
iCJr*

VOL. LXX1II Price 25c

^brary of Congress 
Periodical Division 
V/ashingfon, D, C. 1739 So. Hals ted Street, Chicago, IIL 6O6Gb 

HAy market 1-6100

Over One Million Lithuanx 
In The United States

Sestadienis Saturday, Mav 10. 1986 ? * -

kui Virginijui Lukoševičiui ir 
anūkei Inonai Lukcševičiūtei - 
Vaitiekieuei aplankyti ją.

5. Povilas Vyšniauskas (Kana
da) — leidimo bent vienam iš sa
vo trijų sūnų aplankyti ji prieš 
jam mirštant.

6. Alfonsas Kairys (Kanada) 
— leidimos savo broliui Zenonui

VLIKO MEMORANDUMAS BERNO KONFEREN- 
: k jOJOS DELEGATAMS 

„ . džio. J5 d- Berne, §veieąi 
Pr'"^<^jC’^Įeisinkio Baig 

mid^Aktą pasiraSųsitijų valsty
bių ’"’ekspertų konferencija, šia 
proga, kovo 17 d. VLIKas pa
siuntė 27-nių valstybių užsienių 
reikalų ministeriams memoran
dumą apie “žmonių ryšius Sovie
tų okupuotoje Lietuvoje”, Meino
randamas taip pat buvo įteiktas I apsilankyti pas jį.
delegatams Berne- A- 7. getras ir Vanda Giedraičiai

Memorandumas ptįmena, kad | (Kanada) — feidimo dukteriai 
Helsinkio Baigminį Aktą pasira- Į Alinai LocerŽEffei su šaima atsi
ėjusios valstybės pažadėjo pa
lengvinti judėjimą ir ryšius tarp 
šių valstybių piliečių, instituci
jų bei organizacijų, šios valsty
bės įsipareigojo palengvinti šei
mų susivienijimą, susitikimus 
tarp šeimos narių, vedybas tarp ( 
skirtingų valstybių piliečių ir kt. dūmą ir pristatyti Vienoje įvyk- į 
moo _ —„i:. siančioje konferencijoje. Red.

Memorandumo skyriuje. "‘Nu
bausti už norėjimą emigruoti", 
aprašomi konclageriuose kalina
mų Editos Abrutienės, dr. Algir
do Stankevičiaus, ir Vytauto 
Skuodžio atvejai. Cituojamas J- 
AV Valstybės Tlepartąmento pra
nešimas apie žmogaus teisių pa
dėtį įvairiuose šalyse," kuriame 
sakoma, kad “pastarųjų poros me 
tų bėgyje emigracija iš I.ietuvos 
beve^Jyįšąį sustojo”. Nepaisant 
HelšiūlairjBaigmįnį Aktąjpasi ra
šiusiųjų užti&rinimo, kad įvairiu 
religijų atstovai turi teisę “susi
tikti įr pasikeisti" informacija”, 
Sovietų. valdžia nedavė laidimo 
popiežiui Jonui Pauliui II-jam 
19į4 m- apsilankyti Lietuvoje, 
o 1983 in., lietuvių vysk ūpams ne 
buvo ‘leista dalyvauti spalio mė
nesį pasibaigusiame katalikų vys
kupu • pašau lini ame su važia vim e.

VLIKo memorandume rašoma, 
kad 1983-1984 m. sovietinė val
džia naujais statutais dar labiau 
suvaržė savo piliečių ryšius su 
užsieniečiais: išpliestos “antiso- 
vietinės agitacijos ir propagan
dos” bei “profesinių paslapčių” 
sąvokos, padidinti muitai, suvar
žytas knygų iš-iuntimas iš Lie
tuvos. labai varžomi Lietuvą lan
kantieji.
SOVIETAI KALTINA VAKA

RUS “ANTISOVIETINIO 
POGRINDŽIO” ORGANIZA

VIMU

kelti pas juos ^Kanadą.
8. Teklė Beriotieuė (Kanada) 

— leidime savo sūnui Povilui ir 
dukteriai Irenai Merkienei aplan 
kyti ją-

Pavėluotai gauti kiti prašymai 
bus Įtraukti į VLIKo memoran-

1983 an. rugsėjo mėn. paskelbtas ' 
Madrido konferencijos baigminis 1 
dokumentas taip pat turi keletą 
panašių punktų.

Pasak Memorandumo, sovieti
nė valdžia yra ypač nepalankiai 
nusiteikusi prievarta prijlTngtų- 
jų. Lietuvos,.- Latvijps-ir^Esfijo^ 
piiliečių atžvilgių, nes tose šalyse 
veikia stipri organizacija sovieti
niam režimui. Pagrindinė šeimų 
narių pei^kyi^įdjjBri^astis bu
vo masin^^^įų^i>|, Sibirą ir 
daugeB&^f pabėguhįs.U^karus. 
Eelsiimd" Baigminio-Akton pas
kelbimas sukėlė''.vilčių: perkir
toms šeimoms, kurių daugelis be
matant įteikė prašymus susivie
nyti ar pasimatyti su savo šei. 
mos nariais. Jų prašymai buvo 
atmesti, nes sovietu valdžia dau
gumą šių šeimų laiko “liaudies 
priešais”. -j. "

Memorandtime išvardinti as
tuoni pastaruoju metu Berno kon 
ferencijos delegatams įteikti pra
šymai: ’

1. Kazys Eringis (Čikaga) — 
leidimo žmonai Elenai ir dukte- 
rms Vaivai bei Elenai susijungti 
su juo JAV-bėse;

2. Herbert Jodwalis (Aliaska)
— leidimo seseriai Agnictai Da
nai Adofnavičienei apsilankyti 
pas jį ir kitus šeimos narius JA- 
V-se.' • • ’

3. Kazys Mereckis (St. Peters
burg. Flprida) — leidimo sūnui 
Kazimierui su šeima atvykti pas 
tėvą. į . -

4. Stefanija Vyšniauskienė 
(Baltimore, MD.) — leidimo anū

I

džio numeryje paskelbė "Vladi
miro Bblsakovo straipsnį, pava- 

_ din ta “žmogaus teisės“ anągrike- 
črų visuomeninio revanšizmo 
strategijoje”, kuriame tvirtina
ma, kad Vakarų ‘‘vadovaujančiu 
sluoksnių”-tikslas esąs “pogrin. 
dž.io legįtĮįžav-imas socialistinėse 
valstybese’L sis tvirtinimas prieš 
tarauja ankstesniems KGB vado
vu pareiškimams, kad organ ižu o- 
tas dis.identizmaš Sovietu Sąjun 
goję jau sutriuškintas ir šiandien 
ribojasi pavieniais “nesubrandė- 
lių” ar “renegatų” atvejais. Bol- 
šakevas keletą sykiu mini “anti- 
sovietinį pogrindį”, kuris, esą 
komplikuoja Rytu - "Vikarų san
tykius:

Sovietu mėnraštis Mežduna- 
rodnaja žizn, savo 1935 ui. gruo-

“Vakarai reikalauja, kad tas 
pogrindis būtu pripažintas kaip 
legali opozicija... Reikalaujama, 
kad būtų paleisti iš kalėjime, “są 
žinės kaliniais” vadinami įstaty
mų pažeidėjai, ir (piliečiams) bū 
tu leista laisvai emigruoti... De
rybos su SSRS nusiginklavimo, 
prekybas, turizmo. kultūrinių 
bei mokslinių mainų klausiniais 
siejamos su tų raikalavimų iš
pildymu”.

