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r? IŠVAŽIUOTI Į DAMASKĄ
SUTINKA IŠLEISTI TŪKSTANČIUS PALESTINIEČIŲ, ĮSI

GALĖJUSIŲ BEIRUTE IR KITOSE LIBANO VIETOSE
BEIRUTAS, Libanas.— Izrae

lio karo vadovybė, išgriovusi 
keliasdešimt Beiruto namų, su
ėmusi • didoką skaičių palesti
niečių, trečiadienio rytą pareiš
kė, kad-jie sutinka išleisti patį 
Arafatą .-.ir šu juo verkiančius 
šalininkus į Damaską. Kartu su 
juo i gali’ išvažiuoti visi jo šali- 
ninkair bendrai priešinasi 
izraelitams. .'T; •/- 'J i1 \ • 

< Izraslio karo- jėgos bandė 
prasiveržti j pietus nuo Beiruto 
didžiojo; aerodromo, bet ten 
buvųsieatkakliai pasi- 
priešino^ Paaiškėjo', kad aero
dromo syityje- dar tebėra vienas 
Sirijos- kariuomenės' dalinys. Iz- 
raelitai4>aš|ūlė,4irijiečiams lais
vai. keliauti į Damaską, bet si
tijiečiai- atsisakė. Izraelitai pa
liko juijš'; ramybėje ir nuvyko 
Beiruto kryptimi. - ' ?

G euerblaš Ariel šaronas ‘

^WASHINGTON

aukščiau, tebesėdėjo generolas 
šaronas. Jis-dėvėjo šalmą, o ant 
šalmo užrašytas jo,vardas, kad į 
kariai jį atpažintų.'

Generolas šaronas, vykdamas 
į pirmas Beiruto kovos linijas, 

/įsakė nuimti jo vardą nuo šal
mo. Jeigu palestiniečiai atpa
žintų generolą iš vardo, tai dar 
aršiau jį pultų. Vardas nuimtas 

, saugumd sumetimais.
Generolas šaronas yra- geras 

psichologas. Jis nebijo pasiro
dyti pirmose fronto linijose. 
Kovų metu su Egiptu, jis pra-! 
laužė egiptiečių linijas, persi- Į 
kėlė per upę ir užėmė didžiuo-1 
sius Egipto plotus. Panašiai jis 

. elgėsi Libane. Jis nesiunčia ka
rių, jeigu jis pats negali žygiuoti 
pirmyn. Pasirodydamas įvairio
se Beiruto vietose padrąsina Iz
raelio karius ir stumia juos pir- 
myn.

Beirutas liko be vandens- ir
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ligortinię. Izraelitai sužeidė
gen. Arfei haremas; trečiadienį
Švaistėsi* įy^riose Beiruto
rėmimų^yietdže.; Jis' naudojo per
prastą Izraelio; šarvuotį/ siiigb-
mą trij^karįi/ ? • < \ ' • v’
šarvui yra ^^ifestiėriis 'ci^riHams '

įsirengęą.ū^h^.*4įįti^i šofėrip; . ■ ■ : /
šalmas,į L&psĮėteĮL " • T. ■, 
pro .paliko užfrontėje, kėlias' svarbias

' «nanči^?^A?^;£frlcirii^_^i^t>es.'|^pal^slihiėęių pozicijas ir pasie- 
Gretai Beirutą. Pafiktus'kaimus ir

- ■miestelius Jie ima iš kitos pusės.
r ;•-r;;.''Palestinieėia'i pasiduoda be rnū-

Ą 1 ^šib^^nes'nesitikivykušiaipasi-
\;priešinti izraelitams;; •

Šaronas įsakė teikti sužeistie
siems pirmąją pagalbą, o sun
kiau sužeistuosius įsakė vežti i 
pafrontės. Izraelio ligonines. Iz
raelio..kariai’ teikia pagalbą su-

Paaiškėjo,“kad Izraelio- kariai

BOLIVIA
PAOLO

BUENOS 
AIRES; 81I6ŪY

Atminui

" "Pėrcn:stai 'pafarė prezidentui Galtieri^atsistatydinli 
ir išvažiuoti į Ameriką, bet atrodo, kad jis nesirengia 

vykti į užsienį, o krašte pravesti demokratinius 
rinkimus.

Gretai '4^^^ ’̂i^TSi^'tFuįrtĮtJ

y." . --

■ —: Brežnevas sutiko pokalbio 
su prez. Reaganu pagrindan pa
dėti atominių raketų skaičiaus

PREZ. REAGANAS NENORI 
TARTIS SU BEGINU

WASHINGTON, D.G.— Prez. 
Reaganas' prašė premjerą Begi
ną atšaukti savo karo jėgas iš 
Libano, o dabar aiškėja, kad Iz
raelio karo jėgos ne tik neišėjo 
iš Libano, bet pasiekė Beirutą 
ir gaudo- pačius įtakingiausius 
palestiniečius.

Beginąs skrenda į New Yor-

dą užmiršta.

KiLENDORŽLIS >
BiržeĮfbyy ir^Adolfas, E>au- 

mantas,^Sau^his; Žfedė, Nau 
burė.

- ''■■v. ■ <■ - °

Saulė Iška^lĄ, leidžiasi'8:26. ’skristi. Kėlionnė jam esanti la- 
Oras debesuotas, vėsus. bai ilga, jis dar nesustiprėjęs.

mažinimą, bet dabar, kai galėjo niais reikalais. Galimas daiktas,
susi likti su prez. Reaganu Jung
tinėse Tautose, tai nepajėgia at-

George Bosh
Viceprezidentas George Bush nuvyko pasveikinti 
nan j; Saudi Arabijos karalių Fah d ir pasitarti 

L - MrptauttniaU reikalais.

GERA SVEIKATA GALI 
KILTI Iš LIGOS

RIJADAS, Saudi Arabija. — 
Saudi Arabijos karalius F:ihd 
tikrai vadinasi Fahd ibn Abel 
Aziz Al Saud. Bet jis, žinoda
mas, kad ilgas vardas sunku at- 
nfnti, o užsieniečiams sunku 
suprasti, patvarkė, kad visi t j j 
vadinių princu Fahd, o dabar 
— karalium Fahd.

Į Tvirtinama, kad jis yra pa
žangus žmogus, labai mažai su
rištas su tradicijomis, nes pakai
tas daro tiktai tuo atveju, jeigu 
yra sudarytos įvairios sąlygos ’ 
naujovėms įvesti.

j Buvęs Saudi Arabijds kara
lius Chaleb įpareigojo savo pus- 
brolį Fahd sutvarkyti Mekos 
moskės nesusipratimus. Jis pa
naudojo Saudi Arabijos karius, 
nuginklavo maištininkus, nore 
jusius nužudyti karalių, juos 

RIO DĖS nuteisė, išvežiojo po visą Saudi 
Janeiro; Arabiją ir viešo’je vietoje įsakė 

‘ nukirsti jiems gajvas. Nuo to 
laiko pasibaigė Irano mulos j 
Chomeini įtaka Saudi Arabijoj.! rrezidentas Galtieri, prHš 

Karalius Fahd, turėdamas * pranešdamas blogą žinią argen- 
galvoje moskės maišia, priminė : tiniečiams, sukvietė posėdžiui 

i v|ršnje*užrašytą senti arabų pa- įministerių kabinetą ir valstybės’ 
; : i įvairius komiteHis>sudarančius 

karius. Prezidentas CTaltieri bu
vo linkęs patvirtinti generolo 
Menendez pasirašytą susi tarimą- 

i ir baigti kriva su britais. Jis ne' 11 a __ j.'. *- *
" ’ j-"A>rėjo imti ginklu iš Sovietu 

"Sąjungos;.}
Pasirodo, kad Argentinos mi

nisterial buvo kitos nuomonės. 
Užsienio reikalų ministeris Ni- 

. . . Vir. t leanor Costa Mendez siūlė pri-• Atvykome pareikšti Jums*. .- imti generolo’ Menendez pasira-
• • ' - - - • syta susitarimą su britais, b:t

(reikalavo tęsti kovą dėl suvere
ninių teisių Falkland, So. Geor
gia ir Sandwich saloms. Jis siū
lė eiti į Jungtines Tautas, ten 
kelti minėtų salų suverenines 

j teises ir kenkti britams, kiek 
j tiktai Argentina gali. Jungtiniu 
j Tautų generalinis sekretorius J 
Perez de Cuellar pilnai supran 
ta šį klausimą ir yra įsitikinęs 
kad Jungtinės Tautos gali pri- l karių vadovybę, 
pažinti Argentinai minėtų salų 
suverenines teises.

Paaiškėjo, kad ir valstybė’ 
komitetus sudarantieji kariai 
nesutarė jlėl tolimesnės įvykių 
raidos. Prezidentas Galtisri no- 

j ri patvirtinti generolo Menendez 
į pasirašytą susitarimą su bri- 
: tais, grąžinti visus belaisvius

VIETOJ GALTIERI, AVIACIJA SIŪLO 
GENEROLĄ LAMI, DOŽO

BRITAI PAĖMĖ NELAISVĖN 15,000 KARIŲ. NORI 
GREIČIAU JUOS PERMESTI Į RIO GRANDE.

BUENOS AIRES, Argentina, kė gen. Ddzo. — Argentinos 
— Nuo antradienio ryto Buenos aviarija padarė britams didelius 
Aires vyrai ir moterys pradėjo nuostolius, nuskandino 7 laivus, 
rinkties ties Argentinos prezi
dentūra, vadinama Ružavaisiais 
namais. Prezidentą s .Leopo! do 
Galtieri pareiškė, kad 

iš prezidentūros 
svarbų pranešimą.

I Pirmadienio vakare 
į niečiai jau žinojo, kad Falkland 
• salose reikalai neina taip, kaip 
i generolas Mario Benjamin Mė- 

•J nendez kiekvieną dieną prane- 
i šinėjo. Dabar paaiškėjo, kad tas 
! pats generolas Menendez pasi- 
. rašė pasidavimo susitarimą. Iki 
! šio meto buvo skelbiama, kad 
Falkland salose buvo 7,000 Ar
gentinos karių, bet dabar paaiš
kėjo, kad ten buvo dvigubai 
daugiau.

Prezidentas Gal tieri,

po pietų

argenti-

GEORGE BUSH NUSIVEŽĖ 
DAUG ATSTOVŲ

RIJADAS, Saudi Arabija. —
Antradienį JAV viespreziden

Jeigu Izraelio karo , jėgos ne- tas George Bush atvyko į Saudi 
gautų užsakytų Amerikos lėk- Arabiją pasveikinti naujai pri- 
tuvų, tai joms paskubomis rei- 1 
ketų trauktis g Libano.

saikdintą Saudi Arabijos kara
lių Fahd.

POPIEŽIUS SIŪLO TARP
TAUTINĮ SOLIDARUMĄ

ŽENEVA, Šveicarija. — Po
piežius Jonas Paulius II antra
dienį. atvyko į Tarpt. Darbo Or-----o--------- ----------------- t ---- ™ --- t t

ką. Manoma, kad jis trečiadienį I ganizacijos suvažiavimą ir pata- 
pasakys kalbą Jungtinėms Tau
toms apie Izraelį ir tarptauti-

rė sudaryti tarptautinį solida
rumo vienetą, kuris sujungti? 
visų tautų darbo žmones. | 

Popiežius pabrėžė, kad darbi
ninkų unijos gali būti naudingos 
tiktai- tuo atveju, jeigu darbi
ninkų unijos nepriklauso nuo 
politikų. Lenkijoj gimęs popie
žius turėjo galvtfje Lenkijos dar
bininkų unijas, valdomas komu
nistų ir duodančias dideles pri- Į 7 
vilegijas komumstų —x-----
nariams. Lenkijos 
sustreikavo prieš 
įtaką darbininkų 
ėmėsi solidarumo 
sierhs darbininkų 
tvarkyti.

Popiežius atrodė 
ilgūs kelionės į Argentiną.

užuojautą dėl minusio karaliaus 
ir linkėti Jums sveikatoj, kad i- 
šiais neramiais laikais butu geri j 
santykiai tarp JAV -ir Saudi Ara* Į 
bijos, — tarė viceprez. Bush.

■ | George Bush, kad padarytų 
j didesnės įtakos į naują kara-| 

lių, nusivežė į Rijadą krašto ap
saugos sekretorių Caspar Wein- 

! bergzr ir kelis įtakingesnius 
vyresnio amžiaus senatorius.

i Naujas karalius ypač buvo su
interesuotas pasitarti su sekre
torium Weinberger.

j Nuvažiavusieji Rijade paty
rė, kad naujas karalius pasiun
tė raminančią telegramą .lasii 

, kai Izraelio karo jė
gos artėjo prie Beiruto aero
dromo.

Tokie nuostoliai jiems bus la
bai brangūs.” Jis patarė gene' 
rolui Galtieri atsistatydinti iš 
prezidento pareigų ir kisti ka
rių komitetui tęsti kovą su bri
tais salų suvereninėms teisėms 
atgauti. Admirolas Isaac Anaya 
aiškiai nepasisakė, bet jis būtų 
linkęs pritarti generolo Lami 
Dožo pozicijai.

Prezidentas Galtieri nepaten
kintas abiejų karių nuomonė
mis apie Falkland reikalus. Tuo 
tarpu aviacijos vadovybė pa
siuntė prezidentui Galtieri laiš
ką, patardami jam pasitraukti 
ir perleisti karių komiteto va
dovavimą aviacijos generolui 
Lami Dožo.

