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Naujieji Maskvos namai, koriuose gyvena komunistų partijos nariai ir 
valdžios tarnautojai. Darbininkai tebegyvena senose Maskvos lūšnose.
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tais nepriklausomybės paskelbi
mo sukaktis- būdavo" didelio 

{džiaugsmo šventė, bet ne šįkart.
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ANTIBOLŠEVIRINĖ TAUTU 
KONFERENCIJA

Iš Miuncheno į Čikagą buvo žės .3 d. turėjo posėdį aptarti 
atvykę antibolšąvikinio tautų 
sąjūdžio vadovai bei' jų žurnalo 
redaktoriai Slava rr Jaroslav 
Stetsko. Čikagoje gegužės 9 die
ną... ukrainiečių salėje buvo su
šauktas pasilarimas su jais. Da
lyvavo" estų, latvių, vokiečių, af
ganistaniečių, kubiečių, lenkų, ’ niontui Vašingtone, 
rumunė atstovai. Iš lietuvių bu-Į 
vo, atstovaudami ALTą, dr. Bro- f 
nė ir Viktoras Motušiai ir kun,! 
X. Prunskis. . ■ •. . .
. ..Svečiai iš .Vokietijos painfor
mavo apie pavergta tauto sąj’ū- . ..
džio'veiklą] apie spalio-mėn. Td- ra :en’’ 8e8uzes "or°e\1 
kijo mieste jų šaukiamą konfe- nos ^vntoJai^ineJ° • V 
renciją, apie nuolaikas Vokieti- • neP^‘ auson^> 5 su’a :1 • • r 
joje. Buvo pasitarta dėl tolimeš- ,nos u'° lu
nės vykios būdų. '.’ s] ; 1n°J nuotaikoj. Kiekvienais me- 

• -* ■* *- * ■
SVARBIREZOLIUCIJĄ 
SKUODŽIO REIKALU

: "JAV. Atstovų Rūmai gegužėj - bus labai sunku laimėti kovas. 
4 dieną priėmė rezoliuciją 200, 'Bri tai buvo ir tebėra daug ga- 
kuria reikalaujama'laLsvės kali-i Ungesni. Jie turi geresnius lėk- 
namam Vytautui Skuodžiui. Re-. tuvus ir karo laivus.

. žolinei joje pabrėžiam a, kad V.y-į . Gyventojų tarpe-jau stiprėja 
^tautasSSįb^a^fcaięįpĖ^^S^|nabmonė;,ka4^riHomenės va-" 

pilietis ir gai\ dovybė*'tūri užbaigti kdvas, nes 
tąhgatsfpjekslininkąs, dėstęs Vii- prieš "britus argentiniečiai ne- 
niaus universitete. Primenamas pajėgs atsispirti. Tuo tarpu Ar- 
JO areštas, teismas 1980 m., jo " genimos kariuomenės vadovybė 
bado' streikas prieš neteisybes _ giriasi,. kad sužalojo britų lai- 
1981..irį„. pa^rėžiąm^^ąd Lietu- ’ Vus,_ ūpsistėįųsjus San .Xarlos 
va jpayo' neteisėtai prievarta už- ’

■ gtobta Sovietų Sąjungos ir kad ■ 
JAy tbs JnkOrporacijos nepripa- 
žįstą; Itefc&thieijofe JAV ptezi- 
dėntas'^kątinapiaš pareikšti So-

vo ateities darbus. Posėdyje da-1 
lyvavęs inž. Qr. Lazauskas pa
skatino gausiau rašyti laiškus ' 
Vašingtonui Dariaus-Girėno' paš
to ženklo reikalu ir priminė, 
kad dar nevėlo siųsti aukas Lie- > 
tuvos pasiuntinybė/ rūmų re- j

uostė.

NEPAJĖGĖ SURASTI 
IŠVEDU DIPLOMATO;

STOCKHOLMAS, Švediją. —
vietų Sąjungai susir^jinimą V. švedų užsienio reikalų ministe- 
Skūodžio reikalu,- daryti visas ■ rija,; turėjusi savo diplomatą R. 
pastangas, kad jis būtų išleistas Willenberg Budapešte, paskelbė 
iŠ kalėjimoir būtų sudarytos są- visus dokumentus jo beieškant, 
lygos jam. ir jo šeimai emigruotibet per 20 metų nepajėgė nusta-
į jų^^iriniį^ąšalį. .

šios rezoliucijos tekstą Atsto- 
vų-Tlūmai pasiuntė JAV Prezi
dentui, Valstybės sekretoriui, 
JAV Šmbasadorei prie Jungtinių 
Tautų,: Sovietų Sąjungos aukš- 
čiausios tarybos prezidiumo pir
mininkui, Maskvos ambasadoriui 
JAV-se, V. Skuodžiui ir jo šei
mai ir Lietuvių Helsinkio grupei. Į

Panašią rezoliuciją JAV Se
natas jau buvo priėmęs 1981 m. 
rugsėjo 22 d. Svarstant šią re
zoliuciją, stipriai už ją Atstovų 
Rūmuose pasisakė kongresme
nai: D. Bonker, J. Leach, W. 
Broomfield, G. Ferraro, E. Der- 
winski, M. Biaggi, Ch. Dougher
ty. Rezoliucijds tekstą ALTui 
atsiuntė k o n g r esmenas W. 
Broomfield.

tyli jo likimo. 1 ' .
švedai žino, kad jis padėjo di

dokam žydų skaičiui pabėgti nuo 
nacių, bei nežino, koks jo paties 
likimas. Jis išgelbėjo daugelį 
žydų nuo nacių, o kai, būdamas 
nežydas, 1947 metais pateko į 
rusų rankas, tai apie jo likimą 
niekas nieko nežinojo. ;

švedai patyrė, kad 11147 me
tais Sovietų karo jėgos jį paėmė 
globoti. Rusai pranešė švedams, 
kad jis karo metu mirė. Bet kur 
ir kokiomis aplinkybėmis jis 
mirė, rusai nepasako. Keli trem- 
l iniai, išsigelbėję nuo rusų, tvir
tiną kad jie matė Wallenberga 
Sovietų kalėjime, bet rusai ne
pripažįsta. švedai paskelbė 43 
dokumentb tomus, sudarančius 
13,000 puslapių.

. r * ■ * ♦

ALTO PASITARIMAS
CICEROJE Į

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Cicero skyriaus valdyba drauge 
su organizacijų atstovais gegu-

KALENDORĖLIS

Gegužės 26: Pilypas Ner^ Al- 
gimantasr Malonė, žydrė, Vien
valdis.

Saulė teka 5:23, leidžiasi 8:14.
Oril debesuoti*, lis. f

į ■ * * ‘ ---------------------------

J. Andropovas paskirtas de
šiniąja Brežnevo ranka prieš 
sergančio Brežnevo norą. Jis 
paskirtas- komunistų parti
jos centro komiteto vykdo
moje* sekretoriato nariu. Jis 

įsakinės Sovietų minis- 
teriams.
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Britai nenori jokių pasitarimų 
su dabartine Argentinos valdžia

f
.1

NUŠOVĖ PABĖGUSI 7 
ITALŲ TERORISTĄ

PADUA, Italija. — čia poli-
GENEROLAS GALTIERI PRIPAŽĮSTA, KADJBRITAI ISISTIP- cijai pavyko nustatyti, kad 32 

RING 58 KVADRATINĖSE FALKLAND SALOS MYLIOSE
LONDONAS, Anglija. — Bri- šė, kad britai buvo užėmę 42 

tų vyriausybė pranešė Jungti
nėms Tautoms, kad ji nenori jo
kių pasitarimų su dabartine Ar
gentinos vyriausybe. Jeigu ir 
būtų pakaitos Argentinos vy
riausybėje, britai su ja nesutar
tų, kol nebus nuginkluoti ir iš
vežti visi Argentinos kariai iš 
Falkland salų.

Dabartiniems Argentinos vals
tybės atstovams buvo sudaryto’s 
sąlygos, bet jie nenorėjo tomiš 
sąlygomis pasinaudoti. Jie įsi
brovė į Falkland salas, sulaužė 
tarptautinius įstatymus, o da
bar nori išsiderėti suverenines 
teises minėtoms saloms. Britai 
yra pasiryžę karius nuginkluoti 
ir juos grąžinti į Argentiną. Su' 
žeistuosius išveš į Montevideo, 
iš kur dabartinė Argentinos vy
riausybė galės juos atsiimti.

Britai apšaudė Stanley 
srities sandėlius

Britų karo laivai ir lėktuvai 
apšaudė argentiniečius, įsistipri
nusius Stanley uosto ir kareivi
nių srityse. Argentiniečiai gavo 
įsakymą vykti į vakarus ir pa
stoti kelią į rytus žygiuojan
tiems britams, bet jiems ne-

kvadratines mylias, o antradie- 
no rylą jau pripažino, kad tas 
plotas padidėjo iki 58 kvadrati
nių mylių.

IRANAS PAĖMĖ CHO- 
RAMŠARO UOSTĄ

Oficialus 
pranešimas sako, kad

kariuomenė šiandien pa- 
visa Chcframšaro uosta, 
kariai paėmė nelaisvėn

* melu Umberto Catallani dalvva- 
vo generolo* James Dozier pagro
bime, bei jam pavyko pasprukti.
Kiti teroristai pateko kalėjiman, >
o jis, pasivogęs motociklą, slaps- f ’kompartijos 

j tesi Italijos šiaurėje.
j Policija, sužinojusi vardą iš 
t kitų teroristų, jo nepaleido. Ži-.
; nojo, kur galima jo ieškoti. Jis, 
buvo užkluptas pajūrio mieste-! 
lyje.
lai šiandien jis būtų dar gyvas, I 
bet jis ryžosi policijai atsišau-;
dyti. Jis, nepataikė; bet policijai 
jį sužeidė. Kai pagaliau suėmė 
ir nuvežė į Pisos ligosinę, Catal
lani jau buvo netekęs

K0( kraujo ir neišlaikė. Mirė ligo- 
j ninėje.

komunistų partijos linijos ir 
įsakys sustabdyti tokias mintis.

Kada Stalinas mirė, tai Suslo
vas pasiūlė partijos Centro' ko- 
mitelan paskirti Chruščiovą, o 
kai reikėjo Chruščiovą šalinti, 
tai Suslovas pirma pravedė ko
munistų partijos centro komite
to sekretoriato, politinio biuro’, 
gynybos ministerijos ir kitus 
nutarimus Chruščiovui pasku
bomis atvykti į Maskvą, kur jis 
buvo suimtas ir nusodintas nuo 
premjero pareigų. Įsakymą pra
nešti žinią Chruščiovui Susld-

BREŽNEVUI SUSIRGUS AR MIRUS, 
ANDROPOVAS VALDYS S. SĄJUNGĄ
KGB GENEROLAS, KOMUNISTŲ PARTIJOS POLITIKOS 

NUSTATINĖTOJ AS, ĮSAKINĖS MINISTERIAMS
MASKVA, Rusija. — Pirma

dienį oficialiai paskelbta, kad 
Juri Andropovas, saugumiečių

I generolas, Sovietų užsienio šni
pų . vyriausias organizatorius, 
krašto saugumo vadovas, paskir
tas Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos sekretoriato nariu.

Tikroji Sovietų Sąjungos val
džia yra komunistų partijos 
sekretoriatas. Partijos sekreto
riato nariai kiekvieną rytą, o jei 
reikia ,tai ir dažniau, susirenka, 
aptaria padėtį ir įsako ministe- 
riams, kas ir kaip reikia darvli.j . . . v ~ .k . i vas įpareigojo Brežnevą. Dabar Komunistų partijos centro komi-1 __ ____________ <.•
lėto sekretoriato nariai, pasita-j 
re, įsakinėja ministeriams, kaip* 
ir ką jie turi daryti vidaus ir už-} 
sienio politikes klausimais.

Andropovas, 67 metų amžiaus 
komunistas, buvo pats galingiau- 

Įsias valdžios žmogus Sovietų
Sąjungoje. Jis turėjo teisę su
imti ne tiktai bet kurį nusikal-^noma, kad KGB viršininku nu- 
tėlį', bet galėjd apklausinėti ir. matytas 52 mėtų Vhdimir Del- 
^aite'oni^Tiė^ g'ėnėf-blė; v merksi g88fc~Jisv j ką rškvirstarį *Mask- 

| įstaigos profesorių, vidaus reika-Jvą ir supažindinamas su pagr.’n- 
' lų pareigūną ir bet kurios sovic-' diniais KGB veiklos dėsniais.
tinės respublikos
mokslinmką, daktarą ir išaiš-j norėtų savo draugą Konstantiną

tokius nutarimus galės pravesti 
Andropovas, jeigu komunistų 
centro komiteto sekretoriatas to
kius dalykus nutartų.