Anot Bolšakovo. žmogaus tei
siu problema Vidurio - rytų Eu
ropoje neegzistuoja — ją, esą. 
sufabrikavo JAV Centrinė Žval
gybos Valdyba (ČIA) ir panašios 
agentūros, su žmogaus teisių or- 
ganizaci'u. kaip “Tarptautine 
Amnestija" (AMnesty Intcrna-

TEISĖJAS REYNOLDS ĖMĖ KYŠIUS. SĖDĖDA
_ | MAS TEISĖJO KĖDĖJE

Prieš įmetus ji^pajuto vėžį” viduriuose ir dingo, bet
• federalinis teismas ji atvilko

siekusiųjų teismas išklausė liudi
ninkų. kurie tvirtino, kad teisė-j
10 Reynolds įstaigoje teisėjas im
davo kyšius teisėjo kėdėje. Jis 
pasitraukė iš darbo 1934 -m. lie
pos mėnesi, bet dabai’ turės atsa
kyti už visus žiiicmus nusikalti
mus. Jam bus atimtas teisėjo ti
tulas ir privilegijos.

Reynolds labai kvailai tesinosi. 
Teismui jis aiškino, kad buvo 
priverstas skirtis ^u savo žmona 
Tarėjo m< keti abiem savo duk
terim išlaikymą. Jam stigo pini
gų. todėl įis buvo priverstas ieš
koti kitu pajamų šakinių. Be to. 
iis vedė dabartinę žmoną Emily, 
kuri su juo atvvko į tei<mą. Jis 
pareiškė, kad jo vedybos su ]a 
buvo didelė laimė. Ji visą laiką 
dirbusi ir ;š savo uždarbio ne tik
11 užlaikė, bet jam apmokėdavo 
keliones i užsieni. . tarptautinių 
teisėjų konferencijas.

Buvę< teisėjas Reynolds turės 
apmokėti teismo išlaidas, kuriom 
bus gana stambios, nes jo byla 
vra. pavyzdinė. Jis privalės atmo- 4 
keti naimtus kyšius 
dėti kalėjime ilgus 
privalėjo tekmui
Tox.a< valstijoj idgyta

CHICAGO, ILL. — Praeitą 
trečiadienį prisiekusiųjų teismas į 
pripažino buvusį Chicagos teisė-1 
ia John F. Reynolds kvšiu ėmi
mu.

Teisėjas Reynolds buvo gar- 
bingos teisėju bendrovės narys ' 
Jo tėvas. Frank Reynolds svlau-i 
kęs 83 metų, buvo pavyzdingas 
teisėjas ir dabar, išėjęs atsargon. ; 
tebedirba pavyzdingo advokato | 
darbą Jojo brolis Frank Jr taip 
pat tebeadvokatauja. Chicagon 
jis atsivežė jaunai atrodančią sa
vo žmoną, moderniai plaukus nu- 
'tkiruusią ir glaustai snsidėsčiu- 
sią. kad paveiktų federalinio pri
siekusiųjų teismo teisėją, bet 
nieko tai nepagelbėjo.

Pasirodo, kad 55 metų teisėjas 
John F. Reynolds pajutęs kad 
federalinis teismas pradėjo klau- 

I minėti kitus tei-ėjus. viską metė 
Chicagoje. persikėlė į plačiąją 
Texas valstiją ir, žmonom pade
damas pradėjo verstis aliejau- sė
tų pardavinėjimu ir nuosavybių 
reikalais. Teisėms Revnolds bai
gė Chicagos Fennwick aukštes
niąja mokvkla. Turėjo a«tmą. tai 
išvažiavo į New Mexico, kur bai
gė vietos universitete teisių skv-' 
riu. vė'iau savo žinias papil- 

j dė Lovolos teisiu skyriuje. Ka-
. - -1 riuomenėie tarnavo korporaloutis teigia, kad JAV stengiasi I . . ... ..... lamsnni. o vėliau pradėjo dubti istnnti komunistinius įsitikini-1 ., . . . , . , <•„Į Chicagos tci-me. kol pajuto fc-

umn
SAFC5T

ketvirtadienį pasibaigė Santa Fe darbininkų streikas.

mus” ir igyvendnti “lenkišką 
scenarijų” (“Solidarumo pobū-

KALENDORĖLIS

1 dn. — Motinos die

deralinės valdžios su

litusiit kyšir.i’-kavimu. Jis buvo 
įsitikinės, kad jam bus geriau

> buvo

cagos, bet nieko iš to neišėjo
Prokuroras Antanas Valukas 

nustatė dabartinę jo gyvenamą 
vieta, bake atvykti i teismą. Pri

a), kurio ęnluVn
Da-

Sa’ilė teka — 5 36. leidžiasi 
7:58.

žemėlapio pertvarkymas :r k 
talizmo atstatymas socialistir 
šalyse .

Šiltas.

ČERNOBILĖS JĖGAINĖJ SPROGINĖJIMAI 
TĘSIASI, KROSNIES NEPAJĖGIA UŽGESINTI
Valdžia pataria žmonėms užsidarinėti langus, daž

nai praustis ilsėtis.
MASKVA, Rusija. — Sovietu Į 

valdžia leido užsienio žurualis-1 
tams nuvykti f.-Kijevą ir savo! 
akimis pamatytįiemcbilės ato- į 
nio jėgainės kraštui ir žmonėms 
nešamą žalą. >

Pasirodo, kad dviem savaitėm 
po pirmojo sprogimo, sovietų Į 
mokslininkai ir atomo specialia- Į 
tai nepajėgė užgesinti Pripiečio 
jėgainės. Dabar paaiškėjo, kad 
černobilės miestelis yra visai : 
prie Pripiečio miestelio. Iki šio 
neto buvo skelbiama, kad čer- 
nobilė yra Kijevo šiaurėje, bet 
dabar, kada atvyko žurnalistai, i 
tai paaiškėjo, kad čemobilės jė- i 
gainė yra visai prie Pripiečio i

pačiame Pripiečio mieste- 1

tų Sąjungoje tai buvo antras 
sprogimas.

Kijevas yra trečias didysis. So
vietų Sąjungos miestas. Pradėjus 
miesto gyventojams sirgti, buvo 

gyventojams bėgti iš 
visi 

ės išva-

i 1 Į upės 
lyje-

Didžiausią žalą Pripiečio gy- Į 
ventojams ir darbininkams pa-j 
darė atsakingų Čemobilės parei
gūnų nesusiorentavimas apie 
nuodingas sprogusio atomo du
jas. Jie žinojo, kad jėgainėje 
Įvyko sprogimas, bet "nežinojo, 
kas darytina jėgainei uždaryti. 
Jie pranešė Maskvai, kad įvyko.- 
sprogimas, bet norėjo pirma nu
statyti, kokios rūšies tas- sprogi-, 
mas, buvo. Jie užtruko 48 valan-

i 
i

/

ir turės sė- 
metus. Jis 
išpasakot i 

turtą ir
šėrus. žmona Emilija išklausė 
karčius prokuratūros žodžius. Ji 
įsitikino, kad -osins plaukų su- 
glostym.'s ir balti nuskarai pro-

John Reynolds yra šeštasis 
»ok arskr. teisėjas, kuris pripa- 

šių ėmimą irzuitas 
laužvm

ČERNOBYL NUODAI PASIE- , 
KĖ AMERIKA

I čciT.ebyl ;ėg 
xl:ng<">s dujos

paskelbė.'

rncitą mrma 
lington vai

i sakyt 
miesto, bet buvo aišku, kad vi 
Kijevo gyventojai neg 
žiuoti. Pasilikvsiem liepta užsi- 
darinėū langus, kad apnuodytos 
atomo dalelytės negalėtų kartu 
s u užterštu oru įsiveržti į vidų. 
Be to, namie likusiems žmonėms 
Įsakyta kas pusvalandis misi 
plauti kūną. Vanduo yra geriau
sia priemonė apsisaugoti nuo 
nuodingo atomo dalelyčiu. Gy
ventojams liepta ilsėtis, nes nuo- . 
vargis atima jėgas.