Tuo tarpu britų premjerė M. 
Thatcher pasiuntė Argentinos 
vyriausybei laišką, klausdama, 
ar Argentinos vyriausybė nu
trauks visą kovą prieš britų vy
riausybę. Jeigu Buenos Aires 
vyriausybė baigs - propagandą 
prieš britus, tai ir britų vyriau
sybė bus nuolaidesnė ne tiktai 
Argentinai, bet ir suimtiems 
belaisviams.

Manoma, kad prez. Galtieri 
nori baigti nesusipratimus ir at
statyti Argentinos ūkį. Preziden
tas nepasakė prižadėtos kalbos, 
bet pasiuntė policiją, kuri pra
dėjo vaikyti prie Rausvųjų Tu
mui susirinkusių žmonių mimą. 
Policija privažiavo prie skers
gatvio, pastatė . sunkvežimį ir 
pradėjo kišti į mašiną susirin
kusius, šūkavusius pavaryti pre
zidentą Galtieri. Antras polici
jos būrys pradėjo šaudyti į vir
šų ir išvaikė visą minią. Prezi
dentas Galtieri gali pakeisti ne 
tiktai kabineto sąstatą, bet ir

— Izraelio karo jėgos, netu
rėdamos karo medžiagos atsar
gų, gali būti priverstas trauktis 
iš Libano anksčiau, negu val
džia planavo.partijos

darbininkai
komunistų 
unijose ir
dėsnių vi- rę, apsupo stovėjusius aerodro-‘ į Argentiną ir pamažu leisti! perieidirną kitiems nekalbės, 

reikalams

— Falkland salas britai laiko 
savomis, apie suvereninių teisių

no-

išvargęs po

IZRAELITAI PASIEKĖ 
BEIRUTĄ BE AUKŲ

BABDA, Libanas. — Visas 
Šimtas modernių Izraelio tankų 
ir šarvuotų sunkvežimių pasie
kė didįjį vieškelį iš Beiruto į Da-

kad tą pačią dieną prezidentas 
Reaganas taip pat bus New Yor
ke, bet nemanoma, kad prezi
dentas Reaganas panorėtų susi
tikti su Beginu.

Prezidentas prašė Izraelio vy
riausybę neliesti Beiruto, tuo 
tarpu Izraelio karo jėgos užėmė 
ne tik aerodromą, bet-ir visą 
palestiniečių kontroliuojamą pa
jūrio kvartalą. Vietomis pales
tiniečiai atsišaudo, bet daugu
moje pasiduoda Izraelio kariams 
nelaisvėn.

Prezidentas neskuba 
parduoti lėktuvų

Izraelio premjeras labai
rėtų susitikti su prez. Reaganu, 
nes jam dar labai rūpi gauti 
75 F-1G Amerikos karo lėktu
vus. Izraelį buvo pasiekusi žinia, 
kad prezidentas Reaganas buvo 
linkęs parduoti Izraeliui 75 ga
lingus lėktuvus, bet iki šio me- f maską ir patį Beirutą beveik be 
to prezidentas Kongresui laiško aukų.. Izraelitai užėmė. Nabati- 
nepasiuntė. Prezidentas Beginuil ją, Janhurą ir Babdą, o visus ki- 

...j, jus miestus ir strateginius
punktus apsupo. .

Palestiniečiai , ir libaniečiai 
nustebo, kai patyrė, kąri Jzrae- 
1jo karo jėgos"užėmė- Beiruto 
aerodromą ir palestiniečių cent
rą Beiruto pajūryje. . Izraelitai 
buvo taip gerai' informuoti, kad

m ir neišleido niekam išskristi 
iš Beiruto.

Libano' centrus izraelitai ėmė 
iš šiaurės, ko palestiniečiai ne 
sitikėjo. Dauguma jų pasidavė 
be šūvio, nes buvo įsitikinę, jog 
neverta pasiuriešinti. šimtai pa
lestiniečių pateko į izraelitų ne
laisvę. Jie pasidavė be kovos.

k ra š t o gyve n to ja m s išsirinkti 
demokratinę vyriausybę, sutvar
kyti kraš’o finansus ir atstatyti 

reikalingi]argentiniečių tarpe 
vienvbc.

Aviacijos, generolas 
zo pareiškė skirtingą 
“Mes pralaimėjom
nepralaimėjome karo, — pareiš

Lami Do- 
nuomonę, 

mušj, bet

Pietų Kolumbijoj ginkluo
tų vyrų grupė užpuolė kareivi
nes. Trys, užpuolikai buvo nu
šauti.

Britai neturi kuo tinkamai 
maitinti 15 tūkst. Argentinos 
karių.

išmetinėjo, kad jis JAV-$e įsi
gytus galingus lėktuvus pasiun
tė išgriauti' Bagdado priemies
tyje buvusias Irake atomines jė
gaines^ p dabar Beginąs nekrei
pia dėmesio į prezidento prašy
mą sustabdyti karo - veiksmus 
Libane.-Beginąs, prezidento pri
spaustas, prižada susivaldyti, jie ‘ pradžioje nelietė pietinio 
bet labai greitai jis savo paža- .aerodromo, galo. Jie užėmė iiiu-

Lietuviai siunčia pašto viršininkui Washingtone laiškus, kad prieš 
liepos 16 dieną išleistų pašto ženklą, atžymint} Dariaus ir Girėno 

skridimą per Atlantą ir žuvimą Soldine.
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TRAGIŠKIEJI BIRŽELIO ĮVYKIAI
ęaip įmonės tautų sužinoję ir 
išsj$ląpąt<į.

Lijūdną žioja aplėkė vis^ Lie 
tųvą — apgaubė mūftų giliąją 
žemę siaubas ir nerimas — lie
tuvis savo gimtojoje žemėje pa- 

.dgjytąft beteisiu. Visa lietuviu 
itgtąAą pgrgyveno. neapsakomas 
skąufti^o yąląndas, kada Lietu
vos pavergėjas siautėjo po' visą 

;Lį^tųvą. 'rrė.rpė Sibiran bado ii 
: kančių mirčiai visus, tuos lietų-i. 
vius, kurie, jų ipanym.ų, galėjo 
būti priešingi jų atneštai vergi
jai. Pirmoji didžioji birželių 
mėnesio auka buvo žymesnieji, 
lietuviai — tautps elitas; profe
soriai, mokytojai, visuomenės 
veikėjai, karininkai, kunigai, 
organizacijų vadai, ūkininkai ir 
Kiti. Rinko iš visos Lietuvos 
nekaltus lietuvius, grūdo į gy
vulinius vagonus, užkaltais lan-. 
’ąis ir apraišiotus spygliuoto
mis vielomis.

Paplūdo Lietuva nekaltų lie-, 
tuvių ašaromis ir skausmų. Be- 

' veik kiekviena šeima neteko sa- 
'70 artimųjų. Ir prasidėjo di- 
idžioji lietuvių kančia; sugrūsti 
traukiniuose-vagenuose žmogus^ 
prie žmogaus duso-^aik^TKoJ 
terys ir vyrai be oro ir troškų,) 
oe vandens. Nuo nekaltų lietu* 
vių ašarų, dejavimų, kančių ir 
šauksmų, atrodo, galėjo žemė 
prasiskirti ir kančių nešėjus. 
Kiaurai žemės, bedugnėn nu- 
gramzdyti. Ašaros vaikų, mote- 

■ .ų, senelių. Lietuvos pavergėjui 
nesvarbu. Lietuvių kaulais nu-' 
oąi’slyta Sibiro" žemė. Skaudu 
ietųviams. — nežino net kur jų 

,artimųjų kąuląi pūva. O kas gi 
nenorėtų iš lietuvių nors savųjų 
kapų aplankyti, gėlėmis pa.- 
p uosti.

Svetur gyvenantieji žmonės 
vyksta savo gimtinėn, ten ap- 
anko savo tėvų, protėvių ka- 

: >us, o lietuviams dar ir šian
dien ši taisė atimtą! Turbūt, pa
vergėjas bijo, kad ten nuvykę 
į mirusių nenuteiktų prieš komu- 
;nit>tiji§ santvarką. Kas tai bai
laus — nežmoniško. Reikia ste

bėtis, kur dingęs Lietuvos pa
sergėjo žujeniškumas, ar jame 
Jau įsikūnijo kažkokia negirdė 
ta pabaisa?

Į Argi kitas tautas pavergti — 
jai naikinti, persekioti, griūti į 
įkalėsimus, psichiatrines, ligoni 
peš gali patenkinti pavergėją?!

Ka tai reiškia laisvą kultū-
< ingą tautą pavergti, jos gyven- 
, ojus, tikrus tos šalies šeimi-

ęra£u birželio mėnesį Lietu- 
voj; vistų: žaruoja, gamtą, al
suoja Pievos, lau
kai išplės ti žipdais. Derlingos 
dirvos augina vešlius javus. 
Ramus, patenkintas lietuvis sa
vo gimtoj,oj žemėj: čią jam. visr 
kas. sava, artimą. Jis ne VSr^aft*. 
bet laisvas, žmdgU^ Teų jo lau
kas — ten gražios kaimynų so
dybos. Ten tol jau miestai, mies
teliai, pasipuošę bažnyčių bokš
tai, upės, ežerai, bet visur ta 
pati laisva Liętuva ir laisvas 
lietuvis savo ir savo tėvų gim
tojoj žemėj, nepriklausomoj f 
Lietuvoj. Taip buvo neprikląu- ' 
somoj Lietuvoj.

Kiekviena tauta savo istorinio 
gyvenimų eigoj turi įvairių per
gyvenimų. Bet: vargu rasime pa
saulio istorijoj kitą tautą, kuriai . 
būtų tekę pergyventi tiek sun
kių ir neįtikėtų įvykių. Bet iš ; 
tų visų sunkiųjų lietuvių tau
tos pergyvenimų patys žiauriau
sieji yrą dabartiniai įvykiai. 
1941), m. birželio mėnesį ištiko 
Lietuvą didžioji tragedija: uiti-, 
mątumaft Lietuvai, rusų tankų 
veržimasis Lietuvon, lietuvių 
turto", grobimas, Lietuvos nepri
klausomybės ęaikinįniąs. Bet; tai 
buvo tik pradžia lietuvių tautos 
naikinimo, kurį atnešė Lietuvos 
pavergėjas.

Nieks nemanė ir nesitikėjo, 
kąjį Lietuvon įsibrovę rusai, bū
tų žiauresni už plėšriuosius žvė 
ris ir1‘.vartotų, tokias -žiaurias 
prįenioųes. prieš ramius nekal
tus, Lietuvos gyventojus. Prįsi 
menu kaip šiandien, tai buvo 
1941 m. birželių 1-3-sios dienos - 
išvąfcąrės — pas vieną draugą 
Kaune šventėme Antanines — 
grįždami namo apie 1-2 vai, nak 
ties pro Vileišio aikštę (Žalia- 
kajnyje) pamatėme neregėtą 
vaizda — visa Vileišio aikštė 
pristatytą rusų sunkvežimių 
Supėliojome ir vienaip, ir kitaip, 
bet negalėjome nuspręsti, ko
kiam.. tikslui tiek daug privežta 
sųųkyežimių. Savijautą kažką 
bloga, baisaus pranašavo, bet ’ 
kad prasidės rytinė medžioklė; 
lietuvius Sibiran v,ežtį — nieks 
nemanė. Vos tik nušvito birže 
tip: įksjos dienos rytas — pajų 
dėjo sunkvežimiai iš Vileišio 
aikštės įvairioms kryptimis; 
ieškoti Sibiro taigoms darbo 
vergų, 
•• Toji baisi, birželio ryto, diena 
prasidėjo tuo pačiu ląikų. ne tik 
Kaune, bet ir visoj Lietuvoj.: pc 
miestus, miestelius, bažnytkai pinkus, padaryti jų gimtojoj 
mius ir kaimus. Tautu žudikas 
— Lietuvos pavergėjas, gera 
žinojo — turėjo jau didelę prak 
tiką žmonių naikinime - trė- 
ruime Sibiran, todėl tokią didelę 
medžioklę i :• pačią dieną 
įvykdė visoj Lietuvoj, nes an'

-•

z <■ *

Sleiblių šeimos gyvenvietė Krasnojarsko-kiaute 1,9/1 metais. Buvo išvežti.
1947 m. iš Prūsokjškių vienk., Kuktiškių vis., Utenos, ąpgkr. -

čių dol. Ženkliuką galima įsigyti 
ir auką įteikti apylinkės pirmi- 
ninkuk, ąrba kreiptis tižiai į fi- 
nansų k9m'tel-0 pirmininką K 
Oiurinską. Adressas: 11233 W.

Taryba yra sudariusi kadenci
ją veiklos planą ir jį, pagal or- 
gjgiįzącijos turima tingėsimus 
išteki^-vykdą, Y>a užplanuota

sukakties
gpgfjiiBą. Jau. y«% gauta salė,’ ....SiįHyta keisti netikslų if> n^. 

teisingą birželinių įvykių pava
dinimą. 1 b^ė ir ątiikij parengiamieji dar-

V. Kačinskus, būdamas, gitiaks bėk Numanyta aikviesti scenos 
sąmoningą^ paŽrioĮas., pasiją 
keisti birželinių įvykių pavadi
nimą į realybei ątatinkan4 par 
vadinimą. V- Kačinskai isodė, 
kad Birželinių įvykių pavadini
mas yrą tik okupanto agentų 

' syktas ir suktai pakištas išeivijai 
vardas tikslu pridengti Rusijos 
komunistų padarytas ir daromas 

; taųtžūdiškąs sfesiaudas li^uvių,
■ taiątąi. Siūle Rų^jftp 
j riaųjumpą. — tąutžjįdj^ųą mąsi/ 
; kaltibKUS;vadinti tikęųojų vąrdiri 
5 Rųftijęą Ko/ąųjJ.isių Liętųpiys
Tauižudybės Sukųktiąs įlinėji- 
mu.