Dabartiniu metu jis dar te
beina KGB viršininko pareigas, 
nors jis žino, kad tas pareigas tu
rės pavesti kitam žmogui. Ma-

pareigūną, | Tvirtinama, kad Brežnevas

Britų karo laivai padarė dide- 
’ę žalą argentiniečiams. Genero
las Menendez nežinojo, ką da
ryti. Jis norėjo pasiųsti dalinius 
i vakarus, kad pastotų kelią bri
tams, bet vėliau, matyt, pakeitė 
planus. Jam atrodo, kad geriau 
įsistiprinti Stanley uosto srityje 
ir pastoti kelią britams, kai jie 
priartės prie uosto.

Argentinos kariuomenės vado- 
vyje pripažink, kad britai jau įsi
stiprino vakarinėj Rytinės Falk
land salos daly. Iš San Carlos 
uosto britai jau užėmė 58 kvad
ratines mylias salos teritorijos. 
Gen. Gėltieri pirmadienį prane-

Černenką paskirti savo parei
goms. Bet kol jis gyvas, jis ne
gali paskirti kito žmogaus savo 
pareigoms. Jeigu jis mirtų, tai 
Brežnevo pareigas laikinai užim
tų Andropovas,'o’ Černenka tu
rėtų laukti, ko'l sekretoriatas -jį 
rekomenduotų ir politinis biuras 
pritartų.

ministerial, Irt į Visa nelaimė, kad 70 metų 
vo nurodymų jie Černenka jau turėjo sunkų šir- 

nęgalės eiti naujais keliais. Be dies smūgį. Jis dar ir dabar nėra 
i to, jis paskirtas komunislų par--visai atsigavęs. Jis priklauso ko- 
, tijos ideoldgu. Jam pavestos tes munislų partijos centro komite- 
pačios pareigos, kurias ėjo M i- to sekretoriatui, jis yra gerai in- 

f I chailas Suslovas. formuotas apie Sovietų Sąjungos
” I T . . . . L.. ' va’dvnio problemas, bet širdiesJeigu komunistu partijos na- , ., ,. , .— i -U i i‘- • ■ smūgis u tiek isgasdisor, kad jisnu tarpe kiltu kokia erezija, jei . • L. . .. . ii, -.-i • .nenorėtu atsistoti valstybės• ispanai..bandytu kritikuoti Bus-.-! . , , \ ?* ‘ ’ priešakyje.

Susidaro įspūdis, kad Andro
povas gali užimti mirusio Brež
nevo pareigas. Rusai yra įsitiki
nę, kad jis yra geras organiza
torius ir labai gerai informuotas 
apie Sovietų karių, policijos ir 
gyventojų nepasitenkinimą visa
me krašte.

kinti kodėj.jis elgiasi taip, o ne 
•kitaip. ' ‘ * • 

’Andropovas, be abejo, bus 
> centro komiteto 

sekretoriato vyriausias valdyto
jas. Jis nustatys, ką kiti sek re-i 
tbrialo nariai priva'ės daryti ir

. kaip jie padės jam valdyti kraš- - 
j tą. Oficialiai krašto valdytoj a is
I bus “išrinkti”

. Jeigu jis būtų pasidavęs, be , AndropoTEHERANAS.
Irano 
Irano 
ėmė 
Irano
12,000 Irako kareivių ir labai 
daug rusiškų ginklų. Tankai, 
šautuvai, minosvaidžiai pateko 
į Irano karių rankas.

Irano kariai pirmadienį apsu- Į
po visą Persijos įlankos uostą. Į — Brežnevo sveikata gerėja,' jos komunistus už labai nekomu- 
Choramšaro uoste dar buvo di- labai lėtai. Brežnevo pava- nistinę elgseną, lai Andropovas] 
dokas Irako karių skaičius, bei diiotojas Andropovas išrinktas turės teisę sustabdyti tekį nu- 
jie neturėjo reikalingos energi- j,e Brežnevo atsiklausimo. Poli-
jos ir pasiryžimo gintis. Irakie- Įj^is biuras pritarė Andropovui, tai drįstų protestuo 
čiai visai nenorėjo gintis, kai pa-;
tyrė, kad jie jau apsupti ir ne-: 
gali pasitraukti į šiaurę.

Choramšaras nėra pačioj Per - tikanui jų trūksta, 
sijds įlankoj. Uostas yra prie] 
Barmanšir upės, dešiniajame] 
jos krante. Dešinioji upės pusėj 
priklauso Iranui. Choramšaras ’ 
buvo vienintelis uostas, iš kurioj 
irakiečiai galėdavo išvežti naf- ] 
tą, bet dabar jiems užsidarė' 
šis kalias, kas neigiamai alsi-j 
lieps Irako prekybai.

is
krypimą. Jei lietuviai kemunis- 

už Lietu- 
------------------- - Įvoj augintų bulvių ar javų iš-

— Vatikano pareigūnai prašo vežimą į Sbvicų Sąjungą, tai 
i katalikus siųsti pinigus, nes Va- Andropovas galės jiems pasaky- 

, ti, jog tai yra nukrypimas nuo

— Ukrainietis Dolgich paties! 
Andropovo parinktas tapti KGB 
viršininku. Pats Andropovas jį 
moko, kaip reikia tardyti įtakin
gus valdžios žmones.

— Federalinė valdžia nutarė; 
ištirti, kodėl Indianoj, Lake’De-} 
lacarlia toks didelis žmonių] 
skaičius gauna vėžį. Manoma, 
kad geria užkrėstą vandenį.

— Antradienį aukso uncija 
kainavo $321. t

Georgs Wallace, buvęs Alabamos gubernatorius, pareiškė, kad jis kandi- 
datuds gubernatoriaus pareigoms. Buvęs gubernatorius buvo 

peršautas ir nevaldo apatinės kūno dalies.



’ABAIGOS

esu namų šeimininkė.

Mi

VIS TIEK PAGUODA

tikiu.

PRAKTIKA PADĖJO

■Sąlyginis sprendimas

i| įalės. 
-1^ išmoksi.

— JūbU, rankos virpa. Matyt, 
daug geriate.

— Ką jūs daktare! Daugiau 
išlaistau, negu išgeriu.

Vyras išmetinėja žmcYiai:
— Aš žmau, kad nkkad ma

nės nemylėjai. Galėčiau prisiek
ti, kad jei aš mirčiau, už mėne
sio laiko tu susituoktum su kitu.!

— Sakyk, ar ten. priešaky, 
matyti žemė? —* klausia laivo 
kapitoną- jūros liga sergantį k e-

Į— fiU pobūvis yja ^bai 
bodui. — Eikime namo!

"ą o tų skolų tiek daug, kad aš 
• galėsiu jų išmokėti tol, kol 
įgausiu jc’s kraičio.

. .Kėš jtnhs; rūpi, kur aš .savo 
v- ■"< ‘ Yankas laikau.*.. /

— Prieš vedybas šluosčiau 
džiaugsmo ašaras, o po vedybų 
— lėkštes, —. paaiškino vedęs 
draugas.

MODERNI MOZAIKA IR JDGARYflOS
Dęsto DON PILOTAS

mb — Sako, tu greit vesi, Jonai? 
czj — Aš ir pats nežinau. Mano 

, sužadėtinė nenon tekėti už ma- 
Įįjjnęs, kol aš n išmokėsiu skolų, 

ne
ne

— Ne. Ten horizontas.
— Ačiū Dievui, tai vis dėlto 

geriau negu nieko.
* * *

NESPĖJO

— Na, šiandien, kaip girdžiu, 
tamstos kosulys daug geresnis 
— sako gydytojas.

— Užtat tris natkis be persto- 
o treniravausi.

*

ašaros ir lėkštės

Susitinka du draugai. Vienas 
š jų vedęs, o antras — ne.

Viengungis klausia vedusio:
— Sakyk, ą naujesnio esi pa

stebėjęs savo povedybiniame

JPfeARANKSTI APSIDŽIAUGĖ 
^ręAūsiAis PLOJIMAIS
■: * -Jaunas amerikiečių tenoras 
■piyrną kartą pasirodė La Skala 
čipęnįe, Milane.

Šudaįnžiyus pirmą ariją, pub- 
įitea garsiai , pradėjo šauktu *bis\ 
’^eųOTass pakartojo savo ariją, o 
‘kuomet plojimai ir šauksmai vėl

muzikinė publika: -
publika ir tohaū šaukė 

-^sį jis pažengęs pirmyn, pa- 
ketose:
Tj—> Ar jau tamstoms neužten- 
ka. mano .dainavimo?

Viskas tvarkoj—pasigirdo
— Dainuok tol,

i

PASIKEITĖ! GERĄ PUSĘ

Keliautojas klausia stoties vir
šininko:

— Kas atsitiko, kad traukinys 
per ištiną mėnesį ateina be pa
vėlavime?

Viršin'nkas:
— .Matote, mąšinistas apsive

dė ir jo žmona labai pyksta, kai 
pasivėlina pietums.

* $

Dialogas

Žmona: “Prieš vedybas tu sa
kydavai, k sd cš esu tikra filmų 
žvaigždė”.

Vyras: “Taip, sakydavau, bet 
tada filmai nebuvo kalbantieji”.

DAR DIDESNĖ BLOGYBĖ

— Mano žmona, pagaliau, ta-, . . j.
po nepakenčiama. Ji nuolat kai-į ^kąip. Jau trečia savaite sau e 
ba apie vyrą, kurį turėjo prieš! sriljri?, pensininke- parse sun a 
mane.

— Manoji yra dar blogesnė! f 
Ji nuolat kalba apie vyrą, kurj i 
airės atsikrač'Usi manęs!

ši egaįėjo atspėti

Garsus rašytojas Mark Twain 
surado sau kita kambarį. Sekan
tį rytmetį, po pusryčių, jis sako 
šypsodamas savo naujai šeimi
ninkei:

— Labas ir tau, Maiki, Q man

vienas
į malonumai, Tėve.

—Ar tau, Maiki. patinka “air- 
conditlQB1*?

— Norėjai pasakyti vėsihtu-

lykas, bet nėC visiem patinka- 
dirbtinis namu vėsinimas. Šei- 
moje kyla net barnių dėl tem-

* %

IŠ SOVIETŲ SĄJUNGOS 
SUGRĮŽUS

— Žinai, Sovietijoj man daug 
kas patiko. Degtinė ten stipri; 
viskas atrodo kitaip.

— Bet kas tau labiausiai ten 
□atiko?

— Tai. kad galėjau iš Sovieti- 
jes išvažiuoti.

*

PASTABA APIE KVAILIUS

Jeigu kvailys suprastų, jog jis 
yra toks, tai automatiškai pa
liautų buvęs kvailiu.

Iš to galima padaryt išvadą

Romo Kalantos Suliepsnojimo Dešimtmečiui 

Dr. Kazys Ėringis
(Tęsinys)

Tokie tad išoriniai faktoriai, audrinusieji ir audri
nantys mūsų generacijos ir mūsų vaikų kartos protus 
ir jų lakią jaunystės vaizduotę. Kam to visko prireikė 
priminti ir paryškinti šiandien, švenčiant tautos Aukos 
— Romo Kalantos susideginimo dešimtmetį? Ką aš tuo 
priminimu norėjau pasakyti? Kas ir koks šviesulys, toks 
geliančiai skausmingas ir šviesus tas Romas Kalanta, su
švitęs tokią tamsią ir kraupią vergijos naktį? Arčiausiai

— Žinai, Maikuli, pensininkai 
turi daug laisvalaikio, tai daug 
ir žino. Susirenka po medžiais, j 
pasikalba, padiskutuoja ir ki-! tiesos būsime, jeigu prilyginsime Romą ugnikalnio žyps- 
tiems papasakoja. Aš girdėjau, ■■ niui vergvaldžių kalne arba aizbergo smūgiui į vergijos 
kad L.F. nori įsikurti į kultūros, ]aįVą. čįa įr vienu ir antru atveju veikia nekontroliuoja- 
iūbūus, kažkur pne 71-os, va-; mos g-eĮmf-ų jėgos. Taigi, Romo auka — tai tautos gilu- 
darąs Mokyklą ir ją parduos. ! mimų Proverzis, nepermaldaujamas ir nesulaiko-

— Gal būt tik kalba, o kalbos Įmas- Komas Kalanta, kaip prof. dr. Jonas Kazląuskas, 
yrą tik plepami Jeigu taip irj doc. Vytautas Skuodis, jūreivis Simas Kudirka ir kiti, 
būtu, lietuviai nesutilptų po j yra XX-to amžiaus pabaigos lietuvių tautos, Baltijos tau- 
vienu stogu p po “Dievo stogu’1 j sakyčiau, kamikadzės, smogusios jų supratimu į jaut- • 
visiems vietos pakanką- riausią, vaizdžiai kalbant, vergijos laivo vietą. Imperinis
. —tu laivas, žinoma, nenuskendo, bet imperijos pamatai su
baigsi mokslą. Tu jau pasidarei ’ ’ ■ ’ k j f
unžinu Studentu ir vis nebaigi'

— Mes visi esame amžini stu
dentai, jei. ne mokykloje moko
mės, a tai gyvendami. Deja, ne

visiems vietos pąkanka-
— Pasakyk, Maik, kada tu

drebėjo ir jos visi nelabieji sumirksėjo., i.«.
’ -' i,*-"“. - jr

Neapsiriksiu pasakęs, kad Lietuvoje šimtai Romų 
vaikšto pilnoje aukos parengtyje ir renkasi prasmingiau
sią mirtį. Man visiškai savas Romo veiksmų braižas ir jo 

visi iŠ gyvenimo mokosi. Gyve-į aukos pasirinkimo variantai, su parako jėga plėšę širdį, 
rūmas pilnas audrų, baimės ir j kol ir aš pasirinkau savąjį praradimo visko kas bran- 
nesaugus. - Į giausia ir aukos bei protesto vergijai variantą. Gal būt,

kad mudum[m^gų aukės nesupras kai kas čia, Amerikoje, ypač tie, 
’ oras j kuriems tautos kančios ir aukos, gramzdinamos užmarš

tin, yra tik tolima žvaigždė ar terra incognita! Su atbu
kusiais gal būt jau klastingai žaidžia, ir žais tamsiausios 
anoniminės priešo jėgos, nes viešai jos čia negali reikštis. 
Bet visus mus teis Aukščiausias. Amžinoji gėda ir pra
keikimas ištiks tuos, kurie čia, emigracijoje, tarnauja 
okupantui, taip sakant, su okupanto velniu eina mušti 
ripką!

