
“ELTA” KRITIKUOJA BREZINSKĮ Už PABALTIJO 
IGNORAVIMĄ

atsisako pripažinti neteisėtą 
Lietuves, Latvijos ir Estijos už 
grebimą”.

Vis daugiau Europos parla
mento ir Europos Tarybos «'!- 
sstovų pasisako už -laisvą Bal 
tijos tautų apsisprendimą:tiems 
atstovams baltieėiai nėra “so
vietinė liaudis”, bot europie
čiai, su kuriais juos sieja abi
pusio soUdasrumo įsipareigoji- 
mas.

Popiežius Jonas Paulius IF 
šie nepaliko jokios abejonės, 
kad Lietuva yra integrali jo 
skelbiamos Europos “dvasinės 
vienybės” dalis . |

Lenkų “Solidarumą^’ ir kiti 
žmogaus ir tautų tei-so; kovo- . 
j antys rytų .— vidui Euro
pos taurių sąjūdžiai ,imia bal- 
tiečių teise į savarankišką gy- j 
venima.

Žurnalo “Foreign Affaire”
1984 m. žiemos numeryje pa
sirėdė buvusio administracijos 
nario Zbignewo Brezezinskio 
straipsnis “Jaltos ateitis’’, ku
riame jis Vakarų vyriausybėms 
siūlo atmesti Jaltą ir vėl paląip 
sniui, taikingai “suvienyti” Ęu 
ropą, garantuojant dabartines 
Sovietų Sąjungos sienas. Pa- 
bahUjis straipsnyje neminimas. 
Į šį straipsnj ELTOS biuletenis
1985 m. vasario numery rea
gavo kritišku komentaru:

“Jei, kaip skelbia Brzezins
kis, laisvės ir žmogaus teisių $ą 
vc,kos yra nedalinamcs, ir jei 
visi europiečiai turi teisę lais- 
vai apsispręsti —klausia ELTA 
— kaip tai'galima suderinti su 
dabartimi ų . Sovietų Sąjungos 
sienų-' Ąžliečkiamumu VSkeibran. 
tieji, “atstatytos Europos” ir “iš 
raiškos laisvės”- idealus, negali 
nustumti į užmirštį trijų Eu
ropos šaliiį— Lietuvos, Latviu 
jos ir Estijos.

•Brzezinskis reikalauja, kad 
Sovietu Sąjunga pasitrauktų iš

Savo straipsny Ęrezezinskis 
rašo, kad laisvesnė rytų — vi- j 
dūrio Europos sutampa su “so. 
vietinių žmonių,” interesais.

ELTos biuletenis pareiškia, 
kad: lietuviai, latviai ir estai nė-

^tC'so’są^tmiaL žnjphės’ -Tą s ieg. 
minas, anot ELTos, yra “’Mask 
vos sulipdyta bereikšmė abst-

— Žurnalistas Fritz Vinkar 
labai ap-i<lž.augė, kai prez. Rea- 
ganas, sustojęs Bitburge taip 
jautriai atpasakojo, kaip vokie
čiai padėję nusileidusiems ame
rikiečiams kad autorius ašaro
jo. Prezidentas'geriau nupasako 
jo negu autorius buvo parašęs.

REAGANAS PASAKĖ EUROPAI DAUG KARČIOS 
TEISYBES

Pavergė Angolą. Pietų Jemeną, Etiopiją, Afganistaną, 
o dabar siekia Nicaraguos.

STRASBURGAS, Pr. — Prez. 
Ronald Reiganas, paminėdamas 
Antroja Pasaulinio Karo pabai
gos 40 metų sukaktį, Europos 
parlamento nariams papasakojo 
kelis minėto karo pradžios atsi
minimu bruožus i’- priminė Amo 
riko< pastangas gint; laisvąjį pa
saulį nuo naujo pavergimo.

iš jo straipsniosusidaro įspū
dis, kad'Baii^ ^ifs jis palieki 
Maskvaižfe^'M:; ■ "

pačįį? tėiėsę .valdyti, Lenkiją,

tarptautinės teisės ■ '‘.akitnią 
ži ūfii^-i "ar' žvelgi8<ri-t<. iš, . europi
nio i solidarumo., perspektyvos, 
Stalino —Hitlerio pąktu. užant- 
spauduota ir Krėmiliaus ivykdy 
ta Lietuvos okupacija yra ne
daugiau teisėta, kaip Čekosiova 
kijos padalijimas ir okupacija 
1938tais metais.”

ELTos stairpsnis pabrėžia, 
kad Baltijos šaltų negalima iš
jungti iš ateities Europos vizi
jos:

“JAV ir daugelis kitų šalių

hro^;^^a^W3^daiij&ia so-, 
•vietinė tauta”. :': A' -

■ ■ ■' - - : '• ’ I

, Lietuva, Latvija ir Estija te
bėra okupuotos tautos, prievar 
ta laikomos daugiatautėje im
perijoje; jų interesai skirtingi 

■nuo Maskvos.!’
Tiems, kurie norėtų. nurašy

ti Pabaltijo; tautai, nes jos “ma 
žos” ir- todėl- jas, esą. galima 
ignoruoti, ELTOS biuletenis 
pacituoja čekų rašytojo Milą- ‘ 
no Kunderoš posakį, kad “Pran 
cūzija ir Vokietija” bus netru
kus Įtrauktos Į .'“mažų ir lerig- Į 
gvai ginamų valstybių sąrašą”. ’

(ELTA)

bėjo, kad karas Europoje baig
tas prieš 40 metų, bet iki šios 
dienos mes nepajėgėme pasira
šyti taikos sutarties. Europoje 
dar nėra taikos.

Prezi le.rtas europiečiams pri
minė. kad Amerikos karo vado
vybė ir vyriausybė iki šios die
nos stengiasi pasiekti taikos Eu
ropoje, bet nepajėgia susitarti. 
Buvo pasirašytos paliaubos, bet 
dėl sutarčų dar nesitaiėm. Že
nevoj dar ir šiandien tariasi, bet. 
negali susitarti. Yra parašyti 
Helsinkio baigiamieji aktai, Ka- 
naden suvažiavo 35 kare daly
vavusių valstybių atstovai, pre
zidento kalbos melu jie dar nesu, 
sitarė dėl konferencijos dienot
varkės. Reikalai paskutiniu-me
tu pasikeitė ir reikia imtis naujų 
priemonių taikai siekti.

Sovietų valdžia nenorėjo tai
kos siekti. Ji stengėsi dominuoti 
nepavergtą pasaulį. Vietoj tal
kos. ji ginklavosi ir pavergė vie
ną šalį po kitos.

Amerikos vyriausybė,-kongre
sas ir karo vadovybė, negalėda
mos susitarti su rusais dėl taikos 
ir kūrybinio gyvenimo, nutarė 
pati mažinti apsiginklavimą, ma 
rydama, kad sovietų valdžia pe- 
seks oavvzdi ir neleis tokių di- 
dėlių sumų apsiginklavimui, bet 
rusa; nekreipė į tai dėmesio. -Jie 
ir toliau ginklavosi. Vietoj lais
vės idėjos ir prekių kompetSci- 
jos, rusai okupavę Angelą.

Ilgai nelaukę, jie tuojau payer 
gė ir Pietų Jemeną- Dar už jpo- 
ios metu sovietų agentai paver
gė Etiopiją. Jie bandė pavergti 
Indoneziją, bet vieto> karo va
dovybė suprato, ėmėsi ginklo ir 
pajėgė apsiginti.

Berlyne buvo sudaryta ketu
rių valstybių pasitarimai, ir ma
nyta. kad iš to gales išs'vystyti 
p riemon ė taikc s k lau.' i man»s 
spręsti, bet nieko K tu neigėjo.

— Vokietijoj, Eanbache, prez.
Reaganas sustojo pakelyje rastoj į 
mokykloje ir pasakė kelis žo
džius mokiniams. Mokiniai, at
sidėkodami už sustojimą, ir tar
tus gražius žodžius^ jam įteike
mokyklinę “Vokietijos istoriją”. Į Prezidento kalba privertė Eu- 

------—:ropos parlamento narių daugu-
— Floridoj. Miami Beach Ben-j rimtai susirūpinti Europos 

ateitimi, o bukapročiai neišken
tė ir išžygiavo iš posėdžių salės. 
Buvo ir tekių, kurie visai neatė
jo į parlamentą.

Prez'dentas priminė karo pa
baigom dieną šitokiu britų pre - 
jero Winston Cburchilic trum
pu pranešimu. Kai jam štabas 
pranešė, kad karo vadai (gen. 
Eisenhoweris ir adm. Doenitz; 
pasirašė karo pabaigos dokumeu 
tą. tai Churchill išėjo ant prem
jero rūmu balkono, paėmė gar
siakalbi ir apačioje esantiems 
sargams, gatvės valytojams ir 
šaligatviais einantiems žmonėms 
pasakė: “Kšfras baagtasr tai yra 
jūsų laimėjimas”.

— Tai'ne mūsų laimėjimas, 
bet tave1 — suktelėjo gatvėj bu
vęs žmogus—, bet premjeras 
jo balsą užgirdo. Tuojau nu j 
didžiųjų Jangų huto pakeltos 
užuolaidos, neprale džiusios švie
sos iš vidaus į lauką, o didysis 
vaipas pradėjo skambinti, pra
nešdamas žmonėm?- 1 a i mėj i m o 
džiaugsmą, c ,

-* — Floridoj, Miami Beach Ben- j 
jam'n> Bradlee. The VJashingtcn i 
Post leidėjasji- Amerikos leidė- 

: jų draugijos valdybos narys pra- 
; dėjo metinę leidėjų suvažiavi- 
■ mą. Suvažiavusieji sprendė, ar 

grlima pasitikėti Amerikos laik
raščiais.

Prez. Ronald Reaganas priminė Europai Kremliaus 
ruošiamą vergiją ' „uĮt

— Felipe Gonzalez Ispanijos 
premjeras, pasikalbėjęs su prez. 
Reaganu. pareiškė, kad pasita-j 
rimai vra geriausias kelias nesu-1 
siprat manas spręsti.

£ -PREZIDENTĄ - PASITIKO PORTŲfiALIJOS 
PREMJERAS SO ARES

pakarę premjeras vakarieniavo su Portugalijos 
prezidentu Ramalio

— Izraelio spauda ir radijas te- 
besmiarkra prez Reaganą už 
-ustojimą BitbiH-ge, bet nė vie
nu žodžiu neužsiminė apie jo 
kalbą Dachau stovykloje.

LISABONA, Portugalija.
šiandien prez. R. Reaganas, pa-

ropos miestą.
Prezidento lėktuvas iš \Va-

tarėjų lydimas, atskrido Į Lisa-' shingtono, nežinome ar sustojo,

KALENDORĖLIS

Saulėtas, šiltas.

kad
Azo-

Gėgužės 10 d. šv. Antoninas 
Putinas, Igauja.

Saulė teka 5:17, elidžiasi 7:58,

Didieji Amerikos keleiviniai' 
lėktuvai taip pat veža keleivius' 
į Ix>ndoną Paryžių ar kitą Eu-'

beną, kur jį pasitiko Portugali-! bet, matyti, kad amerikiečiai 
jos premjeras A. Soares. niekur Portugalijoje nesustoja,

Prezidentas trumpai jį infor- kai lėktuvai nesustoja. ° gal ta
rnavo apie Europos paralmento ■ bai mažai.
narių dėmesį į jo pranešimą, j Premjeras Soares prašė, kati 
Bet premjerui labiausiai rūpė- JAV naudotų Portugalijos aero- 
jo Amerikos parama Portugali
jos ūkiui.