■ Tai, iš tikrųjų, ir yrą tikslus,. 
! ir- teisingas įvykio "ir dabarties^ 
‘vyksmo pavadinimas. Rusijos 
komūnistiii vykdė, ir vykdp iię- 

' tuvių, tautos, fizinį ir dyasinį-
kultūrinį žudymą. Dauguma 

i pasitarimo daly vių pritarė V. 
į Kačinsko iškeltai minčiai.
i Z. Juškevičienė pranešė apie 
Kūftūrųs: tarybos veiklą; papij-

-dė vic. Ig. Petrauskas. Kultūros

“Ąitv.axąv iš Kanados. 
‘ Paskelbti mokyklos amžiaus vai- 
; kui. rašinio premijinį konkursą, 
■tįeųią: Mano. Atostogos. Yra nu- 
’ matyta atlikti ir dąugiau kultū
rinių darbų

i Qr. V- fljpplys pasiūlė papil- 
dytį Kultūros Tarybos narių są- 

; Statą. Ją pąsiūlijimas priimtas 
dėmesin. Qr. Y. Dargią pakvietė 

. VSUS. pamatyti filmą — Rusijos 
agentų — K.GD pogrindžio vei- 
kįa. F:įmąs bus rodomas š. me- 

į WftiQ 1£ d. Marquette parko pa
rapijos salėje.

Buvo pagerbti visi Antanai 
:' vąrdądįenio proga; jiems sugie
dotą Ilgiausių ni.etų ! Po to vyko 
lengvos vaišės, kuriu metu, dar 

-ganą ilgai į£ gyvai buvo kalba- 
;ma< ir tariamasi organizacijos 
veijdps.. gyvinimo reikalų, .j^as 

,! liudiją, jog organi^Įtajfi§rveikėjų 
, pąritąriipai^^ręilta|^^-ir nau- 
.din^A' l , :' '-'- Į

tiems. te teki* pameti ię pei1- l^ėyųft,. pintines
' ««««*-« A>li« Iį' lįM£tfeg.

Dąą jpkįa tauta,- istorijoj taip.
žiaųr^ nįklkšišfeti sępasielgė,

didvyriams paminklų.
Kiekvieną #ė^viš gerai žino,1 gyWfc, Kąity dglift Į&Uiviįį bų-

įįįvyisi&jis pąnjinklų nestatė, 
o, tik Lięįuvąs pavergėjas lietu
siu pinigais pristatė savo did
vyriams lietuvių žemėj pa- 
mjųklų.

Teleidžia Lietuvos pavergėjas 
lietuvių liaudžiai laisvai paro
dyti meile Lietuvos pavergėjo, 
didvyriams ir tikrai per vieną 
dieną visi didvyrių pamiklai iš
nyks iš Lietuvos.

' Tvirtinti, kad. Lietuvos paver
gėjas išvadavo Lietuvą iš vokie
čių yra valstybinis melas, bet 
yra viena šventa tiesa, kurios, 
nieks negali nuginčyti, kad lie
tuviai padėjo rusams išvyti vo- 
Kiecius iš Rusijos (Tai pačių ko- 

’munistų tvirtinimas, kad lietu
viai dalyvavo, kovose prieš vo
kiečius, 16-oji liet, divizija)..

Įtaigi, Lietuvos pavergėjas tu- 
Ti būti dėkingas lietuviams už 
pagalbą, o ne lietuviai dėkoti 
jiems už Lietuvos pavergimą. 
Jeigu po karo Lietuvos pavergė
jas būtų pasitraukęs iš Lietu
vos. kaip kad daro’ kilos garbin
gos tautos, pasitraukia, iš užim-i 
\ų kraštų, tai lietuviai būtų bur 
vę dėkingi rusų tautai.

Tą gi atnešė Lietuvos paver
gėjas Lietuvai? Tai trėmimus: 
Sibiran, kankinimus, tardymus 
kalėjimus, žmonių žudymus,- 
persekiojimus, psichiatrinėse li
goninėse žmonių kankinimus 
.r kt.

Iki Lietuvos pavergimo lietu-

nosys g^«l oti$

žai,. liežuviai. WŠpst>£jįt ąįys- 
išląpfc&. lyties. įganai išauti.

tuvo$ patišgasata — jų lavonų 
taekiųtaiu. Tai. dėmė, kuri pa-

"būti dąr kąą. baisesnio pasaulyje, 
ką lietuvių tauta iškentėjo ir 

:dar tebękenčia nuo Lietuvos par 
^vergėjo?!

Kuo gi nusikalto lietuvių tau- 
'ta Lietuvos pavergėjui? Juk Lie-: 
. ttava jokių J nuftikalįmią rusų 
tautai nėra padariusį! Ąr galį-' 
m'a tautą,.nieko nenusikaltusią, 

■ uąikiati žiauriausiomis priemo- 
; 4ėmis. vien, tjk dėl to, ką<i Lie- 
:itv.oš pavergėjas užsigeidė Lie- 

’ jųvęs žemių — be lietuvių.?
Lietuvių tauta.tų baisių ver

gijos dienų ir kančių, kurias at-; 
rieše Lietuyds pavergėjas, nie
kados negali užmiršti. Jos turi 

- ijiti įrašytos mūsų tautos is to-, 
: ijon, ir perduotos kartų kar- 
.oms. Rainių miškelio, Pravįė-, 

‘ijiškės, Panevėžio, ir. kitos vie J 
t kuri buvo lietuviai žudo j 
:mi, liks amžiams, lietuvių neuž- 
,įnirštos. Tai vietbšį kur lietuvių'

Pavasaris JAV
O štai dar prisiminkime Lie

tuvoj enkavedistų vykdytus tar
dymus, kada nelaimingoji auka 
grįždavo iš naktinių tardymų 
sudaužytais, sutinusiais veidais, 
išmuštais dantimis* sulaužytais 
kaulais, nup rąpkų' ąr kojų nu
lupinėtais nagais, o kur dar ko
jų, padų deginimas, spardymai, 
galvos į sieną daužymai ir visa 
eilė kitų kankinimų.

Ką galima, galvoti apie- tokias 
pabaisas, kurie, Lcįkius žiauru... 
mus vykdė? Ar sveikas norma
lus žmogus galėtų tai. daryti?! 
-Atsakymas — nė. Tai tik sadis
tai, niekšai, gyvenimo, atmatos 

:gali taip daryti. - ; '
O kur dar mūsų tautos kovo

tojų — partizanų, aukos? Kur. jų 
kapai? Jie žuvo, už savo gimtoT 

■-sips žemės laisvę. Jie" nėjo sveti 
mų žemių grobtu kąip.kąd darė. , . ...
Lietuvos pavergėjas. Kokią tei- ’liaudis su meile Lietuvos kan- 
sę Lietuvos užgrobikas turėjo; i ainiams pastatys paminklus, 
juos žudyti, jų." kuims gatvėse ~
valkioti, įvairiausiai žaloti, jų

Pavasaris ateis kalnais ir pievomis, 
Ir medžiai Įeis naujus, ūgius. 
Tik- neprikelk iš šalto kapų niekas
Didvyrius pilkus, ir tylius.

Pražys nąųji žiedai lattkuęę, išartuos tankų, 
Pa^Iėpdąmi'kpvos,žymes.
Įdėsi knygon lapelį brangų -r • 
Jame įsp.ąusteis kruvinas dėmes.

Tos žemės kiekviena pėda bus kaip paminklas šventas, 
Ir bus koktu tau vaikščiot. Ja. .* .
Iš jos legendos kils ateinančia]'ai kartai — 
Kitų dienų giesmė nauja.

Iš: akmenų, granite, plytų. molio
Statysim paminklus,, sodybas, sostines,, miestus.
Ir jrasysim sienose vardus išjojusiųjų brolių 
Pilims nukalti žalvarinius rakttus.

A. Tamulynas štai aš matau, kaip, Kristus, tiesia, ranką 
Ir laimina bekylančius miestus.. .
Kaip kraują partizanų taurėm renka, 
Kad būtų vardas Lietuvos skaistus.

iemėj vergais, juos naikinti ir
t virlinti, kad jie lietuvius išva

lą vo ar reikalauti iš lietuvių
: iąr> dėkingumo. Skelbia pašau [ ių tauta negirdėjo ir nemanė, 

;ni melą, kad Lietuvos liaudis, i kai tokių, ž.aury>uų gyvenime!
; iž išvadavimą Lietuvos iš vokie I gali. būti. Bet, deja, ka; rusai 

ų jungti, pristatė komunsitų į pavergė Lietuvą. 1..tuviams pa

■~ ttriiHiu henilimų Kaimelis Maiisko r,ij IjCil'SKv
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R. Lietuviu Bendruomenės aktyviu 
darbuotojų-pareigūnų pasitarimas

Tarybos prezidiumo pirminiu-1 išleistas R. LB-nėa nario: garbės 
kas dr. Valęntmąs Plioplys bur 

'vo sušaukęs organizacijos dąr- 
,buotojų pasitarimų, kuris įvyko 
š.m. biržefo, m&l- 12- d- Tauti
niuose namuose. Pirmininkavo 
pats dr. V. Plioplys, o sekreto
riavo A, Rfųąįeoft. Dalyvavę, 
apie šešiasdešimt asmęnų, kuriui; Bjendr/inmenės- pruicipjov.

; dauguma^, pąsitąrims , Mažiąu pasiturintiems nariams
; v ai re'bkė'i. stųtydftKii įgM padarytu ismt**. sudarytus

Vfi’klps gy-gimmo, ^" .garbės ženkMuką
• yra prašomi kuo greičiau šį žen
kliuką įsigyti ir juo pasipuoštf, 

■ pastĄdHuoti r

ženkliukas, ienkliukas yrą skir
tas nariui, paaukojusiam orga
nizacijos ve’klai. ne mažiau šim
to dol. sumą. Ženkliuką s pažy
mės jį tūrinčio asmens tautinę 

. ištikimybę ir jo. demokratinį įsi- 
i kinimą — pasišventimą, R. į.

bus padarytu sudarytus

! kąlu> ■ .
Ilgiausi*} buvo gvildentas kul

tūrinės veiklos Ir finansų telki
mo. reikalas. Dr. V. Plioplys siū* *. Ženkliuką, su projektavo daik 
lė kasmet sukąlti ne mėžiau, 
kaip trisdešimt1 tūkslenčiiį dol: 
■Aima, skirta ot ganiaaci os veik
lai vystyti. Nutoltą pravesti fi
nansinį vajų. Ifinanėų komiteto

’ pirmininkas K. čturinskas yja Įty .dol: šamą, o kiti-pažadėjo aų- 
igaiiotos sudaryti- komitetą į jįs 
pakviečiant apyiipkių pirminin*- 
kus. '- J

Piiimtas naujai pagamintasl

J-. Trieys. Ženkliukas yra tikrar 
r^en’škas, gražus. Jo. išlaidoms 

i oaęiengtt buvo pravestas Vąjųs 
įip šio pasitarimo dalyviai nedeb 
,s**nt sutelkė virš aštaonių šim-

Įltoti — nedels5ant įnešti j kasą 
kad galima būtų padengti žen- 

Jtliuko-pegaminimo, ijteides, ku
rių susidarė virš dviejų tūkstaš-

S4ĮIMięaŲUŠVĘŽTŲW KANČIOS
Pasakoj* dr. Mykolas Dėvėtas; bet stengėmės nebūti ūkyje.

Dr. Mykptaft.5tev.wis, JAV gK Suėmgjai btaVQ. Ukmergės komu- 
lietis. ąyn 91* gyvęųęs Lių-j msietiąa, Suertayų. nepažinojau, 
tuvoją. feęoft 9HW. būrfi — jie buvo. Itataxtaki rusai irtuvoję, 1B40 m> liepos men, burl 
vo areštuotas ir išvežtas į So
vietų Sluogą, ^is ysa, gimę* 
1891 nr»> gegužės t d, Klausu
čiuose^ Biržų aps. Birmoje? Pa- 
aulinį Haw rnui. Amerikos

i JAV. m. bąigą W įįBftR? saįydftjBą* tavi esu JAV
friUebs, het jig pafsąiėkė, kad vis 
t-ek. kinų nuvykti į |pliciją pa- 
siąušktnb’ ir ųž pusės valandos 
sugrįsiu. Tn* pttaxalw»dis pasida
rą pet ą m. Turėjau ąptomobilj, 
"4e baudė užvąstii bet negalėjo, 

aš, pats užvedž’ata ir pats nu- 
į Ukrwgg Matyt, jie

Įklų. Krata buvo gą viršutinė, 
jrnėtpk tik prtažfttita pasdeisini-

i J A Y. 191$ m. baigė Ysle um* 
versi tftto medic Inos 
ėjo gydytojų pareigas 
bury\ €T; kol į Dtabuųą

Daug i^pn tėjęs 
dėka 
nos 
Dujant 
tai, 1942 m 
Mirė 
X C13 
tremties-

Mane
21 d. mūsų ūkyj e, prta- Lismmj- 
gėš. Gal būtų suėmę anks^i^u,

□t Vajfety^es depą 
M2 rtv gatao^twkL 
L97&
iitįfei gotiem jo ,

erne

ateo

‘Beįi

;vw

a^yau į iJkrgerį^. Ma
maOQ 4gtoiebilfc)

UkafMjr^s. išiiifcėyiki
J vieUUtB* 

naujame cementiniam^pasį^ 
r ^>rr n W sįęw JP£ jo van-

(Nukeltą L iFBcfi} puslapį)

Naujienėę, Chicago, 8. ill .Thmsday, June 17, 1982



BENDRUOMENĖS VAGOS
(Atkelta iš antrd puslapio)

duo, ir per trumpo laiko čiužinys 
pasidarė mėlynas nuo pelėsių- 
Nors buvau suimtas 1940 m. lie
pos 21 <L, bet įžanginis tardy
mas pradėtas tik po 3 savaič u 
Tikrasis tardymas prasidėjo lap
kričio mėn. Tardymo metodai 
Labai žiaurus. Vakare, prieš 
einant gulti, staig;arir netikėtai 
praneša vykti tardymui. Tenai 
kjausinė ama veik iki ryto ir 
reikalaujama prisipaž’nti. Kar
tais visai neduodavo atsisėsti 
Jeigu prireikdavo atlikti savo 
reikalą, tai sakydavo:

— Daryk kelnėse.
Ne vieną kartą buvau muša

mas. Kairėje ausyje trūko Bub
nelis, nustojau klausos. Tardy
tojai buvo rasai ir vartodavo 
žiauriausius keiksmažodžius. Nei 
JAV atstovybei, nei žmonai ne
sakė, kad esu kalėjime. Jie kal
bėjo, kad gal kas pagrobė ar pats 
pabėgo.