Norint nuodugniau nušviesti Romo Kalantos aukos 
priežastingumą, manyčiau, reikia pažvelgti į tai', kas jį 
pagimdė, pasidomėti kokios Gamaltėjos pienu jis augin
tas, kokios Kauno aplinkybės audrino jo ir jo kartos pro
tą ir vaizduotę.

Kaunas daugeliui iš skaityjojų yra gimtinė arba sva
jingų gimnazijos metų miestas, sparnuotų studijų metų 
šviesiausias miestas. Raibuliuojantieji Nemunai santakoje 
ir senosios pilies griuvėsiai, Laisvės Alėjos ir Karo Muzie
jaus sodelio relikvijos, Žaliakalnio jaukumas ir Ąžuolyno 
šventųjų girių atšvaistai, Panemunės šilų kvapai ir Alek
soto išskleistų skrydžiui sparnų gaudimas, nenutraukia
mais saitais susietas su mumis ir su miesto kapų tyla, su 
sparnuotų sakalų alėja, kurios pradžioje Dariaus ir Girė
no mauzaliejus, kiek toliau — Nepriklausomybės kovose 
žuvusiųjų kapai ir paminklai. Toks tas trumpai, mums 
visiems bendras ir šviesus Kauno pasaulis ir jo nemarus 
gamtovaizdis. Gal ne vienam iš mūsų ten, Kaune, prilyg
stanti tik saulei, išskleidė sparnus meilė nemari. Gal tų 
brangių Kauno kapinių vidurnakčio nyka nevienam 
praeinančiam suartino sielas ir širdis.

O kas toliau? Toliau . . . bedugnė tarp jūsų, atvy
kusių čionai, ir mūsų — pasilikusių okupuotoje tėvynėje.

(Bus daugiau)

ką aš šiandien geriau pusry’jįąi vėsu, ę fejfisns pęršalta 
čianis, yra kava, tai rytoj due- Temperatūra m prie to 
kite man arbatos, o jei tai buvo jusi drėgmė, išsaukia- prakaitą- 
arbata, tai rytoj duokite kavos. į vimą. Daugumai žmonių tinka

miausia oro temperatūra 76-80° 
F4 kai drėgmės yra tarp 40 ir 
5G procentų. Kai kambaryje su
sidaro daug drėgmės, ypač kai 
yra. daug : žmonių, be tyresnio 
oro, tada jaučiamas slegiantis 
nemalonumas.^ f y

— Aš žinau. Marki, ir be tavo, 
moksliško aiškinimo, kad drėg
mė ląbai nemaloni, kai oras kar
štas ir kai oras šaltas.

KIŠKI PYŠKIS

Bėga kiškis per kelmyną. 
Neša Vytui daug kiaušiniu, 
—Kiški pyški, čia sustok, 

j Kiaušinėlius atiduok.
jog kvailiai atsiranda iš tarpo ~ 
tų, kurie mano, kad nėra kvai
liai. i

• -DAUG KAS PASIKEITĖ

— Prieš tai sakydavai, jog as 
esu tau vįsas pasauils, — išmeti
nėja žmona savo vyrui-

— Bet nuo to laiko aš pramo
kau daugiau geografijos, —. at
sakė ‘prisiegaž i,

NEPATAIKĖ PASAKYTI

Besisvečiuojąs vyrukas, 
šiek tick įsigėręs, kreipiasi 
veną poniutę:

Bus margučių pilnas bliūdas, 
Juokais Vytas kip pablūdęs- 
—Kiški pyški, kur gavai 
Nudažytų net gelsvai?
Bė^a kyškis per dirvoną 
Be kelnyčių, be ž’ūpono.
—K’ški pyški, kaip lakstai, 
Ar nuo karščio pasiutai?
ŠuoFais šoka per laukeli

» Be kepurės, be švarkelio.
—Kiški pyški, bus blogai,

; Juoksis bobos ir vaikai.
Pilkas kiškis greitai striksi, 
Uodegėlė šviesiai blyksi.

ir 1 —Kiški pyški, paklausyk. 
į> Apsivilktom vienąsyk.

—Senelis—

quette Parke. Tėve?/

besikalbant apie karščius, oras Į 
staiga atvėso po trijų savaičių! 
sutros. Mano bosienė net pečių 
pakūrė. Taip gera pasidarė. Visi 
pensininkai iš parko išlakstė.

— Tai gerai. Tėve. Iki kito 
karto. Atlesik, aš skubu į “gra
duation”. ,

— Lik sveikas, Maikuti-

MiLKOVAlčIO KOVA PRIEŠ TEISYBĘ
Vienas Naujienų skaitytojas 

pasiūlė duoti tūkstantį tani, ku
ris įppdys, kad šis dienraštis 
daugi&u melavo, degu Milkovai- 
tis. Jis turėjo galvoję Milkovai- 
ėio raštą, kad jis* negavo ktiet;- 
ino stoti į teisiną, kad teisme ne
dalyvavo ir neišleido teismo rei
kalams šauliu sudėtu pinigų. Vi
siems, skaičiusiems Milkovaičio 
"patikslinimą”, buvo gardaus 
juoko.

Šandien spausdiname kilų Mil-1 
kovaičio “Viešą pareiškimą” 
apie tas pačias Naujienas. Jis pa
skelbtas gegužės 21 d. Drauge. 
V'isiems bus gardaus juoko, kai 
Miikovaičiui teks nurodyti fak
tus) kodą Naujienos, ne šauliai 
rasė šmeižiančius straipsnius 
prieš Lietuvos Saulių Sąj’ungą. 
štai naujas Milkovaičio kūrinys;

“VIEŠAS PAREIŠKIMAS

Jau heleri melai, kai “Nau
jieną” dienraštis savo pusla
piuose yeda atriją, nukreiptą 
prieš Lięluyos šalikų sąjungą 
tremtyje. I’astarąjų mėnesių 
laikotarpyje ji pasidarė dar in- 
tensyydsaė. .. ,

Remdamiesi .faktais, mes 
konstatuojame, kaip seka:

1. “Naujienose*’ apie Lietu
vos šauiių sąjungą spausdina
mi lašiniai yra agitacinio ir 
šmeiiiančo ii&būdiio, viėnaša- 
bški, tendencingai' iškreipti, nei 
prasdenkią šu flęsa.

2. Turime t^ttu žinių, kad 
"Naujienoms” nusiųsti Lietu
vos ftaalių sąjungai palankūs 
rašiniai yra attnelami ir ne
spausdinami. Tai aiškiai pa-

tvirtina “Naujienų’’ turimą blo
gą valią ir subversinį tikslą.

Toliau konstatuojame ir esa
me nuomonės, kad “Naujieno
se*’ prieš Lietuvos Šaulių są
jungą vedama akcija yra sąmo
ningas ir gerai apgalvotas kir
stinio, skaidymo bei griovimo 
darbas, nešąs žalą visai lietu
viškai išeivijai ir yra naudin
gas vien tik raudonajam tau
tos pavergėjui.

Išdėstytų faktų akivaizdoje 
konkrečiai ir kategoriškai pa
reiškiame, kad Lietuvos Šau
lių sąjunga tremtyje atsiriboja 
nuo bet kokių ryšių su “Nau
jienomis”.

Lietuvos šaulių sąjunga
tremtyje"

Pdių mokykloje

Mptįna pelė aiškina mažoms 
peliukėms:. _ .

-- Kai busite cjidclės, tai pa
tirsite, jog męs bijomas vyrų, 
o vyrai bijosi mo'ierų, moterys 
gi bijosi pelių.

NE JO KzkLTĖ
žmona, netikėtai įėjusi į 

|uvę, pamatė savo vyrą, 
viliojant tarnaitę.

— .4eb, tu išdykėlis! Tu
bandai meilintis prie trečios 
tarnaitės!-

—r {Jei ar Ui mauo kaltė, kad 
tu taip dažnai keiti jas?

vir
bu-

jau

A FUN NW KOOL-AID* RECIPE
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JUOZAS ŽEMAITIS

Kai kas iš Amerikos teismines santvarkos
(Tęsinys)

J pabaigą 1981 ir pradžio
je 1982 metų nekartą buvau 
painformuotas, kad tokio ar to
kio mėnesio pabaigoje mano by
la jau gali pajudėti, bet tikros 
datos nebuvo pasakoma; girdi, 
viskas paklauso vien tik nuo 
teismo-

Tuoj buvo nurodyta vieta, kur 
aš galiu atsisėsti, ners patalpoje 
nebuvo nei gyvos dvasios, išski
riant adv. Petkų ir mane. Vė
liau dingo ir jis. Likau vienas.

Istrūnijus bylai teisine be jo
kio pajudėjimo truputį daugiau 
kaip ketverius metus, pajutau, 
kad mano byla iš letargo mie
go jau pradeda atbusti. Dar 
kartą buvau iššauktas Į manų
jų advokatų ofisą, kur akysta- 
ten susidūriau ne su vienu, bet 
su dviem advokatais — mano 
bylos teisme tikruoju teisiniu 
“bosu” advokatu P. Žumbakiu 
ir jo ofiso nariu advokatu T. 
Petkum. Ponas Žūmbakis tik 
tiek tepasakęs, kad mano byla 
teisme prasidės kitos savaitės 
antradienį, ir kad, kaip man 
teks laikytis teisme, mane čia 
apšvies ponas Petkus, tuoj iš
garavo. Tuojau prasidėjo viso 
mano (esant teismo salėje) pa
jėgumo orientuotis apkratinė- 
jamas, ir ne kartą gavau.pasta
bą, kad atsakinėčiau tik tiesiai 
į pateiktą klausimą, visai nie
ko iš savo pusės prie reikiamo 

t atsakymo nepridedamas.
Deja, tai dar nebuvo viskas 

prieš teismą atlikta. Išeidamas 
iš advokato Petkaus ofiso, iš
girdau tokį jo paskutinį įsaky
mą:

— Pirmadienį,: 10-tą valandą 
ryto, ateikite, ponas Žemaitis, 
į mano . ofisą, iš kur nuvyksi
me į teismo patalpas, kuriose 
pamatysite, kaip paruošiami 12 
feismo prisiekusiųjų (jury),: 

padarys 
kai-

Prabuvus kokią 20 minučių, 
per antrąsias duris pradėjo 
rinkti?-prisiekusieji (jury), ku-1 
riųx suskaičiau net 35. Pirmieji 
!2-ka atsisėdo nuo teisėjo stalo 
kišk į kairę pusę, specialiai 
jiems paruoštose vietose. Jų vie
tos buvo lygiaUįpkioj pat aukš
tumoj, kaip ir teisėjo stalas. Li
kusieji 21-ri užėmė kėdes kam
bario gale, irgi jiems, matyt, 
nurodytas kaip atsarginiams,' 
bet jau kiek žemiau.

Greit pasirodė ir teismo spe
cialus tarnautojas, kuris, iššau
kęs visus pavardėmis, nurodė 
jiems skirtas vietas. Ar prisaik
dino juos, ar ne, dabar neprisi
menu, nes, jiems besirikiuojant, 
labai atidžiai sekiau jų veidas, 
žinodamas, kad nuo jų sprendi
mo priklausys mano bylūs liki
mas.

Pats teismo tarnautojas buvo 
gana simpatiškas. Papasakojęs 
prisiekusiejiems kokios jų parei-1

(ihustracija)

J. KLAUSEIK1S
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Geležinis vilkas” užstaugė angliškai
frhš kurį laiką išeivijos gy- agentus, 

veniman buvo boįžengiąs naujas 
“veisknys”
tu pas'vadisęs. Deja, kaip Birutė! lenkais

Ir štai dėl ko: lietuviai, pasi- 
patriotiniu fron- mokę iš pragaištingos unijos su 

vėliau stengėsi gyventi 
Kenielai'ė savo rašiniuose išaiš- Į savitu tautiniu gyveniniu be len
kino, te fronto karių nebūta, o kų globos, o tas jau riepatiko’ 
tik vienas vyras, pasisiūdinęs “patriotiniam frontui”, lygiai 
trejas kelnes (Liberčio, Lange-Į kaip nepatinka ir “Geležin o vil- 
’■ *• '■ ' - ’ —’ ko” angliškai rašantiems “Lith

uanian Patriots”, nes lietuvių 
tautos ateitis priklausysianti nuo 
santykių su lenkais, gudais ir 
ukrainiečiais.