Amerika yra susitarusi su Por
tugalija dėl Azorų salose esan-'
čio Amerikos aerodromo.

Amerikai labai svarbu turėti,
aerodromą viduryje Atlanto ..Jei l
gu lėktuvai sugenda, tai jie ži- niunislams, ka-d tankai nieko ne 
no, kad gali nusileisti viduryje i ;sl?įs kareivinių.

‘ Atlanto/ l en visuomet ras me-
» ch.Jiniką, kuris galės pataisyti jo

lėktuvą. Jeigu ir negalėtų patai-
i Syti, lakūnai žino, kad jie gali 

išsigelbėti.
Naujiems lėktuvams salos

..' nereikalingos

—Gorbačiovas ėmėsi prieirio 
irių užauginti daugiau javų' Ru 
sijoje, todėl mažiau jų užsalty; 
Amerikoje. U

— Prof. Andrei Sacharov 
begyvena Gorky miestu o 
žmona važiuoja j Maskvą.

tė
jo

dromus.

Vakar prez. Reaganas susiti
ko su Portugalijos prez. Ramu
lio.

Jis atsiuntė savo tankus prie 
Lisabonos kareivinių ir pranešė 
sukilti norėjusiems keliems ko-

Gen. Rtunalro išgelbėjo Pcr- 
Įugc lijęs vyriausybę. Jeigu ne 
jis, kraštą būtų valdę kcmiunis- ( 
tai. ‘ i

Portugalijai rūpi buvusios 
kolonijos

Pavasarį Washingtone vyšnios žydi.

Visa portugalų nelaimė, 
Amerikos karo lėktuvams 
rų salos nereikalingos.

Iš Pietų Carolines pakylę di
dieji Amerikos transporto lėk-1 
tuvai gali nuvežti visą batalio- , 
ną ginkluotų vyrų tiesiai į Egip-

kitų problemų. Portugalijai 
laiku priklausė Angola. ■ 

didelis

ri
savo
Ten gyveno didelis portugalų 
skaičius. Jie ten turi ūkius, pre
kybos įstaigas, bet dabar kraštą 
valdo komunistai.

Castro pasiuntė j Angelą 20/ 
000 savo kaiių. J oms pavyko

Prez. Trumanas pakvietė žur
nalistus Į Baltuosius Rūmus r 
tarė jiems: — ‘‘Laisvės vėliavos 
plevėsuoja visoje Europoje! Ka
ras laimėtas ir baigias!”.

Prieš 40 metų aš tarnavau 
Amerikos karo aviccioj. Buvau 
Californijoje. Cal\crt City karei
vinėse. Beeidamas pm šalį už

mos negali duoti. Tai priklausys girdau radijo praneš n ą: — “Ka 
nuo Kongreso komiteto. ras Europoje inu baigtas”-

— Nicaraguos valdžia pradėjo 
kovą prieš didele korupciją vi
same krašte.

— Ketvirtadienį aukso uncijai 
kainavo $312.00.

tuo tarpu prezidentas tos para-

. vokenia visai atsk ila, o 
savo jėgų ru^ai permetu i 
nistaną ir pavergė kraštą.

-AND

jo ruoštis gynybai. Rusai ‘Hio 
neriienknc, jie bando įsikurti 
Cen t r o Amerikoje.

Dirbi e u i Lr s! i e Ha r.skf iekl
p-ezidente kalba nepatiko. Ji iš
ėjo iš posėdžio, o Olandijos so- 
( alisus v sc.i neatėjo į posėdį 
kai n? tyrė, kad kaibė- prez. Rea- 
£unas. Jš salės išėjo keli ameri- 

ii žaliosios
; a:stov

tį. Ten vai
s. kuris siekia lais

vos ir nepr klausomos Ango
los.

Sudarytas komitetas veda ko“ 
vą prieš Angoloje valdžią pag
robusius komunistus.

Kovai prieš komunistus reikia 
ginklų ir pinigų.Iš kur jie gaus? 
Jeigu Kongresas nekirs pmigu 
Šinis reikak-ms, tai prezidentas 
negalės pade H.

Prez. Romalio aptarė su prez. 
Rea^anu visus’Šiuos reikalus.

Portugalija paramą gavo, bet Hli pavestos prezidento teise

Victori<
JUGOSLAVIA

araguos skundas svats- 
go- teisme. JAV nesrgi- v. ■ O
skundas buvęs be pag- 
KV nesirengia pulti N;-

GREEC

Prerijėras Gandhi patarė 
njob provincijos sichams nė-

tarėsi dėl JAV karo la vų 
mo į Kinijos uostus.

Premjeras Andreus Papandreou paskelbė birželio 
2 dieną rinkimus dabartinei konstitucijai keisti: premje-

— Esu blaivus optimistas dėl 
pasitarimų Ženevoje, — pareiš
kė Gorbačiovas.
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9 MES ATSAKOME
KL. Jell’ll as neriu gauti

Ac. ;.cr.-..,ų. ar as tunu 
liauki: įmonėje darbą?

Petras J-tis

nu-
nešti Soc. See. ofisui, jeigu pra
dėtumėte dirbti už atlvginima. 
Nesvarbu ar jūs esate endarbin 
gas (disable) ar jūs gaunate 
SSI išmokas, apie uždarbius 
būtinai turite pranešti Soc. See.

Ar Medicares apdrauda 
už diagnozę apmokės?

KL. Mano šeimos gydytojas;

ATS. Nebūtinai. Jeigu jūs esa
te (>5 metų ar vyresnis, jūs ga
lite įmonėje dirbti ir kartu 
gauti Soc. See. pensiją.

KL.. Būkite malonus, paaiš-
. kink’l sąvoką ‘“fuHy instance” j patarė man padaryti keletą la- 

Į boralorini tyrimų, kad nustaty-
1 tu diagnoze, o z

Soc .Scc, pensijai gauti.
Leonas P-čiu

ATS. Jeigu jūs atatinkate pa
dengimo ketvirčiu reikalavi- 
nfams, tai jūs esate pilnai ap
draustas pensijai gauti.

Tikslus padengimo ketvirčių 
skaičius, priklauso nuo jūsų am
žiaus. i

KL. Aš garinu nedarbingumo' 
pęnsiją, SSI čekiais. Mano kai-Į 
mynas siūlo man raštinėe ma-j 
žą darbelį su maža alga. Ar aš j 
turiu pranešti apie lai Soc. See.! 
ofisui ? į

Dominikas M-skas

Ar mano turima 
Medicares apdrauda už ta diag-j 
nozę apmokės?

Nijolė L-nienė
ATS.Medicares apdrauda ga- Į 

li apmokėti už diagnostinius te-Į 
stus laboratorijos atliktus, bet i 
laboratorija turi turėti. Medi- j 
rėš įstaigos pažymėjimą, kari j 
jai leista tokį patarnavimą at- j 
likti. Jūsų gydy tojas turėtų jus ] 
informuoti, ar jūs pasirinktoji] 
laboratorija Medicare pripažin
ta ir ar tie testai bus apmokėti 
pagal lią medicinos apdrau-Į
dą.

ATS. J u privalote tuujau pi;

PRASIDĖJUSI ALAUS 
SAUSRA KANADOJE

Skaudžiai palietusi restoranu sa- 
vininkus ir ^p^f^Y'tamautoįų,. 
įškai tant pa-iEivėjus, prėgramu 
atlikėjus.

LSBO ta-ry-ba alų pradėjo įsi-' 
ifežti iš JAV, iš savo sandėlių 
tįekti ri-botą kiekį restoranams. 
Amerikietiškas alus, betgi yra 
brangesnis už kąpadišką, nes už 
jį tenka niokė&Ltfmilą. Be to, 
jjs yra silpnesras už kanadišką 
alų .
.Didžiosios alaus bendrovės pra 
vedė naujos sutarties balsavimą. 
Sutartį patvirtino 9-nių alaus 
daryklų darbininkai, bet atmetė 
^Labatt’s” bendrovės 2-jų da
žyklų darbininkai: Toronte -— 
trimis balsais^ Londone—23 bal
sais.

dėl alaus kainų, pristatyti alų 
pardavimui privačiose krautu
vėse ,kaip kad yra daroma Ę^ii 
beko provincijoje^-?^

■Restbranuosę

s pel vo$ muitinė.
pirkliai išveždavo vaškų, kai

“MONCY JOBS.” KNYGA 1

Tekią knygą parašž S. Petei 
Valįfrnas ir Marti PraJiker, ku
rie dirba New Yorke finansų 
srityje. 4 <

S. P. Valiūnas yra sūnus bu
vusio VLIKo pinnininkos dr. J. 
K- Valiūno

Tą knygą gerai įvertino '“Gla
mour” žurnalas. Toje knygoje 
rašoma, kaip pasiruošti finansi
nėms tarnyboms, kaip pas pasi
rinkti.

Pateikiama gausi informacija 
apie finansines institucijas—ku- 
mercinius bankus, investicijas, 
vertybinius popierius buhalteri
nes įstaigas, apdraudos bendro
ves ir kitas įvairias institucijas. 
Knygos leidėja —Crown Publi- 
hers, Inc. One Park Ave., New 
York, N. Y. ir General Publi- 

T. Ž.

%hi vėliau.

šilkus.

• žemaičių plentas nėra iš 
seniausių mūsų krašto kelių. 
Tai bene pirmasis kelias, tre- 
tas specialiai automobilių eis
mui.

Jis buvo baigtas 1938 m. Tai 
buvo ne itin plati kelio juos
ta nuo Kauno iki Garggžų.

Plentas nebuvo dengtas as
faltu, tik akmens skalda.

Vis dėl to 195,5 km. ilgio ke. 
las buvo jabai svarbus; jis su
jungė Kauną su Klaipėdos ūos- 
ttu. Nuo 1971 m. pradėta šio 
plento rekonstnrkcij*.

ing Co. Ltd. Kanadoje,

• Vilkijos senovė ir jos pava
dinimas apipilti legendoniis.Pa 
sakojama, esą, dabartinio mie
stelio vietoje kaž kada dunk
sėję tamsūs miškai.

Už Nemuno jau gyveno žino 
nės. Užnemunieciai prasikaltu
sius ištremdavo Į kitą upės 
krantą, į tuos baisius miškus. 
Tremtiniai girdėdavę vilkų stū
gavimus ir vis baimingai kar
todavę: “Kaip mes čia gyven
sime, čia tikra vilkija’’.

Vilkijos vardas minimas kry-1 
žinovių kronikose. Pro čia pirk 
liai plaukdavo i Kuršių marias, 
iš ten į Karajiaučių. Vilkijoje 
buvo buvo bene pirmoji Lietu-

Žuvinte gulbės žieduojamos. 
Jau daugelį metų paukščiui bū 
davo žiedas užmaunamas ant 
kojos, dabar taqrtautiniu mas
tu taikomas naujas būdas: spal
votas sintetinės medžiagos žie
dais dedamas ant paukščio kak
lo. Lietuvos gulbės turi mėly
nos spalvos žiedus. Užrašą ga
lima perskaityti iš 300 m. per 
žiūronus.

f Saugodamos save monopolį, 
bendrovės nutarė dar neatida- 
iyli alaus daryklų.
• ‘“'Labalt’š^ alaus daryklose 
buvo pravestas antras sutarties 
balsavimas! Ši kartą naujoji su
tartis Toronte buvo patvirtinta 
f W:13X Iialsų santykiu, o kiek 
vėliau Londone — 232:147.

.Maus krizė pasibaigė. I>et li
ko neišspręsta monopolio prob
lema, pasiekusi net ir kai ku
riuos Ontario politikus.