Grižus poilsiui laiko nebelieka, 
o dieną ilsėtis negalima — to 
griežtai ž’ūri sargybiniai. Vaka
re tardymas vėl tęsiamas, reika
laujant prisipažinti. Tai daroma 
kelias naktis iš eilės, iki net ir 
tvirčiausio nusistatymo žmogus

palaužiamas ir yra pasiyržęs su 
viskuo sutikti, kad tik pasibaig
tų tas nelemtas kankinimas. 
Taidyta ai nuolat kartoja, kad 
čia tai ne kapitalistinis, bet hu
maniškas teismas, todėl pris'pa-
žinti yra verta, nes galima tikė- 
tis didelio sušvelninimo. Ne vie
nas tuo susigundydavo, ypač žy- j 
dai, kurių taip pat buvo daug 
areštuotu, teisiamų ir tremiamų. I 
Vienas toks vargšas žydas buvo 
kartu su manimi. Tardytojas jo* 
Sausinėdavęs, ką dr. Devenis 
kalba kameroje, o tas stengda-j 
vęrfs kiek galima daugiau papa
sakotų tikėdamasis bausmės suš
velninimo. Man neteko girdėti,' 
kad kas būtų susilaukęs sušvel- I 
ninimo prisipažinimu ar žinių 
te'kimu apie kitus kalinius.

Nepri si pažįstanč i us kanki nda- 
vo, nevengdami mušimo ir kito
kių inkvizitoriškų priemonių, iki 
areštuotieji, visai palaužti, sutik
davo pasirašyti po bet kokiu 
kaltinimu. Kas jau vieną kartą1, 
areštuotas, tai to likimas aiškus 
— katorga, o tardymų prašinė
tai tik priemonė kankinti 
tuotuosfus.

arės-

5’

Mykolas Devcnis (1891 — 1978)

l
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' KRONIKOS ŽINIOS Ar Libano valstybe iš viso egzistuoja?
® Mok. La Dubauskienė, Cicero susijungti.> - . . „ lr

3 LKDS Biuletenis visa birželio .: t< mėnesio pirmąrį puslapį skiria 
Rusijos komunistų lietuvių išve-1 
žinių ir taųtžudybės sukakčiai I 
atžymėti. Pateikiama gana daug 
statistinių davinių, kiek, kada ir 
kur buvo areštuotą, nužudyta/ 
išvežta. Atspausdintas ir Vlado- 

: šlaitą eilėraštis, taip pat skirtas 
tautos skriaudoms ir kančioms/ 
atžymėti. Biuletenyje yra gana 
daug medžiagos ir apie ALTos 
veikla. Išstrauka ir iš LKB Kro- . ■ 'V ‘-J- ' , . '■ ■ .nikos, nr. 19.

apylinkės ..sekretorė buvo, sune
galavusi. Gulėdama ligoninėje 
biivo dr. V. Dargio priežiūroję. 
šiuolaik jairi yra grįžusi namo, 
sveiksta, jaučiasi- geriau, džiau
giasi daktaro V. Dargio rūpes
tingu gydymai, jam reiškia .šir
dingą padėkai
* A.A. mokyttoja Joana Pautie- 
riytė,. gimusi Nepriklausomoje 
Lietuvoje, Lankeliškių kaime. 
Vilkaviškio apskr., mirė, ir ku
rias sudegintais š.m., gegužės 
mėn.'-Velidnė priklausė KULB- 
neų.rėmė ALTos ir VLIKo vei- 
kią, ’bųvo i'giliaf. sąmoninga lie
tuvė. i
» A.A. Vaičiūno fnirtieš metinės 
bus, atžymėtos š.m. liepos mėn, 
1(7. d., pamaldos irii jo sielą M.P 
parapijos bažnyčioje, akademija 
liepos m. 18 d. Liet. Tautiniuose 
namuose,. Apie jyj’kį smulkiau 
bus pranešta spaudoje.
•- Z. Juškevičienė Įsijungė į ak
ciją gelbėti iš Sovietų rojaus 
Mariją -Jurgutienę ir jos;<žukrelę 
Dainą, kad jodvi'galėtų'atvykti 
pas vyrą ir,tėvą, muziką Al. Jur- 
gutį, gyvenantį JAV. Chicagoje, 
Z, J. surinko apie pusantro šim-

■ t6 parašų ir juos pasiuntė JAV 
prezidentui R. Reaganui, kad jis 
darytų žygius išskirtai ■ šeimą!

Surj-Times žymus publicistas 
Roger Simon štai kaip nusako 

j tos valstybės dabartinę egzis- 
į tenciją: . i

Ten galima matyti bevaikš-

glaudinti, bet ne tolti vienas nuo 
kito ir dėl dolerio kito tarpusa
vyje peštis ir erzelį M?lti! Reika
las yra rimtas, skaųfirig/iri jis 
privalo nedelsiant bull "rimtų 
bei atsakingu visuomenės veikė
jų aptartas ir iŠ gyveriimo paša
lintas. Gi dabar,, esama padėtis 

j yra tik savižudyjbės padėtis, tik
Ištrauka iš Jono Daugėlos | sąmoningą ar nesąmoninga tar- 

strmpsnio, tilpusio “Varpe” nr. j nyba okupantui ...
17, tema “Aukų Rinkimas Tau-J Z. J.
tos Laisvinimui Skaldo Visuo
menę”. šiame straipsnyje J.
Daugėla pasisako prieš LB-nės 
vadovų pastangas savintis Vasa
rio šešioliktosios minijimų ALT- 
ai priklausančias aukas ir prieš 
atsk/rus, pakartotinus -toje pat 
kolonijoje viešus - minėjimus. -

V. Daugėlą, puikų publicistą, 
iškilų visuomenės veikėją tenka 
tik sveikinti už. akcijos., vedimą 
prieš išeivijos skaldymą ir skal
dymąsi. Iš tikrųjų, Vasario še
šioliktos šventė yra visos tautos 
šventė, tautinio solidarumo. ir 
tautinio ryžto diena, tad šią die 
na visi lietuviai, nebojant jokių 
skirtumų, privalo savo gretas

džy- 
kurie
kurį 

pastatą, visai neaišku ko vedini , 
jie tai daro.

Visame krašte nebėra jokios 
Libano valstybės atsakingų pa
reigūnų. Izraelis remia krikš
čionis, o musulmonai remiami 
Sirijos karių. Nuo to laiko, kai 
Jordano karalija išprašė iš sa- 

I vo teritorijos palestiniečius, jie 
įsikūrė Libane, kur turi ištisus 
kariškus dalinius ir kiekvicj a 
proga keršija izraelitams už jų 
žemės pagrobimą.

Eidami viena kuria Libano 
sritimi jūs sutiksite Sirijos ka
riškius, o kiek pakeliavus kitur,

• prieš jus pasirodys Jungtinių 
j Tanių kareiviai. Virš galvų,
dienas iš dienos burz^gia Izraelio 

j lėktuvai, kurie šiandien daužo ’
■ gražiausius miesto pastatus, žu
do palestiniečius, su jais kartu 
ir libanLcius.

l Deja, Sirija nesimeta į pilnos* 
skalės karą; jos kariniai daliniai ' 
daugiau Izraelio kariuomenės1 
nepuola, nes abiejų pusių pa-į 
skelbtos paliaubos. J

Visokios rūšies * prekybinės* 
operacijos ir narkotikų preky-!

■ ba (kas labai ryškiai Beirute
• bujojo) užsidarė. Bet nežiūrint 
‘ visko, palestiniečiai nemano’ ka-.

, pituliuoti, laukdami didesnės iš 1 
’ visų arabiškų kraštų paramos.

Sunku pasakyti, ar Izraelis, 
neliesdamas libaniečių, pilnai 
užslopins palestiniečių veiklą, 
nes nei JAV, nei Sovietų Sąjun
ga neleis Izraeliui perilgai užsi- 
buvoti Libane. Taip pat negali- 

' ma pasakyti kada, ir ar iš viso,
> laisva nuo

nūs. Dažnai matosi pilnas 
pas ginkluotų jaunuolių, 

[raketomis sprogdina bet

čiojant musulmonų, krikščio
nių, Sirijos ir palestiniečių 
(PLO) jaunuolių būrius, kurie 
nešiojasi rusų gamybos automa
tiškus ginklus.

Kiekvienoje Beiruto ar kito Libanas pasidarys 
miesto gatvėje važiuojant auto- svetimų gaivalų valstybe, 
mobiliu, jus gali sustabdyti ko- į 
kios 12-kos metų vaikėzas, ru- 
šiku ginklu nešinas, ir, rpdyda-

ANTROJI ANTANO MARMOS BYW
pastara’o reikalus, susijusius ^u

1. 28 d. straipsniu **Nau- 
jienoseV*

Minėtų ašmenų 1981.9.5d. nu
tarimas sako: Vyt.
Didž. Saulių rinktinėj nariai” 
sprendė rinktinės Garbės Teis
mo sprendimo A. Marmai pas
kutinę dalį ir nutarė... š. Anta
ną Marmą ‘‘išbraukti iš narių”.

Taigi š. A. Marmos pašalinimą 
iš narių sprendė ne statutinė 
valdyba, kūnai “rekomendaciją’* 
davė R-nės G. Teismas, bet kaip 
1981.9.5d. nutarimas nedvipras
miškai sako, — “virš minėti 4: 
rinktinės nariai”, kurie tam jo
kios statutinės galios neturi, nes, 
jei jie ir veiktų valdybos vardu,, 
— jokio valdybos kvorumo ne
sudaro. I rinktinės valdybą vis. 
metiniame susirinkime 1980. 2~ 
3d. buvo išrinkti 36 nariai, kurię 
visi ir jų pareigos yra išvardin-, 
tos R-nės valdybos 1980. 2.18d. 
išleistame Biuletenyje* kuris

• buvo išsiunt;nėtas visiems R-nėš 
i šauliams. Taigi, R-nės valdybos. 
| kvorumas yra + L arba mi

nimum 19 valdybos narių.
(Bus daugiau)

(Tęsinys)

Tokius nestatutinius ir nelega
lius dalykus “išsigalvoti” ir net 
“išdrįsti” rekomenduoti yra lyg 
išdaiga. Jei dalinio G. Teismas, 
(t.y. kaip teisminis valdomasis 
organas) išsprendžia bylą, tai jis 
ir privalo pats paskirti bausmę. 
Gi bausmės skyrimo pavedimas 
administraciniam valdomajam 
organui (kuris bylos reikaluose 
yra privalu geriau žinoti Statu- 
t.y. valdybai yra tikrai nelogiš
ka ir neabejotinai nenuoseklu i 
bei netikslu. Juk bausmė privalo ’ 
būti sk’riama pagal tuos davi-, 
nius, kurie patikrinami Teismo 
Tardymo metu, todėl ji skiriama 
tik to paties Teismo ir, kaip tai
syklė, tame pačiame G. Teismo 
posėdy, ten pat bylininkams da
lyvaujant (St. 195, 197 str.). To
kios tvarkos nesilaikymas yra 
grubus Statuto laužymas ir gau 
v’en dėlei to daro R-nės G. Teis
mo 1981.8.13 d. sprendimą nie
kiniu.

Tokios ir panašios paklaidos 
gali būti dovanotinos naujokams 
bei nepatyrusiems G. Teismo 

• darbe, tačiau seniems nariams, 
turintiems ilgametį patyrimą, 
yra privalu geriau žinoti Statu
tą bei jo reikalavimus. O tas 
būtų nesunkiai pasiekta, jei bū
tų reikiamai įsigilinta į Sąjun- 

, gos Garbės Teismo padarytus ir 
visiems išsiuntinėtus Statuto 
sampratos išaiškinimus, t.y., Są
jungos G. Teismo Interpretaci
nius Sprendimus, kurių vykdy
mas visiems privalomas.

Tokia bylos procesinė eiga ro
do, kad net ir kai kurie G. Teis- 

' mai tolygiai kaip tūlos valdybos 
; nesuvokia Statuto reikalavimu ii

ir klysta “ant kiekyieno posū
kio’’. Reikia neužmiršti, kad pro
cesiniai nuostatai turi labai 

; svarbų uždavinį, t.y. užtikrinti 
teisingumo bei teisėtumo- įgy
vendinimą. Todėl jų reikalavi
mai privalo būti nuosekliai ir 
stropiai respektuojami.

