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ASTRONAUTAI NEPALEIDO SATE
LITO REIKALINGA KRYPTDII

- SATELITAS SUKASI KARTU SU ŽEMEi BET JIS YRA 
NUKRYPĘS NUO EKVATORIAUS 2.4° KRYPTIMI

HOUSTON, Texas. — Pirma- 
dienio vakarą astronautai palei
do į erdvę' 100 milijonų dolerių 
vertės satelitą, bet jis nepasuko 
rę’kalinga orbita. Kodėl taip 
įvyko, tuo tarpu dar neišaiškin
ta. Yra pagrindo manyti, kad 
“■Challenger” neveikė taip, kaiip 
jis turėjo veikti. Bet. gali būti 
ir kitų priežasčių.

“Chaljengęr” turėjo iškelti 
satelitą 22;300 ;mvl'u aukštu
mom Iš tos vietos satelitas tu
rėjo dar aukščiau pakilti, bet jįs 
nepakilo. Astronautai, išstūmę 
satelitą, nuėjo miegoti, o sateli
tas pradėjo‘verstis aukštyn ko
jomis ir kristi žemyn.

. Specialistams pavyko 
satelitą apraminti

Houston specialistai pajėgė 
satelitą sustabdyti nuo sukinė- 
jimosi. Saulės lėkštės, atsisuko 
į saulę ir ąukosį aplinkui*elipsi
niu lanku. į-' ’ ' .

: Vietoj 22,300 mylių,. rytinis, 
satelito; sukimosi diametras sie
kia 21,850 mylių nuo žemės. 
Satelitas nukrito ^450 mylių. 
Vakarinis., iss^ditb'^lip^s tolis 
nuo Žernęji?mylių 
ąųkštunįpjgljt^. satęįit-ds, niismu- 
ko 8,500 įjhylių artyn,.pčię\ ke
ntės. - b \ j j J

Astronautai nustatė, kad sa- 
11 Titas nesisukinčja apie save 
aši. Tačiau satelitas vra'atsisu- *
kęs į saulę,;kaupia energiją ir 
piTdo baterijas. Satelitas prane
ša, kur jis yra. Mokslininkai 
mano, ;kad-jiems—gali - pavykti' 

nepavyktu išlyginti, tai satelitas 
suktųsi, suktųsi, o vieną gražią 
dieną trenktų į Žemę. Greičiau
sia, kad sudegtų jo sparnai ir 
niekas nieko nerastų.

Astronautai turi vilties 
jį pataisyti

Astrofizikai pažįsta erdvę, ži
no satelito galią ir planuoja, 
kaip jį iškelti bent 22,300 mylių 
aukštumom Jeigu- jiems pavyk
tų pamažu išlyginti orbitą, tai 
jis dar galėtų patarnauti tiems 
tikslam^ kuriems jis buvo pa
statytas.

Fizikų tarpe yra optimistų, 
kurie mano, kad satelitas ne tik 
išlygins savo orbitą, bet pajėgs 
pakilti kelis šimtus mylių aukš
čiau. Tada jis galėtų pagauti ži
nias iš Japonijos, šiaurės Viet
namo ir kitų sričių. Jis galės 
perduoti kitų satelitų informa
cines žinias.

BANGLADEŠE SIAUČIA 
BAISUS BADAS

DAKA. — Bangladeše (buv. 
Rytinis- Pakistanas). siaučia bai
sus badas. Iki.šio meto vyres
nieji, ypač motinos, kentė badą, 
kad galėtų ką nors vaikams duo; 
ti, bet atėjo laikotarpis, kad nei 
pačios nieko neturi, nei vaikams 
nieko negali duoti.

Bangladešo gyventojus labai 
erzina žinios iš Indijos, Asamo 
provincijos, kur indai be jokio 
pasigailėjimo žudo pabėgėlius 

riš Bangladešo. Pradžioje jie 
bandė priešintis, bet dabar jie 
visai neteko vilties ir nesiprie
šina fanatiškiems, indams.- Kal
bos apie žmogaus teises tiems 
biednįems žmonėms nieko ne
padeda,nes jie žudomi be jokio 
pasigailėjimo.

Indijos .kariai suvaro Bangla
dešo pabėgėlius į miškų pašlai
tes, apstųią juos. Pradžjojęždar

NEŽADA AUGINTI AUST-' 
RALUOS KENGŪRŲ

WASHINGTON, D.C. - V 
daus reikalų d.parlainenl-.is 
praneša, kad jis rengiasi nu-Į 
braukti išlaidas kengūroms au- į 
ginti ir prižiūrėti.

Pasirodo, kad vidaus reikalų J 
departamentas yra įpareigotas i 
auginti įvairiausius gyvius, ku-1 
riems gtesia .pavojus išnykti 
Žemėje. Departamentas išlei
džia dideles sumas gyviams pri
žiūrėti, maitinti, veisti ir auginti. 
Kažin kada būvu padalytas nu
tarimas Australijos kengūroms 
auginti. Buvo samdomi žmonės, 
kurie kengūras prižiūrėjo ir šė
rė, kad jos laisvai gyventų ir 
veistus!. Kengūroms tai buvo 
nesunkus dgrbas. kai joms ne '■ 
grėsė joks pavojus.

Bet prez. Reaganas įsakė ap
karpyti visas sumas kengūromis, 
nes Australijoje jų yra daugybė 
ir joms negresia joks pavojus. 
Kengūrų nebus, bet ką darys 
kengūrų augintojai?

BULGARAI VADOVAUJA SOVIETU 
ŠNIPINĖJIMUI PRANCŪZIJOJ

Ir fe

PARYŽIUS. - - Ih'ancūzijos 
policija nustatė, kad prancūzų 

i žvalgybos pulkininkas Bernard 
Nut buvo nušautas Sovietų šni
pinėjimo agentų. Pulk. Nut tu
rėjo siūlus, kurie rodė, kad pats 
svarbiausias 
mo tinklas 
rankas.

W****.^'* >>

Paryžiaus priem’estyje, netoli Eifelio bokšto miškų, 
buvo nušautas pulkininkas Bernard Nut.

.bar ir ^' neduodae Vienas kitas, 
pabėgės iš Indijos^ pasakoja Apie 
žiaur^u^eAsaipoprovincijoje.

• ganiš4anį>-■ diįlo- 

tvje į^y^į eįtam|<>š -Įiėlai- 
:mė.
įKablį^r^ilaMį^lę:-kidriot pa
lšiai ' įužjieįįą srau-
;sios ųjjčš Oą;įNetrUkW prądėjo 
kiltitvaji<^<£ iTctižyetlė-.vjsus ke- 

Jyje Jjūvusiuš, Sovietų-'karius.
Ikr' šio_ m£[o_ neišaiškinta, ko-' 

; /dėl ]irį.to, tokiątdidelė> akniėns,
išlygntį elipsmę jo orbitą. Jeiguparite.: Lie- 

tus buvo lengvas. Manoma, kad 
įafgaijrsianieeiai prakasė urvą 
po kabančiu kalnu, padėjo- di
delį :kiekį dinamito, o kai/su
griaudė perkūnas, tai viską iš
sprogdino. Jau per d^i savaites 
afganistaniečiai- nenaudojo Sa- 
longcė‘kelių/

- Už poros kilometrų prieš me
tus užvirto tunelis ir žuvo apie 
200 rusų karių, negalėjusių iš
lįsti iš tunelio.-*

AZIJOS ŽYDAMS 
SUNKU IZRAELYJE

- TĘE ĄVFVASį Įzradis^O- 
AmČrt^dsi 'Vokietijos, Lenkijos, 
Lietuvos ir Vengrijos žydams 
lengviau gyventi Izraelyje, bet 
A^j>ja^t^(rikos žydams, jeigu 

l^'^ferTf^ybininkai, tai labai 
'ištinku verstis Izraelyje. Jiems 
daug lengviau, kai jie turi pro
gos sueiti ir pasiskųst’.

Izraelio ponija turi pinigų, už
ima atsakingas vietas valstybės 
ir kariuomenės... tarnyboje, o 
Azijos ir Afrikos žydus siunčia 
į Izraelio kaimus, kur jaunimui 
tenka d’rbti sunkūs laukų dar
bai, o senai turi badauti. Jie ne
turi jokių prieglaudų seneliams, 
jiems neduoda jokių pensijų. 
Jie privalo badauti arba misti 
česnakų sriuba. Daugelis senų 
žydų mielu noru grįžtų iš kur 
atvykę, jeigu galėtų pasiruošti 
ilgesnėn kelionėn.

HU NA DŽIAUGIASI, GAVUSI
k

PEKINO VYRIAUSYBĖ TVIRTINA, KAD NUTARIMAIS NE
SIŲSTI JOS KINJJON PAKENKS ABIEM VALSTYBĖM

Amerikoje yra 100,000 .Ar
Kinijos studentų

HONG KONGAS. — Kinijos 
žhrų agentūros,

į Pulk. Nut turėjo savo kontro
lėje visą bulgarų šnipinėjimo 
tinklą Prancūzijoj, Pulk. Nut 
informavo italus apie Sovietų 

j šnipą Viktorą Proniną, kuris 
J vadovavo Sovietų šnipinėjimui 
i Bulgarijoj. Jis nurodė italams 
i Sergei Ivanov Antonovo vaidme
nį pasikėsinime prieš popiežii 
Joną Pauliu II.

Pulk. Nut buvo nušautas Pa
ryžiuje vasario 15 d. Tai buvo 
didžiausias net’kėtumas. nes 
prancūzai negalėjo nustatyti, 
kas būtų galėjęs pulkininką Nut 
nušauti. Praeitą Savaitę praneū 

5zai galutinai nustatė, jog tai bū
ta Sovietų 'ŠaipųyT’aiyžI ūj a dai 
bas. Prez. Miterandas. susipaži 
nes su policijos turima medžią 
.ga, tiek pasipiktino, kad isak 
^7 Sovietų?, agentams tuojau iš 
r-šikraustyi:’-'-. iš 'Prancūzijos. / 1 * b . *

Vakar paskelbėme, kad 4

nisteriai priklauso kilų partijų 
žmonėms. Bet prezidentas Mite- 
randas niekad nemanė, kad .So
vietų valdžia naudotų tokias 
priemones žvalgybos tarnauto
jams žudyti. Prezidento ir kitų 
ministerių pasipiktinimas pulki
ninko Nut nužudymu buvo toks 
didelis, kad jie pilniausiai pri
darė prezidento nutarimui per 
24 valandas išsiųsti Sovietų 
šnipus.

Sovietų valdžia atsiuntė kelei
vini lėktuvą iš Maskvos, paėmė 
visus 17 Sovietų šnipus ir išsi
vežė j Maskvą.

Prieš porą savaičių Ispanijos 
vvriausvbė išsiuntė iš Madrido 
lu Sovietų šnipus, pradėjusius 
rinkti žinias apie krašto vidaus 
{yvenimą.

Britai išsiuntė d’dėsnį būrį 
lovietų šnipų, bandžiusių pri
eiti prie britų aviacijos ir vidaus 
reikalų ministerijos.

Dabar,, prancūzai suėmė 47 
vairius šnipus, rinkusius žinias 
caro ir mokslo srityse. Pulkinin- 
:o nušovimas privertė prancū
zus apsivalyti nuo šnipų.

KOVOS APRIMO TAI
LANDO PASIENYJE

Kalifornijos Kongreso 
kad jis privertė Tei-

sportininkei 
leido apsigy- 
Josios tėvas 
sporto virši-

‘ " piįnešusios-šnipai,!: prisidengę/ (liplomati
apie panelės H u Na gautas tei- ambasados patarėjų, žuchalis,tij 
S..S gyventi Amerikoje, pažyniė->^mokslininkų vardais,_ bandė įs: 
jo, kad Kinijos .vyriausybės pa-|brauti ■j' įvairias A^Mybiites. L 
reigfinai imsis priemonių prieš f mokslines, įstaigas,' kad galeŲ; 
ši nutarimą. Daugelis? mano, f nustatę prancūzų: mokslo. Ifr 
kad Kinija atšauks savo pilieė'us'‘tnėjimusw pasiektus fizikoj,, che 
iš Amerikos ir neleis kitiems . mijoj, erdvėje ir jūrose. Pam' 
vykti Į Ameriką. - Kiti .abejoja, (nėjome, kad šnipai buvo išvežt 
ar vyriausybė galėtų imtis tokių f specialiu prancūzų lėktuvu, ta 

čiau šiandien paa’škėjo, kad p? 
tys rusai atsiuntė savo lėktuvą

priemonių.
Oficialiai paskelbta, kad da-

t • _ , TAv^ vm į Parvžiu ir išsivežė visus Sckartiniu melu JAv-se yra ir P \ /
1,000 dabartinės Kinijos pirk-j v'^lų šn'Pus- . . ..

KALENDORfiLlS

J. ARAFATUI NEPATINKA 
KIETAS HUSEJINO ŽODIS
AMANAS, Jordanija. — Jasir 

Arafatas, praleidęs dvi dienas 
Jordanijoje ir nepajėgęs įtikinti 
karaliaus Husejino, kad kara
lius turi pripažinti Arafatą ir 
leisti jam atstovauti palestinie
čius, iš Jordanijos išvyko labai 
nepatenkintas.