Didžiausia žala nuodingos du
jos neša galvijams. Pavojingos 
atomo dalelytės iškrinta ant žo
lės. kurios apnuodija pieną. Dau
gelis galviju suėdę daugiau ap
nuodytos žolės, nepasikulia.

HEMINGWAY SŪNUS NAIKI
NA TĖVO LAIŠKUS

BOSTON, Mass. —. Rašyto
jo’ Ernesto Heniipg'vayo sūnus 
Jack šiomis dienoniis įteikė John 

das, kol nustatė, kad iš jėgainės ’ F. Kennedy "knygynui .visus pir« 
plintančios dujos yra labai pa--< mošios rėžytojo žmonoj Hadley 
vojingos viėtbs.- gyventojam-- ir - laiškus", rašytus " Hemingwayui, 
darbininkemis. ' ■ kad liter'atūrps mėgėjui. galėtų

juos studijuoti ir reikšti savo 
nuomones apie rašytojo išgyve
nimus ar mintis.

John F. Kennedy turi daugiau 
medžiagos apie rašytoją Hemin
gway, bet pasigenda paties rašy
tojo laiškų. Yra didokas Heming
way rašytų laišku skaičius. Ga
vėjai juos atidavė knygynui, tuo 
tarpu Hadley laikotarpio laiškų 
nebėra.

Švedai buvo pirmieji, pareika I 
lavusieji paaiškinti iš Sovietų Į 
vyriausybės apie pavojingą ęu-Į 
skaldytų atomo dujų, švedai ži- j 
nejo, kad tai buvo ne pirmos i 
sprogstamo atomo dujos. Sovie- j

ti pavojingos jodo dalelytės
Nei Richlande. nei Portlandc 

rastos pavojingos dalelytės nesu
daro pavojaus gyventojams, ar 
galvijams.

Pirmieji radijo" aktyvūs debe
sys kilę iš CciT.obyl jėgainės pa

isčius praeitą 
5 d., geg. 7 jie 

Ricl.
Mos atominės

pirmadieni 
jau pasiekę Portland? ir 
landą, bet pavojai'- š 
dujos dar nesudaro.

Pradėta teirautis, kur tie laiš
kai galėtų būti Pasirodo, kad 
Hemingwavo sūnus Jack <una;"- 
kino visus Hemingwayo rašyta* 
I..iškus. Jam tėvo laiškai nepari- 
kę. tai jis visii> ir sunaikinęs. 6ū- 

labui 'žiauriai pasielgė, sunai
kindamas laiškus.

• " George Shultx <

* Sakgdpeorge Shultz pasimatė su Aquino va h 

Antras pranešimas sako, kad ‘pareigūimis ir su buvu^k>|prez Marcos šalininkais,
Oregon valstijoje, Pcrtlande ras- vyriausybei nieko neprižarfė.jo.
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ti# grįždavo jau

Alb, Kašiubtenė

Ar tikėjai, kad, kryžkelėj suklupus, 
Kai taršys man vėjai palaidas kasas, . 
Veltui Tavo vardą šauks išbalę lūpos, 
Kas atleis man, kas padės man be Tavęs

0 namie pažangiais gal. žydės alyvoj ■ 
Rudeniop vėl gelsvą rūbą klevas įbes; 
Tyliai kryžkelėj medinis Dievas, ’ V s •**■- 
Tik nebus ten, motin nei Tavęs, nebus ten nei manęs,

Bet širdis nuklys drauge su vėjais, 
Žais su klevo lapais, vystančiais žiedąis^ė - 
Ir vaidensis mums, jog vėl namo parėjom 
Į būtąsias grįžome dienas-- 1 ■

Motin, motin, kai supei mažutę, 
Kai prie vygės tylią dainą niūniavai, 
O už lango rūstūs vėjai pūtė, 
Blaškės apnuoginti klevai,

esamo
kadaise

® Pirmasis gęležinkelis Lietu 
voję buvo išvestas 1871- metais 
įjud Kaune iki Liepoj aus.

Motin, motin, kai migdei mažytę, 
Pasikvietusi į talką dainą ir žvaigždes, 
Netikėjai kad benamiais teks bastytis 
Svetimuos kalnuos, po svetimas girias.

senas, istorinis Ze- 
ežeras

"fomadtM ifespectwo peograohte bowxfarfes. Outer 
i Ibbž ta b years 4,245 tornados have touched down in 
5 iSSww K afatee. twy can occur anytime, March 

taapi tat are considened the "danger' months. State 
and Camaaty, s major hdme tosirer, offers the 

Ml fpetetem fejaeto ycarget needy far the cocang

imTi .......... - ■ j-hi. t UwuXXJX.Utr ■
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L- FET HAPPENS
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Wty fer enfcregewot and 
eittmtsr aertece official. Check yaw focal 
Uotm nadta far nterucltona and infarmafcon CM

EĮeyy.’p.ių Sain Plateliu Ežeras 
h Jo ¥patingęs Grožis

užgulus balanos gadynei. Jo, šir- 
P.h i Ji vėrė gūdi buities — šiurpio

! išmis (būta pilies ir įie pilies se
niūnijos). Pągal paiždžio pada- 

į rytus lafįS m. .'sąrašus, Krėvės'rsfe- 
r anurijos' turtai buvo priskirti 
, prie karaliaus stalo turtų (eko- 
1 nomijų) ’ Vėliau vėl buvo pada
ryta seniūnija ir buvo sudaryta 
iš Krėvės miestelio su plačiomis 
apylinkėmis. 1771 metais šią se- 
niūniją. turėjo valdyme Šližhb,

• Slomimo pakaniaris ir mokėjo.. 
, kvartos -mokesčio 2G.1G auks. ir 17 
t karikų-

Per 1773-75 įlietu Varšuvos 
Seimą. Respublikos luomai šutei 

į kė šios seniūnijos valdymą 50 
metų Juozui Skarbkui, kuris tuo 
metu buvo Ašmenos pąkąmąrįs.

Red prierašas. LeiiJę&įVilnijęs |

ŽMOGAUS IŠVAIZDA PRIKLAUSO NUO TO 
KAIP JIS JAUČIASI

Lenkijos, karalienė Bona, ki-.j 
: .limo italę, tautui ir Lietuvės vąĮ- i 

doyė, Juose abiojuosė kraštuose] 
ieškojo vietos. kuri jai primintų-; 
visada žydrias gjmtosįos Italijos j 
padanges. / , 'T*

Ir kai. jai. buvo/dovanotos, pla
čios Platelių apylinkės, vieųoje 

L-laieliu. ežero paloje liepė kąra- 
liežife Bona' pąstatyti sau' vąsari- 

pįląitę; Neį 
pirmą kartą. škmrėje; pasivaideno 
jai tolimo^ Italijos dangaus žyd
ruma. Ir tai /buvo toje Platelių 
ežero mapoj sąloj. ' x
Toji pilis, sugriuvo, išnyko. Nei 

pėdsako jos/nebėta. Tik kaikada ; 
žveju tinklai užkliūna už giliai j 
vandenyje/tepasilikusių polių — 
toj vietoj, kur buvo tos pilies 
prieplauka.