To “Geležinio vilko” literatū
ra siuntinėjama paštu, keičiant 
išsiuntimo vietą, kitaip sakant.

lio, Gogelio firmos), jomis pasi
keisdamas, ėmėsi švaistytis kai 
kurioje spaudoje, vaidindamas, 

į kad to naujo fronto vyrų esama 
ne vieno.

Birutį Kemežaitė ne tik išaiš- 
I kino* kas tas frdntas kokie jo 
I tikslai, bet ir aštrių plunksnos 
smūgių nepagailėjo Ir taip nu- (Daug'iau'neg^'žO 
tiko, jog išspausdinta fronto, 
deklaracija liko, bet pats patrio
tinis frontas dingo, atrodė, karf| 
fronto vad is 
(L j o.

Lietuvių 
dingo, bet 
propagandistas iš palamsės ur
vų lenda viešumon. Tai “Lithu
anian Patriots Geležinis Vilkas”. 
Taigi, “ainis” legendarinio gėlo-

Matulevičių paskelbti žveritUiĮ-;* 
j u, nes tas vyskupas daug enei’-;‘ 
gijos skyręs ne religiniam dar- ” 
bui, bet socialiniam progresui^; 
— karalystės žemėje įkūrimuiT 
etc. “Geležinio vilko” patriotai 
apie tai esą parašę popiežiui J<> 
nui Pauliui II.

Draugo dienraštyje, neabejo-^j 
tina, esą infiltruotų Maskvoj 
agentų, o Tėviškės Žiburiai, Dar**^ 
bininkas, Naujienos,. Lituanusjj 
Dirva ir jau mirusis Keleivis turi^ 
infiltracijos problemų, nes rašąj 
kritiškai apie lenkų ir lietuvių-* 
santykius ir tuo Maskvai tar;jj 
nauja. 7 X

Želigovskio legionas buvęs-nJJJ 
lenkų, bet sudarytas iš lieluviC 
ir gudų, siekusių gerų santykiai 

1 su lenkais. “Geležinis vilkas“ n&^

kurie jūsų byloje 
sprendimą, ar kaltinamasis 
tas, ar nekaltas.

JĮ:. *
' , *v • ■ y.

TRAFFIC COURT 
PATALUOSE

Pirmadienį, lygiai dešimtą ya- 
landą ryte, mano advokatų lydi
mas, patekau į milžinišką Chica
gos Down-town pastatą, kurio 
viename nemažame kambaryje 
bus išspręsta, ar mano, kaip eis
mo nelaimėje nukentėjusio, pre
tenzijos-bus patvirtintos, ar at
mestos. Sakau — nemažame 
kambaryje, nes kai į jį patekau, 
ir apsidairiau, tai jį pavadinti 
teismo sale, kaip Lietuvoje buvo 
vadinama, nebūtų galini 
ten buvo visokios rūšies stalų ir 
kėdžių, negalėčiau pasakyti. Pa
ruoštos vietos prisiekusiejiems j 
buvo labai panašios į bažnyčių ' 
suolus, prieš kuriuos rankoms 
atramos priminė saliūnų barą.

užilgo vėl pasirėdęs pasakė, kad 
į tolimesnius disputus anoji pu
sė neina, o jei dar mes daug.au

! reikMausim, tai rytoj pasimaly- 
gos, leido visiems išeiti į koridų- i sime tejsrne 
rių, o aš vėl likau vienas.

Dar kelioms minutėms pra
slinkus, atsirado ir mano’ advo
katas ponas žūmbakis. Jo veide 
įskaičiau pasitenkinimo žymes. 
Kad mano priešininko advokatai 
jau panoro genioj u taikintis, ir 
kokią sumą jie jau buvo pasiū-| 
lę, žinojau - prieš ateidamas į 
Traffic- Court. Pasirodė, kad 
manasis, advo'katas, nors iš ant
rosios pusės ta suma buvo net 
padvigubinta, buvo pasiryžęs su 
anais dar pasipešti.

—. Pats esi bosas, ir ar mes 
su pasiūlyta suma sutinkam ar 
ne, tai priklauso nuo tavęs, —

Pasirašęs visus reikiamus su
sitarimo dokumentus ir dar šiek 
tiek su savaisiais advokatais pa
sikalbėjęs, grįžau i savo nuola
tinę Chicagoje gyvenamą vietą
— Marquette Parką. Per tą ke
letą dienu, kol vėl buvau iškvies
tas Į Law Offices of Žūmbakis 
& Association bylos užbaigimui
— gauto iš Paragon Box Co., Inc.' 
(jų Insurance Co.) čekio pasira
šymui ir galutiniam su adv. P. 
Žumbakiu atsiskaitymui, vis ne
buvau tikras, kad byla, kuri bu
vo teisme daugiau kaip ketve
rius metus vilkinama, ėmė ir 
pasibaigė tik per pusdienį.

Paskutinis su mano teisių,gy* 
nėjais pasikalbėjimas teužsitęsė 
tik. apie dvidešimt minučų. Už-

Pasirodo, kad tą 'sumą reko
mendavo ir pats teisėjas. Taip 
reikalams susidėsčius, atlyžo ir 
mano advokatas. Mano byla bu
vo baigtą, jai prisiekusiųjų nei 
nepasiekus.

Galutiniam ceremonijų užbai
gimui, buvau nuvestas tiesiai i 
teisėjo kabinetą, kur teko susi
pažinti ir su būsiančiu rytdienos 
teisėju (jei teismas būtų įvykęs) 
bei su priešingos pūse^i acįvoka- 
tu. Visi buvo gerai m^iterkę, o 
teisėjas net pajuokavo, kad, at
seit, jie nusprendę kiek man dar 
metų likę gyventi, ir tą skaičių! baigiant nuoširdžiu atsisveikini

mu ir vieni 'kitiemse sėkmėspadauginę iš matams gyventi
pareiškė mano teisių gynėjas. — j peikiamos tam tikros sumos, ateities gyvenime palinkėjus;
Aš numatau, kad dar yra gali- į gavo tokią sumą, su kuria ir aš ponas Žūmbakis*įteikė man di- 
mybių ir daugiau išsunkti. 1 įr mano advokatai sutikę

— Tai priklauso nuo jūsų, po-1 
nas advokate. — Iš mano pusės 
aš ir prieš šią sumą neturiu nie
ko prieš, — beveik su pilnu pa
sitenkinimu pasakiau.

sekundės nepraėjo, ir vėl 
yienas. Už neilgo laiko

mašinėle rašytų puslapių vien j pamini Suvalkų sutarties, 
pašto persiuntimo’ išlaidos — 71 
centas. Turtingo esama to “Gele
žinio Vilko”. “To all Lithuani
ans and our historical brothers 
— Poles, While Ruthenians, and 
Ukrainians’’ — pradėtas tas ano
niminis pamfletas. “Išaiškina
ma”, kad Lietuvos didžiosios Į 
kunigaikštijos nebūta, o' tik bu
vusi “Grand Duchy of Lithuania- 

žinio vilko, kuris miegančiam; White Ruthcnia”. Smetona ir 
kungaikščiui Gediminui staugė, (Voldemaras nenorėjo santykių 
kad įkurtų sostinę Vilnių, da- su Lenkija, nes buvę Maskvos 
bar užstaugė angliškai, darkyda- agentai. Ir šių dienų VLIKas te
mas, terliodamas Lietuvos seno- besekąs tą klaidingą kelią. Mask
vos istoriją, vos ne kiekviename vos agentų išeivijoje “Geležinio 
sakinyje savo melagystes Dievo vilko” patriotai priskaito labai 
ir krikščionybės vardu dengda- j daug, vien tik kalifomiečių be
rnas. Suniekina tautinio atbudi- ne 18. Anonimas dergia žmones, 
mo laikotarpį, melagingai apra-Jjų nė nepažindamas, tik jų pa
šo nepriklausomybės kovas, vardes kur nors užtikęs. Pavyz- 
Maskvos agentais išvadina dau-jdžiui, Maskvos agentų sąraše 
gelį nepriklausomybės politikų,‘minima viena rašytoja, jos kū- 
0 taip pat ir išeivijos visuoTne-: ryboje vartojamu sinonimu, bet 
.ainio bei tautinio darbo vyrai ir toliau lame pat sąraše ji pami-

į Maskvos ’ nėta lyg kitas asmuc vyro pa- ( r__ :__ , _ , ..
kėši santūriau, Vatikano patap
tas. fiūk, Vatikanas jam nurodą 
nekaltinti Sovietų. Jam nebuyOį 
jokių reikalo klausti^ Vatikano^ 
ką jis turi sakyti Maskvoje. Ti* 
kintiesiėms katalikams Va Lika— %- - e
nas gali nurodyti, ką daryti, bet- 
riėWanį^liktii Grahatn. ’ : i i

Iš spaudoje paskelbto praneš 
Šimo matosi, kad Vatikane vie
nas patarėjas jam pataręs “lai- ' 
kytis ramiai”. Laikytis ramiai 
nereiškia, kad jis turi pasakoti 
apie reikalą klausyti valdžios, 
kai tos valdžios atstovai planuo
ja tave sunaikinti.

užfrontėje pasilai-

patriotinis frontas 
jo paskelbtų tikslų

moterys įrikiuoti
varde.

Visų to “Geležinio vilko” patjy 
riotų tauškalų nesųminėsiųj^ 
Bendrai su anonimais į diskus^ 
jas neinama, tačiau visuoinenėC 
pravartu žinoti, kokų tikroj^ 
Dievo' žodžio skelbėjų ir krikšjį 
čionybės mylėtojų esama, ka(]£ 
net svetima kalba savąją iautąj“ 
jos veikėjus naudai gerų sanly^’ 
kių su lenkais- teršia.

GRAHAM BE PAGRINDO
KALTINA VATIKANĄ' X?

1

HARTFORD, Conn. — Evarf£ 
gelistas Billy Graham, grįžęs iš* 
Maskvos, kur jis padarė rusam^ 
palankius pareiškimus, dabagj 
pradėjo be pagrindo’ kaftintfr; 
Vatikaną.

Evangelistas Graliam važiavo^ 
į Maskvą savo valia. Niekas te^ 
jo nesiuntė ir niekas negalėjo j&" 
priversti pasakyti rusams, ką jnu, 
pasakojo. Bet dabar Grahanu 
pareiškė, kad jis Maskvoje laK

menių, kurie buvo jo ofise susi
rinkę per visus ketverius metus. Lietuvos išleistieji ar pabėgusie- 
Atidžiai tuos bylos dokumentus ji lietuviai, jie esą KGB agentai, 
namie bevartydamas, tikrai bu-( Liet, katalikų bažnyzids kronikos 
vau nemažai nustebęs, kiek ten, ir Aušra esą KGB leidiniai. “In

God We Trust“ šūkiu prisiden
gęs “Geležinis vilkas” ragina lie
tuvius rašyti Valstybės departa
mentui ir FBI laiškus, prašant 
ištirti, kam tarnauja kun. Puge- 
vičius su “Kronikomis” ir kam 
išleidžiami surinkti pinigai, oku-

kruopštaus ir rūpestingo darbui 
buvo įdėta.

(Pabaiga)

Ypač dergiami iš okupuotos

džiulį pundą įvairiausių doku-

didesne suma. Dabar jau

kartą mėgino, tai nežinau. Ne-!

JLARIJA NORELKIENi

1 
—*
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TeL 476-2206

likau
mano advokatas vėl atsirado, ir 
vėl su
aš tikrai pasijutau savo bylos,
bosu, ir be jokios abejonės pa-’ 
sakiau:. , ■ •

^Užteks, ponas advokate, nes 
geriau žvirblis saujoje, negu kar
velis ant stogo,— žmonės sako’.

— Na, dar aš pamėginsiu, —■ 
pasakė, ir vėl dingo.

Kaip ten ponas žūmbakis dfy
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Aleksas Ambrose

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir isspausdino geriausią ■ 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

pavardės, jei bijoma nukentėti.
Ir vis tai Dievo, krikščionybės 

I ir brolystės su lenkais labui.
“Lithuanian patriots” aiškina, 

jog Maskva remianti lietuvių pa
stangas arkivyskupą Matulaitį- neišeitų aikštėn.

2% kartų daugiau nelaimingų 
įvykių pasitaiko vieškeliuose, 
negu miestų gatvėse.

Nėra tokios paslapties, kuri..
Racine.

Inž. LIŪDAS
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEIT
ATEINA LIETUVA,

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir. lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LTTERATCRA, ■ lietuvių literatūros, meno ir '■ mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vine< 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V*' 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis lj 
M. K. Čiurlionio, M. šūeikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusL knyga kainuoja tik ?3.