Reikia tikėtis, kad minėti Ti
nes G. Teismo “paklydimai” 
ateityje nebesikartos.

Š. A. Marma V.D.R.-nės G. 
Teismo 1981. 8. 13 d. sprendimą 
apeliavo nepraleidęs St. 178 str. 
nustatyto termino. Todėl kol tas 
sprendimas rieisiteisėjo, jis jo-” 
kiu-.būdu negalėjo būti vykdo
mas. Tačiau 1981. 9.5 d. 16 vai. 
V.D.R-nės pim. V. Išganantis, V. 
pirm. Jz. Petrauskas, sekt. Jz.’ 
Mackonis ir ižd. Julius Pocius 
išsikvietę š. A. Marmą svarstė

I

J. ž. 1

— Prezidentas Rcaganas pa-
mas labai rukščią miną, jūsų- skyrė diplomatą G. W. Landau
automobilį iškrėsti ir jus pačius 
išklausinėti, ko jūs čia važinė
jai ir kas-jūs esate.

Daug kur j ūš galite pastebėti 
nužudytųjų lavonus^ ries musul
monai šaudo krikščionis, o šie, 
atkeršydami, žudo musulmo-

62 metų amžiaus, JAV ambasa
doriumi Venecueloje.

— Generolas M. B. Menendez 
prašo leisti jam išsivežti į Bue
no’s Aires buvusius jo štabo 
narius.

Kaina $25. Kieti viršeliai Paštas S2.
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CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, . ;
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 —1959 metai).

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

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

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ 
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.

AŠARINĖMIS DUJOMIS 
IŠVAIKĖ MINTĄ ■

BUENOS AIRES. — Argent L 
nos sostinės policija ašarinėmis- 
dujo’mis puolė prie prezidentū
ros susirinkusią minią. Dalj. 
apsvaigstųjų policija sumetė p 
sunkvežimį ir nuvežė į ligoni
nes, kur jiems padėjo pravalyti 
akis ir plaučius. '

Kai atvažiavusieji policinin
kai pradėjo šaudyti į viršų, visa 
minia išbėgiojo nuo Rausvųjų 
rūmų (taip vadinama preziden^ 

Įtūra) . Minia buvo pradėjusi rei
kalauti, kad prez. Galtięri atsi
statydintų, bet jis ryžosi apra
minti kraštą ir pravesti demo
kratinius rinkimus. Prezidentai 
Gallieri nesirengia šaukti karo 
komisijefe, nes ji nori ir toliau 
vesti "kovą su britais ir ieškoti 
pagalbos iš rusų. Galtięri yra 
priešingas bet kokiai Sovietų 
valdžios pagalbai. Rusai ir to
liau pirks Argentinos javus, nes 
duona rusams reikalinga.

— Beginąs yra pasiryžęs at
šaukti Izraelio kariustiš Libano, 
bet jis išsiveš visus suimtus pa
lestiniečius. ’ 1 ■•'!

PATS SKABYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI - 

' DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS” 
■— '   ' ■—■■■ - --- —4*

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATORA, lietuvių literatūros, : meno Ir moW-p 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinet 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankotf, 
7. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir Vi 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. šDeikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir JL Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusL knyga kainuoja tik 83.

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

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke spraly- 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 82.

• LTETUVHKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausk« 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės h 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Jdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys flluatmotM nuotraukomis, pabaigoje duodam g 
vitoyardžių pavadinimai ir jų vertiniai j vokiečių kalbą. Labai 
Gandingoje 335 pusL knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina

• KĄ LAUMtS LtMM, rašytojos Petronėlės Orintaltės ati
minimai fr mlntyi apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir plr. 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 83. - ,

• TULIUS^JANONIS, poetas ir revoliucionierius,, nesupras- 
to ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik m 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poo- 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises,

yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 86.
• BAT I kLNKS NO v E.LF3, M. Zc*čeuko kūryba, J. Valaičio 

vertima*. 206 p*L knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina F2.
Knygos gaunamos Naujienose, 17» So. Halated St, Qrfcago,

3 — Naujienos, Chicigot 8, Ill. Thursday, June 17, 1982
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Mes visi siekiame laisvės Lietuvai
Juozas Kojelis Drauge gegužės mėn. 27 d. Lietuvos 

laisvinimo veiklai prirašė pastabų ir savo nuomonių. Ta
čiau tos pastabos ir jo nuomonės nėra naujos įr nieko 
originalaus nepasakančios. Jos nuolat kartojamos mūsų 
spaudoje ir suvažiavimuose. Bęt Jųogąs Kojęlis Drauge 
skaitytojams jas pristato kaip naujai jo išgalvotas.' Tad. 
kam tai kartoti, kai visi jas žino?

Pirmiausia jam nepatinka tie išdidūs kažkieno da- 
Z romi pareiškimai, kad “turi tautos mandatą” ir “mes 
Z vadovaujame laisvinimo veiklai”. Bet ar tokių pašaipių 
-- pareiškimų neprirašo, gal ne taip stilingai kaip Juozas
- Kojelis, ir okupanto. spauda ? s Užtenka tiį£: pavartyti 

“Gfintąjį'kraštą” br pkupantui parsidavėlių prirašytas
■r brošiūras. ' ' ;s ' ,1.

.-r b
• Jis rašo, kad viena organizacija yra apsišarvavusi 

Archimedo įspėjimu: YNolite tangere circųlps meos!” 
Kokia toji organizacija tokiu šūkiu yra apsišarvavusi, 
jis nutyli. Matyt, jis nedrįso šio archimediško šūkio pri- 

f kergti kuriam nors mūsų vadavimo veiksniui. Jis tą šūkį 
pąrąfrazųoja ir taiko tai mūsų. yęiksniąms. MątA pagal 
jo išmanymą, jis reiškia: “Čia mano karalystę ’ir nędrįsk 
be mano žinios įkelti kojos!” Tai demagoginis mūsų vi
suomenės mulkinimas. Argi mūsų veiksniai yra uždarę 
duris ateiti ir jiems padėti okupuotos Lietuvos laisvini
mo darbą veikti? Man rodos, priešingai: tie, kurie kai
tina mūsų veiksnius, patys yra “uždarą karalystė”, jie 
bando kurti tokią “karalystę”, į kurią nori visus varyte 
suvaryti.

Juozas Kojelis klausia, kas yrą iš tikrųjų įaįsvinimo 
veikla ir ko mes realiai savo politinę laisvinimo veikla 
siekiame? Toks paklausimas man primena žemesnės kla
sės gimnazisto paklausimą. Nejaugi jis dar iki šiol ne
žino, ko mes laisvinimo veikla siekiame? Kam dar ne- 
žinoma, ko mes politine veikla siekiame? Mes visi ir visos 
mūsų organiazcijos siekiam laisvės pavergtai Lietuvai! 
Tik nei pavieniai, nei organizacijos negali kurti laisvi
nimo veiksnių. Jei taip būtų, tai nebūtų joks laisvini-

- mas, o tikras Babelio bokštas.
Šiuo atveju turi nulemti veiklos padala. Kiekvienas

Redaktoriaus Kviklio naujas šmeižtas
Per vienus, pirmosios okupątajoę nąętųs, Kviklys ^ip. 

įsisąmonino partijos propagandos taktiką, mętodus, 
šmeižti kitaip galvojančius, partijai nemiuijancius, kad 
ir po keturiasdešimties metų tą metodą tebevartoja.

Komųųįsto agitatoriams, norint ką suniekinti, už
tenką paske|bti apie jį kokį nors sugalvotą šmeižtą. Jo
kių faktų, jokiu cįtąfų ąr duomęųų nurodyti ąęręjkia.

Taip vis dar tebedaro marijonų laikraščio redakto
rius Kviklys. Jis irgi, norėdamas ką PQX& suniekinti - ąp- 
špieižti, tą špięižtą’Draugę ir skelbią. Jam taip pat nę-

vęiįisĮiys veikia savo jąm skirtą dąęfcg. Ir, žinoma, tuo 
nefię'siogiai padedą ir mūsų pąljtiniąms veiksniais: Vy
riausiam Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui arką Amerikos 
Lietuvį^ Tąrybai. Juozo Kojelio mįnima Kąlifornijoje 
pasą:adyta svetimtaučių kompaniją — joks laisvinimo 
veiksnys ir joks sąmoningas lietuvis jąi nepatikės rūpin
tis okupuotos Lietuvos reikalais. Ir niekad sąmoningas 
lietuvis jos finansiniai nerems. Labai gailą, kad yrą to
kių, kurie šią komercinę firmą nori jau sugrejintį su 
Vyriausiu Lietuvos Išlaisvinimo Komitetu, įkurtu pa
vergtosios Lietuvos pogrindyje, kuris yrą mūsų tauįps 
atstovybė. t-

Juozas Kojelis aiškina, kad 50.000 dpj. yra sunki naš
ta lietuviams, bet jis tą naštą bando taip palengvinti, 
sakydamas, kad tie, kurie tam prięštąrąųja, išleidžią 4X1- 
gubai. Tai kur gi logika? Jei jau Iai^Yi?.iI|9 vjęįk^oįąį 
įfjĮęįdžįa dyigųbąi, tai kodėl mūsų visuomenę dar apsųn- 
kįųti, iš jos išspaudžiant dar $50.000? Iš viso, sunku 
šųprąsti, kodėl Juozas Kojelis taip įkyriai siūlo sukišti 
iš mūsų visuomenės išspaustus tūkstančius į svetimtau
čių kišenes.

Jis daro priekaištą, kad mūsų yęikęniai tam prieš
tarauja. Man rodos, jie priešinasi ne vien dėl tūkstanti
nių rinkimo, bet iš.viso, dėl to, kad nepasitiki tokiais 
svetimtaučių kcąppąnijų; samdytojais, kurie steigia tokius 
veiksnius. Juk ne. veiksnių gausoje yra galybė, o vieh^- 
goje veikloje.;" . . , <

Juozas' Kojelis rašo, kad Vakarų naivumų pąsinaįą-= 
dodąmąs. Sovietų Sąjunga 19,75, naetafs Helsinkyje išgavę... 
patvirtinimą Sovįętų aneksijos Ęur,opoje. Tačiau išįjggh 
mingai apeliuodami, — rašo jis, — Į laisvųjų'valstybių' 
vyriausybes ir pasaulio sąžinę Lietuvos bylai numirti 
neleidome. — Kas buvo tie mes? Kodėl nutylėti, kad 
tie mes, buvo. Vyriausias Lietuvos Išląisvįnįmp Komite
tas — VLIKas ir Ąmerikos Lietuvių Tarybą — ĄĮ^Tąs.

Jis giriasi, kad vyksta visose srityje vadų Igrųoši- 
mas. Žinoma, girtis galima, bet tikrovė yrą daugiau negu 
liūdną. Tiesa, per tą laikotarpį ątrirądo vięnąs kitas jĮaų-. 
nuolis, kuris susidomėjo politine veikla. O kur tos masės 
jaunimo? Jos jau seniai sunykę, ąjĮ^a baigią sųnj’kti. 
Didelės masės lietuviško jaunimo jau paniro svetimoje 
jūroje. Ar tokie rašo memorandumus, kurie .dęl paverg
tos Lietuvos laisvės sutiktų būti areštuojami? Mes turi
me iš jaunimo generolų, bet tie generolai be kariuomenės.

Juozui Kojeliui nepatinką subordinacija veikloje. 
Atrodo, kad jis tik dėl to rašo, kad rašyti, bet visai ne
pagalvoja, ką jis rašo. Kokia gali būti veikla, jei joje 
nebus subordinacijos, planingumo, vieningumo? Hūžinau, 
ar daug atsirastų mūsų visuomenėje tokių, kųyię Juozui 
Kojeliui pritartų, kad veikloje reikėtų išsižądętį subor
dinacijos, o ypač pavergtosios Lietuvos laisvinimo 
veikloje.

r-

A. Svitoms

reikią nurodyti faktų ar citatų. Jani, kaip patyrusiam NUTEISĖteisėjąJ-
TIESA praneša, kad aUkščau- 

sia.s teismas nuteisė Kauno mies
to Panemunės rajono .liaudies 
teismo teisėją. E, Jackevičių 10 
mėtų laisvės atėrriimo. šu .turto 
k<mfiskavimu. Teismas .hiistatė, 
kkd. E. Jackevičius, v būdamas 

- •.'**. "1*“ \ ■ ■’ ‘ _ 

teisėju, paėmė; kyšį; iš piliečio, 
: patraukto baudžiamojon -atsako- 
: mybėn^< ..J “ 

:
PRIVILIuGIJOSDIRBAN- 

TIEŽlS;feYVULD<£XKYSTEj

i t Mšh^sįu njt tariįnu^ėjĮ ^įe- 
moąiir žėinės7' ųkio; ydatrUftbRiju 
niatdriąįinjam:suia t^-esųoidmu i 

' didihtky-'Sęv-: š^uh^oš- vyriaų- 
sybė- pr|pąž^ojJkad

r kyštėjė ■’dirbanftęmš: Ydąfbmin- 
kams būtų' padidintas atlygini- 

; mas ir taikomos. darbo - sąlygos, 
panašios kaip J'rakū>Einiiikąms. 

Trems '■jdarbfninkaįns; wiš ■ taip 
. pat duodamos^ papildomos, ato- 

^auMarnąjj dar-

agitatoriui, §Yarbų tik paleisti tą šmęiž.tą. Žiųojųa, redak
cija saugų, kąd žmonės nesužinotų tiesos. Atsakyti i j° 
šmeižtus, parašyti, kad tai melas, redakcija neleidžią.

