-

dėjėju, l
Be manęs, buvo dar keli tokie 
pąt posėdžių sekretoriai, irgi 
jauni teisininkai studentai.
t Išnagrinėję yięšąjame.pęĮsėdy: 
jį? bylas, teisėjai' eidavo' į savo 
^ąsitarimų kambarį sprendimų

I

Katalikų Bažnyčios Kronika" 
(LKBK) ir popiežiaus Jono-Pau- 
liaus II palankumas Lietuvai 
sukėlė pasaulinį susijaudinimą, 
ir šiandien reikia turėti tik nau
jos medžiagos apie Lietuvą —■ 
užsienio spauda ją mielai skel
bia- , ,

Lietuvos reikalais nuolat pra-’ 
byla “Laisvės”, Vatikano, ir 
'Amerikos Balso”,; vokiečiĮx'r 
bangos, JAV, Kanados, Aūstfa- 
lios ir kitos radio stotys. Reii 
kia manyti kad nebus tylima ^r 
Madrido konferencijoje. Reikia 
tik gvieno dalyko -j- Lietuvos 

’klausimą iškelti SN<^ generali
nėje asamblėjoje (visuotiniame 
susirinkime).

Prisikėlimo viltis 
' • - ; f,

Lietuvos klausimas laisvaja
me pasaulye “nenumarintas’’, 
priešingai, dabar vis naujai at- 
gya. Yra tvirtų ir autoritetingų, 
užtikrinimų, kad palankus Lie^ 
tuvai Jungtinių Amerikos Vals
tybių nusistatymas nėra pasi
keitęs. Nebent tiek pasikeitęs, 
kad sustiprėjęs. Churchilis dar 
1950 m. liepos rnėnj’rašte Eu
ropiniam Sąjūdžiui pareiškė lū
kestį, ..kad Baltijos valstybėms 
būtų grąžintas laisvas gyvena
mas; j : ‘-,--

Baltijos
: Dauguma Europos valstybių 

nutylėjo, 
įjungimo,
veikti Lietauvos pasiuntinybėms. 
Įjungimo nepripažino Europo
je — Britanija, Vatikanas, 
Amerikoje — JA Valstybės, 
Urugvajus ir kaikųrįos kitas 
Pietų Amerikps valstybės. Vo
kietijos okupuota Prancūzija 
perdavė sovietams.Lietuvos pa
siuntinybės rūmus, bet sovieti
nės Lietuvoj nepripažino. Švei
carija tik lr 
ž nion Lietu ______
las, “iki Lietu^ds^lausimas bus 
išaiškintas”, j 5 Vienu momentu 
(1943) net ^Britanija buvo su
svyravusi. Efet ją sulaikė aiškus 
ir tvirtas nusistatymas būti iš
tikimai savo deklaruotiems, 
principams. -

Nelaimėję iš JAV ir Britani- ■ 
jos pripažinimo sovietinei Lie
tuvai de jure, sovietai stengėsi 
išgauti pripažinimą bent de fak
to. Sovietinės Lietuvos atstovus 
siuntinėjo į tarptautines tech
nines konferencijas (pašto, su
sisiekimo. ..), bet ir šiuo atve
ju nieko nelaimėjo: nė į; vieną 
konferenciją nebuvo įsileistas 
sovietinės Lietuvos atstovas.
Kova su Sovietu pastangomis.

Lietuva “numarinti”

3. Apygardos teismas irgi sun- 
kitĮju. darbų kalėjimu nuteisia j Apygardos teismas, ]____ ___________ o
vi^eno stambaus ūkininko sūnų 1 pjėš mą pripažinęs du asmenis) džiant bylas, pasitaikė 
už ginklu peršovimą į galvą to; įr jau nubaudęs, už tą klaidų tiek apylinkės

paų plėsimą nubaudžia ir ant- sprendžiant teisėjų 1 
ros bylos kaltinamuosius. Bet ir 
tie apeliacine tvarka skundžia
si Vyr. Tribunolui, prašydami 
juos išteisint. Ir ta‘p Vyr- Tri
bunole atsiduria dvi baudžiamo
sios bylos, kuriose už plėšimą, 
padarytą tiktai dviejų asmenų,, gyvenime ir mūsų viešoje veik
tas pats teisinas yra nubausdęs 
jau keturis asmenis.

Vyr. Tribunolas sujungia tas 
abi bylas ir prendžia jas kartu. 
Pirmosios bylos kaltinamuosius 
randa nekaltus ir išteisina, o

ūkio tarnaitės. Nors byla apy
gardos teismui, rodos, buvo vi
sai aiški, nes kaltinamasis kaltu 
prisipažino, bet Vyr. Tribunole

4. Apygardos teismas nuteisiašlapti. Teisėjai tariasi ir daro 
sprendimus uždaromis . durimis. 
Niekam nevalia įžengti į jų pa- Į 
sitarimų kambarį, kaip į kon-j 
kliavą... Bet Vyriausio Tribu-l 
iiolo teisiamųjų posėdžių sekre-j 
toriai turėjo tą privilegiją, kad] 
ji.ęms būdavo leidžiama, net pir
mininkaujančiųjų. patariama, bū 
^tiikartu. su bylą sprendžiančiais 
teigėjais,; klausytis jų patarimų, už plėšimą du asmenis sunkių- 
tiiskusijų ir ginčų bylų esmės ir 
teisės klausimais. Prof. Roeme
ns man sakydavo, kad teisėjų
pasitarimų kambaryje,, kada mū ko parodymų kyla įtarimas, kad

iki teismo, pripažįsta nekaltu ir 
išteisina.

5. Apygados teismas nuteisia

jų darbų kalėjimu, bet Vyr. Tri
bunole, sprendžiant jų bylą ape
liacine tvarka, iš vieno liudinin-

šų jau nebebus, gal pats psręsi tą plęšimą, atliktą dviejų asme- 
jame mūsų:

kuris už jau net perdaug'atsargiam. spren t žmogaus nekaltumo prezumpci-1 
t teismo I -’oš, niekinami, šmeižiami, skel- j 

> teisme, i 
kolegijoje 

(Savo paties padarytas teismo 
klaidas aš aprašysiu savo atsi
minimų knygoje.)

Pasitaiko tų nesiskaitymų su 
žmogaus nekaltumo prezumpci
ja ir šiaip mūsų kasdieniniame

biant apie juos net ir aiškiai ži-i 
nomą netiesą, darant jiems di
džiausią moralinę skriaudą. Fak 
tų tiek daug, kad jų visų čia ne
išskaičiuosi, o jei nurodysi tiki 
kelis, kitus palikdamas nutylė
tus, tai būsi apkaltintas šališ- . 
kurnu... i

Todėl, keldamas aikštėn tą į
loję, ypač spaudoje. Žiūrėk, net 
ir žymūs mūsų visuomenės vei
kėjai, aukojantieji savo darbą ir 
lėšas viešajam reikalui — Lie
tuvos laisvinimui ir kitiems di
deliems tikslams ----- be jokios
jų kaltės įrodymų, nesilaikant

bu kalėjime iki. teismo!
Tai tik kelios'tokios bylos iš 

man prisimenamos teisminės 
praktikos. Tos mano prisimena- 
mos teismo klaidos mane, dar vi
sai jauną 'teisininką, tik studen
tą, padarė visam gyvenimui at
sargiu kaltinti žmogų, neturint 
jo kaltės aiškiausių, jokios abe- .

jame mūsų ■ vietoje. To darbo j nu. papildė kiti du asmenys. Dėl s joties nekeliančių, Įrodymų, 
studentui reikia jau iš anksto Į to Vyr. Tribunolas bylą •sustab-j Tos nekaltumo prezumpcios

-t » • '■ . ' _ i • • i _. i i x — loi Vnil ei i v Iro orTi i’rtinm oihokytis...
Būdamas teisėjų pasitarimų 

kambaryje posėdžių pertraukų 
metu, sekdamas juose teisėjų, 
žytniųjų mūsų teisininkų, pasi
tarimus, daug ko iš jų pasimo-i 
kiaų. Vėliau, jau būdamas pats 
tiek apylinkės, tiek ir apygar
dos teismo teisėju, dažnai prisi
mindavau Vyriausiojo Tribuno
lų teisėjų pasitarimus ir bylų 
sprendimus: ramiai, neskubant, 
atsidėjus baudžiamosiose bylose

į do ir paveda prokuratūrai per 
jos žinioje esančius tardymo or
ganus. išaiškinti tos naujos bylos 
aplinkybes. Paaiškėja, kad plė
šimą Įvykdė ne tie apygardos 
teismo- nuteistieji, o Vyr. Tri
bunole apklausto liudininko nu
rodyti asmenys. Prokuratūra ir 
aniems asmenims iškelia baudžia 
mąją bylą dėl to paties plėšimo, 
dėl kurio to paties teismo buvo 
nuteisti pirmos bylos kaltina
mieji.

aš laikausi ir. kasdieniniame gy
venime, kalbėdamas apie žmo
nes, ypač apie juos rašydamas 
spaudoje.