Platelių ežero yra devynios 
salos. Lyg ir ežero krantai, ža
liais medžiais apaugutsios, ta n-į 
kumynais save dengiančios. Au
kšti tai medžiai: eglės, pušys, la
puočiai.. Senai juos kas kirto, tik . . ' . . ‘ w -1 ' , Irudeninis vejas jų sakose užmie
ga, tik paukščiai giesmininkai 
pavasariais lizdus juose, suka, tik 
sniego kluodai; žiemužės metu 
nuo šalčio ir audrų juos nriden-

valdymo laikais Krėvės- pilies 
atstatymu (Lenkai padarė daug 
Trakų ir Gedimine Pilie^ -ūštaty 
mui) ir lankytojai rado'Lietuvos 
valdžiai šią sritį, tvarkant, tik, 
krūvą plytų ir akmenų.

Patsai Krėvės miestelis buvo 
apleistas in nebuvo rąstą nei 
pėdsakų buvusios Krėvės pi-j-?> 
didybės. Ajrpdo, kad šio milži
niško pastato atstąty'iriąs turėjo 
kąštuoti didelių pinįgąkurių 
lenkąi niekad, neturėjo.-

KL ščesuuleiiičius

link tik tylūs, ramūs ežero vau 
deny % tik mergaitės švelnu 
niūniavimas...

Plateliai
maitijos miestelis. O jo 
garsina ir miesteli ir gyventojus 
Daug ką tas ežeras iš Lietuvos 
praeities, iš senu dienų galėtų 
papasakoti, paporyti. Bet jis ty
li. Rudenio šaltom dienom tik 
plaka jc bangos i devynių salų

ainio ir knygų gabenime laiko
tarpi.

Žandaru ir kazokų siautėjimo, 
ir spaudos draudimo metu — mo

kina atstojo lietuvių tautinę mo 
k^fclą. Jeigu lietuvių tautą uęu.ž- 
iniršo savo kajbos ir rašto — mo^ 

-Uoos nuopelnas. SkausmUįgųpji^ 
tautos mętu ji nulėmė lietuvių 
kultūros kryptį ir buvo akiK 
lietuviškų tradicijų saugotoja.

Glūdi naktis slėgė Lietuvos pa
dangę. Ir toje siaubingoje šalte
lėję motina surado išeitį. Pa
ti būdama nemokslė — pasiima 
mokytojos pareigą.. Ji sodina sa- i 
vo vaiką šalia savęs prię ratelio 
ir. moko ji skaityti, rąžyti ir po
terių— įkvėpdama, ĮJę sielą tau
tinį jausmą. Dąvę ji vaikui tiek, 
kjek pątį njųstj|ngė įsivaizduoti, j

Verpia rpotineįe, verpįą line-)
hUS’ rrf- ii

. Mena mums, Lįętuvą, jos lau-'j
' 'kus žalius. j

Lietuvoj motulė verpia dar 
linelį, ' •
Daro' ploną siūlą sukama ra-

; Žmogaus išorė, jo išvaizda ne
priklauso nuo te, ką jis valgo, ar
ba ką geria. Žinoma, čia nekal
bama apie badaujančius arba li
gonius. Bet normalius žmogaus, 
sveiko žmogaus išvaizda beveik 
išimtinai priklauso nuo jo savy-

Į jautos, nuo nuotaikos.
' Kiekvienas sveikas, savimi pa
tenkintas žmogus atrodo puikiai 
Duokite tam žmogui dar geres
nes gyvenimo sąlygas, leiski: 
jam gražios gamtos sąlygose pa

• atostogauti ir jo orutinė išvaizda 
i pasidarys dar labiau patraukles-
• nė. dar malonesnė. Bet tegul 
tik tą patį linksmą ir patenkintą

' žmogų aplankcTkcks nors nema- 
' lonumas ar rūpesčiai ir tuoj pas- 
; tebėsit. kaip staiga pasikeitė jo 
išvaizda.

I Susikrimtimai, rūpesčiai, ap
maude. veikia mūsų kraujo apy- 

i takos sistemą, paveikia ir krau- 
; jo cirkuliaciją. Tegul suserga 
I motinai brangus vaikas, mes ma. 
i tome kaip staigiai pasikeičia jos 
1 išvaizda, kai ji sėdi prie ligonio 
j lovelės. Ji atrodo išblyškusi, ją 
! krečia šaltis. Bet Kai tik išgirsta 
I iš gydytojo lūpų, kad praėjo vai 
I ko gyvybei pavojus. Kai motina 
’• pati pamato kad josios kūdikis 
į jau darosi sveikesnis, kaip ūmai 
Į pralinksmėja jc* akys, kaip 
1 greitai sveka spalva sugrįžta į 
■ jos veidą. Jai jau nebešalta, nors 

ii- kelias naktis nemigusi, ji jau- 
r čiasi nepavargusi, pailsėjusi.
! Reikia neu miršti, kad gerai 
i išvaizdai palaikytLyra viena pa 
matinė sąlyga ger-a savyjauti.

i Sunku, žinoti, gyvenime išlaiky- 
į ti tą puikią, sau ir kitiems malo
nią, nuotaika, nes daug kur mų- 

! ros nesiseka d ug kas pykina, iš 
' lygsvaros išveda. į
į Bet. valią įte mjHl.s, galima ne» 
ir nemalonumus sutinkant, išlai
kyti sielos Ivų.varą. ir pripratin 
ti save pri š <itns bent pasine-

i dyti geroje nuotaikoje ir cpUrnis

legendų, kurias kaip perlas iš sa 
yo lūpų bėrė ąioliuą, įiętuvoje 
fleik ųebuvo ir 
liakalrio, kalBaha, slėnio, liūno‘.kruvini kazokų siautėjimai. Jo 
ąr ežerebe. kuru nebūtų apdai- vęidą 
jjuotas. ar neturėtų sudėtų

pasakų ar padavimų.
’Tarą1 žaliuojančiu pievų, vešlių‘ naktis ji praleido spaudos drau 
tinku, linguojančiu žilvyčių krū 
jAų ir kvapniu aukštų pušynų — 
takiai rangosi ir vingiuojasi Ne- 
fitunas. Jo skaidrus ir tyrus van- 
čteiiėlis. biud^iųiaina^ plauną ir 
‘skalauja agniais, ^.rsięjo . Ram- 
Eyno Apt to kai-
ib ‘B?ūwį.?|rptėvįki; meldėsi ir 
Į/jęyui ąukoj£ų prašjfife^M pąlai 
nibs, sumažinti jų kančias ir ap
saugoti nuo žiauraus priešo siau- 
tojinio. Prie audringai ošiančios 
Ii banguojančios jūros, kur- un- 
(fiiiės oardĖsLa Jūratę neminto;
JF savo skaistųjį veideli prausė — 
ų?ra gražus Birutės kablelis. Čia 
jęb -nedalioj ir skausiiie ieškojo 
jįį s (raminimo ir paguodos, d ju
ta savo bangomis liūy^yo jų mal
dos garsus. Garai-ir, galinga, pą- 
ikdtoiaris- ir padavimai. ąpim tą, 
Merkinės kur--ilgus, ilgus 
metus gynė tėviškėlę, kaip mo
tulė gi-ną-savo vaikelį. Ten Pilė 
5ų pilis su garbingai žuvusiais 
karžygiais, kuriuos mini ir mi- 
Ąės kąrtų kartos. ' Vaizdingose 
Žemaitijos aukštumose yra dai
lus Šatrijos kalnas, kur naktimis 
raganos iškilmingas puotas kel- 

.davo;- ten ežere paskendęs už
keiktas varpas. O čia- liūno vie-. 

Tėję nugrimzdęs ištaigingas, bei 
'neklusnus dvaras. Ir daug, labai 
Jaug ilgiausią pynė galima pri
rašyti pasak ii,. padavimų./Kiiriuos 
sekė 'savo 4irtžięsięnis-m(į^na.