• Neseniai savo vedamajame apkaltino BALFą, kad- 
jis šelpia “pasiturinčius”, pagal liaudies agitatorius — 
‘.'buožes”, .žjnonta’, jis nenurodė nei vieno atsitikųnų, kąją 
ir koks “buožė” buvo sušelptas. Jei okupantui nepatinka 
BALFąs, tai tuo pačiu ir Kviklio pareiga BALFą niekinti.

Okupuotoje Lietuvoje agįtatoriąi ir kunigai pataį- 
kūriąii $isusr kurie priešinasi okupanto užmačioms/ vą-. 
c^ną skąKytojąis, /'veikėjais” kabutėse ir panašiai. To- 
kimš pąC yar4žis. nuolataš Draugo vedamuose vadmamij 
ipsi tie, ’ kurie, ^ąsisako ,prie| okupantą .įr' remiąiyi^Ko; 
ir'ĄLTo^dą^bųs. Atęo^o, jog tąį yra vienas^ patvarkymas. 
okupuotos ĮAętųyoS'^ agitatoriams" ir išęiyijps- tarpę jplū^ 
dūriuojantiems.’ n a

Bęyįdįk kiekvie^amę jo, yędąmająmę yrą pilną pagie
žos kitaip gąįvpjąntįęms..-Bet ypatingai oku^ptb pataį- 
kūnp labai puolami R. L. B-nės veikėjai už nenorą bendra
darbiauti sū okupanto agentais ir už pastovų VLIKo ir 
ALTos rėmimą. Toks naujausias, to gerai piruošto - 
ęmėižtų'skleidėjo, ‘‘jaunuolio? (kitus jis. vadina ’nusęnų-’ptdgos už nėp< 
Rinis'i Kviklio šmpižtas. neskelbtas sirn. birželio 1(1 diena'bo.stazą.^ : •

• Ta tvarka ‘būs' įvesta Sibire; ir 
; TplimUf'ų Rytų, ra^onę niio 1983 
-m.- sausio 1’cfj'Liettivoš-respu- 
i bbkoje' — Ano 1984 mU;. įf 
kitose kaimyninėse rėkpuhliko- 

• se. Tuo -potvarkiu siėkiaiha-? įt
virtinti • darbinikus dirbti Ją ipatį 

,-dąrbįą, £y. - \ ■
■ y.'" ■■ ' ■

’.Iš ^LAIŠKŲ-'V-L. REDAKCIJAI

A. Rudienė is Kedainiu‘ rašo :
— Dau^yieje parduotuvių' ieš

kau ir nerandu paprastų! jšęHnl-
' nkikėms reikalingų svarstyklių.

Negi prekybinės organizacijos 
negalėtų jų pateikti parduotu- 
vėms?’ -r7

(Iš Europos Lietuvio)

siais) Kviklio šmeižtas, pa^ęįbtas&m.biržeįįo 10.. dieną- 
Draugo. vędąųnąįąmę. ' . .

Jis rašo: “...Jų šmeižtų nedaug kas tiki, bet vis 
dėlto atsiranda reorgiškos dvasios nusenusių lietuvių,; 
kurie patiki bolševikų šmeižtais. ..” • ' \

Ir čia, kaip ir okupanto agitatoriai, neduoda, nenu- 
rodo'nei vieno atvejo, kąs kada tąip padarė, kas pritarė 
okupanto melams apie katalikų bažnyčios kroniką. Kaip, 
jis gali nurodyti, kada tokių faktų neturi? Jam jų ir ne
reikia. Jam svarbu, kad tik būtų pajuokti,"apšmeižti vą- 
dų nurodyti asmenys ar organizacijos.

Tokie Kviklio vedamieji atstovauja Draugo redakci
jos nuomonę. Kvikliui kas, gal tokia 1° 
keista, kad marijonų vadovybę irgi pritaria takiai šmeiž
tų- skleidimo akcijai. Pagal kataliku supratimą, kunigai 
neturėtų proteguoti tokių veiksmų.

. 7 Ignas Petrauskas

JUOZAS ŠVAISTAS

PETRAS ŠIRVOKAS
NUOTYKIŲ NUOTYKIAI ŽEMĖJE, 

PRAGARE IR DANGUJE

Saugo Petras ir trečią naktį. Vėl girdi balsą, 
kuris šaukia jį: “Eik šen, aš duosiu tau tokią bon- 
kute. Kai tu išgersi iš jos, tapsi jaunas ir labai 
stiprus. Mes čia ilsimės trys senovės milžinai. 
Daug gera anuomet esame padarę ir krąštųi, ir 
žmonėms. Daug kartų apgynėm nuo priešų nela
bųjų ,(Įaug plėšikų ir žmogžudžių sųnaikįnom ant 
kelių plačiųjų, storų mūrų pilyse ir neįrengiamų 
girių įsčiose. Ilgainiui mes tapome pamiršti ir 
niekinami... Bet tu, senas kareivi, iškėlei mus 
į garbę, tad mes dabar suteikiam tau savo galy
bės ir galios.’’

Petras padėkojo ir, rytui auštant, baigė savo 
sargybą. Nuo to sykio niekas nebebijojo saugoti, 
ir kareiviai nebeprapuldavo jau. Senieji milžinai 
aprimo ir amžinai nutilo. Mieste vėl pasidarė 
linksma, šviesu ir triukšminga. Gyveno žmonės, 
gaudydami visokias paskalas,’ įdomesnes nąujįę- 
nas ir senus pokalbius pakartodami.

Tam tikrą laiką gyvai domėjosi, kur tas senas 
La.'is taip ūmai, taip niekam nežinąs! ’hįitų- 
dingęs. Iš ikrų jų — po tos paskutinės sargybų 
nakties jis pranyko kaip rytmečio rūkas, ka,P 
migles. Mieste a* 'i rado naujas žmogus — jaunas, 
.’nflus vyras. Jis gyveno geriausiame viešbutyje,

puošnus, žvalus pasirodydavo gatvėse. Vėl nauja žemę. Žirgas pakilo padebesiais ir lėkė pralenk- 
paslaptis susidarė, vėl naujų kalbų šaltinis. Ypa
čiai gyvai pašnekėdavo tuose namuose, kur jau
nos dukterys svajojo apie princus.

KEISTOJI GRĄ>Ų(^£
Pastovesnės, nesibaigiančiu kądb^§ plit§ apįę, 

keistąją gražuolę. Apie ją plačiąį |r daugeliu Rai
bėjo. Pasakojo, kad tai esanti vieną iš gfažiąusjįj 
kunigaikštyčių, bet taip, pą| stipri ir §mayj^į. bJie- 
į:o nęprisileidžianti ir neprieinąs p>*ję jo& 
Aplinkui dvarą aukšti mūrai ir stipriausia sar
gyba visur. Naktį plėšrieji liūtai palęįc|žiąrni. 
Dąug turtingų puikių jaunikaičių piršęsi jai, bet 
Įtiekę nelaimėję. Vieni ten pat žuvę, kiti išjoję 
ir be žinios dingę, o tretieji laibai nusiminę jįąp- 
grįžę. Pasakojo, kad ji ieškanti ir laukianti savo 
žiedo. Kuris tą žiedą parnešiąs, tas ir jos 
gąųsiąs. O žiedas esąs nepaprastas, gal vieninte
lis toks visame pąęaųlyjįe.

Šitos kalbos labiausiai rūpėjo Petrui. Dėl jų tos merginos — artimiausioji jos sargybą, 
ilgėliau ir mieste užtruko. Jis ne tik klausėsi, bet 
ir ieškojo progų paklausinėti. Labai svarbu buvo 
jątų sužinoti, kur toji kunigaikštytė gyvena, ku- 
rįąis keliais pas aną nujoti. Galų gale, besiklau
sant ir besiklausinėjant, jam visai paaiškėjo, kad 
čia kalbama apie £ą pačią, kurios žiedą tebesau
gojo jis ant savo rankos.

Kai viskas paaiškėjo, išsiėmė jis švilpuką, 
triskart sušvilpė ir minties staigumu atsirado žir
gas, parengtas joti. Kai užsėdo, tiek ir tematė

damas vėjų ir visokius paukščius.
Nusileido stačiai į gražiuosius keistosios ku-

. .. a •

U &ėlės? žvynai lenktyniavo spalvo- 
jųjg, kvapų įvairumų. Petras, nieko nelaukdamas, 
įlę&o Pro Patū^kė tiesiog į jos miegama,iį
4ambąrį. MąĮoįdąųsias rytmečio įmygis tebegla- 

IWsa ir ^ožė^si-atr6’ 
įję, kąį & S Sk saldžiai svajoja, suvė-
rusi tankias ilgas blakstienas. Lengvai vienodai 
kil/ipjosi uždangalas ant jos krūtinės. S.kaistaųs 
rausvumo veide nekalto žaismo šypsena spindėjo. 
Tokia žavi, tokia neapsakomai graži pasirodė jam, 
kąd jję ųehęątsispyrė pagundai — priėjo ir karš
tai pabučiavo.

Ji staiga pašoko, suriko ir griebė savp kardą, 
kuris čia pat parankiai buvo laikomas. Blatant 
atsivėrė sdninės duįys. Subėgo keturios ginkluo-

—Kas tu toks esi? Kaip drįsai paliesti įtųane! ? 
Petras stovėjo atokias. Jis pasitraukė ne to- 

• * *** ' t ‘
dėl, kad būtų pabūgęs, bet kad iš toliau dar kartą 
pasidžiaugtų jos rūstumo žavumu, jis tik grožė
josi ir visai nepaisė jos žodžių. Dar smarkiau 
pakartojo ji: 1 . '■* » ' ■ ’

— Kas tu esi ir kaip patekai čion ?
Petras tyliai, be žodžių padavė žie4ą. Kuni

gaikštytės rūstumas staiga pavirto nesuvaldomų 
džiaugsmu. Dabar ji pati prišoko ir karštai pa-

bučiavo Petrą. . . / ' . ' t
— Mano, žiedas! Mano ląimė!... '
Po valandėlės, lyg atsipeikėjusi vėl paklausė:
— Tu vis tyli, mano džiaugsme? Ar žodis tau 

atimtas, ar įąįkinaį kuria nors paslaptimi uždą' 
rytas jis ? Kodėl nieko neatsakai: kas tu toks esi Y

Pagaliau prabilo Petras:
— Nęį žodis man ^timtąsj nei jokia paslap

timi nęįuvąržšlįs jis, tik neatėjo Ar-tnano lai-

— Gerai, mano m ■>

Ljflksęgs, WYitų§i čmvikejo, kunigaikštytė. 
■ įiA ji džiaugėsi žigdų, rią gfeląi apžiūrinėjo 
nuostabų jaunuolį. Paskui savo merginoms tarė:

~ Draugės, palydėkit svečią į kitus kąmbą- 

'nusivedė jį pas tėvą. Čia iškilnu
’šnekėjosi mjo^irjlžiąi, iįgąį. Pętrąs apsakė visus 
savd perg?A ' ‘

ngaivaišmosjjr 

venimus nuo pilt išplaukimo iš to dvl^o 
ligi sugrįžo. Nųtyl&ū tik savo ’nuotykius 
pragai&’nes, jo m^yįnų, nębu^. ^i -r»iką6lįa.

Kunigaikštytė, faKhusiusf, gyvai atsiliepėJ
— Matai, tėve, argi ne'Apvaizda visa Ui-su

tvarkė? Argi mano pasitikėjimas Ja .ir tasai W 
laukimas nepasiteisino? Dabar sta>suailajihęni t^ 

.‘L™ K %* n X zl a. : w 1 v-. Y

pati mielai atįęįuodų savo ranką ir širdį.'
(Bus daugiau)

kūnam tu mane. buvaj pažąde.ięs y kunanVąš
... J* • ‘ . T «‘ J —t



R. VILIAUS

VAKARŲ YRIAI
U2 modernios poezijos puslapių Kama $5. Minkšti 

viršeliai Pasiųsime poezija, kai atsiusite pinigus 
tokiu adresu:

Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

OR. PAUL V. DARG1S
•YDYTOJA5 It CHIRURGAS SUSIRINKIMU

**«cUw dirakhtriut

TMa MG-W rta MZ-27X9

TEL 233-8553 
Servic® 855-4506, Page 06058

UKVS RAMOVES Chicagos sky
riaus nany susirinkimas įvyks š. m. 
birželio mėn. 20 cL 12 vai. Jaunamo 
Centre. Valdyba >

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

C. Janusas Saulėleidis

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS

' 3907 We*t 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

TRAKTORIAI. SODYBINIAMS 
SKLYPAMS

Dr. Jonas F. Mažeika
DJPA — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Off. teL 423-8380 
Valandos pagal susitarimą

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st SL TeL 737-5149 

Tikrina akis- Pritaiko B kinins 

ir “contact lenses”.

- A. Kulokas iš Lazdijų rajono 
rašo.

— Girdėjau, kad kai kuriose 
kitose sąjunginėse respublikose 
buitinio gyventojų aptarnavimo 
kombinatai gyventojams išnuo
moja traktorius ir inventorių so
dybiniams sklypams įdirbti.

Teikti šias paslaugas įpareigoti 
ir mūsų respublikos buitinio gy
ventojų aptarnavimo kombina
tai. Deja, neteko girdėti, kad 
mūsų kombinatai tai darytų.

Kai kur buitinio aptarnavimo 
įmonės traktorius naudoja gy
ventojų malkoms pjauti. -Manau, 
kad tuos traktorius būtų galima 
skirti ir sodybiniams sklypams 
įdirbti.