Esą didžiosios bendrovės alų 
turi pardavinėti atskirose savo 
krautuvėse, varžytis tarpusavy

L

- Kriygl ^^iifmėjama nemoką- dronris jėgomis buvo suvaidinta tai nuveždavo pasį-^gydytoją. Ji 
paprašė kaimynę? kuri ją porą 
kartų nuvežė į Cook apskr. li- 
goninės sktdjios pagalbos sky
rių, kuriame gydytojas ją ap
žiūrėjo, paėmė kraują aaalizui.

mai, kaip leidėjų dovana. Ji pa- A. Rūko 3 v. komedija 
.!. tenka irį “reference-”, sąrašus, kiemo gyvėsio jai’ 

Tie>tora-iiuosę (feb^liktLdaug' bendras skaityklas rr taip klai- per 200 žiūrovų, 
dėžių amerikietiško "alaus; kurį žmones.

,9
Vieno

Salėje buvo

St. Baltus

: MOTINOMS

LCBO vieną savaitę leido par 
davinėti 
mis, kad tas alus neteptų 
ku

ū
Panaši knyga apie Lietuvą

nuostoliu.

papigintomis kaino-- yra išleista ir ispanų kalba, siun 
visiš-į tinėjama trip pat 

iT

APIE LIETUVĄ
KLAIDINGA PROPAGANDA

universite- 
tetams. Ta knyga spausdinta 
Maskvoje.

VAIKŠČIOTI SVEIKIAU, 
NEI PILIULES VALGYTI

DPA praneša iš Hamburgo, 
kad prieš 5 metus įsteigta “vaik 

t—į ščiojančių sąjunga”,naudodama 
isi-1 šilki “’Vaikščioti .sveikiau, nei

Amerikos universitetus ir mie 
slo bibliotekas užplūdo kę>muni 
stų pagaminta ir išleista knygu
tė apie Lietuvą — “Lithuania- 
Past ir Present”. Leidėjais pasi-1 šūkį "Vaikščioti sveikiau, 
rašo “American Lithuanian Lite pįliu.1
raev Associations.) 102-02 Li- 
berty Avė., Ozone Park. N. Y'. 
Tai vieta, kur leidžiama komur;

inistinė Laisvė.
Knyga neturi autoriaus. Ji pa 

ruošta keniunistinio kolektyvų 
Vilniuje ar net Maskvoje. Lietu
vos praeities toje knygoj beveik 
nėra. Keliom eilutėm prisimin
tas Vytautas, Kęstutis, Vytenis. 
Apie n?priklausomą gyvenimą 
risi faktai yra klaidingi ir mela
gingi.

Plač ausiai aprašomas revoliu 
vijos judėjimas ir kųmunirių 
partijos veikla.Plačiai aprašoma, 
kiek “gero” padarė .sovietai, •oku 
p.;vę Lae.uvą, išlaisvinę iš nacių 
ir fašistų.

š’andien turi 
jau 200,000 narių. Vakarinėje 
Vokietijoje.

Apie 70,000 tų vaikščiolojų, 
dėvi skrybėlėje ar švarko atla
pe įsmeigtą auksinę, sidabrinę 
ar bronzinę špilkulę, kaip įro
dymą, kad metų bėgyje yra su
vaikščioję 300. 200 ar 1,000 va-| 
landų.

“Pasivaikščiojimas yra atsi
gaivinimas kūnui ir dvasi- , ka
dangi tinginystė šiandien suda
ro žmonijai rimtą pavojų”, ra
šoma tos sąjungos “statute”.

— Gedimino menėje įvyku
siame metiniame Lietuvių na
mų vyrų būrelio susirinkime iš
rinkta nauja valdyba ir revizi
jos komisiją^ Susirinkimui pir
mininkavo Tr Staniulis, sekreto
riavo Br. Stundžia.

— Sv. Juo^po ligoninėje gy
dosi A. Benotas. Namuose sveik 
sta Liutkus.Ligonius lankė kele 
tas geraširdžių- lietuvių.

— Lietuvių namų tradicinis 
stalas — pietūs, kuriame daly
vavo per 3fi0 ašmenų, buvo la
bai sėkmingas ir pasižymėjo es
tetiškai papuoštu stalu, valgiais 
h' gražia prograriia.

rimą. Kadangi ši našlė tekalba 
vien tik gimtąją kalba, ir len
kų, tai jos kaimytias gerai kal
bantis angliškai našlei padeda 
susikalbėti su gydytoju ir nur- 
sėmis. ‘ 1

• Atrą kartą atvykus j ambula
toriją, gydytoja tą našlę pasiun
tė į psichiatrijos skyrių, kur ją 
vėl asistavo minimas vertėjas. 
Nuo 8 vai ryto iki 11 vai ar ir
gi buvau to ligoninės pacientų 
laukiamajam kambary, ' tačiau

t - , . , , vertėjo J. ir našlės nesulaukiau.-■— Liet .namų -valdybos pirm.! . •’ . _ , , , . .
Dmroini. irAnhalf^ė A Rvš i N1USe P° gydytojo

apžiūros, bus paskirti vaistai ir 
r 1—2 mėn. našlė gausianti se
kanti paskyrima pas gydytoją. 
Ape tolimesnę ligos ir gydymo 
eigą ir santykius su nesirūpinan
čiu sūnumi kitą kartą parašy-

V. Dauginis ir buhalterė A. Byš 
kiewicz Ontario savanorių dar
buotojų iškilmėje apdovanoti 
5 ir 10 metų darbuotės ženkliu
kais. Juos įteikė Ontario piliety- 

I bes ir kultu ros ministerė Susan 
i Fish.

REIKIA DRAUSMES

IŠ KANADOS

■ — Neseniai HatmiKono “Au
kuro” ir Toronto “Aitvarą” ben

rnere are so Many Reasons

1 ;

to Protect Your Forests Jmk

I t

“Tiesoje” Jurbarko rajono liau 
dies kontrolės komiteto inspek
torius rašo, kad kai spustelėjo 
šalčiai. Lauko gatvės namo Nr. 
3 radiatoriai buvo vos drungni.

Tikrinant paaiškėjo, kad žie
mai kaip reikiant nebuvo pa
ruošta žinybinė katilinė: vamz
dynai nesutaisvti, blogai izoliuo
ti. Tad šiluma daug kur eina vė
jais, nepasiekia butų. Per šal
čius sprogo radiatoriai. Pasiro
do, tuo melu-katilinėje aebuw 
kūrikų. Neretai būna, kad kū
rikai nes laiko -drausmės, darbe ) 
melu girtuokliauja.... E. L. I

KAS TĖVŲ IR VAIKŲ
PROBLEMAS SP^ENDtlA j. 
Paprastai kasdieniniam gjVe i 

nrtne žmonių ssfrtyknrose išky-■; 
la įvairių pr blflmų, kurios is-1 “ 
sprendžiamos abiejų pusių susi-; 
tarimu. Tačiau, jei tokios prob-į 
Frrhxs iškyla tarp vktkų ir tėvų, i 
tai santykiams HWygrnb’ teikia' 
kreiptis į trečių asmenį, k. a. i 
kaimyną, bet kokį autoritetą, 
kunigą ;rr į sveikatos cėfi+rą 

fcrėtųį’f čia .rKmmc. jtjęią -k 
atitikrmą fremstfettuki. 
met j vienoj 
levas, Irkr 
mis, Imve

šertoj E. S., mirę ik 
r -gtarti našdė ir srT I ? 
io kramto karys. Mo j

wė“u-ringe WrcWMs ,\isą
galavo, bet sūnus ją re

Mano motina, 7 -j
Tavo vardas surištas su gimtąją žeme.... ;
Tavo veidas lyg plautas ir plautas lino šluostas. 
Kada tavo akys užsimerkė, 
lyg staiga užgęso visos šviesos seno uosto....

Kai mūsų keliai taip staiga išsiskyrė, 
aš vis ieškojau "tavęs ‘'kiekvienos moters veide. 
Bet svetimoji žemė augina svetimus veidus, 
ir raukšlės ne tos pačios, ir šypsena ne ta..,.

Ir aš dažnai mąstau apie pasauliu motinas, 
kurių vaikai išmėtyti svetur. J
Ar juodos odos, baltos ar geltonos, 
bet tos pačios spalvos širdimis....  |

Ir aš dažnai mąstau apie šių dienų motinas, 
kurių rankose sudėta naujo pasaulio viltis. 
Ir aš norėčiau dovanot joms žemės gabalą, 
ir ji aptverti uosio tvorele, ' -r
kad šiame sunkiame Viešpaties pasauly 
jos suprastų, kur prasideda vergas ir baigiasi žmogus, 
....ir savo rankomis pasodintų dukrelėms rūtą žalią.

i
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J. Gudžiūnas

i ROMAS KALANTĄ

apdovaaojo Lietuvą do, ir juos palietė tik tiek, kiekAy vaizdą
ir jos žemelę neišsenkamu gain-i per audrą paliečiamos medžių
4 . \ M I • 1 •tos grožiu, maloniu cbu ir ^caid- 
J lai melsva dangaus mėlinė.. 
Daug pasaulyje yra didingų ir lio tą įvykį nuslopinti ir galimai ' 
į ažių šalių, bet nei vienas jų nuneigti, bei apjuodinti. Jo ad- i 
i.raistas tėvynės lygiųjų laukų,! tesu nesigailėta šiurkščių išsi- 
’ iiguojanėių vešlių pievų, ošiant reiškimų, kad tik būtų švarus 
’ * —. *   * 1 — 1 * — — * T T. —   X • m v i 1 » A 4’

viršūnes.
Tarybiniai žvalgai nėrėsi iš kai

č.u pušynu ir niūksiančių jazmi- j 
nu. ir alyvų krūmais apsuptų 
sodybų;. ' ? . I

Lyg per -sapną prisimenu. 
švelnų,, malonų ir kvapų pavasa- 
i io orą, paukščių klegesį, v I over

okupantas ir jo pavaldiniai. At
rodė, kad visų nesėkmių ir ne
dorybių kaltininkas vra R, Ka
lanta. Jie skleidė, kad tokie pa- • 
sireiškimai pasitaiko tik nenor
mali u žmonių tarpe, o jis toks

ų čiulbėjimą, pempių riksmą ir buvo.
Romas Kalanta savo gyvybę 

paaukojo dėl tėvynės ir krauju j 
apšlakstė Lietuvos žemę sutirp- Į 
damas kančiose su lūpose žo-' 
džiais ‘‘Lačsvės Lietuvai-”. Tie’ 
du šauksmo žodžiai priminė oku 
panto padarytas nedorybes. Jie 
šėlo per pirmosios okupacijos1 
trėmimus, o per antrosios oku
pacijos, jie barbarišku šėlimu ir 
laukiriiškų įnirtimu liejo nekai-. 
tų žmonių kraują tiek, kiek! 
jiems patiko, net ir patys jame 
maudėsi, todėl Romas Kalanta 
liko jų pabaisa.

