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BRITAI
Nr. 103

V RAŠTAS IŠ BALTŲJŲ RŪMŲ
Prezidento Reagan patarėjas 

Edwin Meese III iš Baltųjų Rū
mų atsiuntė raštą Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirmininkui dr. K. 
Šidlauskui, atsiliepdamas j ALTo 
pasiųstą nusiskundimą, kad Spe
cialių investigacijų įstaiga per
žengia teisingumo ribas, nepa
grįstai terorizuodama lietuvius 
dėl tariamo kai kurių lietuvių 
kooperayimo su naciais.

INFORMACIJOS
APIE LIETUVĄ

Amerikos Lietuvių Tarybos 
centro įstaiga dažnai telefonais, 
raštu, siunčiamais spausdiniais 
teikia informacijas apie Lietu
vą. Neseniai platesnė informa
cija buvo parūpinta studijai, 
kurią rašo G. A. Bartusevičius.

(ALTo Informacija)

2,000 SAUGO SAN CARLOS, 
3.000 ŽYGIUOJA I STANLEY

E. Meese III aiškina, kad visos 
įąvestigacijos esančids . vykdo
mos laikantis JAV įstatymų ir 
galinamos informacijos iš už ge
ležinės uždangos einą per Vals
tybės departamentą. '

Alšakymas nėra įtikinantis ir 
gerai, kad tuo reikalu buvo 
ALTo pareikštas nepasitenkini-' 
mąš. ; '
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, SUSIDOMĖJIMAS SIBIRO 
TREMTINIŲ SKAIDRĖMIS 
Amerikos Lietuvių Tarybai 

parūpinus -ištremtųjų į Sibirą 
lietuvių skaidres,,, jąų jąs ųžsi- 
sakė įąjržęlip^ trėmimų gimėjt-' 

<2’foams ’MiamU 'DetrcHto, Geero 
lietuviai.
’ ' i - •

’ Serijoje yra 37 skaidrės. Joms 
įvadą'it kiekvienos ’skaidrės pa
aiškinimą yra paruošęs kun. J 
Priinskis; . - •

• , -• ‘ .* ' Ą: y: - r ; ■

PER AMERIKIEČIŲ RA- 
: : DIJĄ APIE LIETUVĄ

. Ahtanąs Dundzila-praeitrf me
tų •■įįjabąigoje trejetą mėnesių 
kaip Ėiilbright paskaitininkas 
buvęs . Lietuvoje ar ten turėjęs 
progos stebėti daugelį okupanto 
daromų skriaudų lietuvių tautai, 
Amerikos Lietuvių Tarybos in- 
formąęijąi tarpininkaujant, bu
vo pakviestas birželio 4 dieną' 
5 vai. 15-min. popiet papasakoti 
apie . Lietuvą amerikiečių pro
gramoje WTAQ radijo stotyje, 
veikiančioje banga 1300 AM.

LIETUVIS ARKIVYSKU
PUOS SENATE 

. .* > - -X- * < • . į. ■

Į Čikagos arkivyskupijos ku
nigų senatą, atstovauti lietu
viams kunigams, išrinktas kun. 
J. Prunskis, ALTo informacijų 
direktorius, ir dabar turės pro
gos pagal reikalą senato posė
džiuose ir susitikimuose su ki
tais senatoriais iškelti Lietuvą 
liečiančius klausimus.

AMERIKIEČIAI NAUDOS 
MAROKO BAZES

WASHINGTON, D.C. — Ma
roko karalius, praleidęs kelias 
dienas Washingtone, padarė ke
lias sutartis, liečiančias Maroko 
gynybos reikalus.

Sekr. Haig ir Maroko užsienio 
reikalų ministeris Mohammed 
Boaęeta pasirašė dokumentą, 
kuris leis Amerikos karo lėktu- 
vaips karo' metu naudotis Maro
ko ’aerodromais.

Amerikai šis klausimas yra la
bai svarbus, nes jis palengvins 
karo lėktuvų, karių ir karo me
džiagos pasiuntimą iš Amerikos 
į Pietu.LyliĮ- Afriką arba net J 
Persijos ‘ įlankos' valstybes” Da
bartiniu metu nėra nė vieno 
Amerikos lėktuvo Maroko teri
torijoje, bet jeigu būtų reikalo, 
tai Amerika dabar gali laisvai 
juos naudoti.

šitas-klausimas labai svarbus. 
JAV-gali permesti į Egiptą visą 
batalioną su reikalingais gink
lais, maistų, šaudmenimis. Bet 
ne yišuomet visi’ lėktuvai gali 
pasiekti RytųEgiptą.- Tada Ma
roko, aerodromai bus labai nau
dingi. Be to, Marokd karalius 
užsakė' naujus lėktinais Ame
rikoje. •

— Salvadoro prezidentas A. 
Magana pareiškė, kad jis neuž
dės veto įstatymui, kuris leidžia 
ūkininkui pirkti tą žemės skly
pelį, kuriame stovi jo namai ir 
sodyba.

— Atėnuose du ginkluoti vy
rai įlipo j lėktuvą, skridusi į Ma
roką, įsakė lakūnams pasukti 
į Libiją.

— Daugelis evangelistų pro
testavo' prieš B. Graham kalbas 
Rusijos tikintiesiems.

■

BRITAI PRANEŠA, KAD PIRMĄ KARTĄ JIE 
SUTIKO ARGENTINIEČIŲ PASIPRIEŠINIMĄ

LONDONAS, Anglija. — Bri Carlos sritį bombardavo 
tų karo jėgos sutiko gana stiprų ■ tines lėktuvai, bet nieko 

‘ * neša ap 
(Britą

gentines lėktuvus pasitiko prieš
lėktuvinės patrankos. Prie San 
Carlos jie nepriartėjo, nes bijojo 
gan taikliu šūviu, sako britu t 'pranešimas.) 

Generolas L.
. prez. Reaganu, 
___  Argentines, 1 **

Gegužės 29: Jdana, Algedas, 
Gelipnis, Melsvė, Jagėla, Epušė.

Gegužės 30: Feliksas, Joana 
Ark., Mylinė, Gelvainis, Iman- 
tė, Žalis.

Gegužės 31: Petronėlė, Anelė, 
Gintautas, Brezlė, Milvydas, 
Kupole.

Birželio 1: Justinas, Galman- 
tė, Anis, Skaistdji. Daugotas, 
Galinda, Žiedūnas.

Saulė teka 5:20, leidžiasi 8:16.
Oras saulėtas, šilteąnf|.

' . ’ i ‘ /( į,

Prez. Rcagano pasiūlymas 
sumažinti Varšuvos pakto ir 
visos Vak. Europos (įskai
tant ir Amerikos) karo jė

gas sukėlė didelį poiltikų 
susirūpinimą Europoje.

yzių k Meskuicniose

REAGANAS SIŪLYS SUMAŽINTI
EUROPOS KARINES JĖGAS

SUMAŽINĘS ATOMINIŲ BOMBŲ SKAIČIŲ, RENGIASI 
SIŪLYTI SUMAŽINTI EUROPOJ LAIKOMUS KARIUS

Argen- 
nepra* 

:e padarytus nuostolius, 
i pran .ša, kad du Ar-

argentiniečių pasipirešinimą, kai 
pradėjo žygiuoti į Stanley sritį, 
— ketvirtadienį parlamentui 

1 pranešė britų premjerė Marga
ret Thatcher.

San Carlos srityje britai iš
kėlė 5,000 kovai pasiruošusių 

j marinų ir gerai apmokytų ka- 
i rių. 2,000 karių britų kariuome- 
! nes vadovybė paliko saugoti San j nuo \ 
t Carlo’s sritį. Ten iškelti dideli 
ikaro medžiagos kiekiai, maistas 
į ir kovai reikalingos priemonės, 
į Jie turės daboti, kad argentinic- 
; čiai nepabandytų atsiimti San 
i Carlos.

LONDONAS, Anglija. — Tai-j Didesnysis britų dalinys anks- 
kos metu britų transporto laivai. lyvą rytą išžygiavo keliu, ve- 
dabar labai daug padeda britams - danciu į Douglas miestelį, esantį 
Falkland salose. Didieji britų gerai į šiaure nuo San Carlos, 
transporto laivai, ant greitųjų Iš Douglas britams teks atsar- 
pritaikyti karo medžiagai ir ka-.giai artėti prie Stanley srities, 
riams nuvežti, žymiai padidino kur yra pats didysis Falkland 
hritUA-pajėguęią .salų .aerodromas, iu. patys .slip-.

riausiejt ai^enthriėč?ų -apsaugo

TRANSPORTO LAIVAI
PADEDA BRITAMS

WASHINGTON, D.C.— Alei- Tvirtinanja/kad kancleris 
nantį mėnesį prez. Reaganas Schmidt yrą priešingas bet ko- 
rengiasi vykti į Vokietiją ir pa- kiam Amerikos karių sumažini- 
sakyti-vokiečiams svarbia^ sau- mo gĮanui.. Kaperi ir buvo-ka- 

‘-gumąrR^afiči'ą kalbą/ į rys. Jis žinotą Teškia Nevieni
Prezidentas vra įsitikinės, kad karo jė^ įsiveržimas į Vaksrų 

Sovietu valdžia, leidusi ‘ Brež- Vok.ehją. Jam labai gerai žino- 
nevui pasirašyti tokį laišką, su- ką rusai daro Rytų Vokie-, 
tik mažinti atominių raketų •g’’ j daugiau kariu, negu britai be j
skaičių. • Prezidentas, kaip žino- .'aJlu°Ja ' °y*e ar° UZ { būtu galėjo pasiusti. 47 transpor 
me, pasiūlė sumažinti raketų laikymas Rytų Vokietijoje. J .... p - 

skaičių visu trečdaliu. Brežne-Į Kancleris taip pat žino, kad j karių, 
vas sutiko padėti pasitarimų amerikiečiai turi galingas ato-j 
pagrindan Reagano pasiūlymą, mines bombas, gali sulaikvti So-i

Prezidentas taip pat žino, kad 
rusai išleido dideles sumas pi
nigų taikos propagandai. Jiems 
pavyko įtikinti dalį vokiečių, 
kad reikia atšaukti ameriikečius 
iš Europos. Prezidentas pats pa-, 
siūlys vokiečiams sumažinti Va
karų Europos ir Sovietų Sąjun-: en^s- 
gos karo jėgų skaičių. Vokiečiai Prezidentas Reaganas ne tik- 
mano, kad JAV nori laikyti sa-’tai Vakarų Europai pasiūlys su- 
vo jėgas Vokieijo’je. Prez. Rea-’mažinti karo jėgas. Jo pasiū’y-

H.

vandenyse.
Dabar nustatyta, kad britupunktai, 

transporto laivai pądėjc’ nuvežti ( Kita britų karo jėgų dal’s :?
--z -- . v. . v. i Falkland salų vandenis žvmiai ' San ('arlo< natra^ikp i imp'iktnoj- Jis zmo, kiek vokiečiams D. , . v ; . i plauke į p.em^
laketų . fdamnmj karm. nerni britai b? jų Į Pirmiausia jie planuoja pasiekt';

~ ................ ----- - muuuį -r/ uxaxx^pvr-I Gocse Green aerodroma, kuri<
pasiūlė sumažinti raketų - - - ■ • J ■ į to laivai permetė pakankamai kartais yra vadinamas Darwinr

I i • * i ii, šaudmenų, tankų, artile
rijos ir lėktuvų.

• . , , .. ' Tr , . \ . .j Liuksusinis britu keleivinisvietų karo jėgas. Vokiečiai vieni t.... ......................... J transnerto laivas tnapajegs Sovietų kanų ir polici-j
*jo’s sulaikyti. Jeigu amerikiečiai
bus Vokietijoje, lai amerikie-

aerodromu, nes Darwin nuo 
Goose Green yra netoli, čia taip 
pat buvo argentiniečių pasiprL

Queen Eliza- ’ bet žymiai silpnesni*
į belli/ turintis 67,000 tonu įtal-1 Po?iet brit^ kariai l»raėio Prc'
• ’ - * ..... •__ _________ T - . •

Galtieri stebis: 
kuris nusisuko 

nors ir pasiuntė 
jam sveikinimus Argentinos 172
metų nepriklausomybės sukak
ties proga. Prezidentas pažymė
jo, kad tai yra svarbi nepriklau
somybės sukaktis, todėl jis ir 
nutarė pasveikinti, nežiūrint j 
kitus naminius reikalus.

Gen. Lami Dožo, Argentinos 
aviacijos viršininkas, tvirtina, 
kad saloje argentiniečių padėtis 
gera. Iškėlimui karių San Car
los srityje mažai tereikia. Britai 
neužims Argentinos kariu laiko- 
mų fX/zieijų. (Gfcn. Dožo padarė 
pirmą tokį pareiškimą. Nelais
vėn paimti argent’nkciai kitaip 
-galvoja.)