Ne be to, kad ir man; rodos,

Demaskavus sovietų norus 
prašmugeliuoti de fakto pripa- 

blogį, kalbu tik apskritai, nelies- j tinimą, sovietai tas savo pastan- ;
damas konkrečiai ašmenų. Kvie
čiu visus būti geros ir garbingos 
širdies, kuri viena gali suvaldyti 
į nepagrįstus kitų kaltinimus ir 
šmeižtus linkusį liežuvį...

(Iš Tėrynės Sargo)

Iš Lietuvos pogrindžio laikraščio “Vytis’’ 5 numerio

bes užgrobiant būtų kitų 
tybių sankcionuotas ir neteisė- . 
tas įjungimas į Sovietų Sąjun- j 
gą būtų pripažintas tarptauti
niu teisėtu aktu. (45 pabaltie- 
čių pareiškimas dėl Molotovo-j 
Ribbentropo pakto).

Jei skiriame realistinę politi
ką, kuri vadovaujasi dienos 
interesais, ir idealistinę, kuri 
vadovaujasi principais, tai Eu
ropos valstybėse buvo persvėru- 
si realistinė politika pavergtų- 

Amerikos

■ gas metė; jų vietoję stengėsi 
Lietuvos klausimą “numarinti”.. 
Iš vienos pusės — iki 1954 m. 
stiprino gyventojų dėportaęigą; 
iš Lietuvos, kad Lietuva būtų 
be lietuvių ir tarptautinėje tri-.

Į būnoje nebebūtų apie ką kalbė- 
Į ti. Iš antros pusės — visą laiką 
j rūpinas, 
] spaudoe 
I • 4- *

vals-Lietuva ir kitos sovietų pa
vergtos valstybės gerai supran
ta, kad jos yra Vakarų dalis, ir

(jų likimas priklausys nuo Ry
tų-Vakarų santykių raidos. Jos 
supranta taip pat, kad išvaduoti 
iš sovietų vergijos gali tik gink
luotas Rytų-Vakarų konfliktas. 

. Kol ' vakariečiai pergyveno 
“appeasemento” laikotarpį,, te
buvo galima laukti naujų vaka
riečių nuolaidų sovietams pa
vergtųjų sąskaita. Tą palankią 
padėtį sovietai stengėsi sau iš-1 jų likimo atžvilgiu, 
naudoti . Jie siekė pirmiausia, i politikoje — idealizmas. Svedi- 
kad jų smurtas Baltijos valsty-ja, nacinė Vokietija, fašistinėj

kad tarptautinėje. 
ir z tribūnoe niekas 

nekalbėtų ir: narąšytų. 
“tylos suokalbis’-’-buvo.

apie tai
Tačiau 
parblokštas. Vakarų demokrati
jose vis garsiau .-kalbama apie 
Lietuvą, ypač apie joje sovietų 
vykdouiną genocidą. “Lietuvos

Kad Lietuvos byla atgijo,, j.r 
pagyvėjo, daug prisidėjo Lietu
vos rezistencija, kuri laisvajani 
pasauliui r parodė liętuv-ių lais
vės troškimą, mokėjimą kovotų, 
bet sykiu ir taupyti jėgasi Prisi
dėjo laisvajame pasaulyje gyvė- 
ną lietuviai,- kurie, vadovaujami 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinihab 
Komiteto ir kitų organizacijų, 
neleido Lietuvos klausimo pri
miršti, išlaikė jį gyvą iki atėjo 
palankesnę tarptautinė padėtis, 
kurioje vėl ginamos žmogaus ir 
tautų teisės’bei laisvės. ' •

Laisvės principą pripažino vi
sų chartų dalyviai ir Helsinkio 
pasitarimų baigiamasis aktas. 
Tarp jų, kaip minėta, ir sovie
tai. Bet sovietai nemanė ir iiė- 
mano jo vykdyti.; Jau net. Jai -

(Nukelta į penktą puslapį)

Į

404 puslapių. Kaina $8. Persiuntimas $1.

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

D. KUHLMANt Rcgl>truobu vaistininkui

TeL 476-2206

į. SIUNTINIAI Į LIETUVA
!' MARIJA NOREIKIENB

2608 West 69th St., Chicago, ūl. 60629 * Tel. 925-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
J ! . 2501 W. 69th St, Chicago, Ill. 60629 ♦ Tel. 925-2737

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

A BUrUOINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL. 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

1

Your do^sconstant scratching can lead to ‘ 
serious skin problems, needless suffering and 
expense. (k‘t Veterinarian-tgsted . ' * . /
St ą painless.clear liquid that stops - rį
frantic-scratching, si LFoDt-NH also treats 
sores, cuts, hot.sjjots arid eczema.-It destroys 
special dug germs that home re medi us cant 
kHI. (let st i , America’s No. J dogskin : 
medication. • . - *

Read follow4 1981.COMBE He
’ ’ ,'8’ ' ?*. JSULFQDEN’E DOG SKIN MEDICATION

k /

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

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

• DAINŲ ŠVENTES 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 dudmenimiJ 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

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

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aptašynaai 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 16.

• 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 Jalinsko 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. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 pri. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Hahted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paltu, pridėt! dolerį penluntimo maldoma.
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AR ĮVYKS ANTRASIS PEARL HARBOR?
(Tęsinys)

Gabus tikras žinias iš Kubos, ra skaitęs ir nieks negirdėjęs 
dr. Porteli-V'la 1968 m. liepos Amerikos TV pranešimuose.
11 d. paskelbė radijo ASC sto
ties bangomis, kad Sovietų Rusi
jos atsiųstieji kar ai prie Cayo 
Alcatraz, netoli Cienfuegos uos
to, įrengia Sovietų Rusijos po- 
vandeniniarns laivams bazę, ats
paros punktą gil'ai uolose. Ir tik 
kitais metais si klausimą JAV 
s£kreto"ius dr. H. Kisingeris pa
teikė Sovietų Rusijos užsienių 
reikalu ministeriui Gromyka. 
Bet Gromyka. tas pats, kurs 
1962 m. rugsėjo mėnesyje asme- 
niškai užtikrino prez- Kenedžiui, 
jogei ateity’e jokie atominiai 
ginklai į Kubą nebus atvedami, 
ir šj kartą, paneigė povandeninių 
laivų uosto statybą. Tačiau to- ( 
kį tusų pagelbininko K Castro J

ru-

Kiek jy ten yra 
ir ką jie daro?

Paties Castro tvirtinimu, 
kareivių Kuboje

22,000. Iš tikrųjų gi jų ten yra 
10-50,000, kurie išbarstyti visoje 
Kubos teritorijoje: antrojo pa
saulinio karę metu JA Valstybių 
oa statytame aerodrome, prie 
Cienfuegos, prie La Cubilla, prie 
ean Julian. Be to. daug jų yra 
-Sore vietovėse: Quiebra Hacha, 
Mari el, Havana. Caįio, Guani- 
mar, P etų Kubos pakraščiuose. 
Pines saloje, Limonar, Matan- 
7^s. Sierra Morena, Cardenas, 
Pa7o Alto ir Camague provinci- 
;e;e kur yra raketų sandeliai

Atsisveikinome dr. Zenona Danilevičių
C'

Kol dr. Zenonas Danilevičius buvo gyvas ir sveikas, 
turėjo labai daug draugų, bet turėjo ir priešų. Priešų 
skaičius buvo nedidelis, nes jis mokėdavo savo priešus 
labai lengvai nuginkluoti. Nuginkluodavo ne tik lengvai, 
bet ir švelniai.