Arafatas norėjo, kad karalius 
pripažintų palestiniečių atstovu
derybose su Izraeliu, bet kara-: 
liūs nesutiko. Karalius sutinkat 
pripažinti • Gazos ir dešiniojo 
Jordano upės kranto palestinie
čių atstovus, bet ne Arafatą. 
Arafatas padarė didelę klaidą, 
kai išvažiavo iš Libano, palikęs 
7,000 palestiniečių ir atidavęs 
Izraeliui lankus, artileriją, sunk 
vežimais ir didelę daugybę amu
nicijos. Be to, iš Sirijos palesti
niečiai nenori grįžti į Libaną ar 
Jordanijos žemes.

PEKINAS, Kinija. — JAV vy
riausybės nutarimas duoti trem
tinės teises teniso žaidėjai Hu 
Na pakenks abiejų valstybių 
santykiams. Iki šio meto val
džios kontroliuojamas Pekino 
radijas ir spauda nė vienu žo
džiu neužsiminė apie sportinin
kės Hu Na nutarimą nebegrįžti 
Kinijon. Dabar pranešta, kad 
JAV davė jai tremtinės teises..

Panelė Hu Na antradienį pa
dėkojo 
atstovui,
singumo departamentą greičiau 
duoti garsėjančiai 
tremtinės teises ir 
venti Amerikoje, 
yra Kinijos karių
ningas. Be to. jis yra geras gene
rolo Tengo Hsiaopingo draugas.

Hu Na bijo komunis
tinės prievartos .

SAN FRANCISCO, Calif.
Panelė Hu Na pareiškė, ,kad ji 
labai dėkinga JAV Teisingumo 
departamentu; už tremtinės tei
siu suteikimą.I •-

Hu Na paniškė, kad ji Ame
rikoje gyvena nuo praeitų melų 
birželio mėnesio, kai ji atskrido 
j Santa Clara žaisti tenisą. Ji 
žaidė ir laimėjo. Iki šio meto 
Amerikoje niekas jos neprievar- 
tavo. Nė vienas amerikietis jos 
neklausinėjo apie tikslus ir pla
nus. Jie tenkinosi jos padarytu

lių. Jeigu vyriausybė juos visus 
atšauks, tai nukentėtų pati Ki
nija. Visi yra atvažiavę kuriais 
nors reikalais. Jie negalės ap
tarnauti siuntėjų, neįsigis reika-’ 
lingu prekių.

Kalbama, kad vyriausybė gali 
Įsakyti grįžti namo visiems stu
dentams, kurių Amerikos mo
kyklose yra 100,(MML Daugelis 
galėtų atsisakyti važiuoti namo. 
Jie nori ba:gti mokslus.

Dabartiniame prancūzų kabi 
nete yra du ministerial komu 

■ nistai. Du komunistai yra dviej 
ministerijų valdytojais, nors mi-

ABANJAPRATET. — Tailan- 
lo kariuomenės vadovybė pra- 

. iešė, kad trečiadienį aprimo 
covos Tailando pasienyje. Iš 

l iaurės Kambodijos antradienį 
įasiekė šią vietovę 20.000 vyrų, 
noterų ir vaikų. Sužeistiems 

■ uteikta pirmoji pagalba, o sur- 
■dau sulestieji išvežti i arti
miausias ligonines.

Buvo susidaręs įspūdis, kr G 
Vietnamo kariai užims vi ą k v ■ 
lo pašlaitę. Phnom Chat srityje 
vyko susišaudymas tarp viet- 
lamiečių ir patyrusių Kambo- 
lijos kar ų, bet vi:tr.am;.t.čiai 

nesiveržė

Balandžio 7: Sa t aminas, Do
natas, Auglis, Namgaila, Minvy
das, Žadgailč, Karis.

Saulė teka 5:25, leidžiasi 6:22.

OrAi debesuotas, Iii,

.ai* Mlttcrsmd v
Prez. Miterandas, išaiškinęs, 
kad Sovietų šnipai nužudė 
žvalgybos pulkininką Ber
nardą Nut, įsakė 47 Sovietų 
šnipams 24 valandų laiko

tarpyje išsikraustyti iš 
Prancūzijos.

— Falk lando salose pernai žu
vo 166 britu kareiviai. Jų lavo
nai buvo atvežti j pietų Angli
ją ir gražiai palaidoti.

— Amerikos karo laivų grupė 
aplankė Kenijos uostą Mombasą.

KAREIVIAI SAUGO SALŲ 
PAKRAŠČIUS

BAHREINAS, Persijos įlanka. 
Bahreino kareiviai padėjo gink
lus, pasiėmė kastuvus ir išėjo 
ginti pakraščius nuo plintančios 
naftos. Vieni kareiviai veža pa- • 
kraštin smėlį, o kiti jį pakelia,* 

pareiškimu San Francisco poli- j kacĮ jūros banga, atn šusi naf- 
cijos viršininkui, kad ji norinti tę pr;e pylimėlio sudužtų, 
tremtinės teisių. Amerikiečiai Į Bahreino gyventojai žino, kad 
mandagiai su ja elgėsi. Iki pir j nafta (mineralinė alyva), kai 

pasiek:a krantus, tai ilgam lai-mad:enio josios prašymo nebuvo
patenkinę, bet ji jaute, kad j-uj ištepa smėlį. Ant jo negali-
tremtinės teisės jai bus duotos. 
Teisingumo departamentai tas 
teises jai davė.

Ją vargino Amerikoj esantie
ji kiniečiai, patardami jai grįž- | 
ti j Kiniją. Bet ji savo nutarimo 
nekeis. Ji nori pasimokyti, kaip 
amerikiečiai gyvena be baimės.

ma atsisėsti arba atsigulti. Be 
to, labai sunku nusivalvti.

*

Pakraščius kariai apsaugo nuo 
j naftas, l>et problema yra, kad 
Iranas ir Irakas nesutaria, kaip 
sustabdyti naftos versmes, iš 
kur nafta plinta po visą Persi
jos įlanką.

AND

H

GREEC

HUNGARY
RUMANIA

YUGOSLAVIA

Bulgarijos komunistai perėmė Sovietų Sąjungos 
šnipų tinklą ne I k Graikijoje, Libijoje bei 

Alžyre, bet ir pačiame Paryžiuje.



PITTSBURGH!) RADIJAS TARNAUJA 
LIETUVIAMS JAU 50 METŲ

“Lietuviais esame mes gimę, i nė<. Sandaros pirmininkas, Tė- 
iietuviais turime ir būti” — pra. į vynės Mylėtojų Draugijos yice- 
byla galingas balsas. Po to, už-’ pirmininkas ir per ilgus metu* 
grojama St. Šimkaus sukurtai buvęs Nacionalinis Lietuvių De. 
antroji liaudies giesmė. Jau 50 • mokratų pirmininkas. Jisai yra 
metų Pictsburgho lietuvių radi-i plačiai žinomas, kaip Sųsivieni .

imo Lietuvių Amerikoje prezi- , 
dentas. Jau virš 20 metų vado-! 
vauja tai didžiausiai ir turtin-’ 
giausiai lietuvių fraternalįai or
ganizacijai. Jam prezidentau- Į

Susivienijimo bendrąsi.- į 
turtas padidėjo beveik milijonu ■ 
dolerių.

P. Dargis nuo pat atvykimo i; 
Ameriką įsijungė į lietuviškų ■ 
veiklą. Jo pastangomis atsira
do lietuvių kalbos mokyklėle 
vakarais, kurioje jisai pats dės
tė lietuvių kalbą ir Lietuvos is
toriją. 1930 metais jis įkūrė SLA i 
333 kuopą Pittsbur^ie ir jos pir.' 
mininku dar ir šiandien tebėra. 
Dar 1930 metais jis dalyvavo 
trukšmingame SLA seime Chica- 
goje> kaip delegatas. Tai buvo 
kritiškas laikotarpis SLA egzis
tencijoje, nes bolševikaį kėsi
nosi ‘Susivienijimą užgrobti.

Dargis, būdamas naujokas, įsi
gijo žilagalvių veteranų respek- 
tą, kai LtSalle Kotelyje prieš- 
seiiųiniamt “kokuse” atkreipė 
visų dėmesį į tai, kad bolevi- 
kai, pasiekę iždininko posto, kė
sinsis prieiti prie Susivienijimo 
finansų.

k I
Susirinkime delegatai buvo 

nustebę jauno -delegato nuošir-. 
durnu ir energija, kurią jis iš
dėstė artėjantį pavojų. Pasitari
me buvęs dr. Pijus Grigaitis pa
reiškė, kao jis pilnai pritarė jau
no delegato išdėstytom mintim, 
ir pastebėjo, kad .šis* j aunas, yy-w. 
rūkas supranta pavojaus-svarbą. 
Dr. Grigaitis buvo kitos partijos.

jw p.Oj.-ama 730 kilociklu ball-1 
gomis neša lietuvišką muziką,! 
žinias ir komentarus į lietuvių 
židinius rytų Ohio Šiaurės West 
Vii gini;.. Vakarų Pensylvanijos
ir Maryland valstybėse 100,000' jaut 
klausę tojų. Kiekvieną sekma-j

30 iv 1 vai. popiet.
Ka . y.a ilgametis veikėjas, 

kurio gražbylystė primena lie- 
tuvška Ciceroną Tai yra iš Ma
žeikių apskrities kilęs žemaitis 
Povilas P. Dargis. Vedėjas Dar
gis gerai žino, ko nori ir pagei
dauja gausi jo radijo publika. 
Anot WPIT stoties, “PdVilas P. 
Dirgis gerai žino, kas patinka 
jo klausytojams. Jis sugeba 
jiems perduoti tėvynės meilę per 
liaudies muziką, kuri artima bet 
kurios tautybės širdžiai. Jo per
duodama muziką -supranta ir 
myli ne tik lietuviai, bet taip 
pat ir kitų Europos tautybių 
žmonės. Tai aiškiai parodo laiš
kai, kurie ateina jo adresu į ra
dijo stotį. Povilo Dargio veda- i 
ma radijo valandėlė yra labai 
svarbus kultūrinis veiksnys va
karų Pennsylvanijoje. Mat, Pitts- 
burghe ir Allegheny kasyklų sri
tyje nėra vietinio lietuviško ■ 
laikraščio, kuris aprūpintų senų-: 
jų ateivių ir čiagiminių lietuvių! 
kultūrinius bei visuomeninius? 
poreikius. Dargio “sparnuotas 
laikraštis” (radijofonas) apjun
gia 30 kolonijų ir yra vieninte
lis ryšys tarp tų išsiskleidžiusiįų 
lietuvių ir mūsų bendrųjų or-' 
ganizacijų. >

Povilas P. Dargis tikrai tintka- į bet jis šimtu procentu parėmė 
mas asmuo perduoti radijo klau-Į Dangio pasiūlymą. Tame seime 
sytojams lietuviško gyvenimo bolševikinis elementas išsijungė 
aktualijas. Šiandien jis užima, iš Susivienijimo, pairijotinis ele- 
vadovaujančias vietas organiza-į mestas juos išstūmė iš visų svar_ 
cif oje mūsų visuomenėje. Jis yra besnių pozicijų.
Amerikos Lietuvių Taryboje ' 1944 metais Povilas P. Dargis j 
Centro vicepirmininkas, Tauti-rbuvo išrinktas SLA viceprezi-i

Povilas ir Gertrūda Dargiai

Pildomoji Taryba Dargį išrinko 
SLA prezidentu. Po to jis dau
geli kartu buvo perrinktas SLA 
prezidentu, visuomet gaudamas 
per 70% balsų.

70 metų sukaktuviniame 49- 
tame seime, kuris įvyko 1956 m.

be 
tuš-

šito

Muravjovo metodai pavergtoj Lietuvoj

dentu. SLA prezidentui K. L, Povilas Dargis atnešė tvarkingą 
Kalinauskui mirus, 1956 m. SLA' procedūrą, kuri pašalino 

feikšmius postrigavimus ir 
etu's “spyčius”.

Tad nenuostabu, kad po
istorinio seimo jam teko pirmi
ninkauti visiems SLA seimams. 
Jo seimų pirmininkavimas cure, 
tų būti pavyzdys visoms bendri- 

■£^*”2 d.’ Detroite" P. Dargis organizacijom, kurios var- 
pademonstravo lietuvių visuo- ^oja demokratinę formą ir prie

mones.
‘ H. Dargis taip pat pirmininka

vo organizacijei komisijai, kuri 
niai ir mtoseSarpirmininkavo, surengė Amerikos Lietuvių Ta- 
kad tiejų drenų laikotarpyje rybos šaukiamą visuotinę Ame- 
buva pritintą 3LĄ naujoji kons- k()nferenciJ\P’tt7
titucjją.įr aptarti visi SLA tei- 
kaląi. • T^i.bujg> milžiniškas, sta- 

. čr5i ’fieW»mšk5s darbas. Juk pa
punkčiai buvo išgvildenti ir pri
imti 23 skyriai it penkeriopai tiek 
straipsnių, Seimas aptarė 52 pa
siūlymus. Povilas Dargis šito
seimo ■ pirpiiniųkavimu parodė; ^nias apie šią reikšmingą kon- 
lietūyių visuomenei, jog yra Ro- • fefence?-'po. visą Ameriką.