Karinė lenkų valdžia šeš’s 
mėnesius pralaikė Lesek Valen
są Varšuvos kareivinėse, o ket
virtadienį išvežė i kitą vietą.

Valensos žmona Danuta 
nieko nežino, kur jos vyras per
keltas, nes valdžios atstovai v’e- 
los nenurodė.i p:e 

Greei
Darwina, patraukė toliau 
tus ir apsupo visa Goose 

ciai pirmieji nuo rusu nukentės. - ’aerodroma Ten tain nal ęutik. L,. .. ‘ A . jro medžiagos ir reikalingu at- icn taip pai sutm
Amerikiečiai gali rusus sustab- _ '. v. , • , t tas Dasioriešinimas bet įritaj ... i ..................... sargu. Be to, šiame laive plau-į Rumunas, oei nuia
dvti, tada vokiečiai visai nenu-!. .. j npiriikus nunin-klavn aircfpntinipi kiančių kanų bangos, veik nesu-1 t ■ 1 nugindavo argenume 

pa. “Atlantic Convever” pervežė ^1US* Kada bus užimtas Guost 
i Green aerodromas, tai britams 
bus lengviau gintis, nes gale 
naudoti lėktuvus. Dabar kriti 
kariams taip pat padeda laku 
nai, bet jie gali kilti tiktai iš 

į lėktuvnešių. Kiliems 
šiams teks atskristi 
Georgia salos.

BUENOS AIRES.
Buenos Aires radijas prane 

, ša, kad ketvirtadienio rylą Sa:

pos, gali permesti per vandeny
ną visą pulką karių, maisto, ka-

Atlantic Conveyer” pervežė 
200 mo’demių lėktuvų, malūn
sparnių ir karių. Jis buvo suža
lotas, bet visi lėktuvai išgelbėti.

ganas, žinodamas, kad karių lai- mas lies ir Varšuvos pakto vals- i21 tanklaivis neša degalus ir 
kymas Vokietijoj brangiai kai- tybes. Dabar apskaičiuojama, karo medžiagą. Britai įsistiprino 
nuoja, pasiūlys rusams ir euro- \ kad visos Vakarų Europos vals- San Carlos srityje.
kymas Vokietijoj brangiai kai-’tybes. Dabar

piečiams sumažinti karių skai-jtybės turi 962,000 karių, o Var
čių.

Drąsus prezidentas siūlo 
naujus planus

• šuvos pakto' valstybės turi 805 
j tūksj. karių. Reikalai pasikeistų, 
jeigu bent pusė šių karių galėtų j

vietų Sąjunga labai susidomė
jusi 62 melų amžiaus ukrainie
čiu Vitalių, Vasiljevo sūnum, Fe- 
dorčiuku. Iki šio meto jį pažino 

pasiūlvmo projektas jau sukėlė: MASKVA, Rusija. - J. And-jtiktai ukrainiečiai, nes jis savo 
įvairių kalbų. Kai jis pasiūlė (roPovo Pennas į komunistų į kontrolėje paskutiniu 
trečdaliu sumažinti atominiu ra-j 
ketu skaičių, tai daugelis prtf. i kad vyks didelės pakaitos visoje 
testavo. Maršalas Ustinov Prav-!^v,et^ Andropovas
doje pasisakė prieš prezidento 
Reagano pasiūlymą, bet Brež
nevas, reikalą su specialistais 
aptaręs, sutiko padėti pasitari
mų pagrindan. Taip gali būti ir 
su prez. Reagano pasiūlymu su-

dirbti naudinga darba.
v 1 *- *■

Prez. Reaganas dar nevaziuo-j 
ja į Boną ir neturi paruošęs tiks- j 
lių planų, bet žurnalistės Leslie!
H. Geide paskelbtas prezidento]

SVARBIOS PAKAITOS 
KREMLIAUS VALDŽIOJ

bombo'ne 
iš Pietų

RUSIJA SUSIDOMĖJUSI
VITALIŲ FEDORČIUKU

MASKVA, Rusija. — Visa So-

dešimt- 
j partijos centro komitetą reiškia, i mečiu tardė visus įlakingesnius ■ 

ukrainiečius. Jis dirbo KGB įstai
goje virš 10 metų, žino, kas da-! 
rėsi Fkrainoje, kai buvo įveda
mi kolchozai ir areštuojami visi 
aukštieji l’krainos komunistų 
partijos ir valdžios pareigūnai. 
Tada jaunas Fedorčiukas ėjo su 
maskviniais, o‘ ne su l’krainos! 
komunistais. I 

Dabar Fedorčiukas užėmė J. 
Andropovo vietą Valstybinio 
saugumo komitete. Jį parinko

1 laimėjo mūšį su Brežnevu. Iki 
1 šio meto Brežnevas įsakydavo 
’Sovietų ministeriams, ką jie turi 
įdaryti ir kaip jie turi nutarimą 
vykdyti. Brežnevo liga jam pa
kenkė. Brežnevas manė, kad jis

mažinti’ visas karo jėgas Euro- PaJį«s atsispirli^sekretoriato na- 
po j e.

Daugelis spėlioja, kad prezi
dentas, norėdamas sumažinti! 
biudžetą, rengiasi pasiūlyti su-| 
mažinti karo išlaidas. Iš prakti- j \"
kos jis žino, kad karius reikia į 
maitinti, apsaugoti ir mokyti, 
tuo tarpu tas pats vyras, dirb
damas ūkio darbus, tampa nau
dingu visam kraštui.

riams, jis neateidavo į posė
džius ir nekovojo už savo teises.

Brežnevas įtikino publiką,
kad jis stiprėja, liet kompartijos J ne Brežnevas, bet pats Andropo- 

! centro komiteto sekretoriato na-
o, paskyrė

4 j Andropovą, kuris turi didžiausią 
’įgalią. Brežnevas dar yra aukš

čiausios tarybos pirmininkas, 
bet jis jau nieko negalės pada
ryti, jeigu nepagydefmai susirgs.

vas, kuris Fedorčiuką gerai pa
žįsta, juo pasitiki ir leido, jam 
valdyti pačią galingiausią poli 
cijds ir mirties įstaiga visame 
pasaulyje. Jis valdys ir užsienyje 
dirbančius Sovietų šnipus.

Argentina

Kancleris H. Schmidt 
priešingas JAV planui

Tada svarbiausius 
spręs Andropovas.

klausimus — Penktadienį aukso uncija 
kainavo $325.

Texas valstijoj ketvirtadie
nį labai smarkiai lijo ir užliejo 
didelius žemės plotus.

— Billy Grabam tvirtina, kad 
dabar, po pareiškimų Makvoje, 
susirenka didesnės minios jo 
oasiklausvti.

Pirmadienį, gegužės 31 d., vi
same krašte bus minima Kapų 
Puošimo Diena. S kautis Nau
jienų numeris pasirodys tiktai 
birželio 2 dieną.

Nau jien y A d mirusi ra ei ja

Sekmadenį vyksime į Lietuvių 1 autines kapines 
pagerbti ten palaidotus lietuvius.' "



ATSIŠAUKIMAI

šūk-
Hrieplauka.Dail. A. Rakštelė.

LIETUVIU KAMIKADZĖS
Nau ienos gegužės 6 d. įdėjo 

A. Svilonio straipsnį — Atsi- 
šauknniai su mūsų iškiliųjų vei
kėjų parašais.

Kad man būtų aiškiau kas tię 
per iškilieji veikėjai, nuėjęs pas 
>av. ą ka;minka Bruklyne, 
p?siskolinau Pasaulio Lietuvį, 
^u":wlau J. Balkūno ir P. Vi
leišio pasisakymus. Kadangi pir
mojo nepažįstu, tai nieko ir pa- 
sakyu negaliu. Sako, jis buvęs 
ir yra dideli* Fctuvių veikėjas 
Dieve•*am p^dėk ir toliau veikė- 
jauti.

Kita> dalykas su P. Vileišiu 
Truputį jį pažįstu, tai ir noriu 
pasidalyti mintimis su Naujie
nas skaitančiąja visuomene 
Stengsiuosi kaip galima nekar
toti to, kas buvo A. Svilonio 
rašinyje apie jį parašyta.

Man, kaip neiškiltam ir ne vei
kėjui, norisi pradėti girdėtu 
liaudyje pokalbiu, kai “didelė 
veikėj a” kažką prie balos plovė 
pro ją praeidamas keleivis 
telėjo:

— Padėk Dieve.
— Puodelį plaunu.
— Ant kur šitas kelias?
— Kur druska buvo.
— Tai durna boba.

Ačiū ponuli.
Panašiai įvyko ir su iškiliuoju 

veikėju P. Vileišiu. '
Jam stato klausimą:
— Kaip ir kada jūs pradėjote 

domėtis Bendruomenės idėja?
— 1940 m. atvykęs Amerikon 

tuoj pastebėjau didelį lietuviu , 
susiskaldymą ir visišką svetimos l 
nuomonės- negerbimą (Atsieit 
puodelį plaunu).

— šviesiasni'lietuviai (kas to
kie tie šviesesni lietuviai?!) tą 
juodą darbą atliko ... Vėliau 
ta Lietuvoje išauklėta jaunuo-

vos vadavimo darbą ir tada jo 
kio susiskaldymo nebuvo.

— Naujuosius ateivius vienu 
plunksnos brūkšniu eliminavo, 
pareikšdami, kad naujieji atei
viai, kaip ne piliečiai, negali būti 
renkami į valdybas ir turėti bal
si) ALTos sprendimuose (Atseit, 
ačiū ponuli).

Čia tik kalbama apie Lietuvo- 
e išmokytos jaunuomenės sun

kų ALTos kūrimosi darbą, čia 
už poręs eilučių dejuoja, kad to 
darbo ALTo vadai neprileido 
dirbai. Teisingai teigė A. Svilo- 
nis, kad P. Vileišio rašinys yra 
menko lygio ir, kad paskaičius 
*okį rasini, širdyje darosi kartū; 
Kad P. Vileišis buvęs diplomati
nės tarnybos nariu, tokiu save 
ookalbiu, pasirodė, esąs, labai 
aediplomatiškas.

A. A K. Pakštas sakydavo: 
ALTa, tai širšių lizdas, pilnas 
piktų tranų. Žiūrėkite, kokia 
didi atmintis, kaip ilgai užsiliko 
gudrioje galvoje (O leiskite pa
klausti P. Vileišį, kiek gitų pik
tų tranų yra viename širšių 
lizde?)

Deja, man teko apie tą gudrią 
galvą girdėti ir tokius gudrius 
posakius kai P. Vileišis kalbėjo. 
New Yorke, pasisakydamas 
prieš Vasario 16 gimažijps mo-- 
kinių siuntimą'į rusų pavergtą 
Lietuvą. Tada vienas iš petroh- 
vaikių šaukė: < ' '

— Durnas senis! Ir po .kurio 
laiko dar pridėto — idijotas (Ar 
ia neblogiau kaip širšių lizdas?)
Taigi, tie sakymai. Tau turėjo

drąsos pasakyti “tiesą** į akis. 
ko tamsta laukei iki išmirs ti& 
veikėjai, kurie dirbo tautos lais-. 
vinimo. o ir prisikėlimo darbą 
Vietoje padėkos - niekinimas, ir 
dar mirusių. Argi Jūs nežinote, 

menė-daugumąs nauji ateiviai -|kad apie mirusį galima kalbėti 
be jokio ątlygiriimo tą sunkų tik gerai arba visiškai tylėti. 
ALTos kūrimosi darbą tęsė (at- Argi mums jau pritrūko tikrų- 
sieit kur druska buvo)- priešų, kad ALTos veikėjus (mi-

Aš. atvykau 1949 metais ir ra- .j rusius) vadiname širšių lizdul?- 
dau tik senuosius Lįietuvos.girjU F --Aš, rodos, nesenai-kažkur skai- 
ažuolus dirbančius. ALTo Lietu- Į čau, kaip- vienas komunistų drd-

►
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vyris. iš peties rėžė nustalinimo 
ugningą prakalbą, © lazdele pa
sirėmęs senukas atsiliepė:

— Triuši, trinši, kur tu bu
vai ką* Stalinas gyvas buvo?

Tąigi. -ir J*.' Vileišiui tiktų sis 
klausimas: triuši, tu truši, kur 
tų <buA(ai. kai- šitie dvasios milži
nai gyvi būva’!

— 1951 m. paskelbėm atsisau- 
• kirną ir pradėjome dirbti. A. 
Saulaitis pasiėmė visą sekreto
riato darbą-.’ man teko politinis 
darbas (Vileišiui).