Jis buvo geras kalbėtojas; jo kalba buvo Įdomi, nes 
ji visą laiką būdavo paremta faktais. Jis pajėgdavo poli
tinius savo priešus švelniai nuginkluoti, ir juos nugink
luodavo faktais paremta logika. Jis mokėjo pasirinkti 
tinkamus žodžius ir jo žodžiai derinosi su.faktais, tin
kančiais diskutuojamai problemai gvildenti.

’ Ąpię kylančias lietuviško gyvenamo problemas dr. Z. 
Danilevičius noriai pasitardavo su artimaisiais ir poli
tiniais veikėjais. Tųr’problemų jis nevengdavo aptarti ir 
su pašaliniais žmonėmis. Jis matė, kad problemoms 
spręsti reikia ieškoti kitos bazės, klausimą reikia matyti 
ir iš kitos pusės. Jis pajėgdavo pasverti teigiamus ir nei
giamus davinius. Bet kai klausimas būdavo pakankamai 
išnagrinėtas, pasverti visi pliusai ir minusai, tada dary
davo sprendimą.

Dr. Danilevičius turėjo didelę dovaną sprendimams 
skelbti. Jis būtų buvęs geras teisėjas. Jam buvo svetimi 
teisiniai terminai, bet jam labai gerai buvo žinoma pa
prastų žmonių teisinė interpretacija. Jis žinojo, kas gera 
ir kas bloga. Jis buvo nuodugniai susipažinęs su visomis 
politinėmis problemomis, kurias lietuviai tremtyje turėjo 
spręsti. Kada daktaras gavo teisę pasveikinti Chicagoje 
suvažiavusius Amerikos Lietuvių Tarybos narius, dr. Da
nilevičiui neužkliuvo liežuvis už dantų. Jis taip lengvai 
sukosi, jis taip tiksliai pasirinko tiksliausius žodžius, kad 
geresnio paaiškinimo niekas nebūtų davęs, vargu ar kas 
kitas būtų pajėgęs aiškiau išdėstyti tą politini konfliktą, 
kuris kilo, kai viena nedidelė grupelė panoro primesti 
visai lietuvių tremtinių daugumai mažumos valią. Dani
levičius pamatė šitokio užsimojimo skystas vietas ir pa
tarė artimiesiems neiti kreivais keliais. Jis turėjo drąsos 
tuos kreivus kelius nurodyti. Jis taip pat patarė pasi
rinkti aiškų kovos kelią, siekti laisvės ir nepriklausomy
bės gimtiniam savo kraštui.

pasiruošimą O'enfuegos apylin- * jų bazės; taipogi rusų maišo- 
kėje “ilgam ir dideliam'’ karui * d~'e Holguin. Santiago de Cu- 
prieš JAV. išplepėjo “Washing-, ir Guantanamoje.
top Report” 1971 m. sausio 25 d. Kubos oro ^gos yra rusų ka
lamoje, pavadindamas straipsnį | "ninku žin'oje, jų prižiūrimos 
“Cienfuegos: The Tip of the f ir tvarkomos. Paryžiuje įsemąs 
Russian Iceberg in the Western žurnalas “Le m. ja-
Hemisphere”.

1968 metais Maskvos ponai su- j nėje Kubos dalyje, privertė Mas 
sitarė su Castru suorganizuoti kvos ponus atgabenti į Kubą žy- 
Managua, prieš tai buvusioje Į niiai ištikimesnius Bulgarijos 
Kubos karinėje akademijoje, pir i technikus ir mechanikus.
mąjį Kubos, atominį instintųtą,L 1979 m. birželio mėnesį žval- 
kuris ir pradėjo veikti 1969 m. j gybos buvo pranešta,, kad So- 
sausio 8 d. Institute jau dirba ■ vietų Rusijos kovai paruoštos 
760 Sovietų Rusijos moksliniu- | kariuomenės daliniai išsikėlė ry
kų, technikų ir kitokių specia- tų Kuboje ties Sagua de Tana- 
listų. Manoma, kad šio instituto mo ir kurių dalis nužygiavo į

Į C. ... VA AA VAj^rVVVAAAVAVAV. , WAIJIV AA į .-.v......... — -..,. --------- -----------

'■ Sovietų Rusijos atominius po- Į karių buvo iškelta daugiau kaip 
vandeninius laivus. Tačiau, apie i viena brigada. Protestuodamas 
šią akademiją ir apie jos tikslus' Floridą atstovaujantis senates 
nieks JA Valstybių spaudoje nė- rius R. Stone, 1979 m. pranešė

Vienas daktaras, velionies kolega, pacitavo daktaro 
knygos paskutinį sakinį, kuris pranašavo netolimą 120 
metų žmogaus amžių. Tas pats kolega išmetinėjo velio
niui, kad jis iškeliavo, vos 65 metų sulaukęs. Jeigu kolega 
būtų žinojęs tiek, kiek dr. Danilevičius žinojo, tai tokio 
išmetinėjimo būtų neskelbęs dabar, o tada, kai daktaras 
galėjo kalbėti. Diskusijos vedamos su kalbančiais.

Dr. Danilevičius, atvykęs Į Ameriką, gerai išmoko 
angliškai, išlaikė egzaminus ir gavo teisę verstis gydy
tojo praktika. Jis nesitenkino vien Lietuvių Gydytojų 
draugijos darbu, bet įsitraukė Į American Medical Asso
ciation vedamą darbą. Jis, pasakęs toje gydytojų drau- tikslas aprūpinti ir -’ aptarnauti j Cajio ir į Guanimarą. Rusijos 
gijoje kelias kalbas, davęs informaciją apie komunistų 
vedamą gydymą ir pavergto krašto nualinimą, buvo pa
skirtas tos draugijos daktarų leidžiamo žurnalo redak
toriumi. Lietuviai daktarą apskundė, sekė kiekvieną jo 
žingsnį, kad galėtų jam pakenkti, Skundė iš pavydo, kad 
negalėjo savo turimų visuomeninių žinių patiekti ameri
kiečiams, kaip tai padarė dr. Danilevičius.

Džiaugėsi VLIKas, kad dr. Danilevičius davė VLI- 
Kui kelias praktiškas idėjas amerikiečių tarpe. Paten
kintas buvo ALTas už pagalbą praktiškiems darbams 
spręsti. Krikščionys demokratai neturėjo kito tokio par
tijos nario, kuris būtų įdėjęs tiek daug energijos demo
kratinėms idėjoms platinti vis platesniuose lietuvių 
sluoksniuose.

— Dr. Danilevičiaus neteko pažinti Lietuvoje ir ne
prisiėjo susitikti Vokietijoje, — tarė Naujienų redak
torius, — bet teko arčiau su. juo pabendrauti Amerikoje. 
Jeigu reikėtų iškelti vieną dr. Danilevičiaus asmenybės 
bruožą, tai būtų daktaro pamėgimas tiesos. Jis mėgo ne 
tik tiesą išaiškinti, bet jis mėgo ir surastą tiesą skelbti. 
Jam atrodė, kad dėt tiesos verta ir pakovoti. Mūsų am
žiuje tai yra rizikingas dalykas. Tiesą daugelis pamato, 
jie patys į tiesą žiūri, bet nieko nedaro. Lengviausia į tie
są žiūrėti, dėl jos nieko nedaryti, šiltame savo kiaute 
užsidaryti, lyg nieko apie ją nebūtų girdėti... jeigu ir 
užgirsti, tai nieko niekam nesakyti. Tyla nesudaro jokio kovotoją pavyzdžiu.

1980 m. ra
šė, jogei pasikartojantis sabo
tažas, sugadinąs lėktuvus rytį-

pavojaus.
Velionis nebuvo toks žmogus. Tiesą išaiškinęs, jis 

negalėjo tylėti. Tiesos ieškojimas atvedė daktarą į Nau
jienas. Jis atėjo jos skelbti, nes tie, kurie turėjo ją skelbti, 
bijojo tą daryti. .Naujienų redaktorius daktarui pasakė, 
kad šio laikraščio puslapiai bus jam prieinami, ’ kad jis 
galės laisvai skelbti savo tiesą, skelbti taip, kaip ji jam 
atrodo, kaip jis ją mato. Tarp dr. Danilevičiaus ir Nau
jienų buvo dideli skirtumai, bet noras tiesos ieškoti ir 
surastą tiesą skelbti vedė juos tuo pačiu taku. Tas pats 
noras suvedė Į šią šermeninę tiek daug žmonių, nes jie 
vertino velionies norą ieškoti tiesos. Mes visi žinom, kad 
tiesa yra pavojingiausias ginklas mūsų tautos priešams. 
Nieko priešas taip nebijo, kaip tiesos.