9 DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
iventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais; Studija yra 151 pusi., kainuoja |2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GI VENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už S2. ;

9 LLeiu v 1ŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamajausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ft 
Labguvos apskričių duomenimis. 'Aprašymai įdomūs kiekvienam 
UetuvluL Leidinys fliustmotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai Ir jų vertiniai J vokiečių iralbą - T.ąhal 
naudingoje 335 pusL knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

• M LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaltės atri* 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprfk. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik W.

• • JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupnf- 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir po*, 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja |6.

SATYRINES NOVELES, M. Eosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 pat knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina |2.

Knygos gaunamo* Naujienose, 17W So. Halaled St, Chicago,
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Viešas komentaras viešam pareiškimui
Jau seniai atidžiai seku Lietuvos Šaulių Sąjungos 

tremtyje veiklą, džiaugiuosi šios Sąjungą augimu narių 
skaičiumi. Visada buvo malonu stebėti šaulius, žygiuo
jančius parado ar paidotuvių metu, pasipuošusius gražia 
uniforma.

Atidžiai skaičiau Naujienose aprašymus apie neper
seniausiai įvykusi Sąjungos suvažiavimą Chicągoje. Bet. 
skaužiai nusivyliau, ir, manau, ne tik aš, bet ir daugelis 
kitų, paskaičius pirmininko Milkovaičio pasakytą kalbą 
suvažiavimo metu, kuri Naujienų dienraštyje buvo žodis 
žodin atspausdinta. Ši kalba Šaulių Sąjungai tikrai pa
darė nepaslepiamą gėdą. Tokia kalba šiškiai liudija, kad 
sU garbingos šaulių S-gos vadovybę, yra kažkas negerai. 
Ir tai griežtai pabrėžiu, kad'tai šu jos vadovybe, o ne su. 
Šaulių S-ga, kaip tokia. Tokia kalba atskleidžia ne vien tik 
menką vadovo išsilavimą, bet dar menkesnį protavimo 
pajėgumą. Juk jis šia kalba padarė ne pranešimą apie 
Šaulių Sąjungos veiklą, o tik išliejo niekinimo ir žemi
nimo srautą ant garbės teismo pirmininko, kartu ir ant 
paties Šaulių Sąjungos garbės pirmininko, atvykusio 
suvažiaviman. Tokio skandalingo precedento Šaulių Są
jungos istorijoje niekad nėra buvę. Manau, kad ši mano 
nuomonė bus ir daugelio kitų.

Kiekvienai organizacijai jos garbės teismo spren
dimai yra privalomi; prieš juos nusilenkia ir organiza
cijos vadovybė, nes tai liudija organizacijos drausmę ir 
vieningumą. Tuo tarpu Milkovaitis savo kalba suyažįą- 
vimui atskleidė, kad Šaulių Sąjungoje nėra paklusnumo, 
garbės teimso sprendimų nepaisoma ir jiems nepritaria-' 
ma, jei nėra palankūs vadovybei. Tada ji garbės teismo 
pirmininką visaip iško.neveikia. Tokia Milkovaičio “kal
ba” aiškiai sako, kad šis vadovas šiai garbingai šaulių 
Sąjungai vadovauti netinka. Atrodo, kad jam pirmoje 
vietoje rūpi jis pats, o ne šaulių Sąjunga, bei pozityvios 
veikla, jos garbė ir drausmė.

Tikrai, nebūčiau rašęs šių eilučių del pirmininko 
suvažiavime padaryto “pranešimo”, nes jis tokio menko 
lygio, kad neverta dėl jo paaukoti nei lašo rašalo. Kiek
vienam ir be komentarų yra aišku, ko vertas toks, “pra-

nęeimae”.
Bet kai Drauge pasirodė atspausdintas Šaulių Są

jungos tremtyje vardu viešą§ pareiškimas prieš h{ąu 
jięnų dięnraštį (1982 V.21), tai įjųvo dąr vienas jąs vado
vybės gėdingas Lietuvos Šaulįų Sąjungos tręgiyję pąęįą- 
rytas isšokis ir prieš Naujienas. fdį§ Viešas, yUgs 
Sąjungos vardų pareiškimą ^elbįmąą, reiką^ngas ir 
viešo platesnio komentaro.

Pareiškime paręįškama ątairibgjų^ąs nųęi bęt ko^įų 
ryšių su Naujienomis. Parkaičius ši pąreiškimą, tenka 
taip pat viešąi pareikšti, kad. jis pagąrpiniąs tąą pąčips 
redakcijos, kaip ir Milkovaičio suvažiavime paskelbtoji 
kalba.

Atsišaukime pareikštas Liętuvpą Rauliu Sąjungas 
tręmtyje vardu atsiribojimas nuą bet įpitių ryšių Sū 
Nąujienų dienraščiu, kelia ne vieną kUusįmą, ^Pkię 
ryšiai Šaulių Sąjungą rišo sų miųėtudiemgšČįų? Ąr 
Šaulių Sąjunga turėjo su Naujiępomią jokius. ftQrs raštų 
ar žodžiu susitarimus? Ar Škuliu Sįąjupgą buvo Hfcį: 
jięnų leidimo dalininkė? Ar, pąga|iąu, Nąųjįęnąs bųyp 
šaulių S-gos oficiozas? Tad nęąiškų, nuo kokių gi ryąių 
Šaulių Sąjunga atsiriboja?

Be to, klausimas, kokiu statuto paragrafu Šąųįįų S.ą- 
junga tremtyje visos Sąjungos vardų skelbia toki atsi
ribojimą? Ir ar šis atsiribojimas sąisto visus šaulius, 
ar tik jos vadovus? Be to, ar toks visos Šaulių Sąjungos 
Vardu pareiškimas nesukels joje erzelio ir neves jos Į sus
kaldymą? Sunku tikėti, kad visi šaųlįąį pritartų Mįlko- 
vaičio ąųvažįąvime pasakytai kalbai, bei Sąjungos vardu 
paskelbtam atsiribojimui nuo grynai demokratiško dien
raščio Nąų jięnų. \

Komentuojant tokį atsiribojimą, dar kyla ir toks 
klausimas: kas bus tiems šauliams arba kokios jiems bus 
pritaikintos sankcijos ir kokiais statutiniais paragrafais., 
ne tik tiems, kurie Naujienas prenumeruoja ar jas pre
numeruos ar jas. platina ir remia, bet jose ir rašo, spaus
dina savo straipsnius? Ar bus'suspenduojami tie šauliai, 
kurie kels viešumon, jei Sąjungoje .atsiras kas neigiamo 
ar kokių nors nukrypimų. Tai būtina žinoti, nes dau
gelis šaulių ne tik fNaujienas skaito, jose rašo, bet ir jas 
aukomis-remia.’ ’ ■ ,

Verta-atsiliepti ir į tuos pareiškimus, kur Naujie
noms primetami kaltinimai. Rašo, kad jose spausdinam 
rašiniai yra agitacinio ir šmeižiančio pobūdžio. Ąr tai 
tiesa? Skaitau kasdien Naujienas, ųųp pirmo iki pasku- 
.įnįo puslapio. Neteko jose pastebėti nei agitacijos (įdpr 
mu. prieš ką ir už ką), nei šmeižto. Toks bendro pobūdžio 
be faktų metamas dienraščiui kaltinimas yra demago
gija, kurstymas visuomenės. Nejaugi, šio pareiškimo 
skelbėjai nejaučia jokios atsakomybės prieš Sąjungą, kai 
jo^ vardų me;a dįęųraščiui kaltinimą, kuris yrą tik de
magogija; kas liudija Sąjungos nuosmukį. Tokie be faktų 
bendrybėmis kaltinimai šaulių Sąjungos vardų, jai daro 
didelę moralinę. skriaudą. Tokie mesti bendrybėmis kal
tinimai toli gražu nesuderinami su šąulišką garbe įp su 
visos Sąjungos orumu, tie, kurie panaudojo visos Šaulių 
Sąjungos vardą, mano supratimu, padarė ne tik didelę 
klaidą, bet ir visai Sąjungai didelę gėdą, tuo pačiu ir 
atskleidžia, kokie žmonės šiai garbingai šaulių Sąjungai 
vadovauja.

Naujienų dienraštis yra demokratinis. Jis smerkia 
spaudos cenzūrą. Be to, rašiniai, pasirašyti autoriaus, 
išreiškia rašė jo nuomonę, o ne būtinai dienraščio. Toks 
pareiškimas, kuriame paskelbti kaltinimai tik bendry
bėmis, nepateikiant jokių faktų, yra plika demagogija, 
šmeižtas. Manau, kad Naujienų leidėjai bus tiek kilnią-

1

Pasirinktoji mediko ptojęspa 
taip pąf rodo, kad Velioniui Žmo
gus, jo sveikata ir gerovė dau
žau rūpėjo kaip viąa kita gyve- 
ęįmp. Yęs medicinos
WW’fe OępąH/-

dir^tęirjąįų Ur. Maęiūnp 
rąr^ginyas, paruošė labai rpika- 
įtngų, popubarų Įncflicipos vei
kale ‘-žino^Ų^”, tuo įrodydąmas 
ne tik savo gabumą, bet ir norą 
padėti savo krašto žmonėms.

! Kaip kariuomenės gydytojas, 
d rbęs Karo ligoninėje Kaune, 
pateko j vieną gen. Vitkausko 
batalionų. Karui su vokiečiais 
prasidėjus, jo’ dalinys — b:rods, 

buvo varomas{tas veikią pries ĄLTą ir VLIKą veikia I iš Pabradės — 
prieš LįętUW$ laisvės atstatytą I Rusijon, bet laimingai atsipalai-

Ą.ą. dr. Zeųąnąs. Ęaniįevičiųs — visuomenininkas j kieėianis.
Šu ą.a. dr. Zenonu Kaupe, yg-, pats faktas, kad jaunuolis ar su- 

kįečjų okupacijos melais, gj’ve- augęs, dalyvauja visuomeninėje 
gorpe tame ]^ąt j
įsąd jų bę\o ąįejtmwW medikų ženklų, kad jam nę vistiek 
“(xaįpsV kqq^anIas. Xąip tvarkosi tauta ar jos sukurta į Ą. - ...
pasĮrgiškė ateitininkuose, tegul i valstybė. Jis jungiasi su kitais pwojantis generolas Justas ęg- 
kiti pasako ar parado. Tačiau, I panašių siekių, ką(i jo baldąs ne- Į

Į davęs grįžo atgal ir pateko vo- 
čia velionis išgyveno 

j šiurpiausią savo gyvenimo mo- 
! mentą. Už nuslėptą revolverį 

irganizacijoje, yra vienąę iš j ^eęių buvo pastatytas sušau-
• dyti, bet tuo mctaientu, lyg iš 
; dangaus atsiųstas, keliu prava-

i ^ękuciją’sustabdė ir gerai vokiš
kai kalbantį dr. Zenoną išgelbė
jo. Jo žemiškoji misija, inatyt, 
Buvo dar nebaigta. 1:

(Caro pabaigos* sulaukė Vokie
tijoj, Bavarijojdirbdamas kaip 
gydjitoįis. Lankydamas plačia 
apylinkę, suradd daug vargstan
čių lietuvių, kuriuos,' vietinės 
valdžios padedamas, surinko ir 

. .. . * a • -- - V7x --- • patalpino vęlibniės įstangomis
yra garantuotą laisva spauda, ląįsvąą žodis. TąįP■ įkurtoj ė viechfach ^stovykloje, 
kiekvienas, turi teisės pasitęiąįniį prieš jąm darumus Valiau; tos štovyklcš gyventojai

širdžiai ir už jų dienraščio viešą šmeižimą nepareikalaus 
iš Šaulių Sąjungos teismo keliu satisfakcijos.