Na ir-, pasakytite jūs man, kur 
gi rasite kitą tokį sąmoningą 

/juokdarį. kuris mokėtu tokius 
į kvailus, juoktis krėsti. Steigia L. 
: Bėndruofiąęnę, c supratimą apie 
‘ ją tūri’1 kaip .gaidys apie aptieką- 
Na, bet, gal aš- klystu, mat aš 
nieko testeigiau, tik kartais pa- 
srdomaudavau .ką gi. veikia iški- 

-heji :■ veikėjai (iškiliaisiais aš lai
kau- tuos,; kurie, turi stiprius pe-

Cold war.

f enongh wl

Romo Kalantos Suliepsnojimo Dešimtmečiui
Dr. Kazys Ėringis

(Tęsinys)

Visi liūdėdami lengviau atsikvėpė, pajutę aukos 
prasmę ir tai, kad ji kraupiausiu būdu primins preziden
tui tarptautinės teisės ir dvišalių sutarčių sutrypimo 
faktus, tautų kančias ir skriaudas dėl Lietuvos, Latvi-

ėius prasistumti į fotografuoja
mų prieakį ir kurie galvoja, kad 
tuo jau bus atvaduota Lietuva).

Ir taip, berods, ketvirtoje ta
rybos sesijoje, tdks, gal biskį 
kvakštelėjęs X Bagdonas putojo:

— Jei mane sukapotų į šmo
telius, tie šmoteliai šauktų: aš 
turiu teisę ginti Lietuvos laisvę. 
Tai nuo tada ir-atsirado politinis 
vadovavimas ir P. Vileišis buvo 
paskirtas politinės komisijos na- 
riu-vadovu.

Taigi iškiliai lietuviai kūrė L. į 
Bendruomenę, nežinodami jos j 
paskirties o posėdžiavo, anot P. tarai nereikalingi. Jie parodo 
Vileišio ^kas savaitę, per tris : to žmogaus intelektualines* ga- 
metus. Dievas - pasauly sutvėrė lias. į
per 6 dienas, o ketveriukė tvėrė j 
Bendruomenę per 3 metus vieną ’ 
kartą į savaitę. Taigi nenuosta- į 
bu, kad New Yorko žvirbliai i 
matydavo P. Vileišį veik kas i 
savaitė New Ygrke, tik jie čirš- j 
kėdavo, kad jis ne Bendruomenę 
kuria, o konferuoja su to miesto 
gražuolėmis, kol prakonferavo 
savo žmoną.

— Bet mūsų politiniai prie
šai ir toliau stengėsi trukdyti 
L. Bendruomenės veikimą (Ar 
ne tuščias, tuščio žmogaus, bur- < 
bulas, aš galvoju, kad be ket
vertuko ir daugiau žmonių da
lyvavo L. Bendruomenės kuri— į 
me, bet jie jokių politinių prie-[ 
šų nematė ir apie juos negir
dėjo, o dirbo pozityvų lietuvy
bės išlaikymo darbą.)

P- Vileišį, juk labai jau ne
gražu būti donkichotiškam ir 
kovoti su vėjo malūnais. Juk 
ne visi išmirę/ kurie tame kū
rime dalyvavo, o jei ir kurisi 
mirė, bet nemirė protokolai, re-| 
zoliucijos, pasisakymai. Jau 
graikų išminčius reikalavo atsi
minimuose vartoti gtyrlą tie>ą. 
O ką mes darome?!

Toliau P. Vileišis aiškina:
— Aišku, kad didžiausias 

nuopelnas už L. Bendruomenės 
įsteigimą priklauso LOKo na
riams (mano nuomone tai gry-

nas muilo burbulas). Priklauso • jos įr Estijos okupacijos, kurią 1940 m. įvykdė Sovietų 
tiems, kurie steigė apylinkes, •. Sąjunga. Toks skausmingas JAV prezidentui pfimini- 
apygardas, ruošė suvažiavimus, Į Sovietų žiauriu nusikaltimų turėjo prasmę, nes rado 
o barškėjo, kaip tuščios bac- *- . . r .kos į dideh atgarsį Amerikoje ir daug kur pasaulyje.

Turime jau gana tvirtą L- ’ Kai dėl jaunosios Lietuvos, tai ji tą dieną, tą valandą 
Bendruomenės organizaciją, ta- iki apstulbimo skausmingai išvydo savo didvyrį -— jų 
čiau savo laimėjimų parodyti 
nepajėgiam. Surenkam aukas 
Vasano 16 proga ir vieton greit 
parodyti kur, ir kaip tas lėšas 
sunaudojam, paskelbiam tai po: 
kokio pusmečio, kai jau visa tai 
tebeturi tik istorinės reikšmės. ’

šiam samprotavimui komen-; pasimatymui į Miesto Sodelį prie Teatro šiaurvakarių

amžininką bendramokslį, kurio jie neužmirš ir neapleis. 
Jie suvokė realios ir iš jų pačių tarpo iškilusios aukos ir 
pasiaukojimo prasmę, jos kainą ir baisią galimybę. Jie • 
tą dieną ir svarbiausių įvykių savaitę ūgtelėjo, vertinda
mi okupaciją ir okupantą. Romas suliepsnojo jaunatviš
kai mylėdamas merginą. Jis ją kvietė ateiti paskutiniam

kampo. Principingas jaunuolis atsižadėjo savę§,t paliko 
jaunatviškai ir nerūpestingai skrajojančią bendraamžę. 
Nepanašu, kad jo draugystė su mergina galėjo turėti 
bet kokios nors įtakos šiam lemtingam žingsniui. ‘ i

Romo Kalantos suliepsnojimo priežastys, be jokių 
abejonių, yra politinės, nukreiptos prieš Lietuvos paver- 

šviesos ’ g’imą ir pavergėją, ir yra negęstantis protestas prieš lais-. 
alpsta i vės1 idealų slopinimą ir laukinį tyčiojimąsi iš žmonių-ir 

tautos. Tai paliesime vėliau.
Kai dėl Romo Kalantos žuvimo aplinkybių, tai. jas 

i gaubia neaiškumai dėl daugybės priežasčių. Atrodo, kad 
tikrai buvo kažkaip paauglystės metų gimnazistiškai or-

Kaip niekad istorijoje, mums j 
reikia Įsiklausyti į vyriausios 
kartos balsą, nes tik ji yra Lie
tuvos suvereniteto, gėrio gyvas 
liudininkas. Juk to tikro gėrio,, ( 

ne. baltu, JūnjS*,.ne 
pristigusi, kryžkelėse 
Lietuva, sako K. Ėringis nese
niai atvykęs iš rusų pavergtos 
Lietuvos. O kai kurie iškilieji ■ 
veikėjai, talkininkaudami ko
munizmui, griauna tuos pama
tus, kuriuos padėjo sengalvėlė, ganizuotas ryžtas. Vieni mačiusieji tvirtina, kad į sulieps- 
kunuos padėjo pilkasis lietu-Į nojįmo vietą Romas atėjo vienas, kiti sako, kad atėjo 
vis, kuriuos padėjo dešimtys. įpjse ištraukę burtus, ir kiekvienas turėjo būti kitaip

■ auka ant Tėvynės aukuro. Tie dviese neva neleidę praei- 
gj į viui degančio Romo gesinti švarku. Vienas jų turėjęs 

nušokti nuo priešais Teatrą esančio 7-aukščio Kauno 
miesto Vykdomojo Komiteto pastato (buv. Taupomųjų 
Kasų) stogo.

Mačiusiųjų įtikinamiausias tvirtinimas, kad benziną 
atsinešė dviese ir tuojau susiginčijo. Vienas sako: “Tu, 
Romai, neužsipilsi skysčio”. Ir . taip abu pasikeisdami 
kartojo: “Ot užsipilsiu! Ot ne! Ot užsipilsiu! O t ne!” 
Ir tuoj, nutolęs nuo girdėjusių, po trumpo politinio pro
logo, suliepsnojo, skausmo agonijoje bėgiojo po klevo laja 
pievutėje, vis šaukdamas, kaip visi girdėjusieji tvirtina 

Į — “Laisvės Lietuvai! Laisvės Lietuvai!...” Sukniubo po 
lajos kraštu ir ugnis Aukos ir Didvyrio nemirtingumo 
ženklą įdėjo tų metų pavasario medžių lapijoje ir amži
nai — lietuvių tautos protuose ir širdyse. Po kurio laiko 
ta sugruzdusių lapų sodriai ruda “duobė” žiojėjo kaip 
vergijos nasrai žalumos pasaulyje, kol “viską matanti 
akis” privertė šakas išgenėti.

Romas Kalanta mirė tą pačią dieną, vidurnaktyje, li- 
• goninėje. Prieš mirdamas vis kartojęs — “Aš žūstu už 
; Lietuvos laisvę”. Jo minčių knygutė neilgai buvo praeivių 

rankose, kurioje buvę įrašyta: “Geriau garbinga mirtis, 
negu gėdingas gyvenimas! Aš nepatenkintas visuomene, 
visuomenė nepatenkinta manimi!” Savo mergaitei Ro- 

į mas įrašęs: “Aš kitaip negalėjau!...” Ligos istorija iš 
ligoninės dingo ir pagal mano gyvenimo kartų patyrimą, 
neabejotinai, kaip ir užrašų knygutė, atsidūrė viską sle
piančiose KGB rankose.

(Bus daugiau)
’^*l*m***-e*****^“1^’ 1 i —«■ - , ~
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tūkstančių nužudytų laisvės ko- r 
votorų- Garbė jiems, o nei 
tiems save i padanges išsikė-• 
lusiems, kitus niekinant.

Garbė tiems, kurie L. Ben
druomenę įkūrė. Jei neužtenka 
Haupsinti dabartinių L. Ben
druomenę įkūrė. Deja, ta Ben
druomenė nuėjd ne tuo keliu, 
į kurį ji buvo įvesta.

P. Lengvenis

— Masonic Medical centras 
ii įtaru sumažinti mokesčius už 
patarnavimą.

— Chicago Savings & Loan 
Assn, praeitais metais 
13% pelno. Standard 
Savings & Loam Assn, 
tiktai 6.6 proc. Union 
bendrovė uždirbo 10.6%
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paraše 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius

čiaušku! ir Liet. Prekybos Rūmų 
vadovybei už vedamą naudingą 
darbą. Reporteris^

Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti. , .

« rensriNGAi išpildomi receptai • fajnie mat kaa. 
DUMYNAI • KOSMETIKOS RUKMKNYB

Atdara šiokiadieniais nuo

įdomiai p arai y ta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė* b 
Labguvos apskričiu duomenimis. 'Aprašymai Jdomūs kiekvienam 
HetuviuL Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžiŲ pavadinimai Ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Laba! 
naudingoje 335 puaL knygoje yra Rytprūsių ismėlapis. Kaina M.

'• K4 LAUKIS ULJtt, rašytojos Petronėlės Orintaltės atifr 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprfk. Lietuvoje ir pir. 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu* 
bet kainuoja tik 83. ’ •

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras, 
tas Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n« 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir po*, 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja

Prancūzų giliųjų vandenų ty
rinėtojas Jacques Causteau, su 
ekskursija “Documentary Stu
dies of Marine Life’’, laivu “Ca- 

’ išplaukė j Viduržemio 
jūrą ties Marseille tirti jūros 
pabaisų medūzų. (A. Labo žo
dynas sako: ašluonkojė velnia- 
žuvė).

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintia autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 82.

• VleNISO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 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 knygaSIUNTINIAI Į LIETUVĄ' 

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

J 501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ Tel 925-271J <■ 
} -A;- "•>'< ' V. 3TXLANTINA8

gaišta. Mažieji medūziukai pa- 
Greit auga, 

trumpos šakelės skleidžiasi ir il
gėto.

Monaco srityje yra Okeai o- 
grafijos muziejus, kur akvariu
me daromi medūzų gyvenimo 
tyrinėjimai, jų reakcija i elekt
ros šokus, maitinimo sistemas 
ir pan. Mokslininkai pradėjo 
daugiau domėtis medūzos —jū
rų pabaisos anatomija.