'Nenaųdin ga - 
l^etuvos ijj;X^nkiJo.: 
Jajprų bičiulyste —

ęzęras, viętc- 
b^udrj<riai jo. 

krantuose. Vasąi’a lęlęk ten an- 
Ičių narų,-.kitokių plunksnuočių. 
Trikampiais iš Platelių jie šil- 
tuosną" kcaštuosna iškėliau j a,
pavasarėliais v’ėl sugrįžta.

O žuVų, žuvelių! Plauki sau 
.laiveliu - nuo vienos salos iki ki- 
tos, tyla neišpasakyta, padebesių 
giedrumas širdį veria, o čia, žiū
rėk, aplink laivelį šokinėjo iš 
Vainį^s žuvys. Iššoksta, pagau- 
ųa skraidantį masalą ir vėl mur
kt. į vandens’ gilumą. — pagauk 
ją tenai...

O, tyla, -o-rmybė Platelių ežere. 
Vasaros naktį, kai su mergele 
laivelyje, plauki pei tuos ra
mius ežero vandenis. Tik mergai 
lė niūniavimas švelniu aidu atsi
muša į tą berybę tylą, tik tyliar 
.irklas sudrumsčia ežero vande
nų ramybę..-. ,

O to oro kvepėjimas. Ten to
ri, krante nupjautas šienas kaž
kokiu stebuklu pačiame ežero 
viduryje pakvipo, tolimo darže
lio mėtomis kutena, dobilėliais 
baltaisiais širdį smagina. O ap-

ašai os vilgė, kada, jos sų- 
gra- nūs ir dukros masiškai papilde 

I sukilėlių edes. Nemiego klaikias

Supėsi polankėj jurginai, 
Danguj kuždėjos žvaigždutės, .1
Klevo lapai Tau pritardami švelniai, J

I.Jfim; į <>(i -m i ' Ilgis’ - •'

Ar tikėjai tada, brangioji,
Kad paliksim gimtą kiemą ir klevus,
Kad iš labdaringų rankų duona svetimoji, 
Nors balčiausia, ir karti ji, ir sprangi mųm^ bus?

>A inwiefo WWW? a ta
bees Misfed. cow.
<taMt mo® Sfesss *

flf 9 fawmeto —
■ Stay w* i«3»r-p«ooerty to guard agatost 
VMbdadfem or foottag until lew eaiorcenoeot 
■•aKfeA organise onofectfon.
■i ^otoot egninst »ddtbonai damge. board uc 

iyokeo windows oc botes ip the walls or 
toot, OBMfr ar Otamtioa protect terrtehtoge 
taom fcrlher dnvags by r»ir> of wind. M 
•ncossary. ha«te wtWtes turned off to pre-

»uste<-

rrtfs
B-Keac racetot" tar a< netars god gddKorW 

- tatoc eronnses Mir bomecxdheet nsxahce 
contracts w« remtxrse these costs: casualty 
fosses excnetSng S10C that aren't rerrteursed

Laipsniškas šios Pilies Nykimas 
Vėlesniu Amžių Eigoje

Per kasinėjimus piliakalnyje. 
:andama įvairiai nudažytų kul- 
arinių žemės sluoksnių, kas pa
šilo, kad bent save viršutinėje 

dalyje piliakalnis buvo 
Piliakanio šlaitai statūs

Pagal valstiečių tarjx- 
. įdavimo, iš šios pilies

jo iki Krėvės pilies požeminis 
rvas, kuris buvo tiek platus, 

tad juo galima buvo vesti šeši i is 
įklius, šalia viens kito pakinki- 
■s. Piliakalnyje neabejotinai bū 
a savo laiku pilies ir tai žymiai 
nksčiau už Krėvės pilį įrengtos.
Už vieno kilometro nuo šio pi- 

akalnio yra keturi pilkapiai., iš 
ar proistorinių laika čia supilti.
Kai kurį laiką Krėvėje gyve- 

ic pabėgėlis iš Maskovijos, kų- 
rigaikštis Kurbskis, kuriam Zig
mantas Augustas suteikė Krėvė* 
m niūniją valdyti.

Krėvė* apylinkėje gausu toto
rių, kuriuos Vytautas didysis ap- 
Į.vvindinc čionai, suteikęs jiems 
žemes. Tarpe ju buvo nefjiažai 
tokiu, kurio turėjo ne vien kąi- 
niečią prid lininius, bet ir ma
ins dvarelius. Jų maldos namai 
- mečetė yra Dobičiškių kainy, 
netoli Krėvė*. Krėvė* seniūni
ja buvo ne pilies seniūnijos lėl

iškai nusiteikusiems, Net jei 
lunis tikrai yra sunku, reikia 
aryti nuo savęs tas juodas min
ts, reikia bandyti į viską žiūrė- 
i pro šviesesnius akinius.
Juk, jei verksi — verksi pats 

ienas, juoksiesi — visas pasau- 
* juoksis su tavimi. Pyktis ir 
jsikriintimaį veikia mūsų krau- 
o cirkuliaciją, trumpina mūsų 
y veli imą. Ir dėl to ir mūtų iš. 
lizdą būna tokia nuvytusi ir ne 

'atraųkli. Apie tai turime pagal 
oti savo pačiu labui.

M. Š.

pragaištinga 
■ didikų, ir 
motina? ■ už

dėjo sunkią, ųąštą.. Jį saugojo, ma 
šuosius ir paaugus nuo liopiūan- 
šio lietuviškumo— nykau^ir ųe- 
femto atnešto svetimo pduei^io 
5er kuHigąikšąų^ 
atlotas didikams; ir bajorams, iš 
5/etur užgulė sunki baudžiava. 
Stotina pati nešdama . vergijos 
3^»gą, atlikdamą lenkaujaritiėmj 
karininkams sunkųjį baudžiavos 
IJžą, buvę viena ir. stipriausia 
ktimiškos. šeimos saugotoja. Su 
gausmu ir sielvartu jį žiūrėjo,’ 
kip jo? vaikai buve laikomi be- 
^rčiais daiktais, arba mainomi 
ir parduodami prekyvietėje.
3 Didiku bajorų ir šlėktų nesan
taikos, lėbavio, užsiliūliavimo, 
išdaigų ir siautėjimo metu - Lie 
tava pasidalino godūs, žiaurūs 
iZ plėšrūs kaimynai. Nelengva 
r£šta ir vėl sjėgė. o ašaros vilgė 
įjoti nes skruostus. Jos sūnūs 
įgmdcnii ii vežami į svetimą ka- 
įduomenę. toli nuo savo krašto 
iš'kurio, jeigu buvo lemta grįž-

Walis between roc mi In
Homa b<£an to disappear 

in tha early 195O’» when tha 
»q-called “open floor plan" 
tn interioa enjoyed great 
popularity. An acceleration 
of noma building was caused 
ay returning veterans of World 
WaxIL

Tha desira for something 
different from the two-5tory 
homes many servicemen hi 
left when they want off to 
war turned the nęp “raaca- 
uvie" hojisee Mo < tacn4, 
CUmoing |Uin became pa^a

krantus, tarytum, dejuoja, kuo 
skaudžiausiai. Ar gaila jam kara
lienės Bonos puošnios pilaitės, 
ar liūdi laisvų senovės metų, ar 
mūsų jaunystėlės gailisi?.-.

Bet kiekvienu metų laikotar
piu koks gražus jis — tasai Že
maitijos papuošalas — devynių 
-alų Platelių ežeras.
/ ' A. A.

■ Ddnl b* rushed Into signing repair cen- 
fracte .Fty-by-regM reoarmec often prey o® 

3krs Know with whor« 
*5***-^<Wm> omeendB.eaerrf oc ad- 
shouid be atte to help, ts a*K yo«- 
Uutaowss Bureau <x Wends hr raiaitau

tame and MMRtaMtaie
tar e (Mae a seto » w» be a

Ą ta pagtTtert kr yoir

food preparation activitlee to- į 
to cue huge space.