Kol tėvynėj yra tokių, pašiau- ] 
kojančiu jaunuolių, kol tėvynės 
meilė vyrauja^ nors ir paslėpta,! 
jų širdyse, tol jokios okupacinės i 
priemonės, jokie varštai, kokie 
jie bebūtų dygūs ar aštrūs, ne
paveiks ir nenuslopins lietuvių. 
Dvasinė galia yra pati stipriau
sia, galingiausia ir ištvermių- 
giausia priemonė. Ji trauko gran 
dines, verčia viešpačius iš sostų,' 
skina kelią -į.ląisvę ir nepriklau- j 
somybę.

i> kregždžių i mitrų nardymą. 
?’: tai, kaip sodai žydi, obe'es 
Ledus krauna, o vėjeliui papū- 
: tarytum per procesiją baž
nyčioje, barsto juos,, o pabirę 
žiedai nukloja baltai pievas ir 
lankus. Kažkoks jautulys susipi
la širdyje ii mintimis plasnoji 
per vandenyną, skrendi padan
gėj į tą sapnų pasaulį; norėtum 
ii apglėbti, apkabinti, šaukti is 
žiaugsmo ir moti visiems iškly- 
usiems ir ištremtiems grįžt1; 

’iįž:i iš sniegynų; iš nužmogin
tų stovyklų; grįžti į tuos lauktis, 
į tas sodų apsuptas sodybas, į 
ošiančius pušynus, kur tiek 
džiaugsmo patirta ir nusiteiki
mu sutelktą, kur palaima vyra
vo.
Gražiausiame metų laikotarpy

je, pačiame gamtos puošnume, 
kuri tarsi jaunamartė išsipuo
šusi laukia viltingos valandos. 
Tą momentą klaiki skausmo ir 
sielvarto banga perskrodė ok. 
Lietuvos žemę ir prislėgtus žmo
nes. Liepsnoje lyg. vaškas sutir
po jaunas, vos pražydęs kaip pa
vasaris, drąsus, save aukojas 
jaunuolis. Jis pasiaukojo tėvy
nei šaukdamas “Laisvės -Lietu
vai!”. ... . ...

Liepsnos sūkury iš jo krūti
nės išsiveržęs silpnas šauksmas 
sudrebino okupantą, okupacijos 
saugotojus, tarybinius žvalgus 
ir visus lietuvių tautos išdavi
kus. Jie dėjo visas pastangas, 
kad tie du žodžiai būtų užslo
pinti. nepasklystų po apylinkę 
ir nebūtų išgirsti užsienvje-- ta
rytum, eterio banga perskrodė 
vandenyną ' ii- nuskambėjo per 
pasaulį,,ir. lietuvių apylinkes. 
Meguįstas ir gražios mropagan- 
dos užliūliuotas pasaulis, ‘Abe
jingi lietuviai, tą. šauksmą‘išgir

MM

GIMINĖS
Em. Gorinienė

(Čia surašyti tikri gyvenimo įvyiai, tik pakeistos 
pavardės ir vardai)

sų dėmesį i save atkreipia. V ti
ras sitsimąs.o: Marytė ]>avaduo
ja tėvynės ilgė į, j) praturtina
Jeronimo ir One 
jų dž augimas, i 

i su.imąsto apie > 
Į Joaną. Jis pra.de

pagieda. Vincas 
) lietą *r apie 
a swo būsi-į 
pianus kurti 
ą šeimą mąs- ! 
bet kelis mn-1 I 

>;i visa šeima vėl |l , I 
žinoti, tais pačiais •

s vi esybe^. k tu p 
mhi ir Onelei.

— Tai jau t k 
sake jis. — Ee 
Dievo val;a. teg 
nork

n apie savo 
lyti, <^.1 ne > 
žus ture i 
Lietuvą [>crv 
kd.a.s pavuiKšėo.i.

ATVYKSTA JOANA
Vincas ncėjo į daibą, nes lau

kė Joanos. Jis neįsivaizduoja, 
kaip ji per tuos kelis metus bu=> i 
pa_ keitusi. Ji buvo juodbruva, 
bet mėlynomis akimis. Jos tė
vai turėjo dvi dukteris. Jeigu j. 
būtų buvusi vyresnė ir jos sesuo 
būtų buvusi išleista, Vincas bū-i 

j tu užkufomis nuėjęs į Lukšių 
! dubą. Joana galėjo būti kokių 

septyniolikos me.ų. Vincas ge
rokai už ją vyresnis.

Onelė ii Jeronimas suruošė 
Joanai sutiktuves, privirė, pri
kepė visekių valgių, nupirko 
arielkos ir Joana atvažiavo pas I 
juos. Visi džiaugėsi, bet Vincui 
daugiausia širdis sale, nes Joana 
buvo graži juodbrv.vė, atsivežė 
nemažą kraitį visok’ų drobių. 
žinojo, kad tuoj ženysis su Vim 

i cu. Tą dieną sukvietė ir dau

*
Tėvai, mums reikėtų savo f 

ii greitai, — at- namelį turėti, — sako Joana, g i r 
kad jau tokia lėtume koki mažą patys pasėsta 

bus, kaip jisjtyti. Kitos moterys sako, ka<l ir* 
neturint visų pinigtj, bankas pa-

i. iau Miksiu skolina, ir leidžia atmokėti tria
kis. Tėvui bu-! žomis dalimis. Turime du sū m*,;

Marytė Jeroni- doti

Nepraėjo metai, iau 
šeimoje gimė kūdikis. 
vo džiaugsmo, res sulaukė sū
naus. Tas sūnus staiga susirgo, 
negyvenę- nė pusės metų mirė.. 
Dabar Vincas pajuto kūdikio

t. jv.I jiems bus geriau augti tė
vo pastogėje. Reikėtų vaiku pa 
mokyti, kad jiems ncrci.:ė:ų 
prie karštų pečių dirbti ir erlc-

gi: imo ir mirimo išlaidas, kurios > žj lieti, 
yra kitokios negu Lietuvoje. 
Jam nuraminti Joana sako:

— Mes galėtume pas save lai- namelį. Jie turi ir mažą šekeli, 
kyti kokį lietuvį ant burdo, kaip ■ Jų vaikai turi kur pabėkotk 
tu kad buvai. A 
ir du, jei t

Pradėjo pasiteirauti pas pažįs-j 
tarnus, bet kai Vincas nuėjo i* I bažnytinį chorą, tai per juos, 
atsirado du jauni vyrai, kuriems 
.atidavė vieną kambarį. Joanai! 
teko daug dirbti,} į antrą aukš
tą laipioti, sunkius lysulius ne
šioti. Ji dirbo, nes norėjo pini
gų paseivinti Tai]) jie begyven
dami ir grašių prie grasinus 
spausdami daugiau metų tame 
flete išgvveno- Joana mmdė še-’ 
šis vaikus, bet du teužaugo.

Sykį Vincas klausia Joanos:
— Kodėl tu nebeturi daugiau 

vaikų? Argi su šešiais viskas pa ’

— Tikrai, ras Anupras Šn.ai
žys iš Jurgaičių turi savo mažą

iptarnaiisiu net' Žiūrėsime, gal ir mes ką nors 
atsirastų. • Į išsigalėsime.

Po poros metų Mikšiai p-a-’s- 
Į ti'tė sau naują namelį- Joana, ne- 
j bereikėjo į'antrą aukštą laipio

ti ir viską sunkiai nešioti. Vaikų 
ji daugiau nebelaukia. Abudu 
sūnūs su tėvais kalbasi lietuviš
kai, nes tėvai kitaip ir nemoka, 
bet vaikai eidami į kanadišką 
mokvkla. mokosi ir angliškai ir 
prancūziškai, nes taip Montre- 
alyje reikalaujama. Po kelių me
tų vaikai jau užaugę, tėvas Mik
šys suserga, jam reikalinga ope
racija, nenori ligoninei mokėti 
pinigų, taip pat nenori ir gydy
tojams mokėti, nes jis buvo ne
paprastai skupus ir taupus. Jis 
miršta. ; -

(Bus daugiau)
— Žinoma, kad taip, nebėra 

nebereikia.
Joana pragudrėjo., suprato, 

kad gimdymas ir marinimas yra 
brangu, pasistengė to išvengti. 
Augo abudu sūnūs — Vincas ir 
Mykolas. Mikšiai džiaugėsi sa
vo jaunaisiais. Motina labai spy
rėsi. kad abu eitų į lietuvišką pa 
rapijos mokyklą, išmoktu lietu
viškai skaityti ir rašyti, kad ga
lėtų lietuviškai dainuoti ir gie-

giati pažįstamų, nes Vincas t.k- 
j rai didžiavosi Joana, nes ji ne
atrodė, kaip iš krajaus atyažia- 
vusi, bet atrodė, kaip tikra mies 
čionka- \

Ateinantį sekmadienį sutartas 
bažnyčioje šliubas, nors prabaš- 
tėlis sakė, kad reikėtų ilgiau pa
laukti. bet prašomas, nusileido. 
Joana ateina gyventi į Vinco 
fletą jau Joana Mikšienė. Po ne
ilgo laiko Joana sake Vincui:

Vincai, aš turėsiu kūdikį. Ir 
tain greit Dievas suteiks mums 
džiaugsme ir mūsų pastogei

ATSARGI MERGAITĖ

— Tu sakai, kad neisi už ma
nęs. O aš susilažinau su draugu 
iš 100 dolerių, kad tikrai su ta
vim apsivesi U;

-r Gerai, J&neli, sutinku. Mat, 
aš visuomet jžįanydavau, kad tu 
neturi nei l&O^olerių.

rodos, kožnas namas tame mies
te apie Lietuvą kalba, kiekvie
nas paukštis medyje'sdyo gies
mę tik apie Lietuvą giefla. Jei
gu ne ta lietuviška^ąįapfija, ne

“------ :---------- ■ —Pasiilgau ir aš saviškių, daž-
KOMENTATORIAI SMERKIA j nai pasap^ubju arklius besiga-

lauko. Norėtųsi pasikinkius žir-'-~ ,... v. ., .Į išgalėčiau čia ilgai gyventi.
PABATIJO VALSTYBIŲ 

PAVERGIMĄ

Prieš dvidešimt metu Peter 
Collier ir David Horowitz reda-; 
gavo kairiųjų pažiūrų žurnalą 
Raports. Dienraščio The Wa- , 
shington Post š. m, kovo 25 d. ’ 
numeryje rašo:

“Reagana dažnai bara už tai, 
kad jis Sovietų Sąjungą apibū-, 
dino,- kaip blogą imperiją. Ar 
prez. daug suklysta? Rusija 
yra paskutinioji iš senųjų Eu- 
ropos imperijų — ji laiko paver j 
gusi ne liktai buvusias nepriklau ' 
somas-,, valstybes, kaip Estija, į 
n „i. !

nanči'iis, kawes sugrįžtančias iš

! gelį Į Šiaulių miestą nuvažiuoti

varią Stalinui), bet ir Rytų Eu
ropos valstybes. Kiekviena taip 
‘išvaduota* ir į sovietinį bloką 
įgrūsta šalis tapo pavergta tau
tiniu kalėjimu, kurio sienos sau 
gomos, kad kaliniai nepabėgtų, 
o ne tam, 
šalių.”

kad neįsileisi svetim-

— Kur užsidirbi duoįną, ten 
turi būti namai ir tėvynė. Kad 
savame krašte mėses iri neturi 
iki soties, bet savasis kraštas vi
sada mielesnis, tą mes visi žino
me. Kai tu užtrauki Jietuvišką 
dainą, man akys ašaroj^, krajaus 
laukus ir pievas prisiminus- Et, 
geriau nekalbėti, negtaudinki- 
me .savęs. j ■

(ELTA) Tuo tarpu Įbėga Maryje ir vi-

Latviją' ir Lietuvą (Hitlerio do-
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neskiria, kas vra tarybinis stilius, 
fam vaidenasi, kad “gal kiek nuo 
A.L. Tarybos ’? Ką' gi padaly
si, kaip sako patarlė: “Kuprotą 
tik karstas ištaisvs”. Jam labai: 
n, ipaimka tekie, .visų lietuvių 
spaudoj naudojami žodžiai: 
befidra-darbiau tojai su okupan
tu, .okupanto padlaižiai^ Viikoį 
Irkvidateriai, laisvės kovos ken-'l 
k’ėjai jr kiti; ’ - ■

Nen-gšimink, ponas {B. B

tabai nepatinka ir Lietuvos pa- 
Anel ėj ui n- visokiems iiaysidave- 
liamf>. .tei.yu Sviicnis rašo, kad 
“teks parsidavėlis neatstovauja 
pavergtos tautos, tai ar čia ta
rybinis stilius? Tai žodžiai, taik
liai nusakantys tam tikrą žmo
nių grupę, kuriai Lietuvos lais
vės reikalai yra svetimi.