Visi liūdime, kad kovotojas už Lietuvos laisvę, už 
jos nepriklausomybę, už demokratinę Lietuvos santvar
ką, taip greitai iškeliavo. Mums trūks jo patarimų ir 
padrąsinimų. Tų patarimų ir atramos trūks ir dr. Joanai; 
dukroms' bei sūnui ir visiems čia susirinkusiems. Reikia 
stiprios valios, sukaupti energiją ir laikyti iškeliavusį

Baltiesiems Rūmams ir Valsty
bės Departamentui, bet prez. 
Carteris nežymiai šūktelėjęs, pa
reiškė spaudai, ka ta rusų bri
gada Kuboje nesudaro pavojaus. 
Manoma, kad ši Rusijos kanų 
brigada buvo atkelta iš rytų Eu 
ropos, kur ji saugojo ir aptar
navo atominių jėgų bazes.

1979 m. spalio 30 d. Stone jau 
viešai pareiškė, kad prie Cien
fuegos ištisi mėnesiai rusai ruo
šia kažkokius įrengimus kalnuo
se ir stato didelį uostą. Žurna
las U. S. News & World Report
1979 m- lapkričio 26 d. rašė: 
“Amerikos vyriausybės nariai 
yra labai išgąsdinti žvalgybos 
□raneš mo, bet valstybės sekre
torius Vance rimtai pranešimo 
□eivertina, ar bent nuduoda, ne
norėdamas detentę suardyti, 
kad rusu statyba prie Cienfue- 
gos yra visiškai nereikšminga”. 
Tačiau žvalgybos ekspertai tvir
tino. kad rusai baigia įrengimus, 
kurie skirti raketoms paruošties 
stowne. Šiuo klausimu 1979 m. 
gruodžio 27 d. Castro pareiškė, 
jogei sovietų technikams sura
dus. kad Cienfuegos vietovė yra 
perdaug seismika, perdaug pa
vojinga žemės drebėjimams, to
dėl, esą, reikėjo keisti vietą ato
miniams įrengimams ir ši vieta 
parinkta arti San Cristobal. Tai 
ta pati vietovė, kurioje 1962 m. 
buvo jau įrengta raketų paleidi
mui aikštelės, dėlei kurių prez. 
Kenedžio laikais vos neiškilo 
karinis konfliktas su sovietais.

Kubos pogrindžio pranešimu, 
raketų bazės jau yra įrengtos 
Qiuebra Hacha vietovėje. Taip-; 
gi tenai jau veikia, Rusijos te
chnikams valdant, įmonė sun- 

’kiajam vandeniui gaminti, ku
ris ;x ei kalingas atominių bombų, 
gamyboje.

žurnalistas Tomas Regalado
1980 m. kovo mėnesyje .smul
kiai aprašė visus atominius ir ki
tus karinius įrengimus Quiebra 
Hacha vietovėje. Rašinys buvo 
atspausdintas dienraštyje “Ide
al”, kuris leidžiamas Majami 
mieste. Gi dabar JA Valstybėse 
gyvenantis dr. Lorenzo Medra
no, Havanos universiteto Kubo
je, Louvain universiteto Belgi
joje ir Čikagos universiteto dip
lomantas, buvo tuo architektu, 
kuris paslėpė iš Rusijos atgaben
tas raketas su atominėmis gal
vutėmis Camaguey provincijoje 
ties Palo Alto vietove ir vaka
rų Kubos srityjez ties San Ju
lian. Dr. L. Medrąno stengėsi, 
kad šios raketų paslaptys būtų 
paskelbtos “The Voice of Ame
rica” radijo bangomis, tačiau ne
buvo leista. Pasak dr. Medrano. 
Kuboje taipogi raketos yra pas
lėptos, tiek ir bazės, arti Hava
nos, prie Sierra Morena ir prie 
Holguino’. (Bus daugiau)

- P. L.

NEREIKIA GARSIAI KALBĖTI
; (Tęsinys)

NKVDistams deginant dokumentus ir iš 
kaminų popierių pelenams ore besiblaškant, sė
dėjo karčiamoje vyrai, gėrė iš lietuviško cuk
raus išvarytą gerą samagoną ir džiaugėsi kibu
siu karu. .. Vienas jų matė Sovietų sudažytą ir 
vamzdžiu dangun atstatytą tanką, tarp varna-, 
lėšų rašomąją mašinėlę, auto padangas griovy. 

‘Ant žvyro išbarstytų šovinių; nutrenktas netoli 
Sovietų lėtkuvas ir jame bombos' nesprogusios. 
Žmogus su lazda kapstė šiukšles ir sakė: “Žiū
rėk. kokia maža pėda. .. Moters nuplėšta pėda.... 
Tur būt lakūnės”.... Salia žmogaus buvęs šuo, pa
uostęs pasitraukė, nes pėda benzinu tvokė...

♦ ♦ #

1941 m. birželio mėnesį, Vilniaus katedros 
aikštėj susitelkė žioplių grupė, kuri stebėjo ke
letą dešimčių lietuvaičių su gėlėmis pasipuošu
sias tautiniais rūbais , atvykusių pasitikti pri
buvusių vokiečių valdininkų. Lietuvaičių tauti
nu rūbų kiklikai,pirmyn išstempusias jaunų mer
gaičių ; tandrias krūtis,anot autoriaus,tautiniai ap 
pedalai darė kiekvieną gražią

i’. - ■-klami'iio'’ aikštės stulpo blaškėsi per
plėštas vairL'ios skelbimas, kuriame pažymė- 
ta. jog mieste užstatui paimta 100 žydų ir 

lenku.

Dažni vaizdai Vilniaus gatvėse: šaligatvy 
minios žioplių, stebinčių lietuvius policininkus 
getton varomus žydus, kurie esą bus nužudyti. 
Žydai ėjo su viskuo ką tik panešti galėjo. Kai 
kurie stūmėsi su vaikų vežimėliais, ar traukė 
ratukus. Girdėjosi per grindinį einančių čiuo- 
žentis batų šlamesys, karts nuo karto lie
tuvių policininkų įsakymus šaukiant, ar vokie
čių žandarų komandos aštrūs garsai. Minia ša
ligatviuose tylėjo.

Policininkų veiduose slypėjo niūrus rūstumas 
atliekant iš šalies įsakytą, nemalonią pareigą. 
Brutalūs šūkavimai ar atsilikusiam senam žydui 
stuktelėjimai Į užpakalį, kuris pasilikęs gaišo prie 
praplyšusio maišo su pabirusiais šaukštais, galė
jo varovui išbudinti sąžinės graužimą. Sena žydę 
traukė per grindinį medinį barškantį laikrodį, gi 
ant pečių nešė sunkų maišą. Prisiartinęs su ūsais 
žmogus, sustabdęs ją, davė suprasti, kad pasiry
žęs jai padėti. Perkėlė sau maišą ant pečių, gi 
laikrodį pakišo po pažastim.

Žydė, manydama, kad jis norįs jai padėti, 
veido išraiška parodė jam dėkingumą. Jos veidu 
nuriedėjo ašara, šis, šio amžiaus savanoris Simo
nas Kirėnietis iš Vilniaus, žengdamas šaligatviu, 
kuriuo su Dovydo žvaigžde buvo uždrausta vaikš
čioti, prastūmęs žiūrovus, nuėjo į šalutinę gatvę. 
Suakmenėjęs žydės veidas neišdavė dėkingumo 
šypsnio. . .

♦ Jk

Vulfka (žydas) prašė pažįstamų globoti jo

seserį, kuri turinti aukso, net briliantų. Reikia 
skubėti, nes greit ištrauks visus iš geto ir išžu
dys. Jį patį žadėjo bernardinų klebonas paslėpti, 
bet jis nenori moters. Vėliau jis su archimandritu 
Serafimu tikisi persišmugeliuoti į Rytus. Auksas 
ir briliantai — “jautri sąžinė”, kuri saugojo ir 
globojo žydus...