Per daugelį metų ' P. Dargis

menei dar vieną ypatybe, bū
tent: parlamentaro nuovoką. 
Detroito seime jis taip suma-

bųrghe 1943 m. rugsėjo 2-3 d. 
Rengiant šią pirmąją OLTo kon_ Į 
fęreiiciją Dargio pastangomis 
dalyvavo JAV senatoriai ir kiti 
federalinės valdžios pareigūnai. 
United Press ir International 
News korespondentai paskleidė

berto parlamentarinių taisyklių
meisteris. Kur anksčiau vyrav- atstovauja SLA Amerikos Lie
davo netvarka' ir tuščiažodžiavi
mas, asmens kivirčiai ir replikos,

tuvių Taryboje, kaip vicepirmi
ninkas. . Jis dažnai prabildavo 
į pavergtą Lietuvą per Amerikos 
Balso ladijofoną. Jis dalyvavo 
ALT delegacijose, kai jos lan
kėsi pas JAV prezidentus Har
ry S. Truman, John F. Kennedy 

, ir G. Ford. Jis per ilgą laiką

Great 
American

buvo lietuvių demokratų pirmi-. 
ninkas. JAV Demokratų Partijos I 
konvencijų platformų komitetai 
jį pakviesdavo į apklausinėjimus 
Pabaltijo Valstybių klausimu. 
Antrojo Pasaulinio karo metu. 
1943 m. P. Dargis buvo pakvies
tas į War Manpower Commission 
patarėjus. Jis taip pat kordinavo 
mažumų — foreign language — į 
radijo programas.

Reikia stebėtis Povilo Dargio 
energija ii ištverme. Pakaktu.

pareigūnu. Nežiūrint šių visų 
' darbų ir pareigų, jau 50 metų, 
i kai kiekvieną sekmadienį P. 
į Dargis gyvu žodžiu vadovauja 
Pittsburgh© lietuvių radijo va
landėlei. Jam tenka ne tik būti 
programos direktorium, bet taip 
pat ir pranešėju, ir administra
torium.

Prie P. Dargio valandėlės pa
stovumo, gyvumo ir aplamai ko-- 
kybės labai daug prisideda jo 
gyvenimo draugė — žmona Ger
truda Dargienė. Gertruda yra 
kompetentinga pagelbininkė sa
vo vyrui, nes turi muzikinį pa- 

' siruošimą, yra gabi smuikinin- 
j kė, tai reiškia — geriausia pa

tarėja ir vadovė meninėms ra-
■ dijo valandėlių dalims..

Vieną kartą Povilas buvo už
klaustas, kodėl per tiek daug me
lų vis dar vadovauja Pittsbur- 
gho radijui. Povilas P. Dargis 
atsakė, “jeigu pasitraukčiau, tai 
nutrūktų gyvas ryšys taip Lie
tuvos ir mano klausytojų. Jei-' 
gu galiu pažadinti bent vieno 
klausytojo lietuviškumą, tai jau-, 
čiuos, jog mano programai ver
ta išsilaikyti'...

Ir tikrai, jisai nuneša dalį 
Lietuvos radijo klausytojams. 
Linkime radijo direktoriui Povi
lui Dargiui ir jo žmonelei Ger.
trudai sveikatos ir sėkmės toliau 
vadovauti Pittsburgh© lietuvių 
radijo programai.

R. Klausotės

TAS JAM MENKNIEKIS
Burtininkė, žiūrėdama į kor

tas, sako:
— Tamsta turėtum saugotis 

vienos asmenybės, kuri stovi 
skersai kelio...

— Tai nieko aš esu šoferis ir
rodos, žmogui reikštis vienoje’, lengvai su ją apsidirbsiu, — ra- 
srityje. Tuo tarpu Povilas tuo! miai atsako klientas.
pačiu metu spėja būti visuome .! --------------------
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nininku, politiku, fraternalės » Moderniąją slaptąją polici- 
draugijos šeimininku ir veikliu ją yra sugalvojęs Prūsijos kara- 
Pittsburgho apygardos teismo liūs Fredrikas Didvsis

TMIANAS, Renesans R

Muravjovas po 1863 m. sukili
mo tūkstančius lietuvių pakorė, 
išžudė, kitus ištrėmė Sibiran.

Tą-pat darė ir daro dabartinis 
Lietuvos pavergėjas: grūdo žmo
nes į kalėjimus, kankino, žudė, 
trėmė į Sibirą.

Muravjovas korė ir žudė Vil
niuj Lukiškio aikštėj — valkiojo 
lietuvių lavonus po aikštę, rodė 
jų lavonus žmonėms, kad įbau
gintų juos.

Tą pat darė ir dabartinis Lie
tuvos pavergėjas: žudė, korė, 
šaudė Lietuvos partizanus — jų 
lavonus valkiojo pa aikštes, ro
dė žmonėms, kitus nukankino, 
ai į Sibirą ištrėmė.

Bėgo lietuviai nuo Muravjovo 
į užsienį.

Taip pat bėgo ir bėga lietu
viai, viską palikę, svetur nuo 
dabartinės komunistinės pabai
sos.

Muravjovas trėmė kunigus Si
biran.

Dabartinis Lietuvos pavergė
jas žudė, kankino, trėmė kuni
gus Sibiran.

Muravįovo caro valdžia ryžosi 
surusinti lietuvius.

Tą pat daro ir dabartinis Lie
tuvos okupantas.

Bet kokį tautinį judėjimą Mu
ravjovas stengėsi užgniaužti..

Tą pat daro ir dabartitnis oku
pantas.

Muravjovas persekiojo tikin
čiuosius ir bažnyčias.

Lygiai taip pat elgiasi ir nau
jieji muravjovai Lietuvoj.

Muravjovas perėmė visą baž
nytinę valdžią savo valdžion.

Taip ir*, dabar komunistai sten
giasi pajinį, visą bažnytinę veik
lą savo kontrolėm

Muravjoras uždraudė statyti 
naujas bažnyčias ir senas remon
tuoti. į‘,

Tas pat vykdoma ir dabar pa
vergtoj Lietuvoj.

Muravjovas uždraudė ruošti 
procesijas ir viešai sakyti pa
mokslus.

Lygiai ir dabar iškilmingesnės 
religinės eisenos, procesijos drau 
džiamos. Didžiąsias šventes —- 
atlaidus laikyti trukdoma, lan
dantieji tardomi, grasinami.

Be vietos valdžios sutikimo, 
nebuvo galima skirti kunigo eiti 
vienokių ar kitokių pareigų.

Ta pati velniava komunistų 
vykdoma ’ir šiandien pavergtoj 
Lietuvoj. Veiklesnį kunigą pa
skirti į norimą parapiją daromos 
įvairios kliūtys.

Be leidimo Muravjovas drau
dė kunigams išvažiuoti iš para-

pijo* ribų,
Tą pat daro ir dabar. Išvyku

sius kunigus už parapijos ribų 
— tardo, grasina, arba grąžina iš 
pusiaukelės į namus. Tai tau ir 
religijos laisvė!

Stotį į kunigų seminariją reit- 
kėjo gauti leidimą.

Ir dabartiniai pavergtos Lie
tuvos muravjovai trukdo įstoti 
į kunigų seminariją, kurie jiems 
nepatikimi, aktyvūs ’religinėj 
veikloj, o stengiasi į seminariją 
įkišti savo agentus, šnipus, ku
rie savo veikla, elgesiu žemina 
seminarijos vardą.

Muravjovas daug bažnyčių už
darė, vienuolynus panaikino, jų 
turtus pasigrobė.

Dabartiniai Lietuvos pavergė
jai vykdo Muravjovo pradėtą 
darbą: daug bažnyčių iuždarė, 
pavertė jas sandėliais,, vienuo
lynus panaikino, jų turtus pasi
grobė. s, . i

Muravjovas uždraudė pakelė
se, laukuose ir miškuose statyti 
kryžius.

Tokį kryžių statymo pakelėse 
draudimą vykdo ir dabartinis 
Lietuvos pavergėjas. 'įNe tik 
draudžia naujus statytai bet ir 
sunaikino — nugriovė visur lau
kuose prie kelių buvusius kry
žius. .*''■>•

Muravjovo laikais rusai kolo
nizavo Lietuvą — Lietuvos že
mes — dvarus dalrtkZ’^Usams. 
Išvežtųjų lietuvių Sibiran že
mes ir turtus atidavė naujiems 
iš Rusijos atvežtiems kolonis- 
tam5*

Pažvelgę.^ dabartinį paverg
tos Lietuvos ^venimą, matome 
tą patį: Lietuvos pavergėjas ga
bena rusus į Lietų^^^^uvius 
tremia Sibiran, Rytprūsių' kolo
nizavo vien rusais. Naujieji ko
lonistai yra proteguojami — 
jiems steigia' rusiškas mokyklas, 
duoda geriausius darbus, gauna 
be eilės naujuose namuose bu
tus. Be to, tie atvežtieji nauji 
kolonistai persekioja lietuvius, 
juos įskuridinėja ir daug lietu
vių atsiduria - Sibiro vergų sto
vyklose.

Praėjo daug laiko nuo Murav
jovo (lietuvių koriko), siautėji
mo Lietuvoj, bet Lietuvos pa
vergėjas ir šiandien Lietuvą val
do Muravjovo metodais, nes ko-
munistų dievas — Leninas nie
ko geresnio nesukūrė, o jo pase
ktai neša tas pragariškas kan
čias persekiojimus pavergtoms 
tautoms. A. Tamidynas

• Maža puota be duonos.

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight.

Ex-Lax helps restore your system's own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You'll like the relief in the morning. 
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder?' .<?

Read labd and follow 
directions.
»'■ Ex-Lax Inc.. 19X2

SOME CHICAGO MOTOR CUJ® CH

Thursday,. ApriK7._1983



Tričienes pastabos apie Kviklį esminės
j (Tęsinys)-

i eismas po trumpo pasitari- 
rio paskelbė sprendimą: mirtis 
sušaudant.

los Teismo komedijos metu 
’ yskupąs V. Borjsevičius buvo 
r mus, nesijaudino. Jo paskuti- 
liiai žodžiai buvo: “Esu ne- 
Laitas”. į ■ ,

Vienas iš teisėjų, suerzintas 
yskupo ramumo, norėdamas jį 
.r labiau Įžeisti, tarė; “Matai, 
rmiau gerai gyvenai, visi tav: 

bė. manei, kad esi galingas, 
.ar matai, kad mes eūme

.> Mėtojai”. .
yskupas ramiu balsu atsakė: 

u dabar nugalėjai, bet tavo 
, 'rJam yra .trumpa. Ateitis yra 
: imu. Kristus nugalės. Nugalės 
i: manoitėvypė Lietuva...”

Teismui pasibaigus, žydai liu
dininkai bailiai paliko salę. Vie 
r. 's iš jų pasakė: “Tas žmogus 
nebijo mirti”. •'

Kalėjimo kameroje kartu sė
dėjusio Algio liudijimu, vysku
pas V. Borisevičius buvęs su- 
šaudytas Rusijoje. Kai kurios 
r.iėterys, nuvykusios ten, Rusi
jon, ėjo pas viršininkus, teira
vosi apie vyskupo V. Borisevi- 
čiaus likimą. Vienas valdininkas 
tarė: “Jei jūs- tikinčios, pasi
melsk! te už jį. Jau jo nebėra. 
Sušaudytas”..

Žinoma, kad Sovietų Są;ur. 
goje malonės prašymai teismuo
se, o ypatingai kas liečia politi
nius- kalinius, yra bereikšmiai. 
Tuo labiau okupuotuose kraš-

Teismai yra tik vaidinimas. 
Teisėjai yra KGB agentai ir at
lieka tą vaidinimą, paskelbdami 
aukštesnių KGB agentų spr.n- j 
dimą.‘ Apie Sovietų Sąjungos ( 
teismus žino kiekvienas skaitan
tis laikraščius, knygas apie KGB . 
veiklą, nes yra visa eilė ir lietu-; 
vių. pasiekusių laisvą pasaulį ir 
vieša! aprašiusių ’tuos Sov.etų !■ 
“demokratiniu^” teismus. Taip 
pat visa eilė teisiamųjų neima 
advokatų, nes žino, kad jie yra 
jau iš anksto nubausti, o advo-' 
katai dažnai yra KGB agentai.

Aš manau, kad ir B. Kviklys, 
•ašydamas savo knygoje apie 
Lietuves bažnyčias, kad “vysku
pą Borisevičių nužudė dėl to, 
kad atsisakė paduoti malonės 
irašvma”, netiki tam. O <ial išl ‘ 1 
kur nors gavo netikslių infor- j 
macijų apie vyskupo V. Borise-J 
.ičlaus teismą. Gi yra išleista 1 
knyga “Vyskupo Vincento Bori- 
sevičiaus gyvenimas ir darbai”. 
Pacituosiu knygos įvade šį aulo- Į 
riaus įrašą: “Nelengva yra ati-į 
rinkamai įvertinti Į amžinybę 
nuėjusio vyskupo kilniąją asme-

ŪkininkasJules Breton

Tačiau priverstinė rusifikaci- kę 
ja jiems nesiseka. Ji tik paska- ja 
tina Scv. S-gos tautinėms mažu- sk: imia > . -J-į,. -------- ------------------------------

I moms ugdyti savo tautiškumą. 
Bet jos negali vienos pačios lai
mėti sau laisvės. Kad rtė - 
siškos Sov. S-gos tautos atgau
tų savo tautines ir žmogaus tei
ses, jos' turi būti Vakarų vaistys 
bių pripažintos, kas jns tikru
moje yra:- t. y. didžiausios tota
litarinės. imperijos šioje žemėje 
kolonialiniai vergai.

Jūs galite mus vadinti baltie- 
čiais, ukrainiečiais, armėnais, ar 
pagaliau netgi priverstiniais so
vietais, bet mes niekada nebu
vome ir nebūsime rusais”.