Ponui B.R. labai nepatinka, 
kad Svilonis prie tokių “nedova
nai liiikčiojaričių pavergėjui“ 
priskyrė ir poetą Stasį Santva
rą. apie kurį, anot B.R., “antra
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j vfepštąš,., kitur ’skaitotM'ę, -kad jis 
' išfv^s ' Lietuvos nepriklausomy
bes kovu saxianoris ir vienas ią š- 

.- kęsiHu kaip taatinęę,/srovės kul- 
tnrgūnkS,”; :L ū ' Ap

> • ' ■ 74 ■ j.. ~ .

Vilniuje buvo išleistas Stasio 
Santvam-ppeži.jos iTfl3dnys4“^y- 

'■ Viki A TŠvilŠh^i p^^^:4®^ujfe- 
• nes,*’’ straipsnį' apče fšį leidinį, 

anh'ašte: “PoelaŠ. -Sūris nuka- 
j-b:rro sentts varpus’’. Antrašt 
i ».paėniė iš vieno eilėraščio, ku 
1-i-yira. žodžiai: “nutraukiau prs 

“nukabinau senus vkr

svarstomus klausimus, bet svarstys, kokius klausimui 
svarstyti. *

Kad reikalas niešeitų iš ribų, nutarta išįirašyti 
salės visus spaudos atstovus. Spaudos atstovai neturi 
teisės kištis į diskusijas, negali daryti pastabų, bet gali 

i rašyti apie atstovų pareiškimus. Viso posėdžio apemfeo* 
radijo ir televizijos atstovai išmiaršavo iš salės. Toks 
nutarimas, aišku, nepatiko spaudos atstovams. Jie skri
do tūkstančius mylių, kad galėtų girdėti ir užrašyti, o 
dabar jiems sako, kad jie net negirdėtų, ką suvažiavu
sieji atstovai pasakys, apie vadovų nesutarimą dėl die-j 
notvarkės. Atstovai planavo praleisti Otavuj mažiausiai 

j šešias savaites, o dabar pasirodo, kad jie turi išsikraus- 
$too tyti iš salės ir sukinėtis po koridorius, kol išeis koks at-

• stovas ir pasakys, kas ten viduje kalbama. Vakarų viaL 
$45.00 į stybių atstovai norėjo, kad būtų galimai daugiau suri- 

j rinkimų ir kad tuose susirinkimuose galintai daugiau 
_ .1 atstovų kalbėtų.

E. J
H

Vakar jau minėjome, kad ketvirtadienio rytą, ly
giai 10 valandą Otavoje turėjo prasidėti Europos sau
gumo ir kooperacijos konferencija.

Otavon suvažiavo 35 valstybių atstovai. Jiems buvo 
pranešta, kądx posėdžiai prasidės dygiai 10 valandą, o kai 
atėjo paskirtoji valanda, tai: oficialiai visiems pranešta, 
kad konferencija prasidės tiktai 5 vai. vakaro.

Kodėl neprasidėjo laiku? Visiems buvo pasakyta, 
kad. atstovai nesutarė dėl konferencijos dienotvarkės. 
Dienotvarkės reikalas jau seniai pradėtas svarstyti, bet 
nepavyko susitarti dėl tos dienotvarkės. Komiteto na
riai keliais atvejais bandė susitarti, bet sovietų atsto
vai buvo tiek užsispyrę, kad nesutiko daryti jokių ma
žiausių nuolaidų

Nutarta šauktą. konferenciją pradėti gegužės 7 die
ną, bet nesusitarta dėl dienotvarkės. ' Nesusitarė visą 
ketvirtadienį. Kada atėjo penkta valanda, paaiškėjo,

Kad nereikėtų bereikalingai teigti laiką konferen
cijos dienotvarkei nustatyti, vienas narys pasiūlė teisti; 
kiekvienos valstybės atstovams išsikalbėti ir pasakytu 
ką jie galvoja apie Euroops taikos* saugumo ir befttfna- 
darbiavimo reikalus, kalbėtų ne tiktai galingųjų valsty 
bių atstovai, bet savo nuomonę pareikštų ir mažesnių 
valstybių atstovai.

Sovietų Sąjungos ir Varšuvos pakto valstybių at
stovai griežčiausiai pasipriešino pasiūlymui. Jie reika
lavo, kad būtų priimta konferencijos dienotvarkė Įt. 
kad vadovybė griežtai jos prisilaikytų.

Reikia neužmiršti, kad kiekviena valstybe atsiuntė 
daugiau, negu vieną Į Europos saugumo ir bendradar-.' 
biavimo konferenciją. Kiekvienas atstovas, arba bent 
didelė jų dauguma atsivežė po porą pavaduotojų, pata
rėjų ir sekretorę arba net dvi. Visi laukia konferenci- 

. jos.,Niekas nežino, kada ji.prasidės ir kas joje bus Švaf- 
’ etoma. { t \ ’ . ■ , ‘ ‘.

’ L.: L ' J;* ’j- ' • • i $
Šios konferencijos dienotvarkėje svarstytini klausi

mai turėjo būti pagrindinių' žmogauš. teisių klausimai. 
Belgrado ir Madrido konferencijose’, buvo tiek daug 
skundų prieš Sovietų Sąjungos vyriausybę dėl įvairių 
Įstatymų, paneigiančių žmogaus pagrindines teises.

Konferencija dar nebuvo prasidėjusi, bet Kanados; 
užsienio reikalų ministeris Jce Clenk, atvyko pasveikini 
ti suvažiavusius atstovus. Pačioje pradžioje, dar nebuvo 
sudaryta komisija dienotvarkei paruošti, o ministeris; 
pareiškė, kad šioje konferencijoje gali būti Įvairių sūn-1 
kūmų. M - >' ūy" .. .<

Max Kampelman, Amerinos delegacijos ilgametis 
narys, sutikdavo su rusais, kad šitą klausimą galinia

•ANGSiS

Atsakymas į IkĖ. straipsnį Akiračiuose i 
wKalba> paltiotižmas ir sovietine stilistika”

kad ir ketvi’rtadreno pasitarimai neatneši pageidautinų atidėti kitam susirinkimui, kuris bus paskirtas pagrin- n * * * j 9 * * • i • w ♦ * .•

(Pabftiga)

B-.R, tSgia, kad mūsų “pat- 
riotimė stiliaus” Itin kūrybišku 
reiškėju itatągo Šviionfe. Šio “ta
rybinio” kiek ii- nuo A. L. 
Tarybos?) stiliaus esmė ir meto- 
tt.7S: per dešimtmetį valkrotom 
ir per valkiotum frazėm, vis tais 
pačiais žodžiais niekinti užsienio 
lietuvių, kultūrinikus ir skleisti

■ tautišką neapykanta J / / 'I . .... .,
o < - • INentisiinmK, pona^. B.R,/. yra

jčia yra’’bid^ybė ta, kad B.R. ir daugiau jokių,.— šie žodžiai
‘i •'k,! , ■? , j ' - ’ • i', .tu r" jį T 7 'zfeomb, praėjusį rudenį
vo supykę ąųt • irisų? kad Stąlinąš? ■; dviem mėnesiam Nu
stabdė vokiečius prie . Varšuvos,’ kad vokiečiais galėtų iš-v 
y^ti visus lenkų vadus. Europa nutilo kartojusį
go nacių, g-Izraelio premjeras dar ir vakar kj&Įioją ;p^įr< 
menta už sustojimą kelioms minutėms■•Bitb^rgė; '<-^‘i 
•X Bet Otavą pasiekė -žinia, kad Madride przidėntas la^’ 
bai nekreipė dėmesio į Ispanijos ibbnarchistų .kelĮamo’ 
taiūkšmo prie Zarzuėlos rūmų,kur karalius vakariemavo ’ 
šū-'^'režidėlitū Reaganu, Ispanijos premjeru irikitp,iš;at- ' 
svingais p^eigūnais; Prezidentas sutiko tartis -su Išpa- 
ąija ajiieckariu atšaukimą iš Ispanijos..: Jisglaisvai, drą--^ 
šiai'ir draugingai kalbėjosi ėu Ispanijos pMnjeru įvąi-^ 
ria-is tarptautiniais klausimais. Ispanijos premjeras prii 
ėmė pagrindinę prezidento poziciją — tartįš ojnėsigrieb- 
tį ginklų. L ■

Dar plačiau Kanadon suvažiavę diplomatai komen
tuoja prezidento vakar Europos parlamentui pasakytą

■ Būkim realūs, žvelkime bk.
4 z -

‘vieir pagarba St. Santvarai, kr d 
buvo Lietuvos nėpriklauso- 

■atybės kovą, savanoris ir tauti
nės -stovės kultūrinis veikėjas. 
Kovojo prieš besiveržiančius 
Lietuvą bolševikus. Viskas gra- 

•žtij puiku —r isterinis jo darbų
lapas švarus,

Ntto ’Lietuvos pavergėjo žiau- 
"rūino, kaip ir -mės visi, pasitrau
kė į laisvus Vakarus. Amerikoje 
sulaukė garbingos senatvės. Ir 
štai tas pats savanoris, Stasys 
Santvaras, vyksta į Vilnių mal
dauti, kad Lietuvos pavergėjas 
leistų pavergtoj Lietuvoj iš
spausdinti jo lyrikes knygą, šie 
jo prašymą išklausė — išspaus
dino jo lyrikos knygą. Į knygą 
pateko tik tie Santvaro eilėraš-

, dinėms žmonių teisėms nagrinėti pačioje Rusijoje.
Dr. Kazys Bobelis nuvyko į Otavą dar prieš konfe

rencijos pradžią. Jis turėjo progos susižinoti su Kana- 
. dos lietuvių bendruomenės pareigūnais ir Įvairių orga-.
nizacijų atstovais.Be to, jis susižinojo su įvairių atvažia- kalbą. Jis patarė visai Europai užmiršti menkesnės ver- 
vusių valstybių atstovais ir informavo juos apie dabar- tės problemas, bet rūpintis taikiu sugyvenimu,2; nes Eu

ropai tebegręsia didesnis pavojus Jis pataria Europai 
sūgyvenimą, kaip jis Vokietijoje patarė rasti bendrą 
kalbą su amerikiečiais. Dabar privalome svarbiausiai 
bendrai dirbti, nes visai Europai gresia komunistinė ver
gija. Kada vergijos pavojus bus pašalintas, tada visi lais
vai aptarsimės antraeilę problemą.

Antro pas. karo 40 metų sukaktis minima prez R. 
Reagano pasiūlyta Europos ir Amerikos sugyvenimui, 
bendrai dirbti ir saugumo nuotaikoms. Kanada įtraukta A'firiuos komiii^ai atrinko.

(Bus daugiau)

Rytų Eu-1 tinę padėti pavergtoje Lietuvoje
Otavon suvažiavusieji atstovai kreipė didelį dėmesį 

į Europą. Amerikiečiams labai rūpėjo prezidento Rea- 
gano pareiškimai Madride. Labai atsilikusios žinios bu
vo iš Izraelio. Izraelis kritikavo prezidento nutarimą už
sukti Į Bitburgą, kada visa Europa matė, kad didžiau
siais nacių smogikais buvo ne Vokietijos pasturlakai, bet 
ant rusų labiausiai supykę lenkai. Kada Amerikos žur
nalistai patikrino Bitburgo palaidotų smogikų vardus,

vaisių, nepavyko susitarti.
Suvažiavusiems atstovams liepta pasilsėti ir ateiti 

dešimtą valandą ryto. Dienotvarkės komisija penkta
dienio rytą 8-tą valandą, pranešė, kad dėl konferencijos 
dienotvarkės nesusitarė, bet pranešė konferencijos at
stovams, kad 10-tą valandą susirinktų.