>

1941 m. liepas 3 d. Stalinas paskelbė atsišau
kimą į vokiečių okupuotų sričių gyventojus, kad 
naikintų, degintų viską, kas tik galėtų būti nau
dinga priešui; eitų į miškus, partizanų dalinius 
organizuotų, kiekviename žingsnyje vokiečių ka
riuomenei kenktų; sprogdintų tiltus, užverstų ke
lius, padeginėtų miškus, sandėlius; užpuldinėtų 
kariuomenės konvojus.

“Su vokiškuoju fašizmu negalima normaliu 
karu laikyti tarp-priešiškų armijų. Šis karas yra 
didysis karas — visų Sovietų žmonių karas”, — 
tvirtino Stalinas.

Tame laikotarpyje, iki liepos 10 d., pasidavė 
Smolensko rajone nelaisvėn 300,000 karių; Hu- 
manos rajone — 103,000; prie Kijevo — 665,000. 
Laike trijų mėnesių — 1,388,000 karių.

Remiantis “skirtinga tautybių politika”, Ro- 
senbergui pavyko paskelbti įsakymą paliuosuoti 
iš nelaisvės ukrainiečius. Rugsėjo 8 d. duotas įsa
kymas pirmoj eilėj paleisti lietuvius, latvius, es
tus, lenkus, rumunus, baltgudžius. Tačiau vėliau 
Goering deklaravo: “Tiems visiems “UNTER- 
MENSCH”. ypač išgalvotiems Rosenbergo ko

kiems ten ukrainiečiams, baltgudžiams, nėra jo
kių privilegijų!”

Anuliuotas’ lapkričio įsakymas paleisti virš 
minėtus belaisvius. Įsakyta, po kelių mėnesių nuo 
paliuosavimo, vėl sugaudyti. Feldmaršalas Kleist 
patraukė pečiais ir pasakė: “Netgi pasiutime yra 
tam tikri metodai. Šis — grynas absurdas!” Gau
domieji patraukė į miškus...

❖ * * ~

Rugsėjo mėn. pradžioje Smolensko miesto 
taryba, vadovaujant prof. Borysui Bazylev’ui, nu
tarė padovanoti Hitleriui Napoleono armijos is
torinę patranką ir pridėjo memorialą, siūlant 
įsteigti Smolenske rusų antibolševikų centrą, ma
nant, kad tai busią provisorinė Rusijos valdžia, 
kuri pašauks savanorius kovai prieš bolševizmą 
(vokiečių pusėje).

Vokiečių armijos generolas Beck memorialą 
pasiuntė Hitleriui, gi nuorašą — pulk. Treskov’uf, 
kuris įteikė generolui Brauchitschui. Pastarasis 
atsakė: “Numatau, kad projektas vokiečių armi
jai gali būti lemtingas”. Iš Hitlerio būstinės, pa
sirašytas gen. Keitelio, gautas atsakymas: “Iš es
mės politiniai reikalai kariuomenei neprivalo rū
pėti. Be to, tokie sumanymai, kaip šis, fiurerio 
diskusijoms netinka!”
X ♦ ♦ ♦

(Bus daugiau)
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Brighton Parko Lietuviu Motery 
klubas rengia žaidimų pobūvi (cSuhcj 
Party) seKmaaifem, oaianazio >6 d., 
1-val. popiet, Danaus ir Girėno pos^o 
salėje, 4416 So. Western Ave. ixares 
ir svečiai kviečiami atsilankyti. B^s 
gerų dovanų ir Kavuie po zatd.mų. 
Visus kviečia Rengimo komisija.

E. Strungys

Chicagos Lietuvių Suvalkiečiu drau
gijos eilinis narių susirinkamas įvyks 
penktadienį, balandžio 24 d.,; 6 van 
vak. Vyčių salėje, 2455 W. 47th St. 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra

[ daug svarbių reikalų aptarti. Po susi- 
. rinkimo bus vaišės. ‘'Motinystė’^ (Aliejus)

UK FaUL V. UARG1S 
GYDYTOJA* (R CHIRURGAS 

Community klinika 
Meaicin&e direktoriui

^54 K Menaeim Rd^ 1L
/ALANDUS: 3—9 darbo dienomu u

TEL 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ; AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

ŠVENTO KAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie Šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą ’, 374 psk, vardų 
rddyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana"”, 200 psl., 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino ’, 3od 
puslapių.
. Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau 
šios rūšies knygų, tai prašoma kreiptis į:

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So, Mozart Avenue, 
ChicagQ, IL 00032

SU SIRIN AliMu

DR. FRANK PLECKAS
QPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
ir “contact lenses”.

LAISVĖS GRĄŽINIMO 
KELIAS

(Atkelta iš 3-čio puslapio)

nr. USONAS SE1BUT1S ^seXTneI
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CH1RURGL5A 
2556 WEST 63rd STREET

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtad. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas; 776-2&40,

Rezidencijos teiti.; 443-5545

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

takų chirurgija. 
5025 CENTRAL AVĖ. 

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

nepareikalavo, kad sovietai pa
skelbtąjį principą pritaikytų 
Baltijos valstybėms — to reika
lavimo sovietai nebūtų vykdę. 
Dėl to, Roosevelto žodžiais ta
riant, Lietuvos- valstybės nepri- 

j klausomybės reiškimasis ir bu- 
| vo “laikinai atidėtas”/

Bet JAV niekada nesutiko to 
principo atsisakyti ir Įvykdyto 
smurto politinių Įvykių banga 
artina momentą, kada tas “lai
kinas atidėjimas” turi baitis, 
ir Lietuvos nepriklausomybė, 
kartu su Latvijos, Estijos ir ki
tų sovietų užgrobtų valstybių 
turi vėl pasireikšti — atgimti-
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PERKRAUSTYMA1

iSOPHIE BARČUS
į

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

ŽMOGAUS TELŠIŲ APSAUGOJIMAS 
IR RĖMIMAS

syklę, būtent, valdžios norą res- 
^ektvo-i žmogaus teises-

Vakarų Furopos valstybėse 
nepriklausomi teisėjai nuspren
džia, ar teroristinius smurtinin
kus gali būti reikalinga patal
pinti atskiruose bausmės vykdy
mo izoliatoriuose, kadangi tokie 
smurtininkai save laiko, tarsi, 
kariaujančiais ir visur nori agi
tuoti. Taip pat nepriklausomi 
teisėjai nusprendžia ir tai, ar 
priklausančiųjų konstitucijai 
priešiškoms partijoms asmenų 
laikymasis savo nusistatmo tar- 
•>vbo;e nereiškia draudimo jam 
dirbti profes'nį darbą.

Konvenci’u organai padėjo 
žmonėms jų teisių reikalu ir pa
barė svarbų įnašą, išvystant tąu- 
4ines teises. Štrasburgo proceso 
objektyvymas sukėlė jiems da
lyvaujančiu valstybių organų 
rspektą. Tai yra konvencijos ir 
’os organų, kurie rado pripaži
nimą toli už Vakarų Europos 
mnu. praktinio veikimo 
■^as. To konstatavimas 
Aekl;udo žmogaus teisių 
*ą dar tobuliau išplėtoti 
nuosekliau suderinti 
mu įstatymų pritaikymą.

šešios iš dešimties konvenci
joje dalyvaujančių Europos Ta
rybos valstyybių dar neprisidėjo 
prie individualių skundų ir dvi 

. prie žmogaus teisių teismo. Mes 
turime ir tas valstybes paska
tinti padaryti ir šį paskutinį 
žingsnį.

S 
1 J

Laidotuvių Direktoriai

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

DR. GUENTER WETZEL

(Referatas, skaitytas Europos Krikšc. Demokratų Unijos 
kongrese Lisabonoje 1930 m. birželio 25 <L)

Penktame tarptautiniame ko- priėmę, norima atsižvelgti į kon- 
lokviume apie Europos žmogaus 
teisių konvenciją Frankfurte, 
Povilo bažnyčioje, šių metų ba
landžio mėnesė Vakaru Vokieti
jos prezidentas prof. Karolius 
Carstenas pasakė, kad kolokviu
mas yra ženklas tikro sutarimo, 
kuris vyrauja tarp Europos de
mokratijų. Tą sutarimą mes* tu- 
rme ugdyti ir toliau išplėtoti.