Jūra yra tamsus pasaulis, bet 
pilna gyvybės — fantastinės 
augalijos, koralų, ornamentuo
tų formų, kokių nėra šviesiame 
pasaulyje, — jūroje yra. Įvai
riausių žuvų, plėšriųjų ryklių, 
bangžuvių, .margų, apskritų, 
spygliuotų žuvų, gyvačių, mi
riadai žuvų ir žuvyčių. Yra to
kios gyvūnijos, kokios nėra ant 
žemės. Yra giliame vandenyje 
žuvų, su šviesomis, 
ungurių,' kurie : 
tiek, kad galėtų 
trenkti. ■ Dauguma 
koralais. .Kitos — 
žfais" ir .kt-

JULIAUS RUZO PAVYZDINGAI 
SURUOŠTAS VAKARAS

20 pėdų ilgumo.
Siurblių šakos panašios į gy

vatę, visa metūza neturi kau
lų. Labai, pavojingas jūros gy
vūnas, galintis laivą sutriuškin
ti. Apatinė jos šaka balzgana ir 
turi 800 siurblių (diskų), sime
triškai sueiliuotų, nuo galvos 
didesni siurblaia, į galą mažes-

yra tokių 
turi' elektros

•v 4

žmogų nu- 
žuvų minta

- žuvimis vė-

Cousteau anksčiau buvo su- 
ruošęs keletą ekspedicijų me
dūzų gyvenimo būdui tirti. Me
dūzų (octopus) yra 150 rūšių, 
įvairaus didumo, tai priklauso 
nuo to, kokiuose vandenynuose 
jos gyvena ir veisiasi. Ramio
jo Vandenyno srityje^ lĮes-Seat
tle, Wash., gyvena aidžiosios 
medūzos, -kurios sveria apie 
250 svarų, jų siurbliai siekia

, ...... autorius, 
paruošė, /sutvarkė ir išspausdino geriausią

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai). 

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

Persiuntimas — $1.

Praeitą šeštadienį, gegužės 
22 dienos vakarą, Martinique 
gilėse buvo suruoštos IHincis 
Lietuvių Prekybos Rūmu dide
lis vakaras. Tai buvo vienas di
džiausių vakarų, kurį bet kada 
vra suruošė Lietuviu Prekybos 
Rūmai.

Praeitais metais Illinois Lie
tuvių Prekybos Rūmų pirmi
ninku buvo išrinktas Julius Ru
zas, gabus lietuvis biznierius, 
besiverčiąs didmenine mėsos 
prekyba. Jojo tėvas vešiojo mė
są mažoms krautuvėms, o Julius 
pradėjo prekybą su dideliais 
pirkimo ir pardavimo centrais

Tapęs pirmininku, jis iš anks
to pradėjo planuoti didele-7skale. 
Jis ryžosi suruošti tokį banketą, 
kokio lietuviai dar nebuvo su
ruošę, Banketo . rengėjų buvo 
daug. Daugelis jų turėjo apie sa
ve labai gerą nuomone, bet kai 
reikėjo . darbą atlikti, tai rezub 
tatų nesimatė.

■ Julius' Kuzas visiems parodė, 
kad galima sutraukti 500 ir 
daugiau i?e tiktai lietuvių,, bet ir 
amerikiečių. Kuzo suruoštame 
ILPR vak are buvef ne tik įtakin->■ -. •. - _ ■- » 
gesnių 7
pramoninintkų, bet buvo ir dido
kas skaičius- amerikiečių.

. Pirmoje e.ilėje buvo keli stalai 
amerikiečių -.teisėjų, teismų pa- 
ręigūnų, politikų, mokytojų, 
profesorių, policijos pareigūnų, 
bankininkų ir daugybė kitų. Jie 
atėjo todėl, kąd Kuzas juos pa
žįsta, su jais siusitinka, jų prašė. 
Atėjo ne vieni,. bet su šeimomis 
ir draugais.

Jie atėjo į Illinois Lietuvių 
Prekybos Rūmų vakarą ir jiems 
patiko. Jie pamatė, kad lietuviai 
biznieriai, be savo-biznio'xeikaJ, 
lik. rūpinasi ir gabesniais moki- 
niais/.Kas parodo noro mokytis, 
bęt nepajėgia, nes tėvai neturi 
reikalingų pinigų, tai Prekybos 
Piūmai atrenka gabesniuosius ir 
jiems padeda, šįmet ILPR Sti-

Tat, kodėl Amerikai lietuvių 
kalba nekenkia, o Rusijai ken
kia? Jie, kaip įmanydami, sten
giasi lietuvius surusinti. Jau 
pradėjo brukti rusų kalbą net 
į vaikų darželius- Jei rusai no
ri visą Lietuvą surusinti ir už 
tiesos žodį tremia į Sibirą, ar

Medūzos galva turi akis, bet 
ta galva yra tik stiprūs raume
nys alsavimui. Iš galvos nusi
tiesia šakos su siurbliais. Me
dūza paprastai nepuola “priešo”, 
bet jeigu kas’ pultų, tai tary
tum smauglys, pagavęs nepa
leistų. Pavojaus metu medūzž 
skuba į jūros gilumą, slepiasi 
po akmenim, koraluose arba žo
lėse. Kai naras vejasi, ji palei- 
džia tirštą miglai Medūza . dau
giausia laikosi jūros dugne, ne
labai didelėje gilumoje. Ji la
bai jautri, — ištolo pajunta kas da plaukioti, medūza patelė

mgus, 
kanos, 
daryti 
ti LB 
Kavaliūnas 
p. Kavaliūnas, 
kagos švietimo komisijos pir
mininku? Išleido mok. Jonynie- 
nės parašytą vadovėlį “Name
liai Mano Brangūs”. O tuose 
nameliuose, buvo nuotraukos 
iš caro laikų — Lietuvos ver
gijos gyvenimo. Jos pačios pa
rašyta, kad tos nuotraukos vaiz
duoja nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimą.

Nors tam veiksmui buvo pa
reikštas lietuvių protestas, bet 
p. Kavaliūnas nenusileido ir tų 
nuotraukų, žeminančių Lietu
vos nepriklausomybę, neišėmė. 
Tad.atrodo, kad p. Kavaliūnas 
jau yra užkibęs ant okupanto 
meškerės ir toliau vykdo savo 
darbą, pagal okupanto nustaty
tą liniją-

Petronis sėkmingai dirba sa
vo darbą, okupanto naudai, nes 
jis yra okupanto tarnas. O di
rektorius p. Kavaliūnas sakosi, 
esąs bejėgis tą Petronio (tiks
liau sakant, okupanto) veiklą 
sustabdyti. O lietuviška patar
lė sako: kuomet nori mušti, 
tai ir pagalį randa. Kun. J. Bo- 
nežinojo, kam išnuomavo Jau
nimo Centro salę, kuomet atė
ję lietuviai protestavo, dėl ren
giamo koncerto, okupanto at
siųstam sol. Daunorui. Geriau
siai, tįai. nieko nedaryti ir leis
ti Jiętuyių jaunimą7 mokyti 
okupantui (o okup. Lietuvą-va
duoti Hannafordui). O okūpah- 

Šileikis (Nukelta į penktą puslapį)

Kur dingo Sibiro ir Balgudi- 
jos lietuviai? Kodėl okupantas 
rusas jais visai nesirūpina ii 
nekviečia jų į Vilnių, Kauną. 
Elektrėnus, Druskninku> paro
dyti kokia padaryta pažanga? 
Tik kažkodėl neveža parodyti 
Klaipėdos'ir Palangos pajūrio?

Argi Sibiro lietuviams tai ne
būtų įdomu pamatyti? Be to, 
ar yra pasiuntęs solistus jiems 
padainuoti? Pav-, Noreiką ai 
Daunorą. Argi jau jiems nebe
įdomios lietuviškos dainos? Ar
gi jie privalo dainuoti tik ru
siškai? Be to, ar yra buvę at
sitikimų, kad rusai būtų iškvie
tę Sibiro lietuvių jaunimą at
vykti į Vilnių pastudijuoti lie
tuvių kalbos? Argi rusams vi
sai nesvarbu, kad Sibire ir 
BaJdgudijoje lietuvių jaunimas 
pamirš lietuviškai? O gal ten 
iš viso nėra lietuviams nė pra
džios mokyklos, ir neleidžiama 

.’.letuviškai kalbėti? Tai kodėl 
Amerikoje lietuviai gali turėti 

j lietuviškas mokyklas, gimnazi- i !
artinasi. Narui sunku ją pagau- j 
ti, nes slidi ir raitosi, keičia’ 
spalvą arba susitraukusi bėga j 
toliau.

Viduržemio jūros medūzos 
mažesnės, bet jų gyvenimo bū
das tas pats, kaip ir Amerikos 
pakraščiuose kitų medūzų. Kai 
medūza plaukia, tai jos siurb
lių šakos susiglaudžia ir tada J 
pasidaro panaši į saerių (cele
ry) ryšuliuką. Ji visada ieško .našūs į kilbukus 
vietos pasislėpti. Žvejai naudo
ja šitokį metodą jai pagauti: 
prie virvės pririša puodynę ir 
nuleidžia į jūros dugną. Medū
za skuba pasislėpti ir įlenda įtą 
puodynę. Tuomet žvejai pagau
na. Medūzos mėgsta krabus, vė
žius, ėda ir žuvis.

Medūza patelė padeda apie 
2,000 kiaušinėlių, paprastai tarp 
akmenų arba urve. Trunka 6 
savaites kiaušinėliams išsiristi. 
Per tą laiką medūza nesi maiti
na. Kai nauji gemalai prade- 

nu-

Sibiras yra Lietuvos teritorija? 
Kodėl lietuviai negali bausmės 
atlikti Lietuvoje? Kodėl litua
nisto prof. Kazlauską neišveže 
į Sibirą, o nužudė, įmesdami jį 
i Nė. į?

Tai kodėl okupantas taip su- 
irūpinęs vakaruose gyvenan

čių lietuvių jaunimu? Kodėl 
apmoka atostogas į okup. Lie- 
uvą? Iš to pasėto grūdo, vasa

rio 16-ios Gimnazijos auginti
nis Romanas Šileris jau tapo 
Vilnis bendradarbiu.

“Kaip ir kasmet, šiais metais 
nėr Velykas Vilniaus “Tėviš
kės" draugijos kvietimu jauni
mo ir Vasario 16 gimnazijos 
mokinių grupė vyksta į (nera
šo okupuota) Lietuvą. { tą 
kelionę prisirašė daugiau, negu 
“Tėviškės” draugija gali pri
imti”.

, okupantui už įdėtus pi
jau pradeda grįžti palū- 

O ar stengiasi ką nors 
ir tą veiksmą sustabdy- 
ir gimnazijos direktorius 

O ką gero padarė 
būdamas ’ Chi-

p^ndijų komitetas parinko šešis 
gabesnius mokinius ir kiekvie
nam paskyrė po tūkstantį do
lerių.

Vladas Rasčiauskas, žinoda- - • > 
mas, kad dolerio vertė jau ne to
kia, kokia buvo praeitais me
tais, nutarė kiekvienam parink
tajam dar pridėti po $2\fO. Bet 
Prekybos Rūmų vadovybė įtiki
no jį pakeisti savo planą. Vietoj 
padidinti kiekvieno’ studento sli-. 
pęndiją $200, patarė duoti tūks
tantinę dar vienam gabiam jau
nam lietuviui.

Iki šio meto Prekybos Rūmų 
banketuose stipendijų paskirsty
mą tvarkydavo Stipendijų ko
mitetas, tačiau šįmet pirminin
kas truputį kitaip patvarkė. Ne
gerai, kad svetimus pinigus 
žarsto žmonės, kurie savo pini
gais neprisideda. Reikia, kad pa
sirodytų tie, kurie pinigus 
duoda. *

Vladas Rasčiauskas jau kelinti i 
metai duoda stipendiją lietu
viams mokiniams. Jis yra įsiti
kinęs, kad uždirbtus pinigus ge
riausia investuoti į mokytis no
rinčius jaunus lietuvius.

Vladas Rasčiauskas jau kelin
ti metai skirdavo didžiausią j 
auką, o šįmet vienas davė visą j lipso 
tūkstantinę. Prie garsiakalbio 
buvo sustatyti visi Stipendijų 
komiteto nariai, o kalbai pa
sakyti buvo pakviestas Rasčiaus
kas, stipendijų ragintojas.

Rasčiauskas tarė šiuos žo
džius:

. “Malonūs vakaro dalyviai!
Visi matome, kad vyresniųjų 

gretos metai iš metų vis retėja.. 
Yra labai svarbu, kad mūsų vie
tas užimtų jauni, išsimokslinę 
lietuviai.

Šiandien džiaugiuosi Lietuvių 
Prekybos- Rūmų paskirtomis 
stipesdijomis septyniems ga- 

list'iivių prekybininkų ir j biems jaunuoliams. -Juos atrin
ko speciali Stipendijų komisija, 
kaip gabiausius lietuvių kilmės 
studentus, rekalingus finansinės 
paramos. Sveikinu parinktus 
studentus, linkiu sėkmės moksle 
ir gyvenime. Sveikinu ir jų Įė4 
vėlius, nes jie tikrai gali didžiuos 
tis savo vaikais. t ;

Prekybos Rūmų vadovybė ir 
Stipendijų komisija rūpinasi 
mūsų tautos ateitimi ir lietuvy^ 
bės išlaikymu. Suprasdamas ię 
įvertindamas mokslo verte, nuo* . 1 r' U
širdžiai prisidedu prie šio darbo: 

išėjimus noriu paregi-, 
fi tūkstančio doleriu asmeniška 
dovana — septintam stipends 
ninkui. "•

Tik per mokslą tapsite protirų- 
gaiš ir vertingais žmonėmis!”