Visiems buvo aišku, Vakarų Europos ir
ropos valstybės turi labai skirtingas nuomones keliais 
svarbiais klausimais, negali susitarti. Jeigu taip ilgai 
tarsis prieš konferencijos pradžią, ir jeigu nesusitarė 
pačioje Otavoje, posėdžiavę dieną ir naktį, tai reikalas 
labai rimtas.

Trečiadienio rytą vis dėlto suvažiavusieji atstovai 
susirinko. Jie susirinko spręsti pačius svarbiausius 
klausimus, todėl trečiadienio rytą susirinko tartis, kaip 
susitarti dėl dienotvarkės. Nesvarstys dienotvarkėje tai ten rado Szczaldą, Buchalskį ir kitų_panašus. Jie bu- Į šias nuotaikas.

I. PUŠĖNAS

KOVA IR MEILĖ
LIETUVOS LAISVĖ* KOVŲ ^OMANAS

'Teš!’ny«l
Jei juos nevisūomet laimi, tai ne dėl to,kad 

vyrai sugebėtų skirti pelus nuo grūdų ir galėtų 
pasirinkti, bet dėl to, kad šitos moterys dažno
kai pakiša joms koją. Net gi tas vyrų išdidumas, 
kuris verčia juos manyti, kad jie laiką pasirin
kimo vairą savo rankose, yra moterims naudin
gas. nes tai trukdo jiems pastebėti, kaip mote
rys juos medžioja. Nebeištruks ir Alfonsėlis iš 
jos, Agutė jį susiras, jei tik ji panorės.

Nepaisant ilgai užtrukusių vakaruškų ir ma
žai miegotos nakties. Agutė atsikėlė pirmoji, pa
žadino piemenį* pamilžo karves, pašėrė kriuksin
čias kiaules. Sukilo ir šeimininkai, gyvenimas at
budo sodyboje, ir gyvuliai smagiau pasijuto. Su
baubė karvė, sužvingo arklys, išdidžiai ant tvo
ros užgiedojo gaidys. Didelis saulės ratas kilo ir 
šviesėjo giedrame danguje, joks vėjelis nemėgino 
i šsisupti dideliuose klevų lapuose, ir šie tyliai 
.'a< L'hesnaudė, saules spinduliais aplieti..

Nekaip micgo'o Alfonsas. Stiprūs pereitos 
lakries įspūdžiai .o ypač žavingai besišypsančios 
\gi/ės akys* ilgf ‘ neleido jam užmigti. Be to,

dar tas biaurus Įvykis su Stasiu. Ko gero, jis bū- j Paskui, jai reikės kurti ugnį, gaminti pusryčius.
tų pajutęs jo peilį tarp savo šonkaulių, jei ne ga
lingai staigus jo smūgis, ištrenkęs jam peilį iš 
rankos. Kažin, gal nuo tokio smūgio ir sutrūnėjb 
Stasio rankos kaulas. Dabar gali tekti atsidurti 
teisme už sunkų kūno sužalojimą. Bet ne, teis
mas neteis, nes daug liudininkų matė, kad jam 
reikėjo gintis nuo Stasio peilio, būtinai reikėjo 

Į užduoti jam per ranką ir tuo būdu išmesti peilį.
Kaip gi kitaip būtų buvę galima atsiginti nuo ai
traus peilio. Ne, Stasys nieko jam teisme nepada
rys, teismas nieko neteis, nes apsiginti visuomet 
yra leidžiama, tai yra kiekvieno žmogaus teise. 
Ir toji Agutė tikrai graži, jis tokios niekur dftf 
nėra matęs. Kokios jos akys... kaip dvi vakarinės
žvaigždės, o jos veidas, lyg kokioje atvirutėje, iY 
kažkur matytame paveiksle, gal bažnyčioje. Ir 
kokia ji įdomi, kaip sumaniai moka kalbėti, pa- 
iuokauti. Būtų labai malonu ją apkabinti... Ji to
kia sodri, nors nenutukusi, neperstora, taip, kaip 
reikiant, bet ir ne koks pieštukas, kaip kitos, kad 
nėra prie ko prisiglausti. Gera buvo šokti su ja, o 
kai netyčia ją spūsteldavo, ir dvi stambios krūtys 
jį patiesdavo, tuomet, lyg karštu vandeniu jį kas 
perliedavo, jam akys raibo ir saldu širdyje darė
si. Agutė, taip, tik; ji, kitos jam hertikąlingosį ;

Su šiomis svajonėmis pakilo mažai temiego
jęs Alfonsas ir ėmė ruoštis kieme. Sesūo bm-ški- 
nosi kibirais pine šulinio ir skubėjo melžti karves.

Sena jos mama tegul pamiega: visą gyvenimą, 
vargšė, anksti keldavo ir vėliau už visus gulda
vo. Taip pat ir Kazys, tegul sau miega, nelabai se
niai iš gimnazijos vasaros atostogoms parėjo. 
Gal kuomet mokslus išeis, bus mokytas, gal tuo
met ir ją, savo seserį Daivutį, atsimins.

Nedidelis Laukio ūkis* bet darbo užtenka vi
siems per akis, tuo labiau, kad tėvas nelabai beį- 
gšali-. Alfonsas dažnai kviečiamas Į vestuves bei 
vakarius pagroti, Kazys eina Į gimnaziją, ma
tai bepadeda, taigi, Dalvūtei tenka daug dirbti. 
Serai, kad mama, nors jau ne jauna, bet dar ge
rai laikosi ir lauke dar padirbėję ir namie.

Sekmadienis kiekvieną širdį pradžiugina, 
Vpbč jei yl'a toks šviesus, kaip šis rytas. Sekma
dienis turi visai kitonišką nuotaiką, negu kitos
Wife fratlgfcife fcafrte&q pasipuošę,kas
kaip gali, eina ir vaduoja Į miestelį. į bažnyčią, 
pasimatyti bei susitikti, arba stiklelį, kitą su 
draėgtafs ištenkti.

Pavalgę pumyčius, Laukių šeitna dardėjo 
dulkėtu vieškeliu, poros arklių traukiamose vežė
čiose, kur ant dviejų nmrgwiiew papuoštų sėdy
nių ąėdėjo Kazys ir Alfonsas Laukiai su motina 
ir seserim baivute. r ' ■ ' t

— Matai, kaip gražiai įsikūrė Gyniotas, vis
kas taip puiktai Auga, ir gyvuliai geri — pasi
džiaugė Laurienė, bevažiuojant jiems pro Gy-

nioto sodybą.
— Įsikūrė, bet vis maž kas nesiseka: tėvas, 

dar nesenas žmogus, pasimirė, o jo laidotuvė
se. Gabriūnas taip netikėtai mirė, — pastebėjo 
Alfonsas.

— Girdėjau, kad Gyniotas buvo paimtas i 
kalėjimą. Buvo Įtartas, kad jis Gabriūną 
nužudęs.

— E,' visaip jie mano, kur gi ten Gyniotas. 
Aš jį pažįstu, pavasarininkų susirinkime jį daug 
kartų mačiau. Jis labai puikus vaikinas, išmin
tingas ir geras,—sako Daiva, sodybą stebėdama 
Ji visuomet stebi šią vieta, kai eina ar važiuoja 
pro salį. Antanas ne sykį jai vaidenosi ir nedavė 
ramybės. Susirinkimuose ji visuomet norėjo ko
kiu nors būdu su jwo susipažinti* bet vis nedrįso 
prieiti ir vis kitam, kartui atidėdavo. Ir dabar, 
kai taip kur noi*s jį pamačius apie namus. Bet ?i 
niekur ju nemato-, tik is trobos išeina su kirviu 
rankose jauna Moteris. Ar tik jis neftpsnTdė. 
smygtęlėjb jai mintis. Bet na. negali būti, negi 

taip greitai; neseniai tėvą palaidojo. Raminasi 
Daiva, bet įkyri mint's neduoda jai ramybės.

x ; (Bus daugiau)
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H. VILIAUS

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

“Lietuvos Aid<

■ . - ba atsiliept Būšiviėbijiriio -orga-l. nUHT ? 1

viriiška, atmeskite; tokiu

kuop

Nuo 1914 metu

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel. 925-7400

Sąskaitos aodraustos 
iki 5100,000.

KAZĖ BRAZDŽIONYTE
Programos vedėja

MIDLAND FEDERAL SAV- 
INGS aptarnauja taupymo ir 
namu paskohi reikalus vrsos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

Bus ir vaišių.
Rožė Drdžgalvis, rast.

Verčiau be g;dvos, o ne be 
mafdos.

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

SL Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p.

iš WTIS stoties, 1110 AM banga. 
2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374

ky'j pasirodysite vyrais, ne 
1 kiais”.

Tačiau, Plymout-hc

_______ _ _____ -n/ >

Funeral Home and Cremation Service

____________

TeL: 562-2727 arba 562-2728

OPTOMETRIST Al

£818 W. 71st SV TeL 737-5W
<T"~ . ' ** ’ - . *tv * .

fr “contact lenses”,

—■-<-^77-JZZZ

K

VANCE Fl!‘‘URAL HOME
Florida

t

ww rr w-rw

^4,'„Į„ĮI...... I,

<a

SOPHIE BARČUS

VAS AITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

*

Tdcf. 778-154?

Telefonas — 652-1003

—

1914 S. Manheim R<L Weetchettwr, 1IL 
VALANDOS: 3 darbo dienomis

I

Ofiso telefonas: 776-2880, 
fcs&aendjos telef.: 448-5545

Vedėja — Aldone Daukus

7159 So. Mapkwood Avc.

■
1 
I

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

Apdraustas perkr>ustym*> 
B įvairiy itstumy. 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5996

■ 
I
I

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W«>tchestor Community klinikos 

Medicine* dir«lctariu>

TMCM pwvsr ALLY FTT 
ThfiDUGM OS6ULAC EX6PC iSF

HEART AND HEALTH habits started fearly is chttdlMtod its 15CT Heart Fond Campaign here and la 8500 other 
can reduce the risk of heart attack in later life; according communities through February.The Heart Fond supports 
t» \our Heart Association. The Association M cnpdncWMf research, education and eemmonitr service x^r***’*-

* ' . ’ ' * 4 a - >

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
tekų-chirurgija.

. 5540 S. PULASKI RD.
Chicago, ILL 60629 

TeL : 585-2802

TEL. 233-4554

Service 461-3200, Page 06058

DR, X E GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103id Street 
Valandos pagal susitarinn

INKSTŲ, PŪSLSS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 West 63rd Street 
Valandos: antrad. 1—i popiet,

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:3© »:30 vaL ryto.
Stoties WOPA - 1490 AM 

tr»n*liuai«mos iš mūšy studijos
Martiuette Parite.

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
ginis venų ssiplėtimo hemo-

--------------------------------------------------

dfT BAPC FAČTS *© 
TMFM KTM >OUR OWJDCP4.