Gyvenant’demokratinėję santvarkoje, užuomina cen
zūros nespausdinti atsiųstų su parašais straipsnių, yra 
grynas nesusipratimas. Tai rodo, kad tokio pareiškimo 
autoriai ar autorius, prisidengę visos šaulių Sąjungos 
vardu, yra totalistinės dvasios žmonės, juk Ąmenkoję

buvo iĮs-kir^tyti į did.ėsnes Ųn- 
ros sttfvykfas. Pats dr? Zeiionaš

— -{--ar—-r—-<■ -.su.seimupątęko.į |yabijlos.Nuėr-
mas: šaulių Sąjungos vadovai turi žinių, kad Naujienose S ii? bš pa-
palankūs šauliams rašiniai atmetami ir nėspaūšdin.ąmi. ^^ ^yx>;
Juk; tai giyįą ne.tięsą, irfši netiesa skelbiama visos šąuIįųl^S^^^VV 
Sąjungas-vardu. Juk jau kum- laibas, kaip
buvo ;spausdinainą Milkovaičio kalba, pasakytą- šūyąžią-|sa^įib - .“.-v
vįme. Nejaugi,'tai buvo, pąręiškima skęlįįėjąms gyi
paskelbti’ nuo Naujienų dienraščio atsiribojimą? Nę-*fveriaI?t■. pa4-
jaugi paremįimę ^ęlbėjams pirmininko-' kalbareiškia kbĄėleranto ^p|dį, Namoslrdn- 
nępąlankumą Šąųlių ^jungai?-Jei taip, tai.reiktų viešai 
visuomenei, paskelbti, kad tokia kalba Naujienos parodė 
šauliams nepalantamą; O jei ji palanki, taf tursos l J
Šaulių Sąjungos vardu Nąųįįęrm^ pą^ėko^.a.. jas J’’’ ' * " '

kerštauti, nęs.iai liudiją?tokių kąij^ntojų 
neblaivų galvojimą. Nejaugi. Naujienos^ turėtų ceMunuoti 
ir Milkovaičio kalba? ' . ■ ' : \

Pareiškime metamas Nąjięnoms įr tąks kąltįnmiąs, 
kad jęą ąkaldo. Pasirodo priešingai. Skaldo ir kelią ėr?ek 
Šaulių Sąjungos vardu kaž kas. Ar gi, Milkovaičio suva
žiavime pasakyta kalba neskaldanti? ' " :

Baigiant šias eilutes norėčiau pareikšti didelį ap
gailestavimą^ ir užuojautą visai šaulių Sąjungai’ trem
tyje, kad ji, taip gražiai pasireiškusi,, šiąndįęn pateko 
į tokias menkas vadovybės rankąs.' Tokios' kąlbos, tokie 
daromi vieši pareiškimai spaudoje patarnauja tik, žino
mą, ne okupuotos Lietuvos ir lietuviškos išeivijos gėrovei.

Ar gi nepribrendo .laikas šauliams suširųpįnti šio^ 
Sąjungos garbe ir jos likimu, ir ją gelbėti nuo nuosmukio?

priekaištus bei kaltinimus. ;
Bareįškime skelbiamas ir toks Naujienoms 'kaltini-

nesusižavgjpĮ nęi tjų fanatišku 
kitų grupių neigimu, nei jų veįk- 

_ ___ 7ŠŪ
13^ k.ąip daugelis jp draugų 
ątę^inį^ų^pądąr^ : k '

Ąpsįgyysąęę įęt įmuręs Čiiką- 
fk- .Zeųo^aš hiįj ųngė visiur 

tuęniuėh vebflon, ^yyąųdamas 
Ęnkš^oęių 'Penic^ratų'- S^jun- 
gį>ję, KątąĮ^ų Federacijoje, 

leidėjų TiryBoje ir kt. 
Ji§ ’buyp vienas iš “Stygos Klu- 

Steigėjų prie “į>Faugo>/ ; ' 
j (Bus .dąĮigiąuj . ' \

— Britąi. pripažįsta, ksd ar- 
bomba’ pataikė'į 

trąnsporto laivą “Antelope”. Vė- 
liau jis nęs£ėndm •' J ■ '

— ^cb'i.etų Sąjunga - pasiūlė 
parduoti Argentinai moderniš
kus gįnklus. ' 4 ' -...

JUOZAS ŠVAISTAS

PETRAS ŠIRVOKAS
Nuotykių nuotykiai žemėje, 

pragare ir danguje
TOLIMI, BET NEPAMIRŠTAMI LAIKAI

(Tęsinys)
Joje pasiūlymas statydinti naują laivą kunigaikš
čiui patiko. Tuojau jis atsigavo pagalvodamas: 
“0 gal čia koks giliukas? Neretai ir prasti iš 
pažiūros žmonės turi laimės ir didę|iųs dąrb.us 
nuveikia.”

Vieni tik dvariškiai tapo Petrui svetimi ir 
nedraugiški. Tuo labiau dabar pasidarė jie ne
mieli, kai pradėjo tyčiotis ir atvirai pavydėti. Jie 
vis nirto: kodėl šis prašalaitis nepakartas? kodėl 
juo taip pasitikima? Vengdamas tų dvariškių, ir 
įprato Petras sėdėti pajūryje, arba patraukdavo 
į miestelį. Sielvarto, vienatvės slegiamą®, pradė
jo girkšnoti.

Kartą, koks nustebimas! Toj pačioj smuklėj 
mato geriančius tuos pačius vyrus, kuriems buvo 
apmokėjęs nežinomo velionies skolas. Žiūri ir ne
tiki. Prieina. Pasisveikina kaip geriausi bičiuliai. 
Evil's no žodžio išsikalba. Visi trys mielai sųtiųka 
lalKlm; r Z iti Petimi, šis labai nudžiunga, Kad 
neb; Ku- teks vienišas. Tie vyrai jam pasirodo 
lyg savi ir artu i. Čia pat sutaria, pasižada ir 
magaryčiomis su virtiną.

Dabar visi keturi gyvena dvare. Kunigaik
štis dar daugiau pasitiki ir pralinksmėja. Visus 
aprengia puikiais drabužiais. Laivas jau pareng
tas, laukia tik palankaus vėjo. Pąskirtąs jūrinin
kas ir jūreiviai, kurie tvarkys ir yąįdys laivą. 
Šitie keturi bus tik ieškotojai. Petras uždedamas 
visų vyresniuoju. Jam įteikia kųnįgąį^štįą gayo 
raštą su dideliu vaško antspaudu. Rašte papąšytą, 
kad niekas pakeliui pesulaikytų ir netrukdytu.

Parinktą dieną laivų į|lydi su, muziką ir iškjį- 
mėm. Vėjas atsiremia į ištemptas bures ir stumia, 
gena laivą plačiojon jūron. Dailus, lengvutis neria 
jis per vandenų gelmes, per bekraštį plota. Plau
kia ilgai. Galų gale prisiplaka prie gražios saloą. 
Tęp sustoja. Išlipa visi keturi. Prie vienos uolos 
labai jaukiai, patraukliai suaų|| ųie4|jąi. pią 
įsirengia palapinę. Petras, pasiėmęs muškietą, 
eina pasišaudyt, o vyrams liepia virti pijisjyčiųą

Išeidamas randa jis gardžių uogų. Pasiilgęs 
Isaųsžęmio, pradeda smągpriąųti — ręųį^ą ųpgąg 
I ir valgo čia pat. Tuo tąrpų, pąsi|įįmsięni§ vyrams 
beverdant pusryčius, ateina mįlžįpas. Pęrjęngįą 
jis kalnus, aukštus medžiu? įy, atsigulęs ąpt pilvo, 
prišliaužia prie vyrų. Paklausią:

— Ką jūs čia verdat?
— Pusryčius.
— Gal duotumėt ir man paragauti?
— Paragauti gali.
Milžinas pagriebė kibirą, kaip sėmė iš puodo, 

tai kone visa išsėmė. Vienas vynj suriką:
— Na tu, besoti, visus pusryčius mums iš-

sėmei! Ką gi mes bevalgysim ?
Milžinas supyko. Jis papūtė, visais plaučiais 

atsikvėpęs, ir tie yypąj už kelių varsnų nusirito. 
Sugrižę nęherą^fi nei kas bevalgyti.
Viskas'švąriąi įjivo j^įžyta.

0 nauJ9 jgglti ugnį ir kaisti pus- 
Į’yčįus- Štai ir Petras bęątęinąs. Jis nė nepaklausė 

pusryčių, tik pasišaukę juos:
— Biks^įį judėti!

P4^tgmpė vieną mešką, keletą 
stirnų ir paukščių. Tuoj visi suėmę nulupo kai
lius. Petras pasiūlė: ? ■ "“

— Dabar eikit jūs į mišką pauogauti, o ąš 
Yįrsių. Beuogaudami apsidairykit: ar nepastebė- 
sit kurių žmogaus pėdsakų. Gal kartais ir kuni-

Pasisektų surasti?
^ukąpojo, sudėjo mėsas ir verda. Tylų, yąmų 

aplinkui. Visur nepaprastai gražu, nukabus 
jVWTOaSj tapytųjų kurtų tartai: Bet nę miela, 
p^jdjiąųgią «r<įį, tiį ajcys stebisi. Galvoją Pe
trą?: kodėl Vąrgužjųosę daug prasčiau,,© yistiek 
paąlonjau badavo? Staigą girdi — atbildą, at- 
sniokščia mįjžinąs. Jis vėl, prigulęs ant pilvo, pri- 
sfeko Prič pųodų ir paklausė: ' •

— Ką tu čia verdi? ' ■ ’ , ,
— Pietus! ♦ - i 1

V 4 * ■

— Ar neduotum irinan paragauti?
— 0, brolyti, kam čia ragauti! Ganą tos 

Dievo doyaposl Priviriau pilną puodą. Kai tą 
išvalgysim, kytą užkaisiu. Valgyk sveiką?, fcigk

tau telpa! ’ . >
Milžinas ląmašina, o Petras nuėjo į laivą. Ne

trukus atitempė jis bertainiųką stipriausio gėri
mo. Pats paragavo ir. milžinui davė gerti. Tąs 
maukė užsinTefkdamas. Petras gudriai pasakojo 
šiek tiek iš savo vargų, kelionės ir vis girdė mil- 

yaųsiųgtį; kaip, jis 
gyvena, ąr Juri kokįųį namus,, ąj y^?.' *

Milžiną^ aį^is užpylęs, gana plepus pasidarė. 
Jis tik laukė progos prašnekti. Pasisakė, dead nę- 
vedęs dar, bet jau besirengiąs vėsti, Turįs gra- 
žįąuj^_pasąųįjg myįiiųąja. Ir nepaprastą — ku- 
nigąiįspių įiKęąo- Tik, ęąą, užsispyi*usi, lyg lau
kinė kokia. Jis nenoiųs prievartos, tad laukiąs, 
kol priprąsiąnti ir pati sąvo noru sutiksianti už 
jo išukęū BaĮaųkti galią nes esanti labai iau-

Į “ t -.y; * f

Petras atsidėjęs klausėsi. Jam tuojau ding
telėjo gąlfgjęp'Ar ęįfcįą čia U pati'pavogtai 
kunigaikštytė?” Tarytum juokais, tarytum iš {tė
tyčių paklausė jis: '

— (iai ir aš galėčiau pamatyti tą tavo myli
mąją? ' r .-*« ■

Milžinas griežtai pakratė galvą ir numpjo 
rankai* < -*> • ' ' *

• ■ * ' ■ (Bus daugiau) . ’:
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R. VILIAUS

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted SL, Chicago, IL 60608 

IMM

UK. PAUL V. DARGUS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS

M^dact direkterim

BALANDOS; *-» dirbo dienom!* ii

TEL. 233-3553 
Service 855-4506, Page 06056

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS~ 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Dr. Jonas F. Mažeika
DJD.S. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Valandos pagal susitarimą

OPTOMETR1STAS

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

Tikrins aki-^ Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

SOFIJA LOREN — GRA
ŽIAUSIAS AGURKAS

NAPO.LIS, Italija. — Italijos; 
agurkų augintojai išrinko kinu I 
artistę Sofiją LoTen “gražiausiu i 
agurku”. Jie pasiuntė į Cas.rtos 
kalėjimą didžiausią gražių agur- ‘ 
kų siuntinį. Jie bus laimingi, 
kad Sofja jų agurkais pasigar-. 
džiuotų.

New Yorko meras Ed. Koch 
pasiuntė telegramą Italijos pre
zidentui Sandro Pertini, prašy
damas, kad jis dovanotų Sofijai 
bausmę ir išleistų įš kalėjimo. 
Koch turėjo drąsos pridėti, kad 
bausmės dovanojimo prašo ne 
jis vienas, bet prie jo prisideda 
ir pusaštunto milijono New Yor
ko gyventojų. Visi žino, kad 
burmistras Koch tų gyventojų 
neatsiklausė, bet jų vardu pasi
rašė prašymą

Jeigu Sofija būtų neturėjusi 
pinigų, tai prezidentas Pertini 
gal jai būtų bausmę dovanojęs, 
bet dabar abejojama, ar jis 
vanos.

Dr. LEONAS SEIBUTIS!
INKSTŲ, PŪSLĖS IR , j 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST 43rd STREET

Valandos: antrai 1—4 popiet,

areiafci

——

Charles StasukaitisiMWMil;

(312) 226-1344

■

UDEIKauno Prisikėlimo bažnyčia okupuoto  j Lietuvoj

ido-

CICERO r
2b33 W. 71st Street

6
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Funeral Home and Cremation Service
1729 S. Halsted St 

Chicago, IL 60608
24 Hour Service

Ofise telefonas: 775-2540- 
Razidexcil^ talaL: 448-554^

’T

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgij&e 

5025 CENTRAL AVĖ. 
SL Petersburg, Fla. 3371ft 

Tek (8132 321-42M

PERKRAUSTYMAI

Leidimii — Pilni apdraudė 
ŽEMA KAINA 

priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

IL ŠERĖNAS. TsL 925-8053

r

Apdraustu pįrkriustymas 

iš įvairiu ahtumy.

ANTANAS VILIMAS
Tai 376-1 M2 arba 376-5994

SOPHIE BARČUS

PETRONĖLĖ BARKAUS- 
KIENĖ-GUOGAITĖ

Velionė buvo kilusi iš Pūsta- 
pėdžių k., Vilkaviškio parapi
jos. Tėvas turėjo apystambį ūkį 
ir gausią šeimą.