į Taip baigė savo mintis dėstyti 
O. Kalnins. . E J.

ru-

APIE. VISIEMS ‘ŽINOMO
PAUKŠČIO PELĖDOS 
KEISTAS SAVYBES

ii i . ’ .. ; ■. i. Ji
nd:i p. čia pažeme, m s tuo 

būdu prietemoje gali pasielgti 
mažus gyvulėlius. Aki 
labai išplečia, kad kuo

•'.V os Kimo 
nesukelia

daugiau 
spindu- 
sparnų 

ik jokioplunk 
balso.

Pamačiusi peliukę, pelėda 
puola ant jos, Įsikerta aštriom s 
nagomis į nugarą, ant darž’ms 
stogo ar kur kitur nuskrido-,, 
praryja.

Pelėda viena nakčia sūryja 
bent 15-20 pelių. Bet tamsio
mis, audringomis naktimis to
kios sėkmės ji rteturi.

,1;

NORĖTU TOKIOS BAUSMĖS

džių, kurie, savo žiaurumais pa
sižymėję. buvo Įvertinti okupan
to ir už tai vieni buvo išrinkti 

į i deputatus, kiti paskirti Į kol- 
I ūkius (nusavintų ūkių) pirmi- 
J įlinkais, su gerais atlvginimais

NĖRA “RUSIJOS”
Tokia antrašte yra pavadintas ratine 

Chicagos latvių laikraštuko lei- ((RSFSR).
Socialistine respublika

nvbc, jo visapusiškumą ir erų-J . ‘.’. “ ...•?..• J ,...’. ’ .. n , lir neribotomis plačiomis teiše

Sovietų' Sąjunga turi skaitliu-- 
gą 5-tos kolonos agentų tinklą 
ne tik okupuotuose kraštuose, 
bet ir visame pasaulyje. Oku - 
pilotuose kraštuose 5-tos kolo
nos agentai Seka kiekvieną save 
kraštą mylintį asmenį. Jie sekė 
ir vyskupą V. Borisevičių.
.. Kadangi vysk. V. Borisevičius 
buvo patriotas lietuvis ir savo 
darbais populiarus tarp -lietu
vių. tai okupantas iš anksto to
kius asmenis nusprendžia likvi
duoti: iš anksto sudaro nepa
grįstu kaltinimu bylą ir, suėmę, 
kankina, kad prisipažintumei 
prie nesančios kaltės. Vėliau ki
tas. tardytojas pasiūlo tapti 
agentu ir paleisti į laisvę, siūly
mam ivisokių gėrybių! Nesutin
kantiems būti'savo brolių ir tė
vynės išdavikais, KBG iš anksto 
padaro sprendimą: nužudyti ar 
ištremti vergo darbams, paski
riant kiek metų ir kur. atlikti 
bausme.

diciją, o labiausiai jo meilę Baž
nyčiai ir Uętuvių tautai. Ši dve
jopa meilė yra vysk. V. Borise- 
zičių lydėjusi per visą jo gyve
nimą ir nuvedusi jį į kankinio 
mirtį“.

i u
Niekur-nėra, nei šioje knygo-’dies valdžia, 

je,' nei J. Daumanto knygoje 
“Partizanai”, kad būtų kur nors 
minima, kad vysk. V. B'orisevi- 
čių nužudė dėl to, kad atsisakė 
paduoti malonės prašymą. •

Kas suteikė B. Kvikliui tokias 
žinias,; jos yra neteisingos, tikį 
sąmoningai, ar ne, švelninančios > 
tuometinį enkavedistų vykdomą I 
genocidą okupuotoje Lietuvoje, j

Aš atkreipiau dėmesį į Delfi-j j 
nos Tričienes straipsnį, liečiantį 
Ylakius. Ji rašo: “Aikštėje prieš 
Ylakių bažnyčią gulėjo nukan
kintų partizanų lavonai. Ir čia-, 
kaip kitur, kai kuriems kanki
niams prieš nužudant buvo, nu
pjaus lytos ausys, nosys, liežu
viai. Ta sadistiška darba atliko 
jauna lietuvaitė komunistė! Tos 
vietovės kankinių ir kankintojų 
sąrašai yra laisvame pasaulyje, 
tik :dar nepaskelbti”.

Tai tik keli pavyzdžiai iš dau
gybės, kaip bolševikų naudai 
nudailintos istorinės apybraižos.

Apie ylakiškių kankinius, pat
riotus lietuvius, lietuves ir jų 
pavardes, komunistų nužudytus, 
turiu šiek tiek ir aš žinių. Taipgi j 
turiu ir tų žmogžudžių pavar-

mis areštuoti kiekvieną už bet 
kuri pareikštą žodį prieš ver
giją. Vieni buvo po tardymų 
žiauriai kankinami, kad prisipa
žintų esą liaudies priešais ir iš
duotų kitus, nepatenkintus liau-

Prie komuir’stų santvarkos 
taip yra: jei baudžiauninkas 
yra priverstas kolūkyje dirbti 
per dieną už svarą grūdų ir, ba
do pirverstas, nebeiškentęs pa
prašo daugiau duonos, toks lai-1 

• komas “liaudies priešu’’ ir per- 
Į duodamas liaudies teisėjams 
f te’sti. O kokie tie teisėjai buvo? 
1 Daugiausia girtuokliai, tinginiai 
ir vagvs. Karlą paklausiau bu- 
vusį kaimyną, koomūnistą Joną 
Poškį. kodėl dabar yra skiriami 
į kompartiją draugai, kurie yra 
buvę nubausti už vagystes. Man 
atsakė: “Prie buržujų, valdžios 
liaudis vogė iš buržujų, o prie 
dabartinės liaudies valdžios to
kie nusikaltimai yra pateisina
mi. Nenuostabu, kad tie “liau
dies teisėjai”, būdami krimina
liniai nusikaltėliai ir .bemoksliai, 
visiems, l>e kaltės suimties, ‘kaip 
“liaudies priešams” skyrė pagal 
58-ąjį paragrafą po 10-25 metus 
ištrėmimo į Sibirą ar kitur sun
kiems vergo . darbams ^atlikti 
bausmę. Atėjo ląĮJkąs^.kad rei
kėtų, Sovietams okupavus Lie
tuvą pirmą jr antrą kalią, pa
skelbti spaudoje kiek galima 
plačiau iš Įvairių vietovių, kas 
kiek turi žinių ne tik per Sovis-

Nėra klausimo, kad etniniai 
straipsnis kovo 30 d. Chicagos rusai valdo ir dominuoja Sov. 
Tribune. Straipsnyje Q. Kalnius 
rašo:

"Kai kam gali atrodyti netikė
ta, bet pagaliau atėjo laikas, kad 
Įsisąmonintume:, pasaulyje nė
ra nepriklausomos valstybės, pa
vadintos Rusija. Peržvelkite pa
saulio žemėlapį ar Jungtinių 
Tautų narių sąrašą ir jūs Rusijos 
ten nerasite. Ir vis dėlto, kas
dien laikraščiai, žurnalai ir TV 
reporteriai klaidingai kalba apie 
Rusiją, nors tikrumoje jie min
tyje turi visiškai kitą tarptauti
nį padarą: Sovietų Sąjungą.

Kai kam gali atrodyti, jog tai 
yra menkniekis, tačiau jis turi 
toli siekiančių pasekmių 120 mi-- 
lijonams ne — rusų, gyvenančių 
Sov. S-goje. '

Rusija nustojo egzistuoti 1922 
metais, kai bolševikai įsteigė 
USSR. Šiandien istorinė Rusija 
yra tik viena iš 15 respublikų, 
sudarančių Sov S-gą. Ji yra va
dinama Rusijos Sovietine Fede-

dėjo Gjirs Kalnins vedamasis

tų pirmąją okupaciją įvykdytus 
suėmimus, kankinimus, nužu
dymus ir trėmimus į Sibirą, bet 
ir per antrąją okupaciją. Kas 
dėl kokių nors priežasčių neturi 
drąsos- pasirašyti, po raštu gali 
X padėti.

Pagal D; Tridienę, aš supran
tu, kad laisvame pasaulyje yra 
žinių apie nužudytus ylakiškius 
partizanus ir kas juos žudė.

(Bus daugiau)
Juozas šarapnickas

. St. Catharines ,Ont., Canada

t LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir mokai 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Viner 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanka 
Z. Piaukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K- Matusevičiau* ir 1 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis t 
M- K. Čiurlionio. M. Lileikio, V. Kašubos, A. Rūkitelės ir JL Virs- 
kūrybos poveikiais. 365 puri, knyga kainuoja tik

f DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos tr 
Lnių šokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalm, 
Šventes bej^ jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir hedainuoj&n 
Lems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim!! 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja |2.

SIUNTINIAI Į LIETUVA I
MAISTAS Iž EUROPOS SANDĖLIŲ ' į

Ž608 West 69tb St., Chicago, IU. 60629 * TeL J25-2787 
I

Dldelii pasirinkimas gero* rūšies įvairių prekių.

1 MARIJA NOREIKIEM |

® VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apratj 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa; 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Hte 
r ".tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 3X5 puslapių knyft 
parduodama tik už . r- i

> LIET U V1ŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaSauak. 
['lomiai parašyt* studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės h 
1 j»bguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys ffluatruota* nuotraukomis, pabaigoje duodami 
vttovardžių pavadlnima\tr jų vertiniai f vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 puri, knygoje yra Rytprūsių lemtiapia. Kaina M.
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> M CAŪM19 LlMk, raiytojoc Petronėlės Orlntaftės atA
mtnAnal ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir plr 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu* 
bet kainuoja tik |3. ‘

> JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras- 
Lo Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik M 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po®> 
riją. Dabar būtų jj galim* pavadinti kovotoju už žmogaus telsea 
Knyga yra didelio fMmato, 265 puslapių, kainuoja

■5 IATTKINĖS NOVELĖS, H. Ėoečenko kūryba, J. ValaJčU 
Vertina**. pri, knygoje yn 3W sąmojingų norelių. Kaina I

Knygoi Nanj!err<g, JTW So. ~Chicly
A* 364^. Ųfaaktll
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S-gcče, prisidengdami komunis
tų partijos vardu. Jie valdo dau
giatautę imperiją, susidedančią 
iš daugiau kaip 150 skirtingų 
kultūrų tautų, kiekvienai jų tu
rint savo kalbą, tradicijas ir is
toriją. Nėra “Rusų olimpinės 
komandos”, “Rusų armijos” ar 
"Rusų darbo pajėgų”, kadangi 
Sov. S-goje šios grupės tikrumo
je susideda iš ukrainiečių, latvių, 
estų, lietuvių, gruzinų; armėnų, 
kazachų ir t. t., lygiai kaip ir iš 
pačių rusų. Pagal sovietinį gy 
ventojų surašymą. 1970 metais, 
etniniai rusai sudarė - tik 54.3% A ' I • ‘ ♦
Sovietų S-gos gyventojų 2000 
metais jie nebesudaryš nė 50%.

Gal labiausiai žalingas Sovie
tų gyventojų vadinimas rusais 
glūdi tame, jog tai padeda Krem
liaus toli numatantiemš kultūri
nės rusifikacijos tikšlams. žo
džiai ir darbais, rusų.dominuo- 
rama komunistinė Sov. S-gos, 
valdžia siekia panaikinti visūš

Žmonės pelėdos atžvilgiu bū
na dažnai nedėkingi. Pirmiau
sia, tas paukštis Taikomas Visoc
kiu blogybių ir'nelaimių nešėju, 
ne vien dėl to, kad jos balsas 
nakties-'metu keistokai nuskam
ba. Kąi kur net būyo įprasta 
manyti, jog užmušus pelėdą ir 
pririšus jos sparnus prie triobos 
stogo, bus išvengta gaisro arba 
perkūno trenkimo. . .»

Iš tikrųjų gi, pelėda': yra nau
dingas ūkininkams paukštis. Ji 
naikina peles, vabzdžius, kirvu
kus, kurmius ir panašius gy
vius. Per visą dieną kudlė pelė
da tupi miegodama medžių ša
kose, klojimuose, daržinėse, 
griuvėsiuose. . . . -.

Ji pabunda atėjus pavakariui 
ir be mažiasio Šlamėjimo ima 
skraidyti po miegančią apylin-

Aukštas čekų pareigūnas tam
pa areštuotas už 
nuo partinės linijos”, 
teisme, jis pradeda 
kritikuoti pats save, t i

— Aš esu užsitaru.a\ 
sios bausmės?

Paskiau, kreipei; n.- 
ją, sako:

— Amerika yra tikras praga
ras žemėje, ar ne tiesa?

— Be jokios abejonės. '
— Todėl pasiųskite mane te

nai... ;

Vaikas: — Mamyte 
niau, kad angelai gyven: 
je ir skraido. O vakar tėvelis 
angelu pavadino mūsų tarnaitę.