..... -- ------<

Nauiienos, Chicago, X. Ill. Fridav Mav 10 19R5
<

PERKRAUSTYMAI 
j u n v •

L*idimai — Pilnc apdr«ud« 
ŽEJAA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŽĖRĖ N AS. T*l. 925-8063
S —---------£

ModeraicB poezijos knyga. Kaina. 5 doL Minkšti 
vtrždisi. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus

Charles Stasukaitis

226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

f’''

GAIDAS - DAIMID

SUSIRINKLMŲ 
PRANEŠIMAI

y - V. Sirvydą*

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AME
RIKOJE UŽUOMAZGA

(Tęsinys)

Nesutikimu žaibavimai pasno 
įlė po metų, kai kun. A. Burba 
jš Plymoutho nuvyko į Baltimo- 
rę 1890 -m. vasaryje ir -sykiu su I 
dešimčia kitų įsirašė nariu į me, 
dicino-s. studento Jono Šliupo tiki 
ką suorganizuotą Lietuvių Moko i 
io Draugiją- šalia šios platesnių.; 
užsimojimų draugijos jaunas

kas Bačkauskas,: iškreipdamas 
faktus- Šliupas rado reikalo laiš
ku .pasiteisinti kun. A. Burbai, 
kuris laišką dalinai peskelbė 

11892 m. nr. 11 Vienybėje Lietuv 
’ ninku. Šliupas nurodė, kad Bač- 
; katTskas ‘‘mano asmenines paž- 
i valgas kiša i draugystę (Lietu- 
‘ vių. mokslo). Ką pranešimuose 
moksHnėjė pašnekėjau tą Bač
kauskas sųkrauja ant pečių drau 

į gystės. Todėl dėl gero Lietuvai, 
į aš norėčiau, kad mano laiškas

Našlių, Našliukų ir Pavienių*.
Klubo susirinkimas įvyks penk- j 
tadienį gegužės 10 dieną, Anelės j 
Kojak salėje, 4500 So. Talmaiv
Avė. : j

Pradžia 1:00 ,val.' po pietų- Vi-(
si nariai ir norintieji būti na-Į 
riais kviečiame atsilankyti. į

Po susirinkimo bus vaišės.
> A. Kaly.i\

__ ___________ I -_______ - - w _
Į tinę “nedėldieninę mokslainę’Į,

— žemaičių Kultūros Klubo įur paskaitomis budino vietiniu : , , - r .. » j.... . .... - . : ,r parodytu, kad. Mokslo draugys-eilinis narių susirinkimas jvyks, lietuvių tautinę sąmonę, dėstė- 1 * ; -
trečiadienį, gegužės 15 d., 1 vai. I 
po pietų Anelės Kojak salėje,1
4500 S. Talman avė. Nariai pra-; Tas Įerzino lietuvių šv. Jono pa-j 
šomi atsilankyti,nes yra svarbių rapijos (įsteigtos .1887) kleboną1 
reikalų, numatoma atostogauti kv.n. Simoną Pautienių,
iki rugsėjo 18 d., vasaros laiku.' ėmė skųstis kun. A. Burbai, kad1 

jo globojama Lietuvių Mokslo. 
Draugija , ruošianti prieštikėji- 
miškas paskaitas. Kuri. A. Bur-

— Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų Organizacijos 
susirinkimas. Valdyba maloniai 
kviečia savo narius ir norinčius 
Įstoti nariais į susirinkimą, kuris 
įvyks gegužės m., 17 d., 6:30 v., 
v. parapijos svetainėje.

Dabar; ir ateity, organizacijos 
susirinkimai bus vieną valandą 
anksčiau, nei praeity.

Po susirinkimo — kavutė.
Juozas Skeivys-

8929 SU. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

lei. 598-9400

, , - .i 1 tė vra kas kitas, o mūsų nedėl-gamtos mokslus, padažydamas vel kas
latsvamamskoms paz.uromis.l B(ff^ nu(, s.vęs pri.

dūrė: '‘‘Nors■p.-l-Šliupaš savo as- 
, . . meninėmis pąžvalgcmis nėra ka
. tHUll lalikas, bet jeigu jis, kaip lietu

vis, ' ką naudingo dėl lietuvystės, 
parašo, tas veikalas nesi priešina 
tikėjimui ir su džiaugsmu ji tu- 
iilrie priimti; Tautiškuose daiy- 
ku.oise tUri būti visuomeniška pa- 
ž valga, ne asmeriniė”. O Balti- 
morės protesto j autiems katali
kams priminė: -‘Kas naudinga, 
primkite, kas bedieviška ir gy- 

būdu 
kūdi-

ne (nr. 12 1891 m. kovo mėn.) 
pa rei ks dam aš, kad protestuoto ; 
jai nešiojasi. ‘-‘kūdikiškų svajo
tų” ir nesielgia kaip tikri kata-į 
likai, jei baiminasi, būk .“Šliupo 
pamokslai” sugriausią katalikų 
Bažnvčia. Sakė: “Turite savo-i 
nigą: kodėl jo pamokslų nekišti 
sote, o einate pas Šliupą? Mano 
parapijonų ir penki Šliupai nuo i 1892 m- sausio 31 kun. A. Bur- 
katdikybės negalėtų atitraukti”.

AJiejatis i ugnelę pylė ir iš Į 
tautinės Amerikos lietuvių gy-: 
venimo srovės išstumtas Saulės 
leidėjas - redaktorius Demonin-

bos Įnešimu nutarė: ‘‘Mokslo 
draugijos nariai nesikišti į tikė
jimo dalykus nei raštuose, nei 
susirinkimuose, pagerbdami žmo 
gaus sąžinę. Jei kuris narių to 
nepildytų, prideramai pasergė
tas. turi būti iš draugijos iš
skirtas”. Nutarimas buvo paves
tas redaktoriui J. Andziulaičiui 
pravesti kitose kuopose ir pačio 
je draugijoje.
Tačiau, Lietuvių Mokslo Drau 

gijos iži įninkąs Silvestras Paukš 
lis, Susivienijimo iždininkas jau 
1392 m. nr. .6 Vienybėje Lietuv
ninkų nusiskundė dr. J. Šliupo 
ir J. Andziulaičio “bedievybės” 
skelbimu, o ar. 30 nariu atsiklau
sė, ką jam daryti su draugijos 
iždu ($76.50)$ nes jis toliau ne
benorįs tarnauti iždininku šiai 
draugijai.

Jonas Šliupas tokia šakota as
menybė, kad ikšiol niekas nei 
Lietuvoje, nei Amerikoje dar 
tiėra ryžęsis parašyti šio tauti
nio lietuvių išbudimo pirmūno 
platesnę įtikinančią biografiją. 
Tačiau yra likę ji pažinojusių in
teligentų vertinimai dviejų joj 
k:etų bruožų: savo auteritetąį 
ginantį nesukalbamumą ir ucli-j 
ni nusistatymą, prieš mūsų ku-: 
nigi'.s. Pirmojo pasaulinio karo iš 
vakarėse, savo redaguojamame 
zūmale Laisvoji Mintis (nr. 45.1 
1914) jis skelbė: “Su kunigais! 
.pirmeiviai niekur ir niekada su-i 
sitAikyti negalėsi”.

(Nukelta į 6 psij

MIDLAND
FEDERAL
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Chicago rL 60632 
-Mica i< $0632

Good Health Habits, Begun Early, Can .
Add Years to Lives of Your Children

< z.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
Tel. 927-1741 - J 742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CON DHMINED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
EI i N KR AL HOME

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

Telef. 476-2345TRYS matSNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AliKlMOKLIANIS PASTATYTI

■
— -

1424 South 50th Avenue 
Cicero, Iii. 60650 

Tei.: 652-5245
TRIJŲ KOPLYči Ų I. A11 RIJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir l:iįdėjimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes aiib inobiliams pastatyti

STEPONAS (. LACK ir SŪNŪS
I.ACKAWICZ

Laiu ” . ių Direktoriai

2424 West 6!Lh >'lreet — Tel. RE 7-1213

11028 Southwest 11 wy., Palos Hills, Illinois 
lel. 974-4410

------ --r kV‘
---- - A t «

............. .... ....................  minimums .......

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois



vladas Rasiai skas fakodė jaudinančiu 
i ietimis \ uždų

Vladas Rasciauskas

vę, einančia tiesiai pre Austai 
VaiTu, parodė ir žmones, besi- 
neldžiančius nedidelėje senoje 
bažnyčioje.

Viena sena moterėlė, visą gy
venimą praleidusi Bridge porlea 
ir norėjusi nuvažiuoti į Vilnių,

jo Vilniaus gatveles, pritrūko 
?ro, o k:ii praėjo pro Aušros Vac
ius, t.'.i galva jai visai palinko. 
Ji turėjo pinigų ir labai norėjo

Praeito trečiadienio vikarą, 
keliautojai Vladas Rasč:;aisk.is, 
per 25 metus nuvežęs j Lietuvą 
daugiau negu 10.000 žmonių, pa
rodė jaudinančių Lietuvos vaiz
dų

Josephine Mileriūtė. dažnai 
važinėjanti su keleiviais Į Vil
nių, parodė kelis Vilniaus vaiz
dus. Salėn susirinko apie šim
tas žmonių. Visi susėdo lysk- 
mis eilėmis sustatytas kėdes ir 
sekė siauras seno Vilniaus gat
ves. Pirmiausia parodė seniau
sio Rytų Europos universiteto 
rūmus; parodė Gedimine kalną 
ir jo apylinkes, parodė Gedimi
no bokštą ir iš bokšto langų 
matomus Vilniaus vaizdus; ma
tėsi Neris ir Vileika, jų santaka, 
matėsi senoji Vilniaus Katedra, 
kurioje dabar padarytas meno 
muziejus, o toliau, kairėje pu
sėje, matėsi naujai statomi bal
ti keliu aukštų namai, nutiestas 
ir išgrįstas senais medžiais ap
sodintas didelis vieškelis, iš Vil
niaus einąs tiesiai į Kauną ir 
visą eilė kitų Vilniaus vaizdų. 
• Pagaliau parodė šiaurinę gat-

tu pamatyti šalia Vilniaus gy
venančius brolius ir seseris, bet 
neteko jėgų. Vienas pradarei 
greta esančias duris ir perskai
tytais laikraščiais pradėjo vėciy- 
ti orą. Bet visa tai nieko nepa
dėjo. Reikėjo pakviesti gaisri
ninkus, kad išvežtų į artimiau
sią ligoninę. Visiems seneliams 
buvo aišku, kad Lietuvą ir arti
muosius galės pamatyti, jeigu 
važiuos tuojau, kol dar oro ne
betruks.

Teko padaryti pertrauką, kad 
senutę 

Tuo tarpu salėje ouvusieji galė
jo užeiti i greta esančia sale, ka- 
vos atsigerti ir pyragaičių už- J 
kąsti.

Kai atvažiavo Vladas Rasciaus
kas, — Walter Rusk nr atsivežė ' 
paveikslus rodomas mašinas, jas1 
nustatė ir pradėję rodyti atskri-! 
dimą į Vilnių, ir susitikimą su 
nuvažiavusiais Į Lietuvą. Nuva
žiavo viena, o ją pasitiko desim- '

■ tvs žmonių. Broliu ir seserų ne- fe u -
rado, jos buvo mirusios, bet ją . 
atpažino brolių ir seserų vaikai. : 
Visi pamokyti, turėjo gerus dar- 
buc, gražiai apsirengę. Kiekvie
nas pasakojo, kas jis toks buvo . 
ir ką jis veikė. Pašnekesiams ne
buvo galo. Ji atsisėdo ant suolo, 
o jie apstoję ją klausinėjo.