(Iš Eur. Liet.) _ i

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, HŪSLRS 1R 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

V&laados; zatrad. 1—4

— Kancleris. H. Schmidt pa
tarė amerikiečiams rimtai susi- 
rūpinti-' . demonstrantais prie Į 
Jungtinių Tautų. Tai suklaidin- Į 
tas JAV jaunimas.

(Tęsinys)

buvo gamtininkas, atjautė

kiek

Ofiso telefonas: 776-28*8, 
RsšdudlM Mete 444-550

Jis
>amtą ir ją mylėjo. Sunkiais sa-

— Tvirtinama, kad A. Gro- j vo gyvenimo momentais bėg- 
myka nusiminęs, nes buvo L.! davo gamtos prieglobsty ieškoti

■" FLQK1DA I
v ' ___a-— ■ r

Brežnevo rėmėjas. Andropovas 
.ilgai jo nelaikys užsienio reika
lų ministerijoje.

Prostatos, inkstų ir šlapumo, 
takų chirurgija. , .

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 3371®

Tet (8132 321-4200

— New Yorke pirmadienį po
licija sustabdydavo trafiką, kol 
surinkdavo ant gavės gulinčius! 
protestuojančius prieš atomi- Į 
nius ginklus.

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charga 

ir VISA korteles.
R. SERENAS. T«L 925-806Š

unijų 
lenkų 
vietų 
iš posėdžio.

šveicarij oj e, darbininkų 
konf erenci j oj e, kalbėj c 

Solidarumo atstovas. So- 
darbininku atstovas išėjo

paguodos ir naujų jėgų kovai su 
žmonėm ir dėl žmonių ... Ne- 
maža 
žuvu 
lygų, 
dvare 
ichtiobiologinė stotis, buvo* da
romi svarbūs tyrimai, kas žu
vims — karpiams — tinka, kas 
kenkia. Rezultate moksliškais 
daviniais pagrįstas užaugo nema
žas ūkis; jis skleidė pavyzdį ap
linkui.

Ypatingai gerai nusisekė p. 
Putvinskiui įrengti neršyklas ir

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI
kajpiukų augįųtūvus, taipogi ir 
žiemkenčius prūdus. Iš tenai 
daugelis kaimynų net is tolimos 
apylinkės semdavo sau. sėklų, iš 
Putvinskio prūdų — aruodų.

Kaipių neršyklos buvo tiek 
rūpestingai rengiamos, kad ran
komis buvo raunami bent
šiurkštesnių žolių stuobriai. Visi 
įrengimai brangūs ir kapitališkai 
įrengti nebijo potvynių ir audrų 
Ūkis kas kartas tobulinamas, vis 
plečiamas ir papildomas, išnau
dojant prielankias tam vietines 
sąlygas. Ūkis po karo atnaujin
tas beveik iš nieko, iš kelių senų 
karpių lizdų.

Z. Ūkią Akademija. įvertinda
ma tą a.a. Putvinskio pasiruo
šimą, pakvietė jį dėstyti žuvų 
ūki Akademijoj. Čia, tiesą pa
sakius, p. P; skriaudė kitas žu- 
vis, naudon -savo numylėto kar
pio. Be karpio jis nieko gyvo 
vandeny nepripažindavo — tai 
vis blogieji ir pigūs karpio, kon
kurentui 1 “Ar nemalonu maty
ti skaidriame-vandeny, tame iš
tirpytame krisle, ramiai besi-.

laiko p. P. aukodavo ir 
ūkio, žuvų gyvenimo są- 
žuvų ligų studijoms. Jo 
buvo įtaisyta veik pilna

maniškų išlaidų suvaržymas, su- 
upgtas su jo agronomiškais ga- 

bumais ir tikrai žemaitišku at
kaklumu jį ir įgalino sutelkti 
pakankamai lėšų tėvo užtrauk
tu skolų likvidavimui, ūkio su
tvarkymui bei reformavimui, 
darbininkų būvio pagęrinimui 
\r betuviškųs veiklos parėmimui.

Dvarininko ir pono vardas ir ’ 
pareigos Vladų Pūtvį gerokai 

| slėgė ir jis nuolat kovojo su bet- 
kokia tikra ar įsivaizduota po
niškumo apraiška. Nesitenkin
damas kukliais savo ir šeimos ] 
rūbais ir maistu, jis likvidavo 
senoviškas karietas, tarnų livrė
jas, bajoriškus herbus. (Jei ne
klystu, Vlado Pūtvio ūkininka
vimo laikais vieninteliai dar iš- 
silikę šeimos herbai buvo ant 
Graužikų dvaro svirno geležinės 
vėliavėlės ir Putkinskių-Pūtvių 
šeimos rūsio Šilo-Pavėžupio ka
pinėlėse.) Dvaro tarnautojus 
susodino valgyti prie bendro šei
mos stalo, savo vaikus leido, ra
gino ir mokė žaisti ir bendrauti 
su darbininkų vaikais kaip su 
sau lygiais. Ypatingai nekentė 

. vergiškumo liekanos — ponų 
ninku bučiavimo. Jei kas jam 
ar'kitam šeimos nariui bandy
davo bAudžiauninkišku papročiu' 

: bučiuoti rankų,, ^tuoj liepdavo' 
savo vaikams pulti bučiuoti tam • 
asmeniui rankos, ar abiejų ran- 

. :kų. Ir taip nustebęs ir sumišęs 
liaudies žmogus, iš visų pusių 
apipultas rankas bebučiuojančių 

k “ponaičių.” ir “panikių” kitą 
kartą jau nebebūdavo toks uolus 
su

-tam

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJ DIO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2ūi33 W. 71st Street
B 4 1410 So. 50th Ave., Cicero

- Telef. 476-2345

7>Y1 MODERNIŠKOS KOHYČI0S
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SIJPER:CONCENTRATED
DEODORIZER Wrrrnifrrrt

Apdrausta, perkj-surtyr&K- 
ii (vairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1842 arba 37X5994

that
2 DROPS DEODORIZE 

A SKUNK!
Just think of the odor 

problems it could solve 
for you ... bathroom, pets, cooking, mildew, 
garbage, diapers C A A

°NbottueER ' V

One ’A oz. 
botte OQual 

to sixteen 
1607 

aerosot 
cans 

POSTPAID

SUPERCD

To order send check or money order to SCHMID PRODUCTS CO, O«v. of 
SCHMID LABORATORIES. INC., Box A, Route 46 West. Little Falls, NJ 07424.

gaus prijaukintu žuvį, nelygi
nant vandens paršelį? — tai jo 
žodžiai, iš kurių dvelkia gilus tų: 
“paršelių” pamėgimas. Taip gali 
kalbėti tik atsidavęs gamtos ste
bėtojas . . . Rąmų. pamanyti, kad 
a-a. Putvinskis, po įtempto ir 
darbštaus gyvenimo, ilsisi kaip 
tik savo numylėtosios gamtos. 
prięglob>ty, netoliese nup savo 
tvenkinių”. (Trimitas, 1929 m. 
Kovo 28 dL, Nr. 13, p. 206).

Kalbant apie Pūtvio veiklą so
cialinėje ir pedagoginėje srity
je, visų pirma reikia pabrėžti, 

. jog jaunystėje motinos jam 
įdiegtąsias socialinio teisingumo 
>r lygybėst idėjas jis pradėjo 
vykdyti reformuodamas savo 
paties ir savo šeimos gyvenimą. 
Jisai griežtai apkarpė asmeniš
kas šefmos išlaidas, suprastino1 mena Jordanijos karalių ištiku- 
šeimos maistą ir aprangą, suma-i,sias bėdas.

, žino patarnaujantį personalą,-------------- ---- -
pats su žmona pasiimdamas įvai

irias ūkio darbų pareigas, šis as- kainavo $330.

nusižeminimo parėiškimu 
keistam Ponui Putvinskiui.

(Bus daugiau)

— Lenkų generolai uždraudė 
gyventojams protestuoti 
karo stovį.

prieš

. — Sirijos vyriausybė nenori 
įsileisti palestiniečių. Ji prisi-

— Trečiadienį aukso uncija

VANCE FUNERAL HOME ►
| b 1424 South 50th Avenue

Cicero, ILL. 60650 I
TeL : 652-5245

IKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

' JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

Aikštės automobiliams pastatyti

NARIAI;

UMavię
Laidavo vių

Direktorių

..............................  III
i

AMBULAMSO 
PATARNAVIMAS

t

TURIMI

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

SOPHIE BARČUS
AADIJO JEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmalieniaia 
nuo S;30 iki 9^0 vaL ryto. 
Stoti.. WOPA - 1490 AM 

traaaliuoiamos iš mūšy studija*
Marquatta Parka.

Vedėja — Aldona Daukua 
Talafu 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, H. 60C29

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

PXPRPSS^y
DON’T CUT PM BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES.-. «

UNCOMMON SENS!, \
THEACING DOT5 HEARING 
AND EYESIGHT OFTEN &ECOM£ 
LESS ACUTE, BUT OLD FIDO 
DOES MOT SUFFER. HE 
COMPENSATES FOR THESE 
LOSSES WfTHTHE DOG'S 
SUPERB SCENTING ABILITY, 
THE ONE SENSE UMAFFECT® 
©TAGS.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS |
(LACKAWJCSj f

W-A W44X 9»A aXiUSAT KKyubbc 7-1211 1
1102d oUtlTil rttSI HiWiWAi, F»lo« tUli*, III, >74*441| I

EABUO PEOGEAMA
Sejuausia Lietuvių Badųo gaogra- 
% Naujojoje Angioofc, iš Moties

YN, 1360 banga AM veikM sek- 
nuo 8 iki 8.30 vaL ryte, 

perduodama vėliausiu pasauliniu 
Hnių ra n tranką Be to> komenta
rai, muzika, dainos* ir Mandates 
PM***. &a profirastą *«4» Stepo- 
□gs ir VaienUna Itin kai Biznio 
r minima tatigte i BaiUcFtoriats — 
gMių W dflM&u ^autuve, M2, e. 
Ekąadw4^ Mtffc B2127.
Telefonas 2684)48$. Ten pat gau
namos “Naujienos”, didelis pasi
rinkimas lietuviškų knygų ir h^' Į 

rC tavifisu dovanų.
_____________ ; __ —... ,„>

yOUŪ_L FSJN WTO TROMBU?

TOC
AMP 3N0W-MCTW

CMEMiCALS CAN IR2TTKTE.

MAKE aftK WMEM
UOCS TMEM OFF. SPON^e 

PA5VSWHEN 
we COMES in FROM A 
WWTEK WALK*

tat MMtartto-llMMblta’Mi

P. J, RIDIKAS
UM So. HALSTED STREET Tat, fArdi 7-11U

BUTKUS ' VASAHIS
T«L: OLjmpic £-XH| f

TIPS
DOGS MEET MORe'tMAM 
AO SEPARATE NUTRIENTS TO 
ACHIEVE A BALANCED 9CT. 
POWSER WILL GET ALL OF 
these Nurwerrs IN A 
H4GH QUAUTY PRERARTO 
DOGRDOO.

SMp00t Yor Lecaf /jPN

4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayetU 1-3471

5 — Naujienos, Chicago, 8, HL Thursday, June 17, 1982



CHICAGOJE LANKĖSI G. URBONAS
gailestavo, jog įsitraukus į laik
raščio 
pilnas 
laikio 
labiau 
malonumo.

Pirmosios bolševikų okupaci
jos metu G. Urbonas buvo SU' 
imfas, kalinamas ir kankinamas., 
P.asidėjus karui tarp vokiečių 
;r sovietų, su politinių kalinių 
kolona buvo išvarytas į Červenę, 
kur tik palankių aplinkybių dė- 

bet *<a jam pasisekė pabėgti ir iš
vengti sušaudymo’. Gal dėl šio 
šiurpaus pergyvenimo, G. Urbo-

Į “aušrokų” (Kauno “Aušros’ 
berniukų ir mergaičių gimnazi 
jų auklėtinių) suvažiavimą, 
įvykusį š.m. gegužės 28-30 (Lė
nomis Chicagoje, atsilankė ii 
torontiškis Giliaras Urbonas, 
anghi kalba leidžiamo mėnras-

Sutikau G. Crbona Jaunimo 
Centro koridoriuje, prie didžio
sios salės belaukiantį “aušrokų” 
banketo pradžios.

Pagal programą, banketas tu
rėjo prasidėti 7 vai. vak., 
dėl kažkurių priežasčių gerokai 
vėlavo. G. Urboną iš anksčiau

MimI, 2w*4 — Far4*riMi .'t 
REAL RSTATI FOR 1AU

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai
2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Tel. 847-7747

N«m«L — P«rd**ltno(
UAL ISTATI FOR SALI

_ . _ _ _ . _ r ___ . ------- — i ii _ . — ■

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
TR žemais NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAIS 

DtL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc

BUTŲ NUOMAVIMAS 
.• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE "

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 -
• ? — " ---- " --- * L —

neT. ŠĮ rimtą Įspėjimą v'si tu
pėtume imti dėmesin ir kiek-, 
vienas perkratyti savo sąžinę. į

Šiemet G. Urbonas savo atos
togas praleido Argentinoje ii 
Brazilijoje, l’ž antikomunistinę

leidimą. o, be to, dirbant 
valandas 
nebelieka,
atsisakyti ir sklandymo veiklą Brazilijos vyskupo buvo

banke, laisva- 
todėl turi vis

apdovanotas Kristaus Kryžiaus 
Riterio ordinu. |

Speak Cp metinė prenumera- [ 
ta 10 dol. Užsisakyti adresu:’ 
Speak Up, Box 272, Station B, j 

| Toronto, Ont., Canada, M5T 
2W2.