Motina: — Tu pamatysi, vai
keli, kaip įi tuojau išskris iš 
mūsų namų.

ina-

tautinius ir kultūrinius -skirtu-j 
mus ir sukurti suvienodintą ru ; 
sišką Sovietų pilietį. ' • ’

Pavyzdžiui, Baltijos kraštai,; 
kaip tai: Estija, Latvija ir Lietu. | 
va buvo nepriklaiisomos vaslty-. 
bės, iki Stalinas jas užgrobė ir 
per jėgą įjungė į Sov. S-gą 1940 
metais. Vėliau ‘sekusios masi
nės baltų deportacijos, suristos 
su nuolatiniu darbininkų ant
plūdžiu iš kitų sovietinių res
publikų, pavojingai sumažinę 
vietinių gyventojų proporciją ir 
juos padarė antraeiliais pilie
čiais savuose kraštuose.

eiRKITG JAV TAUPYMO BONUS

UTT iJOtCCV I
AM
*« M«S 3* S A3<? »A 
WSKt KSJJEw BV MSTC£ 
vssixx32. KWFUl 
■«MASL2S M. MAYK^ 
^■sts&r g?T>s osc^t 

z~jz, &2*& sarfess 
7$ M TSPtOXAM.V AU^T 
’M S**J3k&* MOW THAT 
BCMOOk M ®t

’ Inž. LIUDAS MIKŠYS,
1 50 metų studijavęs, kaip

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalte 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 liečiąnčias ištraukas, paruošė tikslius vertimur 

Lr patarė mums toliau studijuoti.
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lą apyskaitoje patiektų išlai

dų duomenų matome, kak tiek 
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tiek ii* patięs reikalams
išlaidos, yra Labai kuk^s. Kodėl

b ųljktą darbą, negaąna. Vį»ą 
darbą ir sugaištą laiką au- 
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ves vąlstybei atstatyti.
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Antradienį visi privalome balsuoti
Ateinantį antradienį, balandžio 12 d., visi Amerikos 

lietuviai, įrašyti į balsavimo sąrašus, privalo balsuoti. 
Jie privalo nueiti į artimiausią balsavimo vietą ir pasa
kyti savo nuomonę apie pačius svarbiausius šio miesto,, 
šios valstijos kandidatus ir reikalus.

Niekad Chicagos ir Illinois valstijos gyvenime rin
kimai nebuvo tokie svarbūs, kokie jie bus ateinantį antra
dienį, .Kam gubernatoriaus Thompsono išrinkimas pri
klausė nųp kelių, taip antradienį Chicagos tniesto mero 
išrinkimas gali priklausyti riou'lietuvio, kuris patingės 
ir nepasinaudosĮ&mėrikiečių jam suteikta balsavimo tei
se. Jeigu jis ta teise nepasinaudotų, tai dėl vieno, jo balso 
galėtų būti išrinktas. Hįaroldąg. o jeigu jis.
eitų balsuotų tąi būtų išrinktas Bernardas. Eptonas, 
Nėjęs antradienį kąlgųęti visą savo gyvenimą jausis kal
tas, užtraukęs ne tiktai sau, bet ir visai Qhicagai di
džiausią nęląimę.

Kaip Washingtonas tvarkytų Chicagos reikalus, pra
eitą pjrmądienį per neapsižiūrėjimą pąrodė Ohięagos Sun- 
Tįmęs. Visa Chięąg’os. spaudą, kaip papirktą patarė bąl- 
suotojąjn^ balsuoti už Hąrolcį Vfcčhi ngtoną, k.ąip geriau- 
sią miesto admįnis.trątprių, bet Sun-Times. įdėjo nuotrau
ką Washingtono prieš Kelis metus, turėtų keturių aukštų 
didelių nąmų: apačioj visi langąį išdaužyti ir lentomis 
apkalti, o antras, trečias ir kctyiriąs aukštus visai be 
langų.. Narnąs priklaupę. iįąrold ^ashingtoąui, jo broliui 
ir- abiejų tįętąt tvys. pirmiąusįa nutarė nemokėti 
mokosųįų už; namus,, uždėtu kiekvienam čįkągiečiui. Kai 
netaisė- stogo* tąį prąč^a^g^i i^ viršutinio aukš
to, o kai tas. liko be langų ii’ ęLųrų,. tai bėgo ir iš trečio 
aukšto, įtųkiu būdų. ^ashi^onas nugyveno
vįsąj gęrų^. $a£ teberiogsančius.
4826 S.* Sk W •

Tokia bus visa Chicaga^ nes pats. Washingtonas pa
sakė, kad pirmiausia jis apdės didesniais mokesčiais visus 
namus ir čikagiečius. Kas neturi pinigų, tai tas nieko 
negalės mokėti, bet kas dar pajėgs šiek tiek išspausti,

tai tą apdraus tokiais mokesčiais, jis tŲurės palikti 
savo namus ir bėgti, kur akys nešą, bū^ tohaį. mr 
tokių administratorių, kaip buvo ir yra Chięagai pri
mesti norimas Washingtonas.

Prokuroras Richard M. prąląhųę.į|^ pirki
nius rinkimus, pądąrę dięlęlę klaidu pątąy<faįi^. vislęm* 
savo šalininkams pasisakyti už Haj/oklą Washingtona 
Niekas jo nevertė tokio pareiškimo skelbti, bet jis tai pa 
darė. Jis greitai susiprato ir užčiaupė lūpas. Jis tylėję 
ir tyli iki šios dienos.

Turėtų tylėti ir Michael Koganas,. kurį Daley siūl^. 
Į5-to wardo aldermąno pareigoms. Jeigu ne prokuroras 
Daley, tai mažai kas bųtų balsavęs už Koganą, nes nie
kas jo nepažino ir už jį būtų nebalsavę. Dalis Marquette 
Parko gyventojų balsavo už Koganą, nes. Daley jiems 
bųvc tąip patarus. Dabar Daley tyli, bet Koganas nori 
būti išrinktas ir 15-to wardo gyventojams per akis me
luoja. Jis. prašę gyventojų balsų, bet nepasako, kad jis 
yrą Harold Washingtono šalininkas.. Jis nori gauti tuos 

; paęius balsus, kuriuos gavo pirminiuose rinkimuose, o kai 
juos gaus, tai pasisakys už Washingtona.

Jis. dar toliau nueina. Rytinėje Western Avę. pusėje 
' esąntiems balsuotojams savo lapelį jis, įdęda į Washings 
tono pąrųpštą ątsišąukįmą, o šiaurinėje pusėje esantiems 
bąlsubtdjąms. jis savo lapelį įdeda į Eptono atsišaukimą 
Jis bando sudaryti įspūdį, kad jis stoja už respublikoną 
B. Eptoną. Tai yra pats didžiausias Kogano sukčiavimas. 
Jis. apgaudinėja Marquette Panko gyventojus. ,. ’ ‘

Be to, jis siuntinėja Marquette Parko gyventojams 
laišką^ parašytą angliškai ir lietuviškai. Tąmę-ląi|ker .jis 
nepą^isako su kuo jis, jeigu būtų išrinktas, bendradar
biaus. Jis dirba ir dirbs su demokratu Washingtonu, bet. 
jis šiame laiške neprasitaria nė vienu žodžiu. Koganas 
lietuviškai nemoka nė vieno žodžio, bet M.arquette Parko 
gyventojams jis parašė laįšk'ą anglišką: ir ‘lietuviškai^.

Koganai savo laiške “lietuviškai”-taip rašo: “Balan
džio. Į2-ta yra paskirta balsavimo diegą už. aldermano 
15-tame warde”. “... ir kitas kandidatas kurame bus 
yrašytas, kandidatuoja dėl aldermano pozicijoj”. “... Męs 
dabar balsuosime už Hogan, kad apylinkė būtų daug ge
resnių protekciją ateity”.

Hoga.no laiškas rašė lietuvis, kuris lietuviškai pra
moko Brighton Parke. Jis paliktas tokią kalba, kokią 
Draugo redaktoriai paliko Eptono šalininkų kalbą, ne
taisytą, pasityčiojimui, nors jų pareigą buvo tą kalbą 
taisyti.

Lietuviai suktą Koganą turi pažinti. Jie taip pat pa- 
_ žįsta ir ąldermaną Frank Brady. Jie įžeidė Brady, pirmi
niuose rinkimuose balsuodami už Koganą, bet dabar turi 
atidaryti padarytą klaidą ir balsuoti už Frank Brady.

■ Nekreipkime dėmesio į orą. Jis gali būti šiltas ar 
saitas, snigti ar lyti, kiekvienas lietuvis antradienį pri
valo balsuoti už Frank Brady, rėmusi lietuvių reikalus 
ir pasiryžusį ginti jų teises.

Aidemlanas. Frank Brady kalba Margu-tie Parko lietu- 
-viauis apię reikalą vieningai bendrą dalbą dirbti.

lankęs visus pasaulio kontinen- 
.us ir valstybes, kur tik gyveyą 
.ietuviai ir visas tų ilgų ir bran
gių keLonių išlaidas jis apmoka 

.pilis iš savp kišenės, liknatisiąi 
tai sudarytų kelias dešimtis 
tūkstančių dolerių. O kiek per 

■ Įų ilgų kelionių laiką, jis ((dr.
K. B.) kaip gydytojas nuętoja 
pajamų? Niekas to neapslpy; 
čiups. Buvęs VLIKo. pirm. dr. 
Ki Valiūnas, savo, kelionęs, taip 
pat pats apsimokėdavo.

Iš to, kas anksčiau pasakyta 
; Tautos Fondo, apyskaitoje, ir pa
gal Tautos Fondo nuostatus ma
tome, kad T. F., yrą padalytas į 
dvi dėlis arba dvi, sąskaitas. Pir
moj i.y ra einamo ji sąskaita VLį- 

,Kd. įr’Joties T. Fondo bėgamię- 
ąjems Reikalams finansuoti. Ant
rąjį;, .dalis, vadinama Liętuvęs 

’Laisvės Ižcįū, kur pagal aukolggąj 
’.-pageidą vimąj;- jų > paaukoti į pini- 
. gai yra įšaldomi ir nėra liečiami, 
rįęi VLIKo -veiklai, nei patieą T. 
Fondo '. ęinąmiesięms re.kalams 

’ fipąnąųoti.- Jie bus neliečiami 
:-ki to laiko, kol Lietuva vėl ne
atgaus sau laisvės ir nepriklau
somybės. Kada bus atstatytą ne
priklausomos. Lietuvos valstybė, 
tie įšaldytieji pinigai bus per
vesti į nepriklausomos Lietuvos 
Valstybės iždą. VLIKas savo, 
veiklai tegali naudoti to nejudo
me, įšaldyto Laisvės iždo tik pą- 

•lūkarias (interest).
Visos pinigų sumos, paaukotos 

Tautos Fondui, kaip nepelno sie
kiančiai organizacijai, federali
nės valdžios yra atleistos ir nu
rašomos nuo pajamų mokesčių.

Toliau inž. J. Jurkūnas trum
pai nušvietė Lietuvos, Latvijos 
ir Estkos didelį, laimėjimą Eu
ropos Tautų Parlamente, kur bu
vo priimta rezoliucija pasmer
kusi rusus komunistus — So
vietų S-gą už neteisėtą Pabal
tijo valstybių užgrobimą ir įjun
gimą į vienintelę visame pasau
lyje dar likusią koloniaįinę im
periją ir, kad’ Pabaltijo valsty
bės turi pilną laisvo apsispren-

^imo tęipę- VLIKo pirm. dr. K. 
Eįoh-1-s uęl los lezoLųcijos pri- 
ęniimo y.ą pasėjęs, Gaųg pastan
gų ir rūpesčio lankydamas Eu- 
-cpos valstybes, susitikdamas su 
tanią valstybėm^ vądpy(ąųją|iuįįs 
asmenimis ir Europos Tąųįų 
Parlamento, vadovais kaip vice-' 
pirm. p. Klepsch ir kitais. Ęą- 
bąitįj o yąlstybės randasi Eųropo. 
ję ir yęa. Europos dalią. Dęl ta 
Ę. T. Parlamentas pirmasis ir 
pradėjo, išjudinti pamirštą Pa
baltijo, tautų Laisvės reikalą, nuo 
čia pradedant griauti Sovietinę, 
komunistinę, koloniaįinę impe
riją-

. ’ Klek plačiau’ tuo reikalu inž. 
J> J. paprašė pasisakyti dr. kųn. 
Jį. Prųųskį kūpš. tąmę. E. J. Par
lamento. posėdyje, kai buvo! 
svarstOrnąs Pabaltijq valstybių

p ĄLįkg .tr ^4^9 atstovas. Ten. 
taip, pat dalyvavo, dr. K.' Bobęįis^ 
inž; Venskųs ir dar kelį lietuviai,;

■ Įatyiąj- ir vienas estas, ,tik nieka^ 
nedalyvavo iš Lietuvių. Beiid.-; 
ruomenės, nprs buvo kviesti, 
kaip spauda rašė. Žinoma, ta E. 
TZ P. priimta rezoliucija, bent 
tuo tarpu, praktiškos reikšmę 
.neturį nes - tai yra tik bandyt 
irias laužti pirmuosius ledus, bęt 
Pabaltijo ’ tautų pavergtiems

■ žmojiėms tas turi labai didelės 
reikšmės, nes jie pamatė, kad

■Ję- nėra pamiršti ų tas beabęjo 
sustiprins jų ryžtą taikioje ko
voje prieš okupantą ir tautos 
rusinimą. ■ Dr. kun. J. Prunskio 
pasisakymų nekartosiu, jie jau 
buvo atspausdinti “Naujienose” 
ir “Drauge”.

Visa šiandieninė Vakarų Eu
ropa ir Europos Tautų Parla
mentas tvarkosi • demokratiniais, 
parti n uis pagrindais. Reikia ne
pamiršti vieno labai svarbaus ir 
reikšmingo dalyko, tai VLIKo 
partinės struktūros. Kaip žino
me. VLIKas yra sudarytas ir 
veikia partiniais pagrindais.

.Ypač, pasirodė labai naudingos 
ir svarbios tos dvi VLIKo su
dėtyje internacionalinės parti

jos, tai krikščionys demokratai 
ir socialdemokratai, kurios E. 
T. P. ir bendrai Europos vals
tybių tiek vidaus, tiek ir užsie
nių politikų e {yra pirmaujan
čio., partijos. Ir tik dėka tų dvie
jų poiihuių partijų tebuvo pri
imta ta rezoliucija.