Liūdesio prislėgti liko: vyras 
Ciprijonas Barkauskas, duktė 
Aldona, jos vyras Vladas ir duk
ros — Rūta ir Rima Stropai; 
duktė Roma Paparlienė su; 
dviem dukrom; duktė Angelė, 
jos vyras Rolnas ir trys dukros 
Nelsąi ir kiti giminės. Petronėlės 
tėvai su broliu išvežti į Sibirą ir, 
berods, visi mirę.

Kūnas buvo pašarvotas Pet
kaus koplyčioje. Gegužės 20 d. 
7 vai. vakaro kun. V. Mikolaitis 
sukalbėjo maldas.

Kadangi viena iš šeimos narių 
priklausė chorui, tai Operos cho
ristų būrelis sugiedojo’ vieną lo
tynišką giesmę, “Tėve mijsų” ir 
“Marija, Marija”.

Gegužės 21 d. 9 vai. koply
čioje maldas sukalbėjo kun. V. 
Mikolaitis ir po to iškilmingai 
palydėjom į šv. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčią Mar
quette Parke! šventas Mišias at
našavo ir pamokslą pasakė kun. 
V. Mikolaitis. ,

Šv. Mišių auką nešė trys anū
kės. Nemažai dalyvių ėjo prie 
Šv. Komunijos. Solo giedojo p-lė 
Stankaitytė, vargonais grojo A. 
Skaisgirys.

Į šv. Kazimiero lietuvių kapi
nes palydė j d 35 mašinos.

Kapinėse maldas sukalbėjo 
kun. V. Mikolaitis ir sugiedo-

jom? “Marija, Marija”.
D. Petkus šeimos vardu visus 

pakvietė pietų į šarkos restora
ną ant 63-čios gatvės. Maldą su
kalbėjo J. Stropus. Po vaišių 
duktė Aldona kun. V. Mikolai- 
čiui, karstanešiarus, p-lei Stan- 
kaitytei, už šv. Mišių aukas ir 
dalyvavimą palydėjime mamy
tės į amžino’ poilsio vietą nuo
širdžiai dėkojo.

Pietuose dalyvavo arti 100 
asmenų.

Būdinga, kai choras giedojo 
laidotuvių išvakarėse, 7 anūkė
lės budėjo prie karsto ir budėji
mą baigė “Ilsėkis ramybėje”.

———

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

BIRŽELIO MĖNESIO 
, ĮVYKIAI

1883 m. birželio 3 dieną. įvy-.
ko pirmas beisbolo žaidimas
Fort Wayne,.Indianoj e. -- -j

1752 nu birželio 5 d. Benja
minas Franklinas paskelbė, kad 
žaibas yra elektros srovė.

1944 m. birželio 6 dieną — 
D-Day. sąjungininkai išsikėlė 
Normandijoje.

1911 m. birželio 8 d. pirma
sis lakūnams leidimas buvo iš
duotas Amerikos Aero klubui.

1777 m. birželio 14 d. JAV 
Kongresas paskelbė Vėliavos die
ną — Stars and Stripes.

1972 m. birželio 16 d. politi
kieriai Įsilaužė į Watergate.

'1856 m. birželio 17 d. Respub-1 
likonų partijos pirmoij naciona
linė konvencija Įvyko Filadel
fijoje.

1910 m. birželio 19 d. pirmą 
kartą paskelbta Tėvų Diena.

1840 m. birželio 20 d. Samuel paskelbė prok
F. B. Morse gavo telegrafo pa- 14 d. pagerbti JAV vėliavą.

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

KRIKŠ. DEMOKRATŲ 
PARENGIMAS

tentą.
Birželio 21-oji — pirma vasa

ros diena.
_ J m. birželio 21 d. JAV ra

tifikavo konstituciją. <
1947 m. birželio 23 d. buvo 

priimtas Taft-Hartley aktas.
1917 m. birželio 26 d. pirmie

ji JAV kareiviai išsikėlė Pran
cūzijoje Pirmojo Pasaulinio ka
ro metu.

1773 m. birželio 14 d. Betsy 
Rose Filadelfijoje suprojektavo 
pirmąją JAV vėliavą, šūkiu 
Stars and Stripes. Prezidentas 

lamaciją birželio

. ! uic
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• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE-•• RXCDPT WHPN US'S 
DRIVING. NEVER. TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. 
SOONER OR LATER ME 
MAY DO THE. 
UNEXPECTED/

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmai ieniaii 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stotiw WOPA - 1490 AM 

transliuojamo* iš musę studijo* 
Marąuott. Parka.

I.
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pi j os salėje, įvyko Uetuvos, 
Krikščionių Demokratų Cicero) 
skyriaus parengimas, šaulys’ 
kun. B. Rutkauskas papasakojo 
krikščionių demokratų kūrimosi 
istoriją. Pradžia skaitoma 1843 
m. Vokietijoje, nors žemaičių 
vyskupas Motięjus Valančius 
krikščionių demqkratu idėjas - 
tautybė, krikščionybė ir demo
kratija jau skelbė nuo 1847 
metų. .Pradėjus leisti krikščio
nių demokratų organą “Tėvy
nės Sargas”, jis neparodė kovin
gumo su caro valdžia, o kovojo 
tik už lietuvių -teises bažny
čioje. Petrapilio kunigų akade
mijos profesoriai?Bučys (vėliau 
įšventintas vyskupu), Maironis 
ir Jakštas parašė krikščionių 
demokratų programą. Vilniaus 
Seime krikščionys demokratai 
buvo pati didžioji frakcija. Auk
štoji katalikų dvasiškija nepri
tarė Krikščionių demokratų 
veiklai ir vadino, juos litvoma- 
nais, bet kada jaunoji dvasiškija 
ėmė jungtis į politnę veiklą ir 
jie sudarė didelę daugumą, vy
resnieji turėjo nusileisti 
tikti su esama padėtimi.

Meninėje programos 
pasirodė solistė Leonilija
tytė - Šalkauskienė ir prie pia
nino atsisėdus Laurai Vaiče
kauskaitei, tik_ prieš 3 metus at
vykusia: iš okupuotos Lietuvos, 
padainavo Franz Lehar — Tau 
Manoji širdis, Balio Dvariono - 
Vilnius, Vilnius, Dirionskaitės— 
Kad Galėčiau ir Vieną dainą, iš 
Štrauso operetės, o susirinku
siems nenustojant ploti, dar pa
dainavo Puiki Naktelė. Visos 
dainos publikai labai pątiko. nes 
buvo atliktos puikiaį o solistė 
neėmė jokio honoraro. Vita Žu- 
kaurkaitė pianinu paskambino

du dalykėlius, kurie susirinku
siųjų buvo labai šiltai sutikti. 
Visos programos dalyvės buvo 
apdovanotos gėlėmis.

Programą labai vykusiai pra
vedė mokytoja Sofija Palio
nienė.

Dalyvių tarpe matėsi krikščio
nių demokratų pirmininkas Vla
das Šoliūnas, pulk. Jonas šve
das ir kpt. A. Juškevičius, su 
poniomis, ALTo Cicero skyriaus 
garbės pirmininkas dr; Petras 
Atkočiūnas, ponai Kačinskai, 
Šiaučiūnai, Tautkai ir visa eilė 
kitų garbingų svečių.

Dalyviai buvo pavaišinti Ire
nos Pranskevičienės ir kitų po
nių 
prie 
ilgai

ir su-

dalyje 
Naku-

f M 1410 So. 50th Avė., Cicero
* * * , Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

g
i

i

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Vedėja — Aldona Da u km 
Teltfu 778-1543

THE ODDS ARE 
AGAINST THE 
IRATE' DRIVER 
WHO TUES TO 

GET EVEN ON THE HIGHWAY. >

RAOUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje, iš stoties 
WLYN, 1360 banga AM, veikia aek- 
znadieniais nuo 8 iki 8:30 vai. ryte, 
perduodama vėliausių pasaulinių 
hnių santrauką. Be to. komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutes 
Pasaką, lią programą veda Stepo
nas ir Valentina Minkai. Biznio 
reikaUk kreipta i Baltic Flonsts — 
geliu devaaių krautuvę, MA, E. 
Broadway, S* Mm. B2127. 
Telefonas 168-048$. Ten pat gau
namos “Naujienos”, didelis pasi- 
nnkimas lietuviškų knygų ir lie

tuviškų dovanų.

Į

•HOW DO StAT BELTS ^4 
HELP TO PROTECT YOU 
IN AN AUTO ACCIDENT!

•ACCORDING TO THE 
fi INSTITUTE FOR SAFER 
-LIVING, AMERICAN MUTUAL 

LIABILITY INSURANCE COMPANY THEY 
TEND TO RESTRAIN THE BODY _ 
FROM BLOWS AGAINST 
PARTS OF THE CAR, LEŠStN 
THE DANGER OF BEING 
THROWN OUT OF THE CAR, 
AND INCREASE SURVIVAL 
CHANCES

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

LWrft of diawBjaw 
xj orc# a day, •fter tJw 

meal, and cut 
excessive use ęi wa£ar

TeL: 652-5245

1KLIŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMEMN £ 
Patarėjai ii laidojimo direktoriai:

t

STEPONAS C. LACK ik SŪNŪS

Tei lArda 7-UU

TeL: OLympic 1-1HJ

PETRAS BIELIŪNAS
One % M

U oz
Moeoen«»

Navjieam, Chkaj?o, R, BL Wednesday, May 26, 1982

AMBULAMSC 
patarnavimas

TURIMI 

KOPLYČIAS
VISOSE MUŠTO

DALYSI,

I 
i 
Į
-
5

1

I
4
I

£

C

■

paruoštais užkandžiais, 
kurių susirinkusieji dar 
dalinosi įspūdžiais.

S. Paulauskas

akis praveria.

ENERGY, 
WISE

SURER. CONCENTRATED 
DEODORIZER 

■F is so effective 
that

2 DROPS DEODORIZE 
A SKUNK!

J Utt thmk O< the ©dor 
IKObte'nS »t could ©o’ye 

bemroom, pett, cooking. rthlOew, 
CAHH*«^rs3P° ROSTRA©

To order ©eng check or m<x>ev cxrJe*’ to SCMMlO PRODUCTS CO . Or* of 
SCMMFO LAMXmTOPfES INC . Box A, Route <6 West. Little F®Ws. NJ 07424

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

CMeacof 
jJMeviiį 

Laidetnvių 
Direktorių

(LACfcAWJCi) 

7’1213 
llu^d HIGHWAY, Palo# H U u, fllT Į7<-«L|

I £

ttM 80. HAJLSTED STREET

BUTKUS - VASAITIS

i i

TeL: LAfayett* 1-3471



Dabartinis spaudos draudimas

ugo- 
tėvynę ne
kokia nors

slaptu atei-
Aušra”, ‘’Varpas”, mal-

Baž- 
leidi-

Kaip

Tai buvo Lietuvoje caro lai
kais. Anot poeto, Lietuva bu
vo pasmerkta būti ir tamsi, ir 
jucda. Kito pavyzdžio tuibūt 
nebuvo visame pasaulyje, kad j 
už spausdintą žodį žmonės bū-1 
tų kišami į kalėjimus ar tre-i 
miami į S biro vergiją. Kita ’ 
firma, bei ir dabar tų pačių rusų 
mūsų tėvynėje vykdomas spau
dos draudimas. Strop 
ma, kad į pavergtą 
pakliūtų iš vakarai 
knyga ar laikraštis, 
laikais iš Rytprūsių 
davo
daknygės ar kiti, kad ir kuk
lūs to laiko leidiniai, taip da
bar iš pogrindžio ten ateina šių 
laikų “Aušra”, “Dėtuvių 

myčios kronika” ir kiti 
niai. Tai darbas tikrų .

'ventusių patriotų lietuvių.
• tada anie, taip dabar ir šie sa
ve stato į dideli pavojų.

Žinoma, kaip tada, taip ir da- 
T>ar-“iš -.savųjų tarpo atsiranda 
išdavikų. Tik prisiminkime di
džiojo knygnešio Jurgio Bieli
nio nuotykius; kiek kartų jis 
buvo atsidūręs dideliuose pavo
juose dėl savųjų niekšų išda
vystės. Tekių niekšų ir dabar 
netrūksta. Prie okupantui pa
taikūnų lovio yra prisitaikiusių 
net išsimokslinusių, kaip: rašy
tojų, dailininkų, istorikų, mo
kytojų ir kitokių. Jų rankomis 
Okupantas smaugia -lietuvišką 
.spausdintą žodį.

Anuo spaudos draudimo me
tu buvo leidžiama spausdinti 
rusišku raidynu,taip vadinama 

"“graždanka”. Dabar leidžiama 
spausdinti ir lietuvių priimtu 
lotynišku raidynu, bet daugu
moj ‘ spausdinamas tik visoks 
komunistinis šlamštas. Retai pa-’ 
sitaiko kokia nors objektyves
nė, ar mokslinė knyga. Net ir 
jų “Dabartinės Lietuvių Kalbos 
Žodynas” ar leidžiama Enciklo
pedija komunistiškai suluošin
ta.