The spacious “great room" Į 
shown here featuiea an ecleo > 
tic group of contemporary-; 
furnishings. The opd-plxa fi 
concept is further eiUutnced R 
by joining the k i ccben Usually J 
with the living and dining 
areas throuųn the UM of We 
same elegant I rick-pattera 
floor covering. |t m OAF’* 
handsome s*.
WKt«bUXgh HWR-lta

copmg.«įith the pcct-WWhaii^ “ * ‘

Now as w< enter th< 
en^įf-ępuseipus ISiSO’^ tha 

~ ~ at tafa" reappears, 
te^ end new How- 
!4;*y^4



TRUMANO PAMINKLAS — NEMALONI 
PROBLEMA' GRAIKAMS

- r

Prezidentas! Truman.-ę, jmaty- Šinga sekr. Shvltz vizitui Grai- 
vainas, kad Šiaurės Graflci'bje ir kijoj. Sekretorius kove viduryje 
Albanijoje įsistiprins koniunisi- buvę Jugoslavijoj ir Turkijoj.

kijoj. Sekretorius kove viduryj

DRUNGA SIŪLO SUKTAI BAIGTI BYLĄI. Mačiouienė. A Acienė, Valai
čių vaikai ir anūkai, L. T Torkū- 
uaitė ir R. Baltuškienė. Klubo 
pirmininkas padėkojo visiems 
parodos dalyviams ir tvarkyto
jams, kartu pasidžiaugdamas, 
kad ir išeivijoje velykaičių mar
ginimo menas ne menkėja, bet, 

1 sprendžiant iš šių pietų parodos 
dalyvių darbu, net gerėja.

Velykiniu pietų virtuvei vado-

tai artėja prie Atėnų ir gali už
imti visą graiku šeštinę, pasiuntę 
į Graikiją Amerikos karo laivus, 
av: >ciją bei tankus, sustabdė ko- 

_ iijuni’tus ir privertė juos trauk
tis į ši iiirę. i

Amerikos graikai, matydami, 
kad gerai ginkluoti komunistai 
jau pasiekė Atėnų priemiesčius, 
kreipėsi į Trumaną kad jis imtų
si priemonių išgelbėti ne tik Atė
nus, bet visą Grąikiją ni’b ko
munistų. Amerikos graikai palai
kė gerus santykius su tuometine 
Atėnų vyriausybe'ir žinojo apie 
tikrą pavojų. Amerikiečiai padė
jo graikams' gintis, siuntė pini
gas, maistą ir būtiniausius daly
kus, bet komunistai Tito pade
dami, organizuotai veržėsi iš Ju
goslavijos ir artėjo prie Pietų 
Graikijos uostų ir Atėnų.

Prezidentas Trumanas, pasita
ręs su saugumo taryba, pasiuntė 
Viduržemio jūroje Amerikos ka
ro laivus, išlaisvino Atėnus ir už 
kirto komunistams smarkų smū
gį,, kad jie atsidūrė Salomkose- 
Aviacija ir tankai nuvijo komu
nistus į Turkiją, Jugoslaviją ir 
Albaniją. Amerikiečiai žinojo, 
kad atidavus komunistams Atė
nus, beveik visi Balkanai būtų 
atitekę kemunistams.

.‘ Amerikos graikai, norėdami 
atsidėkoti prez. Trumanui, su
metė "reikalingą sumą pinigų ir 
vienoj didesnių Atėnų aikščių 
Instate • Trumanui paminklą. 
Graikai gerbė Trumaną, išgelbė
jusi'Atėnus ir yisą Graikiją.

.Trumanas nurę,-bet paminklas • kos karo jėgoms išvyti komums-1 Trnmano paminkliLS būtu pasta_ j P-

Jis rengėsi sustoti Atėnuose. Tru 
mano paminklas buvo nuverstas 
prieš,Shnltzo atvykimą. Sekreto 
rius Shultz aiškino graikam-, kad 
jie nieko bendro neturėjo su bu
vusiu prezidentu Trumauų. Pre
zidentas buvo demokratas, o 
sekr. Shultz dirba su respubli-j 
konais.

Graikijoj socialistas. Aųdreu’ 
Papandreu yra sudaręs koalicinę 
vyriausybę. Jis pats buvo linkęs i 
bend radai biauti su • komurdstais,' 
bet paskutiniu metu šiek tiekį 
atšalo, kai teroristai pradėjo lies
ti graikus. Be to, kabinete yra- 
dvi komunistų graiku grupės. Pa
pandreu vyriausybė paskelbė am- . 
nestiją visiems komunistams, ku 
rie sulindo į miestų savivaldybes ’ 
ir užėmė kelias pozicijas opozi- i 
cijos organizacijose. Policija iš-1 
aiškino, kad dinamitą padėjo . 
C ristus .Casinis revoliucinė or-’ 
ganizacija. Cristus Casinis žuvo j 
1947 metais, kai bandė išsprog-i 
dinti graikų dirbtuvę. Dabar jo i 
vardu .pasivadino “revoliucinėj
.organizacija”. Graiku policija dar j Velykų sekmadienį St. Peters 
nesūėmė paminkle griovėjų. j bu r go lietuviai atšventė jaukic-

Valstybės departamentas, ži- j jc, pavasariškoje nuotaikoje. Po 
nedarnas dabartinės Graikijos gy j 
tronfrt.T'.i niinfailyoC nacVplbp IraH ! v. ••• ..j rasinėj imas vyko su GraiKijos 

vyriausvbe. Jeigu premjeras lei
džia prez. Trumanui pataisyti ir 
vėl pastatyti toje pačioje v'etoje, 1 

; tai amerikiečiai ta padarys. Kad 
Tačiau! -- .i ten stovėtų, tai pasirūpins vi- 

o ne

ST. PETERSBURG, FLORIDA

ventojų nuotaikas, paskelbė, kad 
.pats departamentas pastatysiąs 
.numuštą paminklą. Pats Papan
dreou pareškė, kad jis neturi nie
ko prieš, jei paminklas bus vėl 
pastatytas savo vietoje-
komunistinės grupės nenori, kad į sQs Graikijos v>Tiausvbė 
paminklas būtų pataisytas ir pa- į Atėnų ^yvaldybė 

įstatytas. Trumanas įsakė Ameri-1 Graįų' dauguma ncri> kad

tebestovėjo Atėnuose. Amerikos Į tus“ iš Graikijos, amnestuoti ko-i
graikai, nuvykę Į Graikiją, ap
lankydavo ' JAV prezidento pa
minklą. : y. . ■ <

šių metų kovo 22 dieną prez.
Trumarid paminklas buvo su
sprogdintas. Prie paminklo buvo 
padėta galingą bomba, kuri nu
vertė 10 pėdų aukščio bronzos 
paminklą,, vaizduojantį Trumą- 
ną.

Trumano paveikslas buvo nu
verstas, bet gyventojų neužmu
šė. Sprogo didokas langų skai
čius, bet sprogimas naktį žmo
nių nesužeidė. ', ' , .

Dabartinė ^vyrišitsylae-
no sprogdintojus. Tai buvb ko
munistų grupė, kuri buvo prie-

munistai nenori jo matyti 
džiausdere Atėnų aikštėje.