Pbakoka parodė, kad VLIKo 
partinė: struktūra, mums lietu
viams ir bendrai pabaltiečiams, 

■ yia labai švaibi, kreipiantis lais
vinimo reikalais j Europos de
mokratines valstybes, už tat, ši
lą VLIKo partinę struktūrą, vi- 

’ sius įmanomais būdais turime 
įremti ir ją išlaikyti. Tuomi pa
rodome, kad išlaisvintai Lietu
vai siekiame demokratinės val- 
dymosi formos.

Kitas laisvinimo veiksnys AL- 
Ta, taip pat yra sudaryta parti
niais pagrindais ir jos veikimo 

i ribos yra JAV. Užtat, į dikta
tūrą pasinpšusi Liet. Bendruo
mene, tuos du laisvinimo veiks
nius negailestingai puola, žemi
na ij? šmeižia norėdami juos abu 
sunaikiiiti ir pati jų abiejų vie- 

. tas užimti ir tuo patarnauti Lie
tuvos okųpąnūiį,, nes su dviem 

i. ar trimis LB yadpvąis j iems bus 
daug lengviau susitarti ir leng
vinų ten pasodinti sau palankius 

' žmones, gaį net savo agentus, 
_ kaip buvo, padaryta okup. Lietu- 
! voję su Bendru Demokratinių 
Pasipriešinimo Sąjūdžiu, kur Į 
pačią vadovybės viršūnę buvo 
Įsodinę savo KGB agentą dr. 
Juozą Markuli slapyvardžiu 
Ereliu. ' \ ''

Mūsų visu lietuviu veiksmin- *• £ t
giausia parama VLIKui yra pi
niginės .aukos Į jo iždą Tautos 

- Fondą. Tautos, Fondo vajus, be 
; pęrti^jj^pĮ, visus, ištisus
.^^tlįs.';-^^iT..:E. vajus būtų 
' sėjamirigas,''^.pertraukos ir nuo- 
jatfoš' yis 'ręilęiaĮ priminti mūsų 
mįplięmą tautiečiams straips- 
ųiąis ir straipsneliais lietuviško
je spaudoje, pęr lietuviškas radi
jo. yąjpndėlps ir įvairiose suei
gose ir susirinkimuose. Vienas, 
gal būt, didžiausiąs pasaulio me- 
lągis, bet kartų ir žymiausias na- 
.cistinės Vokietijos propagandis
tas, propagandos ministras dr. 
P. J. Goębįjęls, kartą yra pasa
kęs teisybę, kad propaganda nuo- 
l.ątps žmopėms turi kristi kaip 
plytos ant galvos, kadangi už
uomarša yra didelė.

Kas. aukoją Tautos Fondui -5100 
ir daugiau, tas tampa pilnateisiu 
T. F. nariu. Nežiūrint aukos dy
džio, kiekvienas aukotojas gau
na Eltos Biuletenį, kur rašoma 
apie VLIKo veiklą ir Įvykius su- 
sijusius su Lietuvos laisvinimu. 
Biuletenyje yra skelbiamos ir 
visos aukotojų pavardės.

Yra labai liūdnas ir apgailėti
nas faktas, kad Lietuvos oku
pantas ne visai tiksliai surašy
tais testamentais palikimui pa

dūkelis į penktą puslapy

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRY?IŲQCĮĄI

Kunigąi^štięną Račiau vią dar tebęgitarė su 
Vaitiekumi ir Stanislovų, ir kitais mokytais ka
nauninkais. rąžytųjų Istatyipu ir papročių žino
vais. Ji tąi darė akinama lęaltelipnp ž'pdžių, kuids. 
buvo pasakęs, kad, suradus “įstatymą ar paprotį”, 
nedelstų Zbyškos paleisti. Jie tarėsi ilgai ir rim
tai, ar negalima būtų ko nors surasti. Nors kuni
gas Stanislovas ruošė Zbyšką mirčiai ir suteikė 
jam paskutiniuosius sakramentus, tačiau tuojau 
pat iš požemio dar kartą grįžo j pasitarimą, kurią 
užtruko iki aušros.

Tuo tarpu atėjo bausmės vykdymo diena. Iš 
pat ryto minios žmogių trąųkė į turgavietę, nes 
bajoro galva žmogių (ąrpę kėlė dĮjklęsnio sysjdę- 
mėjimo, kąįp kąd pąprągto žrgpgaųs, o, be to, ir 
giedra buvo stačiai stebuklinga. Moterų tarpę pa
sklido žigia apie jaunuolišką pasmerktojo amžių 
ir grožį, todėl visas kelias nuo pilies pražydo tary
tum gėlėmis nuo susirinkusių miesto merginų.

ranguose prie turgavietės ir išsikišusiuose 
balkonu- se taip pat galima buvo matyti moterų 
gobtuvai arba vienplaukes gaivos, papuoštos rožių 
pi .dlj’; vainikėliais. Nors tai tięsiogiai jų ir 
nelietė, bei uorė ami pasirodyti, prie pat baus
mės vykdymo vietos, tuoj pat už riterių, norėda- 

pareikšti ją ’guoliui savo užuojautą, buvo susi

spietę pyię pat aikštelės ir visi miesto patarėjai, 
jųjų ąpąudėsi margaspalvė smulkesniųjų pirk

lių ir ąjĄ^tininkų minia, pasipuošusi savųjų cechų 
spalvomis^ Į užpakalį nustumti studentai ir vai
kai, kaip išerzintų musių būriaį spietėsi aplink, 
yeržęląmiesi ten, kur tik pasirodydavo nors tru
putį laisvesnės vietos.

Vjyšuga šitos susikimšusios minios gaivu kilo
aukštyn pastovas, padengtas nauja gelumbe, ant kad 
kurio viršaus stovėjo trys žmonės: budelis, barz
dotas ir žiaurus vokietis, dėvįs raudoną apsiąųatą 
ir tokios pat spalvos galvos gobtuvą, su sunitu, 
dviašmeniu kardu rankoje ir du jo padėjėjai, pli
komis rankomis ir susijuosę virvėmis. Prie jų kojų 
buvo matyti kaladė ir gelumbe apdengtas karstas. 
Mergelės Marijos bažnyčios bojęštę gaudė ingta- 
linįų balsu, varpai, gąsdindami kuosų ir balandžių 
^ūrįus. Žttnpnęs žvelgė tai į nuą pilies ateinančią 
gatvę, tąi į pąsĮovą ir stovintį ant jo budelį su 
cįegąp.cių nuo saulės spindulių kardu, tai pagaliau 
į riterių^ į kuinuos miestiečiai visada su pagarba 
ir su pavydu žiūrėdavo. 0 šiuo metu ir buvo | ką 

Įžiūrėti: visi garsiausieji riteriai kvadratu buvo 
apsupę pastovą. Buvo stebimi platūs Zavišos Juo
dojo pečiai ir jo figūra, su pečius dengiančiais 
juodais plaukais. Taip pat ketvirtuotas Zindramo 
iš Maškovicų liemuo tvirtomis kojomis, ir milži-
niškas, stačiai nežmoniškas Paskos iš Vyskupėlių 
ūgis, ir žiaurus Bartašiaus iš Nodzinkos veidas, 
ir Dobkos iš Olesnicų. kuris Toninės turnyre nu-

galėjo dvylika vokiečių riterių, išvaizda, ir Žygi
mantas iš Bobovos, pagarsėjęs Vengrų Košycuose, 
ir Kronas iš Ožkagalvių, ir baisusis imtininkas 
Lisa iš Targoviskos, ir Staška iŠ Charbimovicų, 
kuris net bėgantį arklį pąvydavo. Visų dėmesį 
į save kreipė taip pat ir išbalusiu veidu Macka 
iš Bogdanieco, kurį prilaikė Florijonas, iš Koryt- 
nicų ir Martynas iš Vrocimovicų. Buyo manoma, 

jis esąs pasmerktojo tėvas.

Tąęiau didžiausią vUų dėmesį traukė Povala
ią ’X’acevQ, kuris, stovėdamas pirmose eilėse. savo 
tvirtomis rankomis laikė baltais rūbais .dėvinčią 
ir žalių rūtų vainikėliu šviesiuose pląukųąaę. Da
nutę. Žmopęs nesuprato, ką tąi galėtą reikšti ii' 
kodėl ta baltai derinti mergaitė turi žiūrėti į pa
smerktųjų egzekuciją. Ykąj gąNojp, įąd tai jo 
sesuo, o kiti — kad ji yra jaunojo riterio širdies 

j dama, bet ir pastarieji nemokėjo išsįaįškinti nei 
Į jos apdaro, nei kodėl ji čia stovinti. Tačiau šiuo 
metu jos į pražydusią obelį pangši išvaizda, nors 
ir ašaromis nuplautu veidu, rišu širdyse žadino 
užuojautą ir palankumą. Susikimšusioje minioje 

tbuvo pradėta murmęti prieš kašteliono užkietėji- 
'mą ir įstatymo griežtumą. Tas murmėjįmas pą- 
laipsniui augo į ris griežtėjantį ūžesį, kuris šen 

{ir ten išritėdavo į halsus, reikalaujančius nu
versti pastovą kad bausmės vykdymas būtų 
atidėtas.

ėjo žinia, kad, esant čia pat karaliui, karalius 
pasigailėtų jaunuolio, nes buvo tvirtinama, kad 
karalius ypač vengė nuodėmės.

Tačiau viskas nutilo, kai tolimi šauksmai pra
nešė artėjančius karaliaus lankininkus ir alebar- 
dininkus, kurių tarpe ėjo ir pats pasmerktasis. 
Ir iš tikrųjų netrukus eisena pasirodė turgavie
tėje. Eisenos priekyje žingsniavo laidotuvininkų 
broliją, ilgais, žemę siekiančiais juodais rūbais ir 
dideliais, ties akimis išpjautomis skylėmis gobtu
vais. Žmonės bijojo šitų vaiduokliškų figūrų ir 
tutilo vos tik juos išvydę. Paskui juos žygiavo 
būrys lietuvių ląnkrninkų, apsisiautusių elnio kai- 
lįąis, Tąi buvo kąyąjįąųą sąrg^’bęs dalinys., kurio 
užmato1 ruatyū dalinio ąlęba.rdos, 
Kurių viduryje, tarp teismo raštiniųko. turėjusio 
perskaityti sprendimą, ir laikančio Kristaus kan
čią kųųigą Stanislovo, keliavo ^š^ą. ,

Visą ąkys. dabar nukrypo į jį, ir iš yisų bal
konų ir langų palinko mergįny lįęnięnys. Zbyška 
žingsniavo išeiginiais rūbais pasipuošęs: balta, 
karpytais kraštais liemene sų ąukriniais išsiuvi- 
nėjinjąį^ auksine ĮąpMą »' minios

[ akintą ąUtdŠ hokių kunigaikščiu arha
I kilmingo kilimo jaunikaičiu.

(Bps daugiąu}

Ūžesys gyvėjo ir įsisiūbavo. Iš lūpų į lūpas Naujienas. Chicig"). l!l — Thursday, April 7.

Hoga.no


VAKARŲ VĖJAI
H2 Haodermos poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresui
Naujiem 1730 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

•MM

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

Community klinikų* 
Medicinos diroktorius

193$ S. Manheim Rd^ Westchester, UI.

VALANDOS: 3—S darbo diennmit 
ir kas antrą šeštadienį 8—3 vai 

TaL: 562-2727 arba 562-272S

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

i

f

TRU 233-4553 
S^vke 355-4504, Pas* OMM 

DR. A B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

8’iClALYM: AKIŲ LIGOS 

TO7 Wert 103rd Strart 

Valandoj pagal jusiUriaą.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
UII w. 71rt SL TeL 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akinina 

ir ‘contact lenaea”,

*r. LEONAS SEIBUTLS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA ' 
U54 WEST Mrd STREET 

/alandoa; antrai 1—4 popxm. 
ketvirtai 5—7 vaL rak. 
Ofiao telefonas: 774-2858, 

%M>Eęaei|ee toMLt 448-5545

n OKI D A
DR. C. K. BOBELIS 

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 33719 

Tek (813) 321-4209

?ERKRAU$TYMA1

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraevte 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Chaw 

ir VISA kartele*.
R. SER5NAS. TeL 925-8043

MOVING 
Apdraustų ptrkraustymat 

ii ivairly atrtvmp. 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 374-1882 axte 37M9M 

k ________________________

SOPHIE BARČUS
kaduo ibimos valandoj
B v- j j -■eMadimiaia Ir

nuo 830 iki 9-JQ vaL ryto.
Stotioo WOPA - H95 AM 

tramliuoįomoa ii mūšy rtudŲec 
Marquotto Parka.

Vedi|. _ Aldona Daufc®, 
Talaf^ 778-1543

^159 So. MAPLEWOOD AVI 
J CHICAGO, IL 4092*

‘Lietuvos Aidai"
BRAZDUONYTi 

f>ro«ramat vodšįa
KsadMta noa pmaadiofoa Uo pwu 

tadienio 830 vai. vakaro- 
VUot Uidos ii WCTV 

h«n«a l*5O AM
St Petersburg, Fla., 12..-30 vai.

WT1S stoti**. 1110 AM banfft

264S W. 71»t Strerf

*
Brighton Parko Lietuviu Motelį 

klubo nariŲ susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, balandžio 7 d., 1 vaL popiet, 
Aneies Kojak salėje, 4500 So. Tal- 
man Avė. Narės kviečiamos atsilan
kyti, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti. Po su si rinkimo bus vaišės. .