Savo leidiniais jie laisvąjį pa
saulį užverčia tonomis. O iš

i

čia retai kas į ten patenka. Ne
bent tik kokiais slaptais ke-‘ 
liais. Jie iš čia turi net ir Lie
tuvių enciklopediją. Bet tas vis-j 
kas laikoma taip vadinamuose j 
“Specfonduose”, kurie prieina
mi tik išrinktiesiems. Jie kur 
gali tuos leidinius panaudoja 
tik komunistinei melo propo- 
gandai. Tačiau tas jų visas me

lu paremtas propogandinis 
šlamštas, laisvojo pasaulio lie
tuviuose neturi pasisekimo ir 
bet kokio jiems naudingo po-j 
veikiu. Kad ir daug kam ne- J 
mokamai siuntinėjamam “Gim-i 
tajam Kraštui” patiki nebent 
koks dar užsilikęs “pažangusis”, 
šiaip susilaukia tik priešingos 
reakcijos. Tiesa, begriebdamas 
nuo komunistinės meškerės 
slieką ir čia vienas kitas užsi-(

kabina, kaip dailin’nkas Jony
nas ar keli Petronio globotiniai 
jaunuoliai. Nuo pat okupanto 
pirmus Letuvos okupacijos die
nes atgaivintas rusiškas lietu
vių spaudos draudimas, tik 
griežtesnis ir rafinuotesnes ne-, 
gu buvo caro laikais. Bet atsi
randa ir pasišventusių už lais
vą žodj kovotojų, kurie ryžtasi 
tą aukštą spygliuotą tverą pei-» 
žerkti. Spaudos draudimas ne 
tik okupantui neduoda jokios 
naudos, bet veikia jo nenaudai, 
atskleisdamas tikrąjį komunis
tinio melo veidą. Lietuvių tau
ta ištvėrė ir net sustiprėjo pa- 
-jeąo^puT ounpnE.ip sopneds oj I 
pyje, ištvers /ir komunistinį 
spaudos draudimą. Tautos ne
laimėje tas ją tik stiprina ir dar.* 
glaudžiau sujungia.

P. Venclova

ŠARAPNICKAS

KELI ĮSPŪDŽIAI IŠ ŠAULIŲ 
SUVAŽIAVIMO L

(Tęsinys)

Kas kalbėjo už siekimą vieny
bės, už laikymąsi šaulių konsti
tucijos, už nepanaikinimą Gar
bės Teismo, tam buvo griežtai 
taikomas 5 minučių laikas. Bet 
tiems, kurie buvo už Garbės 
Teism panaikinimą, kurie už
gauliojo Garbės Teismo pirmi
ninką, diplomuotą teisininką, 
garbės šaulį M. šnapštį, ir Nau
jienas; kurie mus šaulius-šaules 
išvadino gruzinais, tiems leido 
kalbėti virš 10 minučių, nežiū
rint, kad salėje šauEai-šaulės už 
tokius įžeidimus kėlė protestus 
ir reikalavo pirmininkaujantį 
Stepą Jokubicką laikytis pa
skelbtos tvarkos ir pačiam pasi
traukti iš pirmininkavimo.

Nežiūrint didelio ir garsiai 
šaukiančio’ šaulių protesto, Ste
pas Jokubickas leido ir toliau 
diktatūros šalininkams ir gar
bingų šaulių šmeižikams virš 10 
minučių šmeižto kalbas sakyti.

Reiškia, ir St. Jokubickas už 
diktatūros įvedimą į šaulių or-

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos.
Kaina —S3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
"" LITERATŪROS draugija.

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

Mr. K. Januta,
2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

UAL MT ATI FOB SALE
KmmL — Pardavime!
UAL fiSTATB FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS 
.• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

'• NOTARIATAS • VERTIMAI.

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc ’

MUTUAL , FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. TeL 847-7747

1.271.70 dolerių. Kur kitų Šau- d enį virš Falkland salų jie nu
lių Sąjungos valdybos narių są- mušė septynis sprausminius ar- 
žinė, kadTėtiTo tokią stambią su-1 gentinisčių lėktuvus, 
mą K. Milkovaičio bylai išleisti? 
Gi prasižengimus darė tik K. Mil- 
kovaitis. Jei tie jo prasižengimai 
būtų teisūs, teismas būtų išteisi
nęs ir nebūtų reikėję K. Miiko- 
vaičio advokatams tG’kios dilelės 
sumos iš Šaulių Sąjungos kases 
eikvoti.

Tai tik prie diktatorių santvar
kos tokie veiksmai yra pateisi
nami. Vienu žodžiu, K. Milko- 
vaitis nuskriaudė mus šaulius, 
gi mes kiekvienas mokame na- 

jrio mokestį ir siunčiame dali 
i šaulių Sąjungos veiklai paremti,

ganizaciją ir už pašalinimą šau
lių organizacijos steigėjo Vlado 
Pūtvio principų, pagal kuriuos 
šaulių organizacija tvarko’si de-1 
mokratiniais pagrindais. 1

Žodis demokratija yra su pa
garba minimas ir dėl demokra
tijos yra kovojama žodžiu, raštu! 
ir ginklu. Tik demokratinėje j 
santvarkoje kyla pažanga tiek J 
valstybėje, tiek ir organizacijo
se. Diktatūra yra užsilikusi So
vietų Sąjungoje, tc’dėljai ir duo • —4 v«K.ai paremti,
toe ml x-jr,ioc- Cnviafn gomn.'^ ne kokiems statuto nesilai-tas toks vardas: Sovietų Sąjun-; 
ga — vergų imperija.

Ar Naujienos yra šmeižiamos 
vien dėl to, kad griežtai pasisa
ko prieš diktatūrinę Sovietų Są
jungą ir bendrai prieš bet kokią 
diktatūrą? Sovietų Sąjungoje 
yra .teismai, bet jie neturi jo
kios galios. Visus teisia “išrink-1 ;
toji” kc’munistų partija. Tokią! Liet* B-nės, Marquette
santvarką nori įvesti ir į šaulių j ^arko apylinkės piknikas įvyks 
organizaciją. rš.m. gegužės mėn. 30 dieną, Vy-

Ne vienas šaulys Kanadoje salėje, 24$5 W. 47th Street, 
pareiškė: “Diktatoriams nedirb-]^1*3^^ val. Kviečiame visus 

..šių, nes tik dėl to pabėgau iš j dalyvautu Valdyba (Pr.) 

.gimtojo krašto Lietuvos, kad 
diktatorius — Sovietų komunis- 

..linė Rusija okupavo mano 
kraštą”.

Tik garbėtroškos yra linkę į 
diktatūrą ir siekia vergiško pa-/ 
klusnumo^ iš savo nariu. Paga- 
liau, ir šiame Suvažiavime šau
lių Sąjungos pirmininko K. Mil
kovaičio pranešimas buvo vien 
tik užgaulingas, '. kaltinantis ki
tus, tarytum tai būtų prokuro
ras teismo salėje, teisiant kokius 
nusikaltėlius.

Tai nelaimingas noras iš pri
gimties- kitus -smerkti,-į-neturint 
jokio pajautimo savo kaltėms.! 
Jei K. Milkovaitis nebūtų dikta-j 
toriškių polinkių, nebūtų pada-, 
ręs tokių klaidų, nepateisinamų 
klaidų, nebūtų buvęs patrauktas 
i Amerikos teismą už šaulių

kautiems, atsidūrusiems j tsis- 
nią. (Bus daugiau)

PROFESORIUS GRĄŽINS 
PRALEISTUS PINIGUS

&iĮ AmeriKos teismą uz
gi konstitucijos pažeidimą.
fe Gi K. Milkovaįcio prasižengi- 

niai mums šauliams kainavo

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršelių knyga

KOVOS.DEL LIETUVOS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA — $17. (Persiūtitimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE ~ -

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 '

2 po keturis, medinis, Brighton Parke. / 
$33,500. Savininkas duoda paskolą.
2 po 4 ris, medinis, įrengtas skiepas.’ CHICAGO, Ill. — Prokurores

Tyrone Fahner, patraukė teis- 72^05’ir’ Campbell? $39,OTO. 
man profesorių Robert Parker 
už tai, kad jis labai lengvai su 
panomis išleido 650,000 univer
siteto dolerių, kurie buvo jam 
patikėti saugoti.

Kurį laiką jis tuos pinigus ati
džiai saugojo, o vėliau nutarė 
jais pasidžiaugti. Jis praleisdavo 
naktį linksinuo’se namuose ir j 
mokėdavo stambias sumas. Jis Į 
kelioms jaunoms panoms už 
burbulines maudynes duodavo 
po $2,000. Vienai panai jis su
mokėjo apie $120,000.

6 butų mūrinis. 4 marinų mūrinis ga
ražas. $17,600 pajamų. Arti 64-tos 
ir Kedzie. .
2 sklypai arti vandens.
Hot Springs Village.

Skambinti tek 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

ELEKTROS ĮRENGIMAI ~ 
PATAISYMAI

Turiu Chica^bs miesto hldbBĮ. 
Dirbu h* užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUI PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avi, 
Tai. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMi. VAIRUOTOJAI
Tikfii $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas p^nalnlo- 

kims. Kreiptis: . •'
A- LAURArTI"l 

4445 So. Ashland avi.
TeL 523-8775 .

PERSONAL 
Asmeny Ieško

Dabar prokuroras reikalauja, CREDIT PROBLEMS? 
kad profesorius grąžintų univer
sitetui visus išleistus pinigus. I 

_____________________ I
— Sofija Loren prašė teismų j 

leisti jai dienos metu būti su Na- 
polio gyventojais,. p ' nakčiai ji 
prižada grįžti j kalėjimą^

RECEIVE A MASTERCARD 
OR VISA . ; • 

BANKRUPT, DIVORCED 
FREE BROCHURE

::--------— saaos. norrwos
— Britai tvirtina, kad pirma-Į šė 14 žmonių.

— Beirute palikta Bomba au
tomobilyj e. prie prancūzų amba-1

• sado's. Bombos sprogimas užmu-

Send SASE to D.C.C.
P. 0. Box 12408

Ft. Worth, Texas 76116 
or call 

(817) 735-0280

Dengiame ir taisome visu rū
siu stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
334-^655 ar 737-1717

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 
metą įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą ___ _____ ■ .

Dr. A. J. Gusseh — DANTYS, jų priežiūra, i veika tair 
grožis. Kietais viršeliais

Minkštais viršeliais, tik
Dr. A. J. Gn*sen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIA.I RŪS 

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

money orderį, prie nurodytos kainos pri- f : 
dedaxt ?1 persiuntimo išlaidoms.

NAŠLĖ IEŠKO NAŠLĖS dėl draugys
tės. Turi būti švari ir teisinga. Gyve
nu tykioj, gražioj kaiminystėj.’, .

Rašyti: Box 262
% Naujienos
1739 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

Nuomos
RENTING IN GENERAL

18.00

^3.00

F2.fr

17'0 S®. HALSTED ST., CHICAGO, IL f M W

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

EXPRESSWAY DR/Y/MS-

FOLLOWING DISTANCES.

THSRE*5 A SUDOEN STOP WHCLB 
XXTRE RXJLOMAUG TOO C£O6EL>

IF YOU DPME AT THE 
įįįįVMUM SPEED st v IN 
the RfGHT LANE.------

x Pirdavimai Ir Taisymts 

2646 West C9tfc Street
. TeL Republic 7-194T

■————7—-——
Siuntiniai į Lietuvą

BRIDGEPORTE išnuomojamas 4 kam
bariu butas, 2-me aukšte iš kiemo, ant 
Halsted arti 35-tos. Pageidaujama 
1 arba pora pensininkų, kurie pasau
gotų narna, kai šeimininkės nėra. 
Skambinti po 3 vai. popiet. 927-0107

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings 
$10 

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Ave.

Tel. 523-3685 (Pr.)

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspaūsdinta.- 

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

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
cormomi»: >

Knyga su formomis gauna, 
■na Naujienų administracijoj*

Atsarga gėdos nedaro
— Tėveli, ar iš galiu išeiti 

pažaisti gatvėn?
— Gali, sūneli Tik nežaisk 

gatvėje, nea mama Šiandien vai
ruoja Forduką.

F. NEDAS, 4059 Archer .Avenst,

CMck«, HL 60632. T.l. YA 7-593S

M. ŠIMKUS
i *.< Notary -Public > 

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminią 
iškvietimai, pildomi-pilietybės pra • 

šymai ir kitokie blankai. .

HOMEOWNERS POLICY
F. A»ent f
ttOlft W. Wth u

40642, ■ 424-U54

j ‘ ■ AdVOfi*tM ‘ t
! GINTARAS P. CEP1NA1

Dsrbo nlindof: boo ® nd- rjta
□d 6 vaL vak. šeštadieni nne

9 rak ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal auMtarima. ,

Td. 776-5162 irba 176-6111
U4» Wert 63rd Street

CNe*r», OI. 60629

CortakL

Naujinau, Chicago, S, DL Wedn<šdąy, May 26, 1982
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