-Atėnų savivaldybė svarstė Tru 
mano paminklo klausimą. Savi- j 
valdybė pritarė premjero Papan
dreou nuomonei, paminklas gali 
būti atstatytas, bet savivaldybės 
pirmininkas pareiškė, kad vėliau 
•jis.gali būti vėl nuverstas. Grai
ku dauguma nenori, kad Truma- 
nb paminklas būtų Atėnuose, o 
svarbiausia nenori,, kad kas nors 
būtų sužeistas, kai dedamas dina- Į 
imtas po paminklu.
. :Amerikos ambasados atstovas’ 
Atėoųcjsė paveikė, kad amerikie
čiai nesitarė su Atėnų savivaldy
bes dėl Trumano paminklo. Susi-

! tytas Atėnų aikštėje. Dauguma 
įnori, kad sprogdinusi organiza- 
! eija arba jos veiklieji nariai bū- 
į tų patraukti teisman. Amerikos 
I graikų organizacija taip pat rei
kalauja, kad Trumano paminklas 
būtų vėl pastatytas.

Amerikiečiai išvijo komunis
tus ir Tito šalininkus iš Graiki
jos. Kovos metu žuvo didokas 
JAV karių skaičius. Graikai tu
rėtų pagerbti žuvusius ameri
kiečius.

IS£4 m. Eietraitia. Jame yri vertingi, niekuomet nesensta Vte*i 
Krivta, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stenk®
L. Rauk&o, dr. Karlo Griniaus,’ taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Metisui straipsniai bei rtudijos, Iliustruotos nuotraukomis %
M. K. Čiurlionio, M. JCeikio, V. Kaiubos, A. RūHtelės ir A. Virst 
kūrybos poveikslals. 365 pusi knyga kainuoja tik ZS.

> DAINŲ 1VENTSS LAUKUOSE, poetės, ralytojos h ŽCT 
Enlą lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie salni 
Šventes bei jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuoja?, 
tiems, gėrintis • autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim* 
bai užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoji IX

t VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprsšy 
tas Juoso Adomaičio«- Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa* 
gyvenimo bruožų aprafymas, bet tiksli to laikcrtarplo buities H+e 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 203 puslapių knyg?

. c> Lįsi u V WKASIB PAMARYS, Henriko Tomo-Tamaiaass 
Romiai ys rąžytą rtudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės t 
Cabgtnoa apskričių duomenimis. Ipraiymal įdomūs kiekvienai: 
Hetuvlttl Leidiny* iliustruota* nuotraukomis, pabaigoje duodami 
ritovardžlų pavadinlma’alr jų vertiniai j vokiečių kalbą. Laba' 
s an dingoję .53* pust knygoje yra Rytprūsių kmėhyk Kaina P

j i £, I ... ,. • i • ’ ’ * * V

> M LAUKI? LEME, ralytojos Petronėlės Orintaltės ttifr 
minimai ir mintys apl* tsmenls Ir vietas neprik Defuvoje Ir plr 
maišiais bolževlkų okupacijos metais. Knygi turi 334 puslapis, 
bet kainuoja tik 13. H ’ c . t 1 L

> JULIUS JANONIS, poetas ir revollucionlerfua, nerupr® 
Jas Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje^ tik »■ 
Iterglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimų ir poa 
iljf. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teis® 
Knyga j~* didelio formato, 365 puslapių, katnuoja

l(ųr SATYRINES NOVELES, HL ioačenko ttryba. J. Valalft.

JITMHBOI JHMĮUacsa, ITfl 8«. Naujai 5V, ESWx®-

M. Drunga porą ksęrtu ! 
įvairius būdus abiem bendruo
menėm. JAV Lietuvių Bendruo- 
menei ir Registruotai Lietuvių 
Bendriiomenej susitarti', šį gin
čą taikiu būdu išspręsti, pavyz
džiui: Visuotinu Amerikos lie
tuviu plebicitu pravestu kokios 
nors trečiųjų organizacijos, šiam

siūlė pintis lietuvių kultūros ugdym-u, 
lietuvybės išlaikymu ir apskri
tai lietuvių švietimo reikalais.

Tai didelis darbas. Tą darbų 
panaudoti■

Į

vavo direktorės A. Kamiene i- ' gėdingam 'ir labai brangiam teis 
77' T31 i Kfxv-i o • IrnvE, "P . .. .. .-v*'* . •E. Purtulienė; kartu dirbo P. 
Gudonienė, V. Ulbinienė, Alek
sandra ir Petra> Kraujaliai. pa
dedant visai eilei kitų valdybos 
nariu.

gėrei atlikti,'reikia 
daug pastangų.

Tai paprasčiausias RLB pasiū
lymas išspręsti užsitęsusį virš 12 
metų ginčą. Tegu grįžta dabar, 
tinę LB i anksčiau nurodytas 
pareigas ir laikosi. 1951 m. lap-? 
kričid mėn 16-17 d. ,snsitarirr.i|

lietuviškų pamaldų šv. Vardo 
bažnyčioje, kurių metu giedojo 
klubo choras, vad. P. Armono, 
dauguma skubėjo į Lietuvių 
Klubą, kur šeimininkės jau lau- ■ 

! kė svetelių prie gražiai papuoš- . 
Į tų stalų. Pirmininkas A- Karnius 
’ pasveikino susirinkusius su pa
vasario šventę — Velykomis, pa
kviesdamas kun. V. Dabušį su
kalbėti maldą. Pietūs pradėti ve
lykaičių muštynėmis. Iš trisde
šimties stalų pirmą vietą laimėjo

. Sniečkus, svečias iš Singer 
; salos. Pietus bebaigiant, susirin
kusius gerai nuteikė A. Matei-1 
kos vadovairiamas St. Petersbur-'

v Jgo vyrų. dainos vienetas, sudai
nuodamas scenoje šešetą dainų. 
Vyru vienetas pravedė ir kelias 
sutartines su visais svečiais, už
baigdamas su Lietuva Brangi.

Dalrg susidomėjimo Įnešė su
rengta velykinių margučių paro
da, kurią tvarkė ponios Gerulie- 
nė, Jankauskienė, Kačinskienė 
ir Mačionienė. Parodoje dalyva
vo: B. Tacrienė, S. Staponkiene.

mui, vesti amerikiečių teisme, 
pašalinti. Arba balsavimu ir, t.t.

Ypatingai buvo'Jūsų stiprus ir, tada surašytų JAV LB įstatų 
pasiūlymas, (Draugas, 4. IĮ. 86) — nutraukia.gėdingą teismą, (lAr 

.j kada, LB Palm Beach Count y apy bai negražu, kada kreipiamasi į 
į linkės valdyba pagrasino nebe- amerikiečių teismą, kad mus, lie? 

Gerai pavvko balandžio mėn. remti, JAV LB krašto valdybės tuvius sjMyarkytu). Tada vėl bui$ 
9 d. surengtas atsisveikinmx) va-j vei]j0Sj jeigu pejštarpji nebaigs viena, JAV LB ir vieningai kar? 
karas su žiemą čia praleidusiais teismo bylos su R. Lietuvių Bend tu dirbsime Lietuvos išlaisvini!

Į ruomene. . ■' ' mui ir lietuvių naudai. Įr vėl tuĮ
i Labai aišku, kad dviejų Lie- vėsime vieirą JAVLB vardą. ; 
; tuvių Bendruomenių negali bū- j Nereikės jokiu plebicitu sii 
ti. Dvi Lietuvių Bendruomenės trečiųjų organizacijų pagalba; 
negali veikti tuo pačių vardu ar Nereikės jokių balsavimų ar įyai 
atskirais vardais. Tūri vėl pasį- rių p<isiūivmu. Bet, pirmiausią 
daryti viena JAV Lietuvių Bend turi būti nutrauktas teismas už* 
ruomenė. ■' " '* t vestas prieš R. Lietuvių Bendj' 

Paprasčiausi, RLB turi pasiū-J rųomėnę.. ,.l t e

lymą: Prašytumėm šį rašinį dėti.j
Dabartinė, JAV : -Lietuviu Ųrailgas puslapius ir parašyti 

Bendruomenė turi grįžti iš klyst- savo nuomonę, kaip galvojate 
kelių, nustoti’ kištis įpoljliką, dėl RLB pąsiūiytnb baigti šį ne? 
dublikuoti ir niekinti ALTą ir rhalppų g'ojčą.