A, Kalys

AR ROBERTO CALVI
BUVO NUŽUDYTAS?

Kada buvo surastas didžiau
sio Italijos “Ambrosiano” ban-

korusio” po Londono Black— 
fiars Bridge, lavonas, gydytojų 
buvo nustatyta, kad šis garsusis

t korė.
Londone pradėjus labai gar

siai kalbėti, kad R. Calvi, vadi
namas “God’s banker”,' 
smaugtas,-o vėliau jo kūnas pa-, 
kabintas po tiltu, jo šeima krei-

I pėsi į Anglijos aukščiausiąjį 
teismą, prašydama visą tą įvykį 
iš naujo patikrinti. . .' - ''

Aukščiausiasis teismas, <]jątįk- 
rinęs visus pirmuosius-gydytojų 
padarytus sprendimus, priėjo iš
vados, kad yra daug neaiškumų. 
Tuo remiantis, buvo Įsakyta R.

1 Calvi karstą atidaryti ir iš nau- 
į jo patikrinti, ar tikrai buvo savi
žudybė ar nužudymas.

Bankininko žmona Clara pa
reiškė, kad pirmame jos vyro 
kūno apžiūrėjime ji nesistengė 
įsimaišyti, nes bijojo, kad neži
nomu piktadarių ji pati nebūtų 

1 nužudyta, šiandien ji yra pasi
ryžusi pateikti teismui ligi šiol 
dar nežinomų paslapčių, iš ku
rių paaiškės, kad jos vyras 
buvo nužudytas.

ANTANAS MARMA

Ivinskiene nepajėgė pavaisinti artimųjų
Lietuviška patarlė sako: Nors 

siela stropi ir nori eiti i Dangų, 
bet nuodėmės neleidžia. Panašiai 
atsitiko ir p. Aurelijai Ivinskie
nei, a. a. prof. dr. Z. Ivinskio 
ir kitų motiną. Josios < mintys 
kaip arai padangėmis skrajoja, 
bet kūnas silpnas ir tų minčių

buvo pa-| įgyygįjjįjjij nepajėgia. Panašiai
visiems atsitinka, sulaukus bran
daus amžiaus. Ivinskienė 1983 
m. sausio 12 d. savo gimtadie
nio 95 metų proga, buvo pasvei-. 
kinta- pręž. Ronald Reagano.

F IG H T HE A P T D i $

Jkaip nors atsidėkoti, Ivinskienė 
surengdavo Velykų vaišes. Tą 
savo tradiciją norėjo pravesti ir 
šįmet. Aišku, tai galėjo atlikti 
paprasčiau, jei būtų pirkusi py
ragus iš kepyklos. Bet ji, kaip 
gera šeimininkė, norėjo svečius 
pavaišinti jos pačios keptais py
ragais. Deja, organizmas jau bu
vo per silpnas tiems norams įgy
vendinti.

Šiaip taip per jėgą, darbas ėjo 
prie galo, jau ir pyragai iškepti. 
Aišku, reikėjo ir' tuos naudotus 
intdus suplauti. Bet tam dar 
buvo pakankamai laiko — net 4 
dienos. Tad numatytas darbas 
būtų buvęs pilnai atliktas ir mar- 

| gučiai numarginti. Tik visa bė
da, kad visas tas numatytas dar
bas, perviršijo kūno jėgas. Trū
ko pertemptos jėgų stygos, pa
lūžo sparnai ir “galingasis” aras, 
buvo priverstas nusileisti į “liz-

NATIONAL OSTEOPATH/C MEDICINE WEEK 
TO BE OBSERVED JUNi f-Z 1980 BECAUSE. • •

JU DOCTORS OF OSTEOPATHS 
Mk D.O.'£ ARE the fastest 

GROWING HEALTH CARETri PROFESSION. A KELLOGG A FOUNDATION STUDY V PROJECTS A 71% GROWTH <J* FOR THE OSTEOPATHIC 
profession during UT THE _________ _______ i

V<1AN1PULAT1VE 
THERAPY PROVIDES 
PATIENTS WITH 
AN ADDED DIMEN
SION OF TREAT
MENT. '

$.®.'S PRACTICE 
HOLISTIC MEDICINE, 
TREATING THE 
WHOLE PATIENT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE OR INJURY

Ckiauro, Dltnoa 60629 
T«Jet 778-5374

90 PERCENT OF 
ALL D.O'S ENGAGE 
IN PRIMARY CARE ; 
MEDICAL PRACTICES 
WITH OVER 50 PER
CENT LOCATED IK 
SMALL TOWNS 
AND RURAL AREAS.

relių ligoninę, U4 7 vjI- vaE. 
i ir buvo išvežta.

TAUTOS FONDAS IR VLIKAS

(Atkelta is C psl.)

veldėti ir palikimus visai be tes- 
! tamentų paveldėti, “suranda** 
I Lietuvoje fiktyvius, netikrus 
įpėdinius ir sunkiai uždirbtą lie
tuvio palikimą — namus ar ban
kuose santaupas, kas metai pa
sisavina tarp 7 iki 10 milijonų 
dolerių ir juos panaudoja Lie- 

• tuvos vergijai, tautos priespau- 
> dai ir lietuvių rusinimui stip

rinti. Jei nors dešimta dalis tų 
palikimų testamente būtų už- 

j rašyta Tautos Fondo Laisvės 
j Iždui, tai tas Iždas per vienus 

metus virstų milijoniniu fon
du ir atsistačius nepriklausomai 

: Lietuvais būtų didžiulė parama.
Rašant testamentą, jį turi su

rašyti patyręs advokatas. Savo 
testamente neužmirškime ir 
Tautos Fondo, ypač Laisvės Iž
do, jei ir ne visą, tai nors ir
dalelę savo turto palikime Tau
tos Fondui, nepriklausomai Lie- 

! tuvai ir Lietuvos laisvei ginti.
Testamente reikia pažymėti, 

kad turtas paliekamas T. F., jo 
i pavadinimas yra:

dą”. j .
Nors Aurelijos vidaus orga- angliškas 

nizmas gal dar ir veikė, bet ko- Lithuanian National Foundation, 
jomis jau siIpnai vaikščiojo, o' luc., 345 Highland Blvd., Brook. 
rankų pirštai (jau buvo silpni,’ iyn> New York 11207, U. S. A.

Siunčiant čekius ar Money Or
der juos reikia adresuoti taip pat 
Lithuanian National Foundation, 
Ine. ir pasiųsti adresu: P. O. 
Box 21073, Woodhaven, N. Y. 
11421, arba Chicago komiteto ka- 
sininkui: c/o Pr. Povilaitis, Li
thuanian National Foundation 
Chicago Committee, 9050 Troy 
Avė., Bverbreen. Park, Ill. 60642.

Didysis lietuvių tautos dainius 
poetas Maironis, tautai ir pasi
šventimo. darbams raginti taip 
mums dainavo: “Tat į darbą 
greičiau, tik mylėkim karščiau, 
tik vyrai pajudinkim žemę”. O 
mes lietuviai pajudinkim ir ati- 
darykim savo pinigines VLIKo 
darbams remti.

(Pabaiga)

bet ji mėgo pati pasigaminti sau.

kas, jai patarnaudavau, apmokė- 
. davau sąskaitas, iš pašto dėžutės 
kiekvieną dieną attnešdavau jai 
laiškus - ir laikraštį. Ji skaitė 
Draugą. Pagal'"savo amžių, ji 

: dar gerai matė, buvo gimusi 
11888 m. sausio 12. T ,

Kovo mėn. 25 d. pąpį-ašėj kad; 
nuimčiau plonas užuolaidas. Aš 

: tai padariau. Tad ji man sakyda
vo: Tu mano aniuole sargeJPrie 
jūsų esu taip pripratusi, kad vi
suomet drįstu kreiptis su savo 

. bėdomis ir prašyti pagalbos.
Ji yra minėjusi, kad visą lai

ką meldžiasi už savo geradarius, 
o jų turinti nemažai.

Trečiadienį, kovo 23 d., atne
šiau korespondenciją, bet p. A 
Ivinskienė durų neatidarė. Tad 
aš pagalvojau, gal kokia moteris 
ją išsivežė.

'Ketvirtadienio rytą, 11 vai., 
nuėjau pasiimti spaudos, žiūriu, 

Į kad tebėra vakarykščias Drau
gas. Pabarškinau gerokai į lan
gą. bet durys neatsidarė. Tad 
pranešiau vienam iš globėjų ir 
mudu nutarėm pakviest policiją. 
Policininkas pažiūrėjo Į miega
mąjį, kad guli ant grindų ir dar 
kruta. Tuomet policininkas išlau 
žė duris, pakvietė ambular.są, bet 
ji atsisakė^ važiuoti. Trečiadienį 
ji buvo atsigulusi į lovą ir va^ 
kare, kuomet norėjo išlipti iš 
lovos, tai ir susmuko. Jai buvo 
nutirpusios rankos ir kojos. Dr. 
P. Kisielius, patarė atvežti į Lo-

® Ne tėvo arklys, ne sūnus 
važiuoja.

MEET THE CHALLENGE!

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

Crab Salad Served In Melon Boats

With melons abundant now at loal markets, an exciting 
^nucheoci idea > Curried Cntb Melon Salad. Family or guests 
viH eMjoy the light, yet satisfying combination of delicioua 
Alaska King crab and juicy rweet honeydew melon.

Succulent Alaska King erab is sliced and tossed with crisp 
vegetables and a eurry-seasoned mayonnaise dressing. The 

b seryed on peeled and quartered melon Mboats” on 
individual lettuce-lined salad plates.

Ateka King crab meat is snowy white in color with bright 
ted atriatjoirt. Fully cooked, with tendons and cartilage 
removed, the meat is reac^y to be enjoyed in a favorite recipe 
after defroating. In-shell packs of whole Alaska King crab legs 
and split legs are also availiNcl

' Curried Crab Melon Salads
1 package (6 to 8 oz.) 

frozen Alaska Kiag 
; crab meat, thawed 

3/4 cup sliced celery
1 tablespoons chopped 

gre^n onion

1/3 cup mayonnaise
1/2 teaspoon curry powder
1/4 teaspoon sugar

1 teaspoon lemon jikice
1 honeydew melon 

Salad greens
Drain and slice crab Combine with celery and green onTon, 

Blend mayonnaise, curry powder, sugar and lemon juice; 
toss with crub mixture. Chill. Cut melon into quarters length-/ 
wise; remove seeds and rind. Place melon quarters on saladl 
plates lined with Spoon ejab salad onto melon. Maksai

""""""

GORDO N
Funeral Home and Cremation Sendee i B
Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St. |
FD.LE. Chicago, IL 60608 |
(312) 226-1344 24 Hour Service j

EUDEIKISl
I

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

I

T
i

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUT0M0BILIAN1S PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 
TeL: 652-5245

fRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C, LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 
TeL 974-4410

VAS AITIS-BŪTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

I Telefonas — 6 5 2-1003

■■Will .......... Ill .... "J" ______
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Cicero Juros Šaulių kuopa “Klaipeda”
1983-čiais metais ši kuop?. pra nas Bronius — vėliavnešy- 

butier® Sofija — moterų 
pagelbiiLnkė, Skopienė Nijolė
— mot. vad. pagelbininkė.

š am susirinkimui pirminin
kauti buvo pakviestas š. Juozas 
žemaitis ir sekretoriauti š. Apo- 
linara> Skopas.

šio susirinkimo metu į kuopos 
Garbė- narius buvo pakelti š. 
pik. Jenas Švedas ir š. dr. Petras 
Atkočiūnas. Du šauliai Stepas 
Paulauskas ir Apolinaras Skopas 
buvo apdovanoti Šaulių žvaigž
dės Medaliais, šiuos žymenis 
prisegti ir apdovanojimo pažy
mėjimams įteikti buvo pakviesti 
J švedas ir R. Latožienė.

Rev. Komisijoje buvo likę tik 
du nariai. Susirinkimui pasiū
lius buvo išrinktas ii trečias na
rys Antantas Zumaras. Rev. 
Kom. sudaro: Žemaitis Juozas
— pirmininkas, Repšienė Anta-

krašto atvadavimo 60 metų mi
nėjimu Sausio 16 d. “K!aipė;l;t” 
nr “Ckn. T. Daukanto” jūros sau-! 
l:ų kuopos bendromis jėgom;- 
surengė šį minėjimą. Minėjimas 
pradėtas pamaldomis jėzuitų 
šventovėje ir vėliau prie Lais
vės Kovų paminklo Jaunimo 
Centre. 1 vai. p. p. šaulių Na
muose įvyko akademinė šio mi
nėjimo dalis. Be aukščiau minė
tų kuopų šiame minėjime daly
vavo Kūrėjai-Savanoriai, LKV 

3-gos Chicago skyrius. Vyt. Didž. 
Rinktinė ir R. LB-nės su savo 
vėliavomis.