Visa salė smarkiai plojd Ras-
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Privalome sekti kovas Sovietų Sąjungoje
• Sovietų Sąjunga yra padariusi didžiausią skriaudą 

lietuvių tautai ir Lietuvos valstybei. Rusijos komunistai 
ne tikfai pavergė yįęą lietuvių tautą, išveždami dę^įmtis ' 
tūkstančių gabesnių ir veiklesnių lietuvių į Rusijos prie
vartos darbo stovyklas, bet jie panaikino ir Lietuvos ne
priklausomybę, užgniaužė žmonių teises ir Lietuvos ko
munistų partijos sekretorių Antaną Sniečkų pasiuntė į 
Maskvą prašyti Staliną, kad prijungtų Lietuvą prie So
vietų Sąjungos. Maskvon važiavo Maskvai pąr§įdąv.ę lie

. tuviąį, o rusai dabar skelbia, kad patys lietuviai praš: 
Lietuvą įjungti į komunistinių valstybių sąjungą.

Sovietų Sąjungoje spaudąs laisvės nėra. Ten žpdžie 
ir spaudos laisvę kontroliuoją Čekistai. Iki šio meto vy 
riausįu kontrolierium buvo" Jurijus Andropoyąs. Jeigu 
ne Ąndr.op.ovo pastatyti čekistai, tai mes iš spaudos ir ra
dijo galėtume žinoti, kas Sovietų Sąjungoje ir rusų pa
vergtoje Lietuvoje darosi, bet dabar viskas užgniaužta. 
Apie gyvenimą Sovietų Sąjungoje žsienyje žinom labai 
mažai.

' Tuo tarpų Sovietų Sąjungos yąįd.ovų riršūųės.e visą 
laiką einą §ana aštri kova. Kartais ji tąkia. aštri, ką,d jie 
vienas y tą" užgniaužia ir net nųžu.do. Stalinas be jokius 
atodairos žudydavo komunistų partijos centro komiteto 
narius, jeigu jie priešindavosi ’jo’ vestai politikai.

Visi žinome, kad Brežnevas yra .didžiausią galia tu
rintis komunistas. Jis yra visos Sovietų Sąjungos komu
nistų partijos sekretorius, jis pasirenka centrą komiteto 
narįūg, jis paskiria įtakingesnįųs partijos narius atsa
kingoms pareigoms.

Tačiau, komunistinėje valstybėje ne visi vienodai 
galvoja. Brežnevas buvo galingiausias, bet yra ir tokių, 
kurie stengiasi pakišti koją patiems galingiausiems. Visi 
atsimename, kad praeitą rudenį užsienius pasiekė‘žinia,

: kad Brežnevo duktė palaikė glaudžius ryšius su Maskvos 
cirko direktorium ir vienu gabesniu artistu. Tie ryšiai

nevo
Jis pėdelėje 
aukštį pąnuią, Wmpja jr 
deda i praųgū^ijos tankuose

įąs kįąskyoj.e |iąs ąųipąj ąpį.e duj^ įy
sūnų, vedusius n^eęajią pręįyt?ą ųž^nyjfr
skleidi? Kas galėjų nuątątyti, kur yrą Brežųęyo yąikų 
laikomps sąptaųpps? Apįrpppyąs įjųyo yijepį^t^lį|, nę§ jįs 
kontroliavo vi^įs ų^si^pyię vęikiąnęiųg šr.Įp|2S- An^fg- 
povas pąleįdų žinias ąpie grpžnęvp yąiįsų nslęgąljąį už
sienio jbąnkųųge laikoma? brąngpny^gs.

Ęrpįinpyąs žinojo, kas pą§kėfeę ž|pUs api^ jų 
bet pąggjė Ęųsijųje |abąį piįųtąs žųapnių ską:pin§ ąpįg 
tai žiųpjg. ^ręžnpvąs dar nęątsigavo nuo Ūžkaukąayj^ 
gautų širdię§ smū|Įg? tapiau jis pįlpąį ^uprątų, kąį pfįpg 
jį ir jų ąpiip.os ųąrĮU§ PlJlfe:

Ifąųjieųps, ątidžją) sekdamos Sovįpty gąjpųgąs gyye? 
nimą, jąų šių Pietų įgūžės 14 įipnps ląidpjp 
puslapyje dlįeigpiis raiįiėniįs parašu: ^Įj
užimiį■'gręžpeyp vietą1’. Jei^ų Andropųvąs tųr^jp 
viešaį ąpkaįbętį Breznevp vaikus, tąį kąįtįntpją^ 
būti drąsus ir galingas žmogus. Bpt koks mjj^ipffgąjg Ru
sijoje nedrįstų'pries Brežnevą tekių žinių skelbti. Jeigu 
Andropovas drįso paskelbti turimas žinias, tai jis Brež
nevo keršto nebijojo, šiandien visi žinome, kad Andropo
vas yra pats galingiausias žmogus Rusijoje. Jeigu Bpe|- 
nevas staigiai mirtų, Andropovas jo vietą tikrai užimtų. 
Užimtų legaliai, respektuodamas visus dabar veikiančius 
konstitucijos paragrafus, įstatypus, papročius ir visą da- 
įjąrtįpę pąytįjos įy valstybės tarnautoj ų tyąrk^. Jei^u kas 
ųors įjandytų nusižengti veikiantiems nuostątamSj tąi 
Anjįroppyąs galėtų panaudoti bet kokią jėgą.

Piriųiąųsįą jis galėtų pąpąųjioti jo paties paskirto 
Vitalijau^ FedprČĮųko vadovaujamus &kisfi}§. Jų bijo po- 
i.cija, jų bijo kariuomenė, jų bijo ir paskirų sovietinių 
respublikų komunistų partijps, vyriausybės ir visi parei
gūnai. Pulkininkai atsimena, kaip čekistai vedė į prievar
tos darbo stovyklas Sovietų generolus.

Ęet SovietipSąjųnga yra didelė. Prieš Andropovą gali 
pasipripsinti ; pątyš- politinio biuro nariai, kaip jie p^sį- 
priešino prieš Beriją. Maskvos .mįįitarinė polipiją nusi
vedė visus čekistus, laukusius Rerįjos prie pcjįtįnįo įjį^ĘP 
ppsėdžio durų. Yiduje niekas neturėjo ginklų, bet politi
nio biuro vicepirmininkas Michailas Suslovas pirmas 
portfeliu kirto Berijai į galvą. Jis sukniubo- Tai buvo 
žpųkląs vĮtiepis kitiems Beriją tol mušti, kol jis neteko 
žądo. Bprij^ bųyp atėjusio gęnprolo pribaigtas įf išnpšfąs 
iš posėdžių salės. Jis buvo nušalintas, nes ąudapė pąvpjų 
kitiems politinio biuro nariams.

GąĮį ir šiandien pasipriešinti politinio biuro nAąrįąi: 
gali pasipriešinti atskiros respublikos, gali balsą pakelti 
Sibiro pasienyje esančios Sovietų k^FP jėgQS; .Gglį ątsi- 
sakyti vesti kovą prieš Afganistaną kovojantieji Sovietų 
armijos kariai. Jeigu bpt kurioje Spyįetų Sąjųųgps teri
torijoje prasidėtų maištas prieš centralizuotą Brežnevo 
įvestą sistemą, tai pradėtų byrėti visa sovietinė sistema. 
Jie žino, kad per 60 metų komunistai nepagerino krašto 
ekonominės darbininkų būklės ir nepadarė jokios pažan
gos mokslo, ekonomijos ar teisės srityse. Jie sudarė di- 

(desnes privilegijas negu buvo caro laikais.
Lenkai jau pasipriešino komunistų privilegijoms. Jie

galėjo būti pagrįsti meile, bet jie galėjo ir padėti galin- suorganizavo darbininkų ųniiąs, kuriose konąupiątąi nę7 
giausio valdovo ištekėjusiai dukrai vesti nelegalią preky
bą brangenybėmis. Brežnevo duktė prie brangenybių pri
eidavo.

Šių metų vasario mėnesį pasklido žinia, kad Brež-

turėjo privilegijų. Kariuomenės yadai panaikino Soli
darumo unijas, bet komunistams privilegijų negrąžino. 
Lenkų kova tęsiama. Tuo tarpu ni.ekąs nęžįno, kųą jį

DR. V. PLIOBLYS

DR. Z. DANILEVIČIŲ PRISIMENANT
Jąu yra taip priimta, kad mi- savo veiklos atsiminimus, kurie 

hėdąmi amžinybėn iškeliavusį ‘ geriausiai talpa klausimuose: 
asmenį, visi savo kalbose kpn- Į kaip? ir kodėl? Būtent, kaip at-
centruojąs! į du krausimus: ką? 
ir kiek? Būtent:, ką nuveikė iy 
kiek daug .padarė.? .

Taipjau įprasta vertinti as
menį ir j p darbus, nors, mano 

'nuomone, lai labai nepilnas ■ 
vaizdas.

Mirties akivaizdoje, kada pra
sideda Didžioji Nežinomybė ir 
visiškas yertyįiių pepkaijĮą.viinas, 
klausimai: ką ? įr kiek ? kaip tai 
blunka, darosi mažiau svarbus, 
nes juose aptariami darbai ir 
atsiekimai lieka čia su gyvai? 
gąĮ^įąii. Iškylą ggJŪi klausiajai; 
kaip? ir kodėl?

Būtent: kaip atliko savo pro
fesines pareigas ir kokie buvo jo 
veikloj motyvai, šitie du paskų- 
tiniąį klausimai, turbūt, yra 
daug svarbesni už du pirmuo
sius. Žmogus, apleisdamas šį pa
saulį, nieko, visai nieko', neišsi
neša ką aptariame klausimuose: 
ką ? ir kiek ? žmogus išsineša tik

liko savo profesines pareigas' iri 
kokiais motyvais rėmėsi?

Visi dr. Z. Danilevičių atsi
mename, apie jo medicinišką 
veiklą nėra jokių paslapčių, visi 
tai žinome. Taigi, klausimais: 
ką? ir kiek? visai riesidoinėsiu, 
nes tk kartočiau visiems žino
mus faktus ir būčiau nuobodus.

Mirusj gydytoją vertinti’pas
kutiniais dviem klausiniais: 
kaip? ir kodėl?, tikslingiausia 
būtų remtis gydytojo priesaika 
Tai senas dokumentas, parašy
tas graikų gydytojo Hipokrato 
prieš 2400 mėtų (Hipokratas gi
mė 460 metų prieš Kristų), kiirj 
čia ir paskaitysiu. '• 'r~: '

Lietuviško vertimo' niekur?ne- 
radau, tai j lietuvių kalbą aš pats 
išverčiau ir dovanokite, jei Vie
nas kitas sakinys bus griozdiškas '

Higokpato priesaika

“Aš prisiekiu Apolonu, gydy-

Politinis biuras paskyrė Andropovą, kad jis pakeistų 
kelis pagrindinius komunistų partijos ideologinius prin
cipus, kad gyventojai taip lengvai nemėtytų komunistų 
iš savo tarpo, kaip padarė lenkai. Tuo tarpu dar nežinia, 
kuria kryptimi Andropovas pasuks. Gali susidaryti proga 
nustumti Į šalį ne tik komunistus, bet ir patį Andropovą.

toju ir Esku|apų, k sveikatos 
b.-i gydymo ir visais kitais dįe- 
xąis bęį iigjv^nia, kad pagal sa
vo ?ugębjejwą Įr skendimus 
aįs lajky^jiosi šios prjekaikps ir 
jUfinkų:

Pupaįiiųi iš kurio ąš 
ųjąkausj š p pieno, lygiai bran
giu man, kaip kad mano tėvai, 
'daįūĮįis sy juo »avo pąįyfimu jr 
pjlęjųįyinti jp są ygaj, jeigu 
reikalinga: pripažinti jo vaikus 
taip pat verlipgak, kaip savo 
bio.ius, ir mokyti juos šio ipe- 
rjo, j.ę.gu norės, be jokio užmp- 
kesčįo ar įsipareigojimo, ir taip, 
kaip priimta, mokyti ir kiekvie
nu kilok u būdų lavinti.

Aš daiysįucsi šio meno žinio
mis tik su javo sūnumis ir su 
tais mano mpokytpjąis bsi mo
kiniais, kurie suąi.-.šg su prie
saika ir įsipareigojimais, pa
gal medicinos įstatyiųus ir su 
pipku kitu.

Aš praktikuosiu tą gydymo 
metodą, kuris pagal mano su- 
gebėjiipą ir nuosprendį bus 
naudingiausias ligoniams, ir su
silaikysiu nuo visko, kas yra 
kepksmin^ą ir apgąulįnga.