E. J. MUTUAL FEDERAL SAVINGS i
1

RUSAI PIRMIEJI ATOMINĖS 
BOMBOS NEVARTOS

NEW YORK, N.Y. — Sovietųasmeniškai pažinti man neteko, uas pneš šešerius metus loron- 
kaipo entuziastingu ‘e pradėjo leisti anglų kalba

antikomunistinį mėnraštį, pava- Į užsienio reikalų ministeris And- 
<lintą “Speak Up” (tseit, “Pasi-Į rei Grc’myka Jungtinėms Tau* 
sakyk“). Laikraščio leidimas 1 toms perskaitė Leonido Brežne- 
’abai daug kainuoja, ir jam ten- j vo pareiškimą, kuris sako se
ka šiam kilniam tikslui paaukoti i kantį: , ,
visą savo uždarbį už tarnybą 
banke. “Speak Up”, po gana 
sunkios pradžios ir sunkių ban- 
dvmo metu, pasiekė tikrai aukš- 
ą profesionalinį lygį: spausdi

namas ofsetu, yra 21 psl. apim
ties ir turi gana daug prityrusių 
bendradarbių.

Laikraštį moderninant, pas
kutiniuoju metu susidurta su lė
šų klausimu. Nors prenumerato
rių skaičius kasmet auga, bet iš
laidos didėja dar sparčiau. Di- pasižadjimas pradės galioti, kai 
džioji dauguma laikraščio ska* 
lytojų ir finansinių rėmėjų yra}Tautų susirinkime.
jau čia gimę kanadiečiai. Deja,1 Bet Gromyka nepadarė jokio

Su juo.
Gviatorium, susirašinėjau laiš
kais. Pirmą sykį jį sutikęs Jau
nimo Centre labai nustebau, ko
kio milžino jo esama; gal apie 
šešių su puse pėdos aukščio.

Giliaras apgailestavo, jog 
bendra “aušrokų” .suvažiavimd 
atmosfera čia Chicagoje esanti 
kitokia, negu Toronte, kur prieš 
keletą metų įvyko panašus “auš- 
roku” sąskrydis. Jo nuomone, 
Toronto suvažiavime vyravo 
draugiška ir vieninga dvasia, o į 
čia Chicagoje jaučiamas 
koks oficialumas, šaltumas, 
tu rūmas.

G. l’rboną visada žavėjo 
vių platybės. Lietuvai atgavus 
Vilnių, jis pradėjo sklandyti 
Aukštagirio sklandymo mokyk
loje. Inžinerijos mokslus pradė
jo Vyt. Didž. universitete Kaune, 
o vėliau, pasitraukęs iš tėvynės, 
juos tęsė Šveicarijoje, Ciuriche. 
Po’kario metais išemigravęs j 
P. Ameriką, kurį laiką gyveno 
Buenos Aires, Argentinoje, o 
T954 metais persikėlė į Kanadą 
Jau daugelį metų tarnauja vie
name Toronto banke, nors prisi
pažįsta, jog bankininko amato 
nemėgsta.

. Su vienu kanadiečiu draugu 
prieš keletą metų bendromis 
lėšomis įsigijo sklandytuvą ir, 
laisvaliakio ir oro' sąlygoms lei 
džiant, laikas nuo laiko pa- 
sklando Toronto padangėse. Ap-

kaž-

“Sovietų 
pirmoji 
ginklų”.

Tai labai svarbus tarptautinis 
viešas pasižadėjimas, bet žino
vai abejoja, ar rusai pildys 
Brežnevo pasižadėjimą. Jeigu 
Sovietų valdžia bus Įsitikinusi, 
kad atominės bombos pavartoji
mas jiems bus naudingas, tai 
jie gali netikėtai užpulti.

Brežnevas dar pridėjo, kad

Sąjunga pasižada j* visuomenės nusiskundimų ir 
nevartoti atominių protestų tik^.juokiasi.

jis bus perskaitytas Jungtinių

J< • okup. Lietuvoje kasmet 
lankosi po’ keliolika tos gimna
zijos moksleivių, tai išeitų, kad 
kasmet “Rodinos” dr-jos paslau
gomis pasinaudoja apie vienas 
ketvirtadalis tos gimnazijos auk
lėtinių. t?

Todėl nereikia stebėti, jei iš 
gimnaziją baigusiųjų atsiranda 
ir gana geras komunistinio laik
raščio ‘Vilnis” korespondentas, 
kaip, pvz., R. Šileris. Apgailė
tina, kad ^gimnazija nepriaugind 
taip reikalingų korespondentų

svogūnų pardavimo kaina yra 
pusė rublio, o česnakų — rublis 
už kilogramą.

Geras tradicijas turi Alytaus, 
Ignalinos, Panevėžio ir kai ku
rių kitų rajonų svogūnų augin- $39,500. Savininkas duoda paskolą, 
tojai. Jie kasmet išaugina ir par- 2 po 4-ris, medinis, įrengtas skiepas, 
duoda vartotojų kooperacijos 72-ros ir Campbell. $39,000. 
paruošėjams daugiausia svogū- j 
nų.

2 po keturis, medinis, Brighton Parke.

x«o»xxt>

(Iš Europos Lietuvio)

lietuvių prenumeratorių turima kito pareiškimo, kuris būtų J ir bendradarbių patriotiniams 
laba\ nedaug. Giliaras karčiai įpareigojęs rusus negaminti dau-1 lietuviškos .išeivijos ' laikrąš- 
nusiskundė, jog "‘Speak L p’ dė] į gjau atominių bombų arba rna-;£.jams<
jam nežinomų priežasčių nėra ^inti jų skaičių, 
leidžiamas platinti lietuviškų pa- I .
vapijų spaudos kioskuose. Kana
diečiai ir -kiti svetimtaučiai jo 
laikraštį entuziastingai remia ir- 
skaito.

Visiems mums turėtų būti įsi
dėmėtinas labai taiklus G. Ur
bono apibūdinimas apie poka
rio lietuvių išeiviją: išeivijos: lykų atostogų metu okup. Lie

ciams.
Jonas Skūdris

i

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

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto Ulsiaų.
Dirbu ir užmiesčiuose, groit, - 

garantuotai ir sąžiningai, 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 $. Talman Aro, 
Tai. 927-3559

VIEŠNAGĖ PAS GENEROLĄ 
PETRONĮ

š. m. ^balandžio 15, d, “Gim
tojo Krašto” pirmasis puslapis 
yra pailiustruotas ‘nuotraukomis 
iš mūsų jaunimo lankymosi Vė- tvje:

lietuviai yra atsidūrę dideliame tuvoje. Laikraštis rašo, jog “Tę-
pavojuje iš politinių emigrantų viškės’’ draugijos kvietimu pa
išsigimti j linksmybių ir prairto- sinaxidojo' šešiolika jaunuolių,
gų teiškančius beidėjinius žmo- daugumoje Vasario 16 d. gim

nazijos moksleivių. Dešimt die-
X<XX>XX4XX€

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos.
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

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

KODĖL TRŲKSTA SVOGŪNŲ 
IR ČESNAKŲ?

Liet, kooperacijos sąjungos 
vienas iš viršininkų, Č. Skabei- 
ka, aiškina Valstiečių Laikraš-

— Ponia Patlabienė, gavusi 
įsakymą iš labai užimto savo 
vyro,. telefonu pranešė, kad 
penktadienį, birželio 18 d., 7:30 
vai. vakaro, bažnyčios salėje bus 
Marquette Parko' namų'Savinin
kų susirinkimas. Bus svarsto
mas Marquette Parko saugus* 
išžengimas į gatvę ir dar sau
gesni namu reikalai. O C PERSONAL

Asnwr»v Ieško

DĖMESIO
62-80 METŲ ĄMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui autohwbllie

Liability apdraudimas pensinis- ;
kims. Kreiptis:

A. LAURAITIS
U45 So. ASHLAND AVI.

TeL 523-8775

— Nors vartotoju kooperacija 
kasmet įvykdo daržovių supir
kimo planus,! jau kelinti metai 
sunkiai sekasi paruošti reikiamą 
kiekį svogūnų ir česnakų. Antai 

j praėjusiais metais iš žemdirbių 
■ n i 1 * *1 t T*-1 'ITTA<( nu viešėdami, Jie susitikę su asmeninio pagalbinio' ūkio buvo 

| Lietuvos moksleiviais ir menr supirkta tik 781 tona svogūnų 
įt ninkais, aplankę Vilnių, Kauną, 
gĮ Druskininkus, Elektrėnus, Tra

kus ir kt. Tokios “S
$

— Iowa valstijoje iškrito šeši 
coliai lietaus. Pakilęs vanduo 
atpalaidavo bėgius. San Fran
cisco’ Zefiras, eidamas 75 mylių 
greičiu, nukrito nuo bėgių, už
mušė 1 keleivį, kelis sutrenkė.

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

— Falkland saloje britai turi i 
Todėl nereikia; stebėtis, J ei iš maitinti 16,000 belaisvių argen- 

Tėviškės”; tis? Vien ne palankiais‘metais 
draugijos/ globojamos ir apmo- šito nepaaiškinti. Matyt, atsilie
kamos viešnagės mūsų jauni- pė tai, kad ne visuose rajonuose 
mui rengiamos kasmet.

Lietuviškai visuo’menei prade-į
£ jus protestuoti ir.sumažėjus pa- 
“ namai pinigais/ gimnazijos di

rektorius J. 'Kavaliūnas praei
tais metais raštu viešai buvo

%
II
i
0

>2

ir 128 tonos česnakų.

žemdirbiai supažindinti su su
pirkimo sąlygomis. Ne paslaptis, 
kad trūksta ir kvalifikuotų su
pirkėjų. -

Už svogūnų kilogramą moka
ma po 0,80, o už.kilogramą ces-

taip pareiškęs: “Gimnazija ne-7 nakų — net po du rublius. De- 
organizavo per Tėviškės dr-ją retu pridurti, kad mažmeninė 
VV'i . T-» 1 11 I ■. l’’ , , 1 , i . r, I - , , l ’ *mokinių eKskursijų 'į' okupuotą 
Lietuvą ir yra tam priešinga”

Gal pati gimnazija tokių eks
kursijų neorganizuoja, nes 
organizuoja ir visas išlaidas 
moka “Rodinos” draugija, 
šiau iš visu faktu atrodo, 
gimnazijos vadovybė tokioms1 
ekskursijoms pilnai pritaria, o

jas 
ap- 
Ta- 
jog

tiniečiu.

— Britai lėktuvais gabena 
maistą į Falkland salas, kad ga
lėtų žmoniškai maitinti belais
vius. ■ ’

— Britų marinų generolas 
Jeremy Moore įtikino generolą 
Mario B. Menendez baigti kovas 
Stanley srityje.

£JFUNMHJ<

READER & ADVISER
CARD READING "

Advice on all. problems of life.
If you need help or are worried, 
she will advise you on all life’s 
affairs — love, marriage, health • 
and happiness. Will also tell you 

how to succeed in life.

MISS JENA
2746 W. 47th_St, Chicago 

254-5969 .

KAIP SUDAROMI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą — teisėjo Alphonse

išleista knyga su legališkomi? 
formomis:

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje

A.-T VERAS
* * • ■ W

Laikrodžiai Ir hranfenyhfe
Pirdivtmu ir Taisymas 
Wi West f9th 5er»a? 
TaL RIpublk 7-1W

Siuntiniai į Lietuvą \ 
ir kitus kraštus į

P. NEDAS, 4059 Archer ‘Avenot, 

Chicago, 11L 40632. Tal. YA 7-59M 

_____ • - — -; - ,-rrr.

HOMEOWNERS POLICY

\ - Notary Public * v
INCOME TAX. SERVICE '

4259 S. Maplewood, Tel, 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra 

šymai ir kitokie blankaL

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršelių knyga
z ’

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

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

\

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608 •

A FUN NEW KOOL-AID' RECIPE
z teaspoon Kool-Aid- Brand 2 tablespoons sugar - 

Unsweetened Soft Drink % cup water
. Mix, any flavor 3/4 cup milk

Dissolve soft drink mix and sugar in water in glass. Stir In milk. 
Serve at once or chill and stir before serving. Makes 1 cup 
ort serving.

C'982 General Foods Corporation. •
Kod-Aid. and Smiling Richer Design ere registered
Vodeanorta of General Foods Ccrpocaton.

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

‘TLiucija^ jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki FI Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psL Kaina 85.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

F. ZtFelia, Agent
Vf. 95th K

40642, - 424-1454
Uim i :e 3RC Cruaily Cr,^r^~ <

silfci . * A, Mill ■ I.. M& <tili *

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
N«njienoęą galima gauti nepaprastai įdomins gydy* 

tojd, visuomenės veikėjo ir rąžytojo attiminimna.

Dr. A. Gus»en — MINTYS IR DARBAI, 259 pal^ liečia 1905. 
m etų.įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
lusirūpinimą ■■ _________________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata It 
grožis. Kietais viršeliais

Minkžtais viršeliais, tik 

Dr. A. J. Gu»en — AUKŽTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
2M0N£S. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI perriuntimo išlaidoms

GIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

GINTARAS P- CEPtNAl
Darbo ralandos: nuo 9 nL ry^

Iki 6 raL rak. SešUdieni nne
9 nL ryto Ud 12 vaL <L 

Ir ptįal rusttarimą.
Tfcl 776-5162 arta 776-51M

West €3rd Street
Cldtace, TU- f0<29

18.00

|4.00
13.00

J2.00

1T» 8^ HAL8TKD ST\ CHICAGO, IL f HM

.MEET THE CHALLENGE!

SERVE WITH*PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

6>— Naujienos, Chicago, 8, DI. Thursday, Jub< 17, 1982