Plačiuoju vieškeliu ir pačiu

1 išneštų susijaudinusią

:«< » <o;

MIELAS LIETUVI, MIELA LIETUVE!
Vėl artėja diena, kada Tavo sąžinė turės laiky

ti egzaminą. Tu vėl būsi raginamas-a balsuoti fron
tininkų ir akiratininkų užvaldytoje organizacijoje 
— Lietuvių Bendruomenėje.
i RIMTAI APSVARSTYK IR APSISPRĘSK) ;

1 1. Ar nori/kad Tavo balsas stiprintų VLIKo ir 
ALTo griovėjų užmačius? ■ ’

2. Ar manai, kad išeivijos veikloje nereikia pa
sidalinti darbo sritimis, o veikti “savanoriškai”, ne
žiūrint, ką kiti daro?

3. Ar pritari, kad visų patriotų lietuvių ben
dros organizacijos būtų perimtos Į vienos grupės 
“valdžią”-ir naudojamos tos grupės siekiams vyk
dyti?

4. Ar manai, kad ALTo ir VLIKo finansinės 
paramos mažinimas yra mums naudingas?

5. Ar tiki, kad sąžiningas Tavo balsas gali at
sverti šimtus.- “balsų”, atsiųstų pagal laikraščių 
skaitytojų, oragnizacijų ir telefono knygų sąrašus?

6. Ap pritari, kad jaunimas būtų mokomas iš 
okupantui palankių vadovėlių, lankytų Kapsuko 
kursus Vilniuje ir užaugtų pilnais okupanto patai
kūnais?

£

7. Ar manai, kad Maskvos šūkis atskirti jauni
mą nuo vyresniųjų yra naudingas išeivijai ir viso
keriopai remtinas?

A*

8. Ar pritari, kad saujelė vienos grupės fronti
ninkų turi teisę diktuoti visos išeivijos veiklai, o 
šimtai tūkstančių “likusiųjų” turi klausyti jų ko
mandos?

9. Ar tiki, kad asmenys, kurie traukia savo tau
tiečius j amerikoniškus teismus, yra verti atstovau
ti visus lietuvius?

10 Ar tiki, kad šie rinkimai bus “demokratiš
kiausi iš pačių demokratiškiausių” ir sukurs labiau
siai demokratinę išeivijos santvarką?

Jeigu į visus šiuos klausimus gali atsakyti 
trumpu ir aiškiu “taip”, tai nesvyruodamas
dalyvauk ir balsuok -gegužės mėnesio rin

kimuose.

JAV R. L. BENDRUOMENĖ

i^eilaiL-iu keliu Lvuz.lvo į Ira
kas. Visi pamate -eną Trakų pi
lį. Maironio apdainuotą, pama
tė sakis ir eįerus, kuriuose šim
tai lietuvių maudosi ir plaukio
jo. Visi aplankė atstatytą seną 
ja Trekų pilį su jokios bokštais.

Parodė Palangą, maudėsi žmo 
nės jūroje ir šildėsi smėlyje. Nu
traukė Birutės kalną. Buvo sus
toję Raseiniuose, aplankė senus 
rūmus ir dabartines evvenvie- 
tes. Pagaliau parodyta Kauno 
pilis, savivaldybės rūmai, Lais
vės Alėja. Walter Ru>k yra ge
ras fotografas padarė labai ge- 
’U nuotraukų. ir

Susiiinkucieji žinojo, kad ša.fs 
metais i Lietuvą negalės nuva
žiuoti, bet ateinantiems merams 
daugelis užsirašė. f

Reporteris

Jauniesiems gerai apmokamas 
darbas

Iki gegužės 15 d. dar galima j 
paduoti prašymą tarnybai Wa- ' 
shingtone, Jungt. Pabaltieėių Ko j 
mitele. Kreiptis . Amer. Liet. • 
Tarybą, 2600 W- 63 St., Chica
go, IL. 60G20.

(ELTA)

Restauruota Traku pilis

Susivienijimui Lietuvių Ame
rikoje užuomazga

Apie dr. šliupo nusiskundimą 
Juozas Adomaitis - Šernas laiške

į Antanui Milukui, tuometiniam 
■ Vienybės Lietuvninkų redakto
riui iš Vokietijos, Bremeno 1892 
m. spalio 29 rašė: “Vienpusilę 
ir despotizmą Šliupo pažįstu. 

Į Kiekviena kritika savo pažiūrų

Lietuvių pensininkų išvažia
vimas į Holand, M-ch. TulpiiĮ 
Festivali gegužės mėn. 15 d. 8:00 
vai. ryto.

Visi turintieji bilietus festiva-j
liui renkamės prie Margueitė lietuvvstei”. 
Parko bažnyčios punktualiai. i

VaZdyba (Pr)
i 

----------------------------------------- i

— Pavergtų Tautų generali-; 
uis susirinkimas Įvyks gegužės _ 
14 dieną, 7 vai. PXA, šiaurėje/ 
esančiuose 5844 N. Milwaukee 
Aye., Chicagoje. Susirinkimas

1 visoms grupėms svarbus. Or-1 
ganizacijos pasiųskite atstovus.'

Vincas Samoška

jis visada laikė už piktą ir pric- 
O kitas var- 

pi nikais, Jenas Gaidamavičius 
1888 metais tiesiog atkalbinėjo 
kun. A. Burbą važiuoti į She
nandoah pas-jį kviesti Joną Šliu 
pa. Sakė: “Geriau 
ugnim susitaikys,

vanduo su v 
negu tu su

nuosekliai

■g
■ ■

—

KflAL 1ST ATS FOR SALS ual bstATi raa sau

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINĄ*! 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIB. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
I .

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

j |212 W. Cermak Road Chicago, DL TeL §47-774J

BUTŲ NUOMAVIMAS
B MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMĄ* 

e NOTARIATAJ • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTĖLI

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.
darbe, Susivienijimo gaivieni-į 
me”. Sake, reikalavęs ‘‘neliesti 
tikėjime dalyku ir kunigijos rei- Dilelis butas savininkui. Geras inves- 
kalu”. Ar taip buvo šiandien tavimas-
sunku nustatyti, bet tikra, kaip 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
Astramskas pasakoja: “Kun. P^^ny3. ____
Burbei tik vienas kelias teliko: Į Didelis, gražiai įrengtas bungalow, 
nuo Šliupo visai atsikratyti, jį 
ir kitus bedievius iškeikiant”. < 
Girdi, “Bažnyčioje per pamoks-' 
lūs ir viešuose susirinkimuose 
jis pradėjo keikti bedievius ben ' 
tirai, o Šliupą ypatingai”. Aišku, į 
naujas daktaras tuojau pajuto 
pacientų atoslūgi, pradėjęs prak- ( 
tikuoti Wilkes Barre ii 
mouthe.

(Bus daugiau)

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
tavimas.

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

9^t

Ply REAL ESTATE OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

ELEKTROS ĮRENGIMAI
PATAISYMAI >

aannfuotai ir sąžinlnsaL . 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 7 

4514 3. Talman Ava,
< Tat 927-3539 k >==

D Ė ME ŠIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkwrs. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Avė, 

■■ Chicago,- III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

....— Brighton Parko Lietuvių 
Savininkų Draugijos gegužinė 
įvyks š. m. gegužės 19 d., 12:00 
vai. Šaulių Namų salėje, 2417 
W. 43rd St.Vįeiks virtuvė, baras 
ir šokiams geras orkestras. Pra
šome sk'aitiingri dalyvauti.

Valdyba ’

Visu smulkmenų 
nenušviesdamas, Astramskas, ku 
lis gerai pažinojo ir dr. J. šiiu- 

t pa ir kuri: Burbą, mano, nesu- 
tik-mai tarp šių dviejų ‘‘drau
gų” gimę dėl asmeniškų reika
lų ir, pasakoja, kad kun. A. Bur
ba, kaip Susivienijimo preziden
tas, suteikdamas medicinos stu
dentui Jonuj šliupui §300 pa
šalpą mokslus eiti “reikalavo 
nuo jo pagalbos savo tautiškame

— Willy Brand apgailestauja, 
kad prez. Reaganas neturėjo lai 
ko pasimatyti su juo. J

— Japonijos saloje 
žmonių, kai nukrito JA. V 
kopteris.

žuvo 17
heli-

e Kiekviename moksle 
kiek tiesos,kiek jam- 
tiko-.

_ yra 
matęm a- Į 

Emanuelis Kantas

Parsiduoda gerame stovyje 
esantis 6 metų namas, turintis 7 
kambarius, 3 miegamuosius ir 
garaža. 2 akrai žemės, 2 mylios 
į Bass Lake. Teleforiuokite 1— 
219-772-3086.

Dengiame ir taisome visų rj^ 
šių stogus. Už. darbą garan- j 
tuo jame ir esame apdraustę j

ARVYDAS KIHLA < j
6557 S. Taiman Avenue •' 

. .. .Chicago, ii 60629 ' J
434-9655 ar 737-17ll

REPAIRS — IN GENERAL 
jvairOs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO Į 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS^

M. ŠIMKUS
Notary Public

INCOME TAX SĘRVICI I

4259 S. Maplewood, Tel. 254-745?
Taipįpat darom vertimai, giminių 
iškvotimai, pildomi pilietybės

I 
.Venecųelos lietuvių draugija 

Motinos Dieną, š. m. geg. 11-tą, 
7:30 vai. vakaro, šeštadieni ruo- j 
šia renginį šaulių salėj e, esan-( 
čioje 2417 W- 43rd St. Auka 
vienam asmeniui $12.00 Rezer
vuokite vietas telefonu 585- 
3185.

PASSBOOK 
SAVINGS...

1n>er»£ Cocrwwndei 
Da8y and Paid Quartarl;

High
Irrterett Rjtri 

on Savings

us tor

AT OUI LOW WB

II fr'mair De Č-k ^s _ 
Tel. 585-6624 '

RENTING IN GENERAL 
N u o m o t

Suaugusi moteris ieško mo
ters, norinčios gyventi dideliame 
bute su šeimininke. Skambinti 

733-1283 įlILB WllWM.MW.ll

YOUR DOG NEEDS
VITAMINS,TOO.

A Sergeants
tTe pet care people

ENERGY
WISE J

to one* a day. after tw

. ■. . - r.įjr ! —  

Mutual FederalJ 
Savings and loan

2212 WEST CERMAK ROAD :CHICAGO, ILL 60608

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747
3DUKI Mon.Tur.Fr 1.9-4 Thur.9-8 S«t. 9-1

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima Kauti nepaprastai įdomiu# gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo etai minimus.

Dr. A. Gbmcu — MINTYS IR DARBAI, 259 pel., liečia 1905 
metą įvykius, Jablonskio ii Totoraičio jaunas dienas h

Dr. A. J. Gusaen — DANTYS, ją priežiūra, sveikata ii 
grožis; Kietais viršeliais 

Minkštais virieliais, tik

Dr. š. J. — AUKJTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik

GaHaui taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant SI persiuntimo išlaidoma.

18.00

M.00 
13.06

fXOC

MISCELLANEOUS
O«lvk«l

Noriu pirkti vartotą automo- 
bilį geram stovy. Prašau skam
binti vakare 776-8780.

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

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

Ave., Chicago, IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininke Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta "Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje. 
Knygos kaina - $3.95 (su per
siuntimu).

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandce: Kasdien: sue
9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro.

Seštad.: šuo 9 vai. r. iki 12 vaL 4. 
fa pagal susitarimą.

t«49 West 63rd Street
Chicago, IR 60621

TeL 776-5162 /

_____/

..  " WWfW*"

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS 

Br V. BRIZGY8 , 
Darbo valandor.

Nuo 9 ryto flri 5 vai. popiet.
Šeštadieniais pagal gusitariiag 

4606 S. K*drk Avė. 
Chicago, III. 60629
Tel: 778-8000

world on fire

Chictgo, 8, HI. Friday, May 10, 1985

Mon.Tur.Fr