Aš nęduosju nieKarrl mirtin
gų vaistų, nors ir prasytų, ir net 
neužsiminsiu apie tai; ir dar 
labiau,- aš neduosiu moterims 
jpapkių padaryti abortą.

Nekaltai ir šventai aš pralei
siu savo gyvenimą jr prakti
kuoju savo meną. Aš neope- 
rupsių žmogaus, kuris kenčiu 
ąkpiėnų priępuby^bęt' pąfikšiu 
tai atlikti tam, kuris užsiima 
šituo darbu. ' : •

■' Į kuriuos tik namus aš 
tlŽe^šra, aš eisiu į . juos'dėl li- 
gorftų' 'gerovės ir šūšilaikys'ių 
nuo -bet kokios sąmoningos apU 
gaudės ‘iį išjąudoMirie; jr tuo 
labiau pųo renauddjnptT motei V 
jr vyrų, ar jie būtų laisvi ar; 
vergai.' ' ' ' • ’

yįsą, ką sąryšyjpj su mano 
profesine praktika ar be sąryšio 
gįį <1: š? ąr į^piųlysiu 
žmonių ^irenime^ apie ką ne
derėtų’ viešai kalbėti, ą| nęąp-

Pripažjn^ipias, kąd 
visa tai turi būti paslaptyje.

Tol, kol aš laikysiu šią' prįę 
saiką ne^Įjląųąytą, tegul man 
-Tty džiaugus' gyveni
mų ir praktikuoji šį mejią, ger
biamą visų žpbųių vį^jš lai
kais, bet jeigu' aš 
ir mijižengčjau |iaj pnesą^ąi, 
tenusigrežją /nuq m'ąpg$ liki- 
mąs.’t " r’’ •' '

ši Hipokrato priesaika nepa
keista, lik išleidus kreipimąsi į 
dievus, galioja ir šiandien, kaip 
gydytojo įvertininio mačas’ ir 
gyvenimo kelrodis

(Bus daugiau)

I

— Salvadoro parlamente yra 
60 alstoyu. 24 atspurai priklauso 
krikšeio'nims demokratams.

ANTANAS VENCLOVA 
APIE BR. RAILA

(Tęsinys)
Matyt, stovėjau matomesnėje vietoje, nes irgi

- buvau išrinktas į tą delegaciją. Išrinkti buvo taip 
pat Raila ir dar pora studentų. Kada nuvykome 
į nuovadą, už stalo pamatėme sėdint kresną vir
šininką Goštautą raudąnų veidu, stipriu buliuko 
sprandu. Piktai pažvelgęs į mus, jis sumykė:

— Kokių velnių? Demonstruojat, a?
— Mes reikalaųjaipe paleisti areštuotus drau

gus! — pąsąkiąu^ žeųgęs žingąųį piripyp.
— Ak, jūs, vadinas^ ręi^ąląųjąte? gaištą ke-

- liate, ą?
Jis tupjąu iškviętė pplįcininką ir liepė uždaryti 

mus raštinėje.
Ilgai sgdėjpmg ųęjąųįiiaiųe paliejus kambaryje, 

rūkėme, pąsakojogiės anekdotus. Už sienos bjau
riais žodžiais keikėsi iš gatvės atvarytos girtos 
prostitutės. Lapgąs buyo į kiemą, grotuotas, ana
pus durų stovėjo policinįpkas su šautuvu. Nebuvo 
ką daryti. Labai įsinorėję miego, sulipome ant 
rašomųjų stalų ir šiek tiek ųusi)ūdome: ryto 
mus išlefdo namo.

APIE ANTRĄJĮ ARE$ĮĄ; K.
Bei cIųįįul i nepaleido. Maža to. Naktį kažkas 

ilgai baladojosi jrie mūsų buto durų. Pagaliau 
tarnaitė atidarė turis, ir į mąųo kambarį įėjo

pora žvalgybininkų. Vieną jų, atsikišusiu smak
ru, dažnai matydavau Žaliakalny, kai ten gyve: 
nau. Jie man liepė keltis įr repgįi|2 p, patys ėmė 
grioztis tarp mano knygų, pąskuį Įagąj^inėly pp 
lova, iščiupinėjo ir patalą. įtaiga pjų^pltas, 'jąų: 
čiausi nekaip. Paskui Įšėjoipę i lauką. UI 
stovėjo ginkluotas policįnįnkaą. Ąąępuvę baisų? Įjk 
truputį juokinga ir šlykštu. “§£ai kaip elgiasi pą^ 
mus ąu ramiais pili.ecįąį§Į” — galvojau. Ifųyąrp 
mane į Miškų gatvę, į hąjgybą. Už staįų ^įs tj- 
pukas žiovavo, rūkė, paskui ilgai mane krausi- 
nėjo, ką žinojau ir ko nežinojau, ir, surąš|§ prp; 
tokolų, davė pasirašyti. Paryčiu policininkas nų- 
v£|\ė mane į kažkokį kiemą prie Įgulos bažnyčips. 
FeRjf p*1' ji’ pakliuvom į ilgą kųfųiųęįįL 
viggame krašte buvo kelerios durys, o Kiekvie
nose duryse — mažas langutis. Kitas pplįciųinkąą, 
kurį radome prie staliuko dežuruojantį, atrakino 
įjeį^ duris ir į^tųjųg ĮRąpg į kgffigyą{ fejpgje 
sausakimšai būvą prigr&ita žų^jų.
suoliukų pasieniais, p fejti tięsipg ąnt gripdų, jję 
miegojo. Man įėjus, kai kųri/Į ą£§jp|grkė:

— O, labas rytas! Dar vienas pas mus! Kas 
girdėt mieste?

Pamačiau Blazą, Railą (jis, kaip ir aš, buvo 
areštuotas antrą kartą) ir dar kai kuriuos mūsų 
'fakulteto studentus. Buvo ir nepažįstapių. Manp 
sutiko su humoru ir pokštais, davė ant suolo galo 
prisėsti. Jaučiaus gerai. Netgi peręgėtai tvankaus 
oro apsipratęs pradėjau lyg ir nebejausti.

Taip išsėdėjęs keturias ar penkias paras, iš- 
ėjųmp į laisvę. Kpridorįuję mums grąžino kakla- 
p^įščįus, kĮšęųiųįjįą ppįįįųkus, iš ko buvo paėmę, 
Įąį įr pidigUS: ^atyt, žvalgybai ir poli
cijoj įš įdaryti politinius veikėjus nepasi-'

— pep daug ųąivūs berneliai buvo atsitikti
eji gurankjpti įr suvaryti į vieną kamerą.

! , BBfRĄą JUODELIS IR JONAS
' MP§iU-4V^ANDRAVIčIUS
Iš kaimo nuolat rašė Raila: “Mums reikia su-•

siburti”. Jam nepatiko, kad “Studente” pradėjo 
bendradarbiauti Petras Juodelis, “šiaip ąp taip, 
Juodelis reakcingos buržuazijos atstovas, pors ir 
be^idąn^stąs liberalumais...” Be to, “Studente” 
pą§įpp4.ė įr Jpnas Kossu-Aleksandravičiuj sp fo- 
petių lįe^ijąaigiančiu tokiomis eilutėmis:

Žinau, kad nėra tikslo mano būčiai, 
Įr lypkąi, ir ž<x|žnp šio soneto, 
Kayasariąi'jr vasaros, gegužiai ir rugpjūčiai!

AP kąifc nębųs įš pkro gaila.
Kad ylsa taip bp tikslq ant šio bnlto svieto. 
Be tįkslo taip gyvenimas ir eilės.

“Koąsų-Ąlęksandravičiaus pasirodymas^ “Stu
dente” mane graliai/nustebino, — rašė Raila. — 
Is^icjlisĮs poetas anksčiau kitaip apie savo kūrybą 
kalbėdavo ir sakydavo, kad be aukštų honorarų 
nekis savo kūrybos į “šlamšto” spaudą... Dabar 

•jau įkišo. Apie eilėraštį satyros dėlei pasakyčiau,

kad ir aš visiškai nuoširdžiai sutinku su paskuti
nėm “audringpjom” šešipm sųnętą eilutėm?’

Atsiminęs, kiek bendros kalbos literatūriniais 
klausimais rasdavau su Raila, pasiūliau jam, at
važiavus į Kauną, apsigyventi Blazo bute, šiai 
minčiai Raila pritgf| M^p yis ląbįąų atrodė, kad 
dRPgP mudu padarysime lįterįūi^je £azka 
reikšmingesnio negu ligi šiol. Vėl galvojau apip 
pirmosios ipsakynpi kūjgos išleidimą. Raila karš
tai mane palaikė: “Kaip ųš žiūriu į “žmogaus 
tarp pjūklų? išleidimą? žiūriu be gąįo gerai. . . 
Fąsistukai ir klerikalai dabar tyli — pats geriau- 

įsias laikas, vėliau gali būti truputį pražiopsotas 
, momentas”. ■ 4

kambaryje
W -1 Baįla

- p.ąųSnpršų pagyti įsj, mano kamlįa-
(“... ateik pasitikti į stotį vienas arba su 8ka- 
beika*’, — p.ąi^npršų pagyti mano kamįa- 
ry pasistatė lovą. Pro langą 'buyp ipatyti. tuščįąs 
kiemas, aąndėiiukąs, daugiau nieko, net nė vienp 
medžio. Bet ne tai njums rūpęjo. Iš pat pirmosįes 
dienos pasihėrėmę ppkąlbiuose apie literatūra, 
poeziją,- apie mano rengiamą kpygą. ' ■ , ;

(Bus daugiau)

PATS S4QUTVK IR |<|TUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOS"
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 & Halsted St., Chicago, IL 60608

IMBMIMIIIIIIMIIIMO

DR. PAUL V. DAUGIS 
•YDYTOJA* lt chirurgas 

C«mmualry klialkea 
dlrekteriog

19M S. MmmmIs Rė, Wwchmr, tL.
VALANDOS: J—8 darbo dienom^ ir 

xss 4ACF4 MiUdiecl 8—8 nd. 
tM.l M2-Z/17 kr*« 342-XZZf

IZRAELIS SIUNČIA BOM
BAS ARGENTINAI

TEL. 233-8553 
Service 855-4506, Pase 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS “ 

3907 West I03rd Street

Valandos pagal

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

4600 W. 103rd Street

Off. teL 423-8380
Valandos pagal susitarimą

DE. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius
ir “contact lenses”. -

Dr. LEONAS SELBUTIS'

WASHINGTON, D.C. — Di
delis Ekvadoro transporto’ lėktu^ 
vas trečiadienį- sustojo New 
Yorko Kennedy aerodromo pasi
imti degalų ir skristi į Ekvado
ro sostinę. Į

Kelionę jis pradėjo’ Izraelyje 
ir rengėsi ją baigti Quito aero- | 
drome. Lėktuvas, gavęs degalų, 
rengėsi tuojau išskristi. Bet JAV 
pasienio sargai panoro patikrin- 
ti, ką tas lėktuvas veža ir kodėl ; 

.jis nori taip skubiai išvažiuoti.
Vez^ąas prekes tikrinantieji 

pareigūnai negalėjo suprasti ko
dėl Ekvadoro biznieriai pirktų ’ 
Tel Avive augintas uogas. Kada 
paprašė atidaryti kelias “vaisių 
dėžes”, tai rado pačias moder
niškiausias bombas, kurias galė
tų vartoti tiktai Argentina.

Lėktuvas buvo sustabdytas. 
I Kapitonui pareikšta, kad jis ne
turėjęs teisės vežti į Ameriką 
pavojingas bombas, lėktuvų da
lis ir įvairią amuniciją. Tuojaii 
susižinota su Izraelio premjeru. 
Jis buvo paklaustas, kodėl Iz-; 
raelis siųstų bombas britams 
pulti. Beginąs apie tai nieko 
nežinojęs.

J. ŠILEIKA Rašytoja Žemaitė

DOMAS VELIČKA MIRĖ PRIEŠ 
DEŠIMTMETI

grafkos meno parodomis ir su
kaktuviniu leidiniu. 1963 me
tais su Pedagoginio Lituanisti
kom Instituto studentais ir lek
toriais nuorganizavo M. Dauk
ša 350 metų, bei M. Mažvydo 
400 metų mirties sukakčių mi
nė imą su tų autorių raštų pa
ra tomis ir sukaktuviniais leidi
niais. Buvo vienas iš Čikagos I 
Ankšt. Lit. Mokyklos steigėjų 
ir Čikagos lietuvių vaikų teat- Į 
ro vadovas, o 1958 m. 1 
ginio Lituanistikos Instituto or- 
grrfzatorius.