Iš tikrųjų Europos žmogaus 
fe’*sių konvencija, kuri įsigaliojo 
1953 metais ir šiandieną tebė
ra viemrrtėlė. Tik Europos Ta-^ konvencijos 3-jį straipsnį Sun- 
rybos nariams— valstybėms pa-1 
vyko sukurti tinkamą procedū- * 
ra. kuri garantuoja ir anttauti- 
n'u teisių įgyvendinimą, lygiai 
kaip ir Jungtinių Tautų 1948 
mejų deklaracijos dėsnius Va
karu Europai, kaip teisinį įpa
reigojimą. Europinės komisijas 
žmogaus teisėms teismo sukūri
mas ir individualių skundų prie t 
mimas iš konvencijos padarė 
žmonėms prieinamą priemonę. 
Kai kuriose Vakarų Europos 
valstybėse, kurios nors ir nevi- •, 
sus konvencijos elementus yrai

krečius konvenc; jos nuostatus ir' 
savo vidaus plotmėje.

Apie 9.000 skundų, kuriuos 
žmogaus teisių komisija apsvars 
tė per paskutinius 26-rius savo 
veikimo metus, ir apie 40 Euro
pos teismų sprendimų rodo, ko
kiu mastu Europos demokrati
ja atsižvelgia į žmogaus teises. 
Teismas yra pasmerkęs teismų | 

’skiriamas plakimo bausmes ir jų ’ 
vartojamus apklausinėjimo me
todus, kaip nusikaltimus prieš

II
Deja, europinių žmogaus tei

sių konvencijos narių — valsty
bių apžvalga dar neparodo žmo- 

( gaus teisių išplitimo pasaulyje. 
Bet vis tJek Vakarų demokrati- 
ose, nežiūrint visu trūkumu ir 

klaidų, žmogaus teisių apsauga 
įgyvendinta, kaip dar niekada, 
nebuvo istorijoje.

ils "Tėvynės Sargo'9) 
(Bus daugiau)

DR. ŽENONĄ DANILEVIČIŲ 
ATSISVEIKINO MINIA

day Times atvejuje prieš spau
dos laisvės pažeidimą ir pasmer
kė Federalinę Vokietijos respu
bliką dėl ilgo teismo proceso už
tęsimo ryšyium su vieno gydy
tojo aprobavimu ir kitame spren 
dime pageidavo, kad baudžiamo
siose bylose vertėjas būtų parū
pintas nemokamai. Tie visi teis
mo sprendimai rodo, kad jie yra
išimtys, kurios patvirtina tai-1 rytą.

Antradienio vakarą dr. Zeno- 
t ną Danilevičių Petkaus koply
čioje atsisveikino labai didelė 
žmonių minia. Salės ir korido
riai buvo pilni stačių žmonių.

Atsisveikinimo maldoms ir 
giesmėms vadovavo kan. Vaclo
vas Zakarauskas, o kalbdms — 
Domas Adomaitis. Kalbėjo J. 
Skorubskas, E. Mikužiūtė, Pr. , 
šoliūnas, dr J. Giedraitis, I. S'e- į 
rapinas, Gajos atstovas, M. Gu- j 
dėliš, K. Povilaitis ir D. Ado- ■ 
maitis.

Velionį palaidojo trečiadienio

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IE DIDMAUS1A LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel 327’1741 —1742

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave^ Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

*
AMSULANSO 

PATARNAVIMAS

TURIMI - 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.
i

4354 So. HAJUsTED STREET let Y Artli 7-1912

Tel: OLympic 2-1003

Tek: LAfayette 3-3572

Dr. ŽĖNONUI DANILEVIČIUI

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
Tel. 376-1882 arba 376-5996

Chie&fof
Lietuviu

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos is W0PA, 

1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vai. popiet, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 60629

WHAT i S THE FASTEST GROWING 
HEALTH CARE PROFESSION-AND WHY?

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE Š0RIN1

OSTEOPATHIC MEDICINE/ 
DOCTORS OF OSTEOPATHY, 
D.O.’S, WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 0 NUMBER-GROWING FROM 
16,000 TODAY TO MORE 
THAN 36,000 PHYSICIANS 
IN THE NEXT 20 YEARS/

Aikštės automobiliams paslatvti
BUTKUS - VASAIUS

1446 So. 50th Ave^ Cicero, AL

JAV Lietuviu Bendruomenės (R) Garbės Pirmininkui

j® “Lietuvos Aidai
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

PATS SKAITYK IR DAR Kl- 
TUS PARAGINK SKAITYTI j 
DIENRAŠTĮ •‘NAUJIENOS”

$0/5 ARE FULLY LICENSED TO PRESCRIBE 
DRUGS, PERFORM SURGERY AND UTILIZE. 
ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTED 
MEANS FOR TREATING INJURY AND DISEASE 
INCLUDING THE USE OF MANIPULATIVE | 
Therapy. . ‘ '

PETKAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

mirus, 
velicnies žmonai Joanai, sūnui Linui, dukroms Kilai ir 
Dainai su?šeimomis, bėi kitiems artimiesiems, reiŠkiiAie 
gilią užuojautą. Netekino skausmą ir liūdesį pergvv/- 
name kartu.

JAV LB (R) VID. VAKARŲ APT (.ARDOS 
VALDYBA

Primary reason į 
FOR THE PROFESSION'S ‘ 
RAPID GROWTH IS THE 
EMPHASIS IT PLACES ' 
ON TRAINING GENERAL ’ 
PRACTITIONERS z--R

Although only Five į 
PERCENT OF THE PHY- J 
SICIAN POPULATION, 
D.O/S PROVIDE TOTAL I 

i HEALTH CARE RDR MORE • 
I THAN TEN PERCENT OF ( 
'THE PUBLIC, SOME 20 
MILLION AXA

i M

t

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138 -1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubUc 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, TH >74-4411

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-3401

rvtrv*

- Naujienos. Chicago. X. Ill Thur«<iay% April 23. 19X1



Sofijai Jasaitienei — 89 metu
Kovo 29 d. mūsų visuomenės 

veikėjai Sofijai Lukauskaitei - 
Jasaitienei sukako 80 metų am
žiaus. Gerbiama jubiliatė 1919 
metais baigė Šiaulių gimnazijų 
ir tais pat metais dirbo partiza
nų štabe, kovojo prieš bermon
tininkus. Taigi, buvo pirmoji 
lietuvė moteris, įsijungusi į 
ginkluota kovų del Lietuvos ne
priklausomybės. 1923-192 1 me
tais ji išėjo aukštuosius žemės 
ūkio mokslus užsienyje ir, tuoj 
grįžusi į Lietuvy, pradėjo dirbti 
savo specialybės srityje, šalia 
to, dirbo visuomeninį darbą vi
soje eilėje organizacijų, dau
giausia Šiauliuose, kur ji gyve
no su savo vyru dr. Domu Ja

saičiu.
19 H m. pasitraukusi į Vaka

rus, S. Jasaitienė buvo Liet. 
Raudonojo kryžiaus Vyriausio 

j moterų komiteto pirmininke. 
J 1959 m. persikėlė gyventi į JAV, 
kur tebegyvena ir dabar.

Jubiliatė užaugino gražią šei
ma, iš kurios sūnus Stasys yra 

j gydytojas Bostone ir duktė E. 
Valiūnienė, buv. VLIKo pirmi
ninko žmona. S. Jasaitienės se
suo Ona Poškieneė, daugelio 
metų Sibiro tremtinė, dabar gy
vena Šiauliuose ir nuo 1976 m. 
yra Helsinkio sutarimams įgy
vendinti lietuvių grupės narė.

Gerbiamai jubiliatei linkime 
ilgiausių metų.

| — Ema žiobrienė, Berwyn, nei 1973 m. Viskas priklausys 
III., atskiru laišku atsiuntė pen- nuo autonęebilio draudos duotų 
kinę už kolendorių, Dėkui. ’ lėšų.

kū>iny«. ‘ČIURLIONIO GALE- j 
RIJA, Ine., 4038 Archer Avė., ■ 
Chicago, Ilk Telefonas — Mid- j 
land Savings darbo valandomis* 
254-4470, kitu laiku 434-6155. |

— Juozo Kapacinsko atsirni-1 
nimai Spaudos Baruose, Chica-' 
gos Lietuvių Literatūros Drau
gijos 1979 m. leidinys. Gausiai 
iliustruotas nuotraukomis, 216 
psl., kaina $7, gaunamas Nau
jienose. (Pr.)