Vasario mėn. 12 d. “Klaipė-' 
dos” ir' Gen. T. Daukanto’’ kuo
pų šauliai pakėlė Lietuvos tauti
nę vėliavą prie Cicero miesto 
administracijos pastatų. Vėliavos 
pakėlimo iškilmes atliko Cicero 

•ALTo skyriaus vicepirm. S. Du- nina ir Zumaras Antanas — na- 
bauskas ir “Klaipėda” j. š. kuo
pos p-kas J. Mikulis. Kovo 13 d.' 
dalyvauta su vėliavomis Cicero' 
ALTo skyriaus ruoštame Vasa
rio 16 d. minėjime. Prie šių iš
kilmių prisidėto ir vietos karių 
veteranų postas su savo vėlia
vomis. I
« Kovo mėn. 20 d. įvyko meti-! 
ibis kuopos narių susirinkimas. 
.Kuojpos pirminjinkas ir valdy
ta baigė dviejų metų kadenci
ją ir šio susirinkimo metu tu-' 
Tėjo būti išrinkta nauja, arba 
perrinkta senoji. Kadangi p-kas 
Ir visi kuopos valdybos nariai: 
buvo davę sutikimą perrinki- 
friui, tai susirinkimui tik to ir j J' 
tereikėjo. Vienbalsiai visi buvo ....... .
perrinkti sekančių dviejų metų' 
terminui. P-kui pasiūlius. į vai-; 
dybą išrinktas Bronius Baltru-1 
nas vėliavnešio pareigoms.

4983-84 metų kadencijai kuo-’

riai.

su.'N inkiina*-balandžio U- d. ne
įvyks. Sekantis susirinkimus bus 

Ži- šeštadienį, gegužės 11 d. 1‘lates- 
vad nes informacijas paskelbsime 

vėliau. Valdyba

Baigiantis susirinnkimui, kuo
pos p-kas J. Mikulis priminė na
riams ir mūsų minėjimų bei ren
ginių artimiausias datas, būtent: 
Cicero ALTo skyriaus birželio 
12 d. rengiamą Baisiųjų išveži
mų minėjimą, mūsų kuopa šiais 
metais rengia Jūros Dieną lie
pos mėn. 23-24 >(L Union Pier, 
Mi., tradicinis kuopos “švytu
rio” balius Įvyks spalic mėn. 1 d.

Susirinkimas baigtas Tautos 
himnu. Ap. Skopus

A. L. PILIEČIŲ KLUBO 
PRANEŠIMAS

Amerikos Lietuvių Piliečių 
pos valdybą sudaro šie šauliai: Pašalpos klubo eilinis narių su- 
Mikulis JuCzas —i pirmininkas, sirinkimas įvyks sekmadienį, 
Ašoklis Augustinas — vicepir- balandžio 10 d., 1 vai. popizt, 
mininkas, Skopas Apolinaras — Anelės Kojak salėje, esančioje 
sekretorius, Dekeris Jonas — iž- 4500 S. Talman Avė.
dininkas, Latožientė Regina —' Nariai prašomi atsilankyti, 
ųioterų vadovė, Paulauskas Ste- nes yra svarbių reikalų aptarti, 
pas — spaudai, informacijai, Bus ir vaišės.
jSkamienė Janina — parengimų Rožė Didžgalvis, rast,
vadovė, Kizlaitis Alfonsas — pa. •--------------------
dėjėjas parengimų vad., Baltru- — SLA 134-tos Moterų kuopos

Aleksas Ambrose,

R. LB-NĖ PAGERBS 
ŠIMTININKUS

Įmingą širnlinmkų pager- 
vakarienę rengia JAV 

R. Liet. B-nės Taryba ir Centro 
valdyba š.m. balandžio mžn. 9 d. 
7 vai. vak.. Vyčių salėje, esan
čioje 2155 \V. 17.li A\e., Chica
go, Illinois.

b in )

Iškilmingos vakarienės pro- ■ 
grama: atidarymas ir garbės 
ženklelių įLeik'mas, meninė du- į 
lis, kur ą atiiks solistė Aldona j 
Duntinaitė, šalta ir šilta vaka- j 
rienė ir kiti įvairumai, šokiams ' 
gros Gintaro orkestras. Dalyva- : 
vimas — auka 10 dol. asmenini. I

KKAL ISTATB FOt SAU

2212 W. Cermak Road

Senasis Karo muziejus

Stasiai. Ž»«n4 — Pardavimui 
EJ3AL ESTAT5 POR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS 
i NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

a NOTARIATAS * VERTIMAL

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKUIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

Chicago, IIL TeL 847-7747

Iškilmingos vakarienės metu 
dar bus galima įteikti savo auką 
ir tuo padalinti šimtininkų są
rašą. Visa visuomenė, o labiau
siai P.. L et. B-nės nariai ir pri- j 
jaučiantieji maloniai kviečiami j 
šiame nepaprastame parengime Į 
gausiai dalyvauti.

Norintieji parengime dalyvau-j 
ti, bet dar neturintieji bilietų, j 
prašomi skambinti šiais telefo-Į mingąs minėjimas —1 Vyčių or-

Ve’ykų šventėmis.
Sekretorė perskaitė kovo 7 d. 

susirinkimo protokolą, kuris 
priimtas be pataisų.

Rugsėjo 4 d. bus rengiamas 
piknikas Vyčių salėje. Sudaryta 
komisija, kuri paruoš progra
mėlę ir vaišes.

Spalio 9 d. rengiamas iškil-

NIKARAGUA \TORI DEMO
KRATINĖS SANTVARKOS

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY!
INCOME TAX SERVICE

B529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

na;s:

1181

431-1615, 
523-01 18 
(Ind.).
Rengimo

134-3713, 
ir 1 (219)

komitetas

863- ganizacijos 70 metų jubiliejus. 
Bus kviečiami apylinkių vyčiai 
ir sudaryta programa: su pa- 

. maldomis, garbės sveėia;s ir 
1 šauniomis vaišėmis. Plačiau bus a -

LIE-j paminėta spaudoje.
Susirinkimas baigtas malda.

*
8 vai. rinkosi Vyčių namo pa

tikėtiniai. Jie rūpinasi namo re-

365-

(Pr.) ’

. — Madų parodą ruošia 
TUVIŲ MONTESSORI Draugija Į. 
balandžio 10 d., 3 vai. p.p., Jau-J 
nimo Centro kavinėje. Rūbai iš j. 
gerų krautuvių taikomi visoms 
moterims. Kvi-čiaine visus da- montu ir jo dekoravimu. Kadan- 
lyvauti, smagioj aplinkoj pasi
viešėti. Bilietų, kaina $7. Rezer- bus rengiamas banketas — kok- 
vacijoms skambinti 476-3586.

(Pr.)

gi ir salės pajamų mažai,

LIETUVOS VYČIŲ 
SUSIRINKIMAS

1983 m. balandžio 4 d. 6 
vak. seniorai rinkosi Į Vyčių sa
lę pasitarti pikniko ir banketo 
reikalais.

Pirm. Ad. Gabalienė pradėjo 
susirinkimą malda ir pasveiki
no i dalyvius su praėjusiomis

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją .... . .....
(1869 — 1959 metai).

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

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

Naujai pasirodžiusi
- DR. ANTANO RUKŠOS z f 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

i KAINA — $17. (Persiuntirnuf~pridėti $1)
■ Siųsti Čekį:

r Naujienos, 1739 S. Ualsted St.
Chicago, II. 60608

■ ■ -L 1_=.LT7.'-. . ---- ■' ■ i i

Susirinkimas užsitęsė ligi 
9:30 vai. vak. Iš viso dalyvavo 
18 asmenų. K. P.

vai. I
— Pranas Zulpa, gyvenę: 

3339 S. Washtenaw, mirė mies
to ligoninėje. Jis sulaukė 7( 
metų. Zulpą laidojo direktorius 
Bieliūnas. Velionis turėjo duk
rą, kuris tvarkė visus reikalus.

Kol Zulpa buvo jaunesnis, tai 
valė ir taisė laikrodžius, bet pas
kutiniu melu jam buvo sunku 
įdėti nuvalytą laikroip.io dalį, 
rankos drebėjo.

NEE.VĄ SEGOVIA, Nikara
gva. - - Pedro Ortiz Centeno, 
slapstėsi šioje provincijoje So-, 
mozos diktatūros laikais. Kartu 
su juo laukuose ir kalnuose bū-, mokyklų. Mažas įmokėjimas. Savinin- 
davo apie 10 vyrų. Jie turėjo 
.šautuvus. Galėjo nušauti žvėre
lį, apraminti alkį ir slapstytis 
nuo diktatoriaus policijos, žmo
nės jiems padėdavo apsisaugoti.

Šiandien Petro Centeno turi 
gerus, moderniškus ginklus ir 
batalioną vyrų. Jis gali vykusia: J 
pasipriešinti visam sandinistų* 
batalionui, žinodamas, kad nie
kas jų negali nuginkluoti ir su
mušti.-

Bet šiandien Pedro Centeno 
skelbia, kad jis nori Nikara
gvoje demokratinės santvarkos, 
kuri kiekvienam gyventojui ga
rantuos pagrindines žmogaus j 
teises. I

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.
5 ir 4 medinis Brighton Parke, arti

ko paskola.

MŪRINIS—2 po 5 kambarius. Centri
nis šildymas, atskiras kiekvienam 
outui. 2 auto .gar. Aliumininiai lan
gai. švarus. $62,000. 72-tra ir Wash
tenaw.

ŠIMAITIS REALTY

....
ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto toldba^. 

Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 
garantuotai ir sąžinlngaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ar*. 
Tel. 927-3559

DĖMESIO 
62-eO METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automebllie

INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St. 
TeL: 436-7878

Liability apdraudimas panainla- 
kams. Kreiptis:

«45 So. ASHLAND AVL 
TeL 523-8775

ESTATE SALE. 3 bedroom in
come bungalow, near transpor
tation, churches, school, hospi
tals. After 7 P.Mi call

LU 5-9359

GENERAL HELP WANTED 
(Bendroji pagalba reikalinga)

Dengiame ir taisome visų rQ^ 
Šių stogus. Už darbą garan- 

i tuojame.ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
r 655^’. S. Talman Avenue 

Chicaaa. 1L 60629

' ’ JI

Mike Šileikio apsakymų knygs 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuviu; 
gyvenimą nuo XX šimtmečiu 
pradžios iki U Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa .

kymai, 184 psl. Kaina §5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
«eterių: 6729 So. Campbell 

Ave . Chicago. ŪL 60629.

JAU ATSPAUSDINTA

DO YOU HAVE FRIENDS OR RELA
TIVES WISHING TO IMMIGRATE TO 
USA OR CANADA? OUR EXCLU
SIVE FOREIGN EMPLOYMENT 
BOOKLET EXPLAINS THE NECES
SARY STEPS TO UNDERTAKE IN 
ORDER TO APPLY. ALSO LISTS 
THE COMPANIES HIRING FOR 
JVERSEAS COUNTRIES SUCH AS 
KUWAIT, VENEZUELA. SAUDI 
U ’ THE MID-EAST, ' ETC. 

PERMANENT/TEMPORARY WORK
ERS NEEDED ARE TRADESPEOPLE, 
LABORERS, PROFESSIONALS. ETC. 
FOR FULL INFORMATION SEND A 
SELF-ADDRESSED, STAMPED EN
VELOPE TO:

AMERICAN OPPORTUNITIES, 
Dept. 5032, 701 Washington Street, 
BUFFALO, N.Y. 14205, U.S.A-

I ARABLA.

Laikrodžiai tr brangenyM*
Pardavimas b Taisymai 
1646 West |<Hh StTMf 
Tai. RBpubUc 7-l>41 į

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus >

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60631 Ttl. YĄ 7-59W

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, 
arba rašant tokiu adresu:

Mr. K. Januta

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

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

tojo, vfano men ės veikėjo ir rašytojo atsiminimuK.

Dr. A. Gu«m*d — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečia 1906 
metų Jvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* b 
susirūpinimą_____________________________

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

Minkštais viršeliais, tik

Dr< A J. Guasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ĮMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____

Galinu taip pat užakyti paštu, atsiuntus Čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidom*.

18.00

84.00
83.00

82.08

PERSONAL
Asmeny Ieško

PAIEŠKAU SUSIPAŽINTI gyvenimo 
draugės, 55-75 m. amžiaus. Esu tik 
išėjęs Soc. See. pensijon. Turiu gali
mybių turėti namą. Esu sveikas, 
Amerikoj gimęs ir .Lietuvoj užaugęs. 
Atsiliepiant, nereikia gyvenimo apra
šymo svarbu tik, kokia finansinė 
(Security) padėtis. Pridėkite savo 
aiškią nuotrauką, kurią, prašant, su
grąžinsiu. Smulkiau išsiaiškinsime su
sirašinėjime. Rašyti:

% Naujienos, Box 26/, 
1739 S. Halsted St. 
Chicago. IL 60608

JOHN GIBĄJTIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

KAIP SUDAROMI 
rESTAMENTAl

Tuo reikalu Jums gali tlaufr 
udėti teisininko Prano ŠULO 
jaruoštą, — teisėjo Alphonse 
YELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
Įleista knyga su legališkomif 
ormomi*

Knyga su fermomis gsuna- 
na Naujienų administracijoje.

PATS SKAFR'K IR DaR Kt 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS*1 ,

M. ŠIMKUS
, Notary Public ;

INCOME TAX 5ERV1CI .
4259 S. Maplawood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, gįminią 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

60642, - 424-W4 X-
State anS Casual!y

Advokatas 
j GINTARAS P. ČEPĖNAS 
1 Darbo valandose Kasdien, nuo 

9 vai- ryto iki 6 vaL vakaro.
Seštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL d. 

Ir pagal susitarimą.
TeL 776-5162 

2649 West 63rd Street 
Chicago, DI 60629

ADVOKATŲ draugija
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet, 
šeštadieniais pagal susitarimą.

6606 S. Kedzie Ava.
Chicago, III. 60629
Tel.: 778-8000

C — Naujlenw, Chicago, 8, Ill. Thunday, April 7, 1983