Išspausdino 
turą I-II, Grožinio sk-utymo pa
mokas ; 
Ankšt. 
raščius 
orinės 
kan. 
Martyną Mažvydą, Konspekti
ne lietuviu kalbos metodiką. 
Jis taipgi dramatizavo mokyk
los scenai lietuvių klasikų vei
kalus. Literatūrinėmis, pedago
ginėmis ir kalbos temomis ben
dradarbiavo šviesos Keliuose, 
Mokslo Dienose, Tautos Mo
kykloje, Jaunojoje Kartoje, 
Mūsų Krašte, Skautų Aide, I

Pedago- 
f 11 i n t*-.

Lietuviu litera^ i

suredagavo Čikagos

ir PLI leidinius: Ben- * 
lietuvių kalbos kursą, | 

M. Daukšos Prakalbą, i

r-fr ~~r,rr imt „ į- , _____ ___________

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service
- ■ ■

—

GAIDAS - DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
Į PROSTATOS CHIRURGIJA 

2454 WEST 63rd STREET 
Yaiąndoa: aatrad. 1—4 pcjdes. 

ietviitad. 3—7 vaL vak. 
Ofiso telefonai: 778-23S0, 

Rašdaaciim teist; 444-5545

ATSARGIAI VYRAI SU ŠVIE
SIAIS KOSTIUMAIS 
RESTORANUOSE!

lietuviai 
gerbti.

pramoks vienas kitą

Domas
1906 IX

*

buvo gimęs

j nose ir <jų Kalbos Dalykų sky- g 
riuje Domo Didžiulio slapyvar- Į 
džiu, Gimtojoje Kalboje, Lite- j 
ratūros metraštyje ir kt.

R. /

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Prostatos, inkstų ir ilapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 3371Q 

Teh (813) 321-4208

Esu viengungis ir maitinuosi 
tik restoranuose. Kai buvau dvi- 
gungins, tai beveik visada val- 

i gydąyau namuose. Buvo ir yra 
toks mano įprotis/Tkad kostiu
mus keičiu beveik kasdien. Va
sarą juos mėgstu šviesius.

Vakar, patikrinęs savo šviesių 
kostiumų rankoves ir kelnių sė
dynes, tiesiog buvau pritrenk
tas — viskas taukuota.

Patarčiau visiems restotanuo- 
valgantiems turėti su savimi 
Jik drėgną servetėlę, bet ir 
gabaliuką muilo.

Gerokai aptaukuotas

se
ne
po

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chargs 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. T«L 925-8065
% i

t Obuolys nuo obelės netoli 
tenurieda.

Domas Velička

Pedagogas Domas Velička mi
rė prieš dešimt metų. Jis dirbo 
su visais Amerikos lietuviais. Jis 
buvo d:delis tolerantas ir rado 
bendrą kalbą ne tik su lietuviais ’ 
fanatikais, bet ir su kitaip tikin
čiais arba visai netikinčiais lie
tuviais’. Jis nešmeižė kitaip gal- 
vojančiti Pedagoginid Instituto 
dėstytojų, bet stengėsi įtikinti 
juos dideliais pasaulinės ir lietu- j 
viškos literatūros veikalais.

Dabartiniai instituto vadovai 
iš Veličkos nori padaryti tokį 
žmogų, kokiu jis nebuvo. Jis 
glaudžiai bendradarbiavo 
Naujienomis, tuo tarpu jie tyli, 
kai fanatikai Naujienas vadina 
komu nistinėm i s.

Nutekės daug vandens, kol

SU

* *
Velička

5 Čikagoje. Jaunystėje 
. grąžintas į Lietuvą, baigė Šila
lės vidurinę mokyklą, Tauragės 
mokytojų seminariją ir karo 
mokyklą Kaune. Studijavo Vil
niaus Universitete humanitari
nių mokslų fakultete. 1947 me
tais gavo diplomą Tubingeno 
universiteto baltistikos kated
roje. Lietuvoje buvo pradžios 
mokyklos mokytojas ir pradžios 
mokyklų vyresnysis inspekto
rius. Iš Lietuvos pasitraukė 
1944 m., o 1949 m. atvyko į 
JAV. Nuo 1952 m. buvo Čika
gos Aukštesniosios Lituanistikos 
Mokyklos mokytojas, nuo 1958 
metų Pedagoginio Lituanistikos į 

Instituto lektorius ir vicedirek
torius, o 1961-63 m- Instituto 
akivaizdinio ir neakivaizdinio 
skyriaus direktorius.

Nepriklausomoje Lietu voje 
veikė mokytojų, šaulių ir skau- 

Į tų sąjungų vadovybėse. Atvy- 
- kęs į JAV buvo vienas iš Mo-» 
kytojų sąjungos steigėjų. Dirb
damas sąjungos vadovybėje, su- 

1 organizavo pedagoginį skyrių 
Drauge (Švietimo kelias) ir 

.Naujienose' (Mūsų Mokyk
la). Trejus metus ėjo LB Či- 
j kagos apylinkės kultūros tary
bos pirmininko pareigas. Kul
tūros tarybos narių talkinamas 
suorganizavo Čikagoje spaudos 
atgavimo 50 metų sukakties mi
nėjimą 1954 m. su spaudos bei

KAS ATSAKYS Į ŠIUOS 
KLAUSIMUS?

(Atkelta iš 3-čio puslapio)

Us yra tikras, kad pasėta sėk
la grįš su kaupu.

“Gimtasis Kraštas” 1982 m. 
gegužės mėn. 13 d., okupantui 
tikra šienapjūtė. Iš Vasario 16- 
sios gimnazijos 16 mokinių gru
pė lankosi okup. Lietuvoje su 
“Tėviškės” draugija, kurios 
kvietimu atvyko ši grupė. Čia 
yra įdėtos trys nuotraukos: 
viena Kaune, Rotušės aikštė- 

( je, kita, Birutė Dirgelaitė ir 
‘ Stefanas Kairys ir trečia — Ro

manas Dirgėla fotografuoja.
Yra ir straipsnis-pasikalbėji- 

mas su trimis mokiniais. Ange- 
lė Mažeikaitė (Venesuela) Per;*r 
10 dienų man viskas čia tapo‘% 
sava, artima. Ir aš pati tarsi 8 
kiek pasikeičiau, kitomis akimis t 
ėmiau į viską žiūrėti. Labai į 
gaila, kad nepamatėme iš ar-. | 
čiau Lietuvos kaimo. Va Lina | 
Kemeraitytė jau devintą kar- ‘ g 
tą atvažiuoja”. Mes visi priva- | 
lom džiaugtis ir linksmintis už | 
tokią okupanto malonę.

Antanas Marma {1

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2d33 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

vėjo.
Kas nusidėjo, pabūgsta ir

Aikštės automobiliams pastatyti

Melas turi rtumpas kojas.

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

AAWULAMSQ 
PATARNAVIMAS

Apdrausta* p#rkr«u«tym*j
Iš įvairi y atstumy.

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-18«2 arba 37W9M

SOPHIE BARČUS

• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE”* EXCEPT WEEN HE'S 
DRIVING, NEVER. TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. ' 
SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE. 
Unexpected/

z/Jmerican Kįtphen
k ^Anthony Dias Blue

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Sesta dieniais ir sekmalieniaif 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūšy studijom 
Marqu<tta Pirk*.

Vedėja — Aldona Daukut 
778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60829

THE ODDS ARE 
AGAINST THE 
IRATE DRIVER 

_ _ _ _ WHO TRIES TO 
GET EVEN ON THE HIGHWAY.

PINEAPPLE SPARERIBS
Pork and fruit go well together, and the combination of 

spareribs with the sweet and sour taste of pineapple is a natural.
Before being cooked over a charcoal outdoor grill, spare

ribs should be precooked by being boiled until tender. This 
process of partial cooking is called parboiling.

If you are unable to devote the time or the refrigerator 
space to the marination procedure in this recipe, just omit the 
step. The ribs will taste a little less of pineapple, but they7!! 
still be quite delicious.

*** -This rather robust dish is ideal for a barbecue party. For 
larger group*, allow 1 pound of spareribs for each person and 
increase the amount of basting sauce accordingly. Accompany 
the ribs with cold potato or macaroni salad, sliced tomatoes, 
toasted French bread, and the pineapple sauce for dipping.

Serve beer, iced tea, Sangria, ehilled rose wine, or the white 
vine you used to make the sauce a cold Chablis or Soa^a.

Grilled Pineappie Spareribs
Servings: Six 
Cost: Moderate

Degree of difficulty: Easy

Ukie&ęor

Direktorių

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CI)

^4 YVh^T 7’1211
11U28 buUlHni^l HlbrHVYAl, raloe HILa, Į1L 174’4411

* RADOO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje, iš stoties 
WLYN, 1360 banga AM, veikia aek-

perduodama vėliausiu pasaulinių 
žiniŲ santrauką. Be to, komenta- 
rai, muzika, dainos, ir Magdutės 
Pasaką- programą veda Stepo
nai ir Valentina Minkai. Biznio 
reOalan kreipta į Baltic Floriate — 
gėliti bei dovanu krautuvę, 502, E. 
Braeduray, So*. 02127.
Telefonas 268-0489. Ten pat gau
namos “Naujienos”, didelis pasi 
rmkunąs lietuviškų knygų ir lie- 
*** tuviškn dovanu

•HOW DO HAT feELTS ' ' 
. HELP TO PROTECT -YOU

' IN AN AUTO ACCIDENT-1
’ACCORDING TO THE 

INSTITUTE FOR SAFER 
-L^^UVING, AMFRKAN MUTUAL 

LIABILITY INSURANCE COMPANY THEY , 
TEND TO RESTRAIN THE BODY.^ ,) 
FROM BLOWS AGAINST J
PARTS OF THE CAR, LESSEN K
THE DANGER OF BEING
THROWN OUT OF THE CAR, z^^l / 
AND INCREASE SURVIVAL /
CHANCES.

marinating
fogrediefttc

6
M
2
2

***< Bn, HAUNTED STREETcup lemon juice 
doves garlic, minced 
tablespoons soy sauce 
tablespoon molasses or 

brown sugar 
tablespoons vegetable 
oil

teaspoon pepper

pouada aparerfr*,
trimmed of excess fat

large eta ( 40 ox.) 
pineapple juice 

can (8 Vi o®.) crashed 
pineapple, uddrained 

cup dry white wine 
Parboil the spared ba in a mm ering water for 30 minate*.
Place the riba in a roasting pan and pour the pineapple 

juice over them. If the juice doesn *t quite cover the ribs, top 
off with water. Refrigerate for 24 hours.

e Meanwhile, prepare the besting sauce. Combine 
crashed pineapple and its liquid, the wine, lemon juice, garbe, 
soy sauce, molasses or sugar, oil end pepper, in a saucepan. 
Bring to a boH and simmer for 10 minutes.

• When ready to grill, place the ribs 6 to 8 inches above i 
medium hbt Ore, and cook, turning frequently, for 30 minutes.

o During the last 15 minutes of cooking, baste often with 
Cie pineapple sauce, saving some of it to serve with the rib*.

< Remove rib* to a warm platter, cut into individual riba, 
and serve.

A Consumer Sarrica from the CYANAMID Agriculture 
IX viliosi

2

TeL YAxdi 7-1H1

BUTKUS - VASAITIS
TeL: OLympic X-1H1

PETRAS BIELIŪNAS
4J4S So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayetU 1-3871
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— Barbera Šmotelis, iŠ Mar
lette Parko, CJiicagoje, rišo: 
iiurichi 150 doleriu tai bus 
etinis prenumeratos mokestis, 
likutis — spaudai paremti, kad 
mjienos gyvuotu ir stipriai 
ikytųsi”. Nuoširdi padėka už

ir nuolatinę paramą.

—- A. G. aukojo Naujienoms 
00. Dėkojame.
— Albin Hoffman, iš Mar- 
etle Parko, Chicagoje, prale-
prcnumeratą ir pridėjo $55 

tujienoms paremti. Dėkui už 
dalinę parama.

—-Sekantieji skaitytojai ap 
įkė Naujienas, pratęsė prenu- 
Bratą ir įteikė aukų Naujie- 
paramai: Bronius Draugelis, 
Marquette Parko', Chicagoje 
$10, Jonas Kreivėnas, iš Mar- 

ette Parko — $5 už kalendo- 
į, Juozas Lapinskas, iš Bright- 
Parko — $10 ir M. Maksvy-

, iš Brighton Parko — $10. 
iū visiems už vizitą ir paramą.