AUKSINIO SAULĖLYDŽIO 
GUNDYMAI

Pi. Spalio vienos kartos isto
rijos ciklo tik ką išėjusios sep
tintosios dalies (knygos), “Auk
sinio saulėlydžio’ gundymai” suę. 
tiktuvės rengiamos 1981 m. ba
landžio 24 d. (penktadienį)

— PtrctavimiH . — Kinui, Žemi — ParttavJm^ 
MAL ESTATE FOR SALI J REAL ESTATI FOR SAL3

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. 847-7747

Žemaičių Kultūros klubo susirjutimas
žemaičiu Kultūros klubas ha- birželio mėn. 17 d. ? 

landžių mėn. 15 d. turėjo savo 
narių susirinkimą p. A. Kojak 
svetainėje, esančioje 4500 So. 
Talman Avė. Kaip jau įprasta 
susirinkimą pradėjo ilgametis 
klubo pirmininkas J. Skeivys, 
pagal nusistovėjusią darbo
tvarkę;

1) Susirinkimo atidarymas;
2) Naujų narių priėmimas, 

(šis darbotvarkės punktas pa
naikinamas pagal metinio narių 
susirinkimo nutarimą 1981 m. 
sausio mėn. daugiau naujų na
rių nepriimti;

3) Valdybos narių patikrini
mas;

4) Praeito susirinkimo proto
kolo skaitymas;

5) Laiškų ir kitų susirašinė
jimų skaitymas;

6) Komisijų raportai;
V-bos narių raportai;
Klubo neužbaigti reikalai;
Nauji sumanymai;

10) Sąskaitų išmokėjimai pa
gal turimus kvitus;

11) Susirinkimo uždarymas.
Sekant visus šiuos.darbo’tvar- 

kės punktus iš eilės, klubo narių 
susirinkimas praėjo sklandžiai, j 

Paaiškėjo, kad klube yra 60 
narių; kurie visi užsimokėję na-

— K. Dargis iš Marquette Par 
i ko prie mėtinės prenumeratos 

pridėjo $5 auką. Dėkui.

— Montrealio lituanistinė mo- 
! kykla baigs mokslo metus gegu

žės 9 d. Šiemet mokyklą baigia: 
Rita Jaugelytė, Audra Verbylai
te, ViL'ja Lukoševičiutė, Vytas 
Mickus, Andrius Valinkskas, 

i Andrius Knystautas ir Kazys 
Skučas. Jų išleistuvės bus ge-

■ gūžės 10 d.

i ... . ’Susirinkimas uždarytas 3 vai. 
popiet ir susirinkime dalyvavę 
nariai pakviesti prie užkandos 
ir kavutės, kurias parūpino Eli
zabeth Petkūnas ir vicepirmi
ninkas Frank Puodžiukas.

Vaišių melu buvo nuoširdūs 
žemaitiški pašnekesiai ir aptar- 
ta turėti vasaros išvyką į p. Ane- i _ VYSK. ANTANAS DEKS-

I lės Kojak rezidenciją. Birželio ’ NYS šiemet švenčia auksinę ku-
mėn. susirinkime paaiškės data. *

Juozas Skeivys, j
Klubo pirm, ir koresp.1

r T R U & ?

— 10 metų mirties sukakties 
šv. Mišios už leitenantą - pulki
ninką Fabijoną Gediminą Dauž- 
vardį bus atnašautos šeštadie
nį, balandžio 25 d., 5 vai. po
piet, šv. Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje 
Lithuanian Plaza. Lt-pulk. F. G, 
Daužvardis, kartu su penkiais 
lėktuvo įgulos nariais, žuvo 
aviacijos avarijoje Cheyenne, 
Wyoming, 1971 m. balandžio 
25 dieną. Prieš išvykimą Į JAV j 
aviacijos tarnybą, velionis buvo 
veiklus narys Lietuvių Akade-j 
minio klubo. Ateities šokėju ir. 
Lietuvos Vyčių choro.

< — JAV LB (R) Cicero Apy- 
Jrad j jį^ės valdyba š. m. balandžio 

:mėn. 26 d. 11:45 vai. ryto ren

7:30 vai. vak. Jaunimo centro 
kavinėje.

R. Spalio kūrybą trumpai ap
tars ir su “Auksinio saulėlydžio 
gundymais” supažindins belet
ristikos kritikas dr. K. Keblys. 
Paskaitininką palydės romano 
ištraukų skaitymas ir trumputė | 
meninė programa. ■____ .____
rengia ir jose dalyvauti visus 
kviečia Korp!
Chicagoje. (m v) (Pr.)

8)

džio 15 dienos.
Nutarta sekantį klubo narių 

priešmėtinį susirinkimą šaukti

BUTŲ NUOMAVIMAS i
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI į

• NOTARIATAS • VERTIMAI. . .£5

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
f?

EVANSTONE — 3 butų mūrinis,, 

ninės ir universiteto. $130,000.
MŪRINIS — 2 po 6. Atskirai šildo- 

__ .2____ _ Didelis garažas. Mar
quette Parko centre. $75,000.

4 BUTŲ MŪRINIS — 3 po 4 ir 1 - 2. 
50 pėdu sklypas. Brighton Parke. 
$69,000. ‘

q,,HL4„„oc, 120 m. Gražiai užlaikytas. Arti ligo-
■OU.llK.lLl ninor iy ii n i Ctl Qfl OLMl

Xco-LithuaTliH, mi* vienetai.

POLICIJAI REIKĖS 
TEISMO LEIDIMO

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMlAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

nigystės sukaktį, kurios pami
nėjimu rūpinasi specialus ren
gėjų komitetas. Išsiuntinėtuose 
kvietimuose pabrėžiama, J 
minėj imas įvyks birželio 6 d.;

•' gia" Jaunimo ‘ kultūrinępopietę
.. Antano parapijos salėje, 

iškilmingas Mišias su savo kurso h 500 So • 49th Ct> cicer0; In 
draugais atnašaus kolegijos kop- Visuomenė kviečiama dalyvauti. _____

Valdyba j prieš 2.
- Chicagos Lietuviu Taryba Į r°licija tu,rės teis? ižen^ i 

šaukia metine darbo konferen-1 namus ’r ieskoti i‘aria™ žmo- 
ciia, kuri ivvks 1981 m. balan-' gaus’ bet P°leiiJa neturės'teisės i dinin'

tos patalpose. Sukatuvininkas.

lyčioje 5 v. p. p. Po pamaldų bus 
• —Dėkui Marijai Velykis, Cle-! priėmimas ir vakarienė kolegį-

WASHINGTON, D.C.— Aukš
čiausiasis teismas svarstė kraš 
to gyventojų ir policijos teises. 
Policija turi leidimą sulaikyti Į 
įtariamąjį, bet ji turės gauti lei
dimą, jeigu norės įžengti į na
mus ir krėsti butą. Šitas spren
dimas padarytas 7 balsiais

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

DĖME 51O
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ- 

Tel. 523-8775

veland, Ohio, už ankstybą pre-. jai priklausiiančioje “Villa Litua 
numerates pratesimą; kompli- na”.
mentus Naujienoms ir už $20/' __ •
auką. Dėkui už pranešimą apie 
netvarkingą pristatymą paštu.
Jis perduotas atitinkamam pašto 
skyriui.

— A. Kapacinskas, Bockford, 
Ill., švenčių proga atsiuntė svei
kinimus ir $10 auką. Dėkui už 
viską ir už nuolatinę paramą. !

— Ponia Leokadija Česėkas iš 
St. Petersburg, Fla., vasaros me
tui išvyko į Toronto. Dėkui už 
$5 auką, atsiųstą kečiant adresą.

2^-5^ * • New orUsedor |
Old Broken Jewelry

// Watches, Bracelets, "7
Pins, Rings,

Class Rings, Dental Gold ... Any Karat
Turn I? Into CASH!

Dig Out Your Old Treasures — 
Put The Money In The Bank & Draw Interest. 