— Elena Buchinskienė, iš 
irquette Parko, Chicagoje, ra- 
: “Siunčiu čekį 60 dol. — Nan
ny metinei prenumeratai $45 
15 dol. Naujienų paramai. L:n- 
i visam Naujienų štabui ge- 
> sveikatos, stiprybės, sėkmės, 
;us sunkumus nugalėti ir kad 
lujienas kuo.ilgiau išsilaikyy 
skaitytojus s lankytų.” Dėkui 
puikius linkėjimus ir paramą.
— Antanas Macionis, iš St. Pe- 
‘sburg Beach, Fla., pratęsė 
mumeratą ir pridėjo $50 Nau- 
nonis paremti. Nuoširdi pa- 
ka už gražius linkėjimus ir 
namą.

— Antanas Ražaitis, iš Mar- 
ette. Parko, Chicagoje, sulau-

89 metų amžiaus gegužės 
dieną ir ta proga atsiuntė $50 
,ujienų paramai. Dėkojame li
kime Antanui sulaukti šimt- 
(čio.

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

KAIP SUDAROMI 
1[ TESTAMENTAI '

Tuo reikalu jums gali daug

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

Skambinti YA 7-9107

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKšOS

619 puslapių, kietų viršelių knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS.
NEPRIKLAUSOMYBES

.102 pušį. Minkšti viršeliai. Fotografijos.
Kaina —$3, 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

§] padėti teisininko Prano šULOį ri ‘ ' ’ ' • .
| r paruoštą, —teisėjo Alphonse j Ilgametis patyrimas— sąžiningas darbas
| WELLS peržiūrėta, “Sūduvos? j. ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių. Įstaigą:

American Travel Service Bureau
' 2727 S. Western Ave., Chicago, DI. 6064S

Telef. 312 238-J 787
. > pitanuTiiEas išsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio

alų (cruiiex), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda 
ne kelionių draudimas; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus t'aštui. 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame Infer 
iDaciju visai* kelionių reikalais

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, til eiiu* 
Finkato'— priei k -60 dienų. v

išleista knyga su legališkomh I 
formomis-.

Knyga su formomis gauna
mi rna Naujienų administracijoj*.

STASYS ŠAKINIS 
_LIEJ'ŲYIS .PAŽ YTOJĄS

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus. 
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Kool-Aid’...On A Stiek
BRAND SOFT DRINK MIX

FrozenSuckers
1 envelope KOOL-AID °

Unsweetened Soft Drink Mix, sugar in water. Pour into 
any flavor

2/3 cup sugar
1 quart water

Dissolve soft drink mix and 
_ ' - > 

plastic ice-cube trays or 
small papercups. Freeze 
until almost firm. Insert 
wooden stick or spoon into 
each. Freeze until firm. 
Makes about 20.i

f

DEŠINIEJI VALDO į
SALVADORO SEIMĄ |

S \N SALVADOR, Salvadoras, i 
Krikščionių demokratų parti

jos pirmininkas ir krašto prezi- j 
dentas Jose Napoleon Duarte vy
kusiuose Salvadoro rinkimuose 
laimėjo daugiausia balsų, b<t jis j 
nepajėgė sudaryti vyriausybės,; 
nes neturėjo reikalingo' atstovų 
skaičiaus daugumai sudaryti, j 

Iš mažesnių partijų susidarė 
koaiicija, kuri krašto prezidentu’ 
išrinko Alvaro Magana. Bet ši 
koalicija buvo labai trumpa. 
Steigiamojo seimo vadovybę lai
mėjo pats dešiniausias Salvado
ro politikas Roberto D'Aubuis- 

Marquette Parko, Chicagoje — 1 s;n, kuris krikščionis demokra- 
S15; po $5 aukojo: P. Balzaras,1 tus skaito beveik komunistą s. Į 
iš Marquett? Parko, K. Brazas, 
iš Oak Lawn, Ill., M. Daraška, iš 
Marquette Parko, Juozas Dilys, 
iš S!. Catherines, Ont., Peter 
Buda, iš Chicago, Ill., Vincas Ma- 
maitis, iš Sunny Hills Florida, * žemės reformą. Jis nenori, kad 
Kazys Mickevičius, iš Cicero, III.,! Salvadore būtų pravesta žemės 
A. Povilauskas, iš Ancaster, Ont J reforma.
Po $3 — St. Raštikis, iš Los An- f —----------- -----— "
gėlės, Calif., ir A. Sakas, iš Lan-• — Nikaragvos ir Honduras

Nuoširdžiai dėko-J valstybių pakraščius užliejo bai
sios audros, padarė didelius 
nuostolius. Daugelis žmonių .ir 

.. . {gyvulių prigėrė.

— Jonas Lengvinas, iš Gage j 
Parko, Chicagoje; pranešė, kad 
'Švaujoja j savo vasarvietę 
l’nlca Pier, Mich. Dėkojame už 
prenumeratos pratęsimą ir už 
$16 Naujienoms paremti.

— Sekantieji skaitytojai pra
tęsė prenumeratą ir pridėjo 
Naujienoms paremti: N. Matijo- 
šaiti*, iš Los Angeles, Calif. — 
$25, A. Marma, iš Brighton Par
ko, Chicagoje — $25, Antanas 
Urbaitisr iš East Chicago, Ind. 
— $25, Ig. Petreuskas, iš Mar
quette Parko, Chicagoje $25, 
C. ir V. Skripkai, iš Lockpcrt, III.

$20, J. Danilevičius, iš Chica
go, Iii. — $15, L. Biknevičius, iš Į 

caster, Ohio, 
jame visiems.

— R. Liet. B-nės, Marquette i 
Parko apylinkės piknikas įvyks- 
š.m. gegužės mėn. 30 dieną, Vy-į 
čių salėje, 2455 W. 47th Street. 
Pradžia 12 vai. Kviečiame visus 
dalyvauti. Valdyba (Pr.)

DĖL DRUSKOS KIEKIO 
MŪSŲ VALGIUOSE

j SlUčUllJUd
- Kai mūsų sveikata yra nor-1 iaimikiu 

1* 1 — —1 *.^1---------- -------------------- -------------

MEDŽIOKLĖS TEIKĖ 
NEMENKĄ MAISTĄ

Senovėje buvo medžiojami 
taurai, briedžiai, elniai, šernai. 
Medžioklėse dalyvaudavo’ dideli 
būriai žmonių, kurie vėliau pa
sidalindavo į sodybą atgabentu

inaliame stovyje, tai mūsų or
ganizmas sugeba prašalinti ne- 
suvartotą kiekį sodium, kuris 
ištraukiamas iš paprastos drus
kos ir kilų šaltinių.

Druskoje yra 39% sodium, o, 
be to, dar geležies, calcium, iodo j 
ir fosforo. Visi tie elementai rei-! 
kalingi mūsų organizmui, bet ir 
juos reikia vartoti su saiku.

Valgant perdaug sūrų maistą, į

Upių ir ežerų vandenyse ne
stigdavo žuvies. Ešerys bene la
biausiai paplitusi žuvų rūšis, 
anais laikais buvusi žymiai 
stambesnė. Tarp visokiausių žu
vų, rėčiau pasitaikydavo lydeka, 

lo į karpius, šamas.
Mėsa ir žuvis buvo rūkoma, 

.sūdoma. Sūdyta mėsa laikyta 
medinėse statinėse.

Nors duonos daug kur kepti 
išmetam iš balanso skysčių lyg-! dar nemokėjo, bet virtuvėje jati 
svarą savo kūne ir galime padi-j užtinkami gan įvairūs indai fr 
dinti kraujo spaudimą.

i

e
k

i

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

ENERGY 
WISE

T ■

t

Ha mat, lemi —
ISTAT1 FOt lALf

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

— P b rd* vIhhH
UAL fcSTATl FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS 1I.GIEMS TERMTNAMW
LR ĮKMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS. * 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

f ifi

S
1

B-

< i

skaito beveik komunistą s. Į 
Jis jų nemėgsta ir nekenčia. Jis 
demokratines teises naudoja, kai 
tos teisės yra jam naudingos, 
bet jis jų negerbia ir nesirengi i 
respektuoti. Jis pasisakė prieš

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE " 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

d

į | Pavyzdžių tam įrodyti yra ga- 
na daug.

įrankiai. Prietaisai, puo’dus 
krosnį įstumti ir iš ten ištraukti, 
grūdams sutrinti indai, dideli 
šaukštai ir lopetėlės viralui mai
šyti, moliniai indai, įvairaus dy
džio ir paskirties medinės lėkš
tės ir pan.

Mėsa buvo laikoma rankoje, 
draskoma pirštais, kaulus mes
davo ant aslos. Sriubą valgyda
vo dar iš mažų puodukų ar iš 
taurių. Gėrimus gerdavo arba 
iš taurių arjš ragų, šaukštai 
buvo be įdubimo.

(Iš Lietuvių tautosakos)

NEPANEIGIAMA TIKROVĖ

DARBAS IR JUDRUMAS PRA
ILGINA MŪSŲ AMŽIŲ

Daug veikią, energingi ir ne
nurims tą žmonės, kaip rodo sta
tistika, yra linkę gyventi ilgiau, 
negu tie, kurie turi mažiau ener
gijos. Jeigu vidutinis žmogaus 
amžius mūsų gadynėje jau vir
šija 70 metų, tai labiau veik
lūs žmonės visada gali pasigirti 
dar didesniu melų skaičiumi. 

Advokatai ;
GINTARAS P. CEPtNAI

Ud 6 vaL vak. šeštadieni bm 
9 v<L ryto iki 12 vaL L 

Ir pagal susitarimą.
ra. 776-5162 arte 776-5161 j

West 63rd StrM 1
CMcWš U* 60626

18.00

F2.00

Orj antra car pools
2 3 '

r a Bom

14.00
S3.Č0

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ii rašytojo attimrnirnnx.

Dr. A. Gusaen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
susirūpinimą__ ______________ ;__________ _

Dr. A. J. Gnssen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais__________ ______

- Minkštais viršeliais, tik /' ... _ _____ _

Dr. A. J. Gtusen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____

Gėlimą taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderi, prie nurodytos kainos pri

dedant 61 persiuntimo išlaidoms.

■.-J

2 po keturis, medinis, Brighton Parke. 
$39,500. Savininkas duoda paskolą.
2 po 4-ris, medinis, Įrengtas skiepas. 
72-ros ir Campbell. $39,000.

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

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

Jėzus sako: “Aš esu kelias, 
tiesa * ir gyvybė. Niekas negali 
ateiti pas Tėvą kitaip, kaip tik 
permanė” (Jono.14:6).

Maloniai kviečiame visus pa-] 
siklausyti šios įdomios radijo
programos antradienį,-8:45 vai. MŪRINIS — 4 butų namas. Dideli

, , - kambariai. Labai gerame stovyje.vakare, banga 1450 AM per “Lie
tuvos Aidus”.

Sekmadienį 9 vai. ryto, banga 
1490, per Sophie Barčus radiją 
išgirsite “Apsirikimas”.

Parašykite mums, pareikalau-!
darni knygelės “Mirtie, kur tavo' Į TURITE PAMATYTI — 4 mie- 
geluonis?” Prisiusime dovanai.
Mūsų adresas: Lithuanian Min
istries, P. O. Box 321, Oak Lawn, 
Ill. 60454.

Garožas. Geros pajamos. Marquette 
Parko apylinkėje. Esamus namo mor- 
gičius — 14%, galima perimti kartu.

Skambinti angliškai po 6 vai. vak.
Tel. 767-4592

į gamų jų “ranch” stiliaus namas, 
arti 66-tos ir Richmond. Daug 
priedų. Galima gauti 12 nuošim
čių finansavimo.

Skambinti 776-0327
9 Mažas kupstas dideli 

mą verčia.
veži-

• Genvs margas, o žmogaus' 
gyvenimas dar margesnis.

JOHN GIB AITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

Nuomos
RENTING IN GENERAL

1

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

U

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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.

ę Bėglioji kiaulė gilią šaknį 
knisa.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu C hie a gos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, gr>If/ 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

f
DĖMESIO

62-50 METŲ AM± VAIRUOTOJAI
Tiktei $120 pusmečiui. atrtomeblHė

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis;"

A. LAURAITIS 
4*45 So. ASHLAND AVI.

Tek 523-8775 ■ '

Dengiame ir taisome visu rš 
šių stogus. Ųž darbą gaian. 
tuojame ir esame apdrausti.

ALVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171 F

2M4 Wait <9th
tit REpuWlc 7-1M1

Siuntiniai į Lietuvę

P. MEDAS, 405? Archer AvMtVK, 
Chicago, Ilk 40632. TeL YA 7-5WS

M. ŠIMKUS 7
• m - >, Notary- Public, y '/>■ .< -

INCOME TAX SERVICE 7 

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450 

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra • 

šymai ir kitokie blankai. ;
—m—u.- J. J J..

HOMEOWN ERSPOUCT
p. Zapelia,

W. 95th Si

4O642.. - 424-U54
fee

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

Naujienoj, Chicago, DI.—Sat-Tuesday, May 29-June 1, 1982