E PAY THE HIGHEST PRICES!
LOCAL BUYER. BUYING WITH INTEGRITY

, Heckchains
z a?l£j£3celets 

Earrings, Charms, 
Religious Medals

džio mėn. 26 d. 2 vai. popiet ’ f11 tuo pačm leidimu jžen"U * 
Lietuviu- Tautiniuose namuose,! žmo«aus but?’ kur at- 
6422 So. Kedzie Avė. Lietuvių •rodo’ kad itaria^asis gali būti 
organizacijos ir visuomenė kvie- Pn^is ėpęs. Įžengti į^ kitą butą 
čiamos gausiai joje dalyvauti

(Pr.)
— Zarasišldu Klubo pavasari

nis banketas įvyks 1981 m. ba
landžio 25 d., šeštadienį, 7:30 
vai. vakaro,*Vyčių salėje 2455 
47 St. Bus šalta ir šilta vaka- i 
rienė ir turtingas dovanų pa
skirstymas. Šokiams gros pui
kus orkestras. Visi kviečiami 
dalyvaut. Auka $10., studentams Į 
— $6 Valdyba prašo bilietus įsi- j 
gyti iš anksto paskambinus tel.: ’ 
HE 4-7916 arba 434-6155.

— VERTINGIAUSIA DO VA-, Sing kalėjimą, kur atsėdės tris 
pareikalaus žymiai daugiau lėšų NA — lietuvio dailininko meno • ! metus.
* ---------- ----- ■ ■ ■■ ■ j Hoffmanas dėjosi dideliu “re-
jllliniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiniiiniiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiP i voliucidnieriumi”, p r o t esta\ o 
= = prieš valdžias patvarkymus, vi-1
= Naujienoms reikalingas i s? laik^ kovojo prieš policiją,
= = bet pateko j kalėjimą už narko-
į SPAUSTUVĖS DARBININKAS = tiku pardavinėjimą. Į kalėjimai 
= - = jis nusinešė knygą “Ugnis žino-
1 • (Turi mokėti raides rinkti) i «aus mi,nt>'sc".. s’konia',kad
E E kartu su knyga jis bandė į kalė-
= NEMOKANČIUS, BET DIRBTU NORINČIUS, Į isinešti P’ūkliuką, bet bu- 
= TixrnwqTATP = vo Pastebėta ir Pjūklelis atimtas.
ę ibMUKYbl.vits. Hoffmaną gynė advokatas G.
= Geras atlyginimas. Puikios darbo sąlygos. = kolčourt, kuris ramino kalinį,
= Telefonuoti darbo valandomis i tvirtindamas, kad teismas gali
= E susimylėti ir sumažinti įo baus
i 421-6100 = mę. Reikalą apsunkina pats
= E Hoffmanas. Jis kartą jau nepa-
.iiiHiii i nu nu imi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiniii? f3gO<po užstatu bU'° Pa^e,s‘

— KLEVELANDO LIETU
VIUS sukrėtė jų įsikūrimo šimt
mečiui skirto paminklo sunaikini 
mas prie Dievo Motinos Nuola
tinės Pagalboj parapijos šven
tovės. Tai padarė du girti jau
nuoliai, praradę automobilio 
kontrolę kovo 27 d., 0.15 v. r. 
Paminklas buvo pastatytas 1973 
m. Iš jo dabar liko tik nuolaužų 
krūva, Rūpintojėlis ir aukuro 
bareljefas — skulptoriaus V. 
Mozoliausko kūriniai. Siso pa
minklo įrengimu rūpinosi archi
tektas E. Kersnauskas. Automo
bilis priklausė jį vairavusio jau
nuolio tėvui, buvo apdraustas. 
Parapijos klebonas kun. G. Ki- 
jauskas tikisi jį vėl atstatyti, ta
čiau naujas paminklo įrengimas

Naujienoms reikalingas

SPAUSTUVĖS DARBININKAS

»(Turi mokėti raides rinkti)

NEMOKANČIUS, BET DIRBTU NORINČIUS, 
IŠMOKYSIME.

Geras atlyginimas. Puikios darbo sąlygos.
Telefonuoti darbo valandomis

421-6100

'-------------------------- -------------------—-------- - -----;
DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ii
susirūpinimą______________________ ’ $8.00

Dr. A. L_.Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais_______ -_______  $4.00

Minkštais viršeliais, tik$3.00
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS

ŽMONĖS.7 Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik$2.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo Išlaidoms.

NAUJIENOS, ..
rssc

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608
k- -

EVANSTON — OPEN HOUSE 
Sunday, 1:30 to 4:30 P.M.

1736 Keeney St., 7 room brick ranch, 
3 large bedrooms, 2% ‘baths, Hving- 

ig room. 2 woodburning fire- 
į j places. Family room. Oak floors. 

Į Many closets. Attached garage. Full 
i basement and rec. room. S98,500. 
i Call agent — 328-0535

■policininkas turės turėti 
t teismo' leidimą.

Aukščiausiasis teismas nori, 
kad kiekvieno žmogaus butas 
būtų privati šventovė, kur ne
gali policija įsiveržti. Privačių 
žmonių teises teisinas nori ap
saugoti.

kitą

ABBIE HOFFMANĄ UŽ
DARYS 3 METAMS

NEW YORK, N.Y.— 44 metų 
“revoliucionierius” Abbie Hoff
man antradienį prisistatė į Sing

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kadzie Avenue 

Tel. 776-8505

O AK LAWN — GOLD COAST 
9600 Komensky Apt. Home 

Custom built. 4 bedrooms, 3 full 
baths. 2 car gar. $375 monthly 
income plus home office. Ap
pointment only — Call 424-4120

jd^giąįjne ir ^iisjmie^su-rū-’ 
šię stogus. 'Už'djdrbą garan< 
tuo jame ir esame apdrausti.’

arVydAs kiela 1
'6557-S. Talman Avenue • 

XWcago, IL -45O62Š* y

Dealers Wanted 
for Flea Market 

Call 530-5374
. jt;1 1 wcMataa*

Laikrodžiai Ir brangenybės
Pardavimas tr Taisymai
2646 Wwt Strtrf
T«L REPublk 7-1*41

TKST.OIENT.41
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’5 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga sif formomis gauna
ma Naujienų administracijoj^ 
1739 South Halsted St., Chica-

ILL. 60608. Kaina $3.00.

Išsipildė troškimas

— Tai sakai, kad išsipildė 
vo jaunų dienų troškimas.

— Taip, kuomet buvau ma
žas ir kada mane mama šukuo
davo, aš norėdavau, kad visiškai 
neturėčiau plaukų.

In

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

* M. i IMI U S
Notary Pvbllc 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tek 2*4-7453 
Tiip pat daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra- - 

iymai ir kitokį blankai.
Yl I nUM IK

HOMEOWNERS POLICY

ATMINTI

Senukai, švęsdami savo ve
dybinio gyvenimo penktde. 
šimtmeti, kalbasi apie praeiti:

— Ar atsimeni, kaip pirmų 
kartą mėnesienoje plaukiojom 
'ežere laiveliu? O keletą savai
čių vėliau restorane valgėm ne 
paprastai skaniai paruoštą un 
guri? ,

— Klysti, brangusis, tai bu
vo sardinės,—protestuoja žmo
na. Ir taip žodis po žodžio juo
du susipyko ir senukas žmoną 
išvadino kurmiu. Po trumpos 
tylos jis mėgina ją atsiprašyti:

— Labai atsiprašu, be rei
kalo tave supykinau.

— A, tai smulkmena,—atsi
liepia žmona.— Be to, tu bu
vai teisingas. Tai buvo tikrai 
ungurys. Sardines valgiau su’ - 
kitu. 6

ENERGY
WISE ;

Organize car pools to 
save gasoline.
Don’t be a Bom Loser!

— Naujienos, Chicago, 8, HL

F. Zapolis, Agent 
nO»i/, W. 95th St 
Ev»rg. Park, III. 
«0M2, - 424-U54

SMe .farm fire M4 C«wa> Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th SL 
Darbo vai.: nuo 9 r>4o iki 7 rak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-tof 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

r
.— m- ~iir   riiM i un i ii ii- - r~r. n—lų,

t Advokatai
GINTARAS P. CEPZNAS j 

Darbo valandoa: nuo 8 vai. ryU į 
Ud S vai. vak. Seitadienj nuo 

0 vai. ryto iki 12 vai d.
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 arba 776-5161
2649 West 63rd Street

Chicago, Hl. 60629 k 
4 rr — — -—x

Thursday, April 23, 1981