' VLIKą ir, bendradarbiauti stf t Įganau, ši rašinį “Draugąs” re- 
okupuotoje Lietuvoje, Maskvos daktarus, nebijos įdęti į sąvo 
pastatytais klapčjukąaš. Grįžti: į vėdąBipjcr-^ėĮĖfeščio puslapius, 
tikrąją JAV LE. paskirtį, pagal' 'Tik komunistai b»jp savo laikraš- 
-1951 ni. lapkričio maa.-16-17* d. (ųudse ądęUkitų nuomones.

Btryo labai nemalonu, ’’Drau
gas” puslapiuose skaityti M- Dr., 
ketipjimosi žodžius “Reorgai \ 
Taip kultūringi žurnalistai nesį-

(Draugas, 4- IĮ. 86) —nutraukia, gėdingą teismą, (lAr
•*»-» t—J C"* /MlTilrr nYYTT — —. — * Č

1 lietuviais. Vakarui vadovavo 
pirm. A Kamius, pasveikinda- 

i Bias visus susirinkusius. Savo žo- 
j dyje jis padėkojo šiauriečiams 
už j u dalyvavimą klubo veiklo
je. išreikšdamas viltį, kad rude
nį grįžę jie vėl įsijungs klubo 
darban. Skanią vakarienę paga
mino A. Kamiene. E. Purtulienė, 
V. Vaičaįtienė, V. L'lbinienė, I. 
Kusinskienė, talkinant valdybos 
nariams. Vakaro programą atli
ko klubo mišrus choras, vad. 
muz. P. Armono ir klubo tauti
nių šokių veteranų grupė “Au
dra”, vad. A. Karnienės. Vėliau 
buvo šokiau grojant ‘‘Lorelei” or 
kestrui.

Daug svečių atsilankė ! balaną 
džio mėn. 20 d. klubo sekmadie
nio pietus, kada valgį gamino ir 
dienos programą paruošė St- Pe- 
tersburgo teatro grupė “Žibin
tas”. Pietų virimui, padedant vi
sai eilei talkininkų, vadovavo I. 
Kusinskienė. Programos —’^a.- 
dų parodos — žodinę dalį pabašė- 
ir tą programą pravedė D Mažei
kienė. Susirinkusieji linksmai pa 

' sijuokė iš pačių ‘‘modelių” ir ju 
modeliuojamų drabužių: Scenoje 
■pasirodė, modeliuodami moteriš
kus rūbus, A. Ginčiauskas, A 
Kusinskis. Z. Radvila, .K. Sta- 
ponkus, A. Ulbinas, P. Vasiliaus
kas ir S. Vaškys. Fortepijonu 
modeliuotojams talkino Kristina 
Šilingaitienė. Visa programa pra
ėjo sklandžiai, linksmai ir sko- 

• ningai. Pabaigoje, visti dideliam 
nustebimui, scenoje pasirodė nau 
jai besikurianti jaunimo tautinių 
šokių grupė, gyvai pašokdama 
penkis šokius. Naująją grupę b 

: jos vadovę Kristina Grabnickai- 
į tę - Šilingaitienę, bei jos padė- 
į jėją Lindą Jurgėlaitę pasveikino 
: klubo veteranų šokėjų grupės 
P ‘‘Audra” vadovė Angelė Karūie- 
■ nė, linkėdama visokeriopos sek- 
i mės. Susirinkusieji salėje ilgu 

plojimu pritarė A. Kaunienės 
sveikinimui. * .

Teatro grupei “Žibintas” vado
vauja Algis Ulbinas,

1951 ni. lapkričio męi. -i----------
ALTo: suvažiavime,.New .Yorke, 
kur sutarta dėlei darbų pasidali
nimo. Sekančią lapkričio mėn. 
18 d. pasirašytu, JAV Lietuvių
Bendruomenės (steigiamuoju^- elgias.uR«orgas” 'yra garsus LB
Aktu buvo Įkurta, JAV Lietuvių - ” -- - —•

■/Minėtam suvažiavime. aiškiai 
įbrėžti JAV LB uždaviniai: rū

žmonį.ų kūrinys. Kas garbės LB 
nepriduoda.

RLB Centro vai, vicepirm.
Augustai Beskonis

yra . seniausia, 'didžiausia Ir/* tiEtžnfiauįs tiehivlų frateraaliaA 
■ ^ganrzacijL-lĮetutb^.įŠtikiniąi ;tąrŽ8^sjąę Jan yer 87 metui.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, fefeti it titiemk- kurie tuos 
- •- 1p ^darbus'Įrtia.

SLA — Išmokėjo daugiu kaip. A^TUD^B JfiSWNUS dolerff 
apdraudę-savo", riarbnm- '*>• /- L t

SLA — apdraudžia .pigiausiainis -kafiSomfe ,;S*A "'nde^o. pcis:- 
- naria^is patartapja *tik savišalpos pagrindu.- ;

Si. Lapelis

.VX"

Atdara šiokiadieniais nuo

D. SUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

»a‘l*į '44 *1/^3 3- T: H CiG-' I

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL

, • StuFESTINGAJ išTLLDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- 
DU3TYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Kreipkitės- J vavk 
Jie Jum* '

A—apdrtudžis ir .Taupotaįa-£p3r»nda' ’Bmoc
Insurance,l. kąri -ypa^.BaBtitfiga. jaųftnjūi/ rieki 
luįštęįo .mokslo--te jųiirsižžjat ./• y

LA —; vilkus špdraū<H&

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI

i.

2.

II Mi

16.00
J6.00

£5.00

Ir Sėtuvių kairiu Jig mokės! kartu ra kun. Jaunium Ir prvf. M 
Būga pag geriausiug šimtmečio pradžios kalbininkui, padiri 
lietuviu kalbą liečiančiai Ištraukas, paruo&š įkalini Tertimug 

tr patarė nrumg toliau studijuotL 4 ’’ j

Bayer’ relieves the maior source of 
arthritis pain Tylenol can t touch.

Tylenol works on minor arthritis pain, 
but does nothing tor inflammation 
Taken regularly. Bayer works on pain 
and inflammation giving fast, 
effective relief.

Bayer. The wonder drug that works wonders."

Dr. Karlo Griniaus, XTSIMINTMAI IR MINTYS, 
(D tomu ------------------------------- -- —---------------------------- >10.00

Prof. Vadovo Biržiško*, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.
R dalis, 229 psl. 

.4

3. Miko Sdeikio, LIUCIJA, proza. 178 psl

4. Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. S5.00

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. |4.00

6. J. Vencl*v»x( S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
50 psL --------------------------------—-------------------------------F2.06

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St^ Chios go, ID. 6060(5 rfųs- 
kJM fckj Ir pridikt* *ri«ną dokrj peraJnntimo iJAa^mrsa.

W7 kr.3oth
Tek (21Ž) -1 / V

50 metu studijavęs, kaip

rutM r



Chicafi*je ir priesūesžžūdBe: J 4 • Leias* Nisjieag Beadr&-
[vė, 1*739 So. Halixed Street, Chicago, 

metams _______ -------- $45.06 Ž1L 60608. Telef. 421-6100.
pusei metą_____ > - - $24.00
trini g menesiams $15.00 - —- ■*'~ - “ " ■ -
vienam mėnesiui $3.00, Pinigus reikia siusti pašto Mose? 

įGiuac jav vietose; Orderiu Wftfi jū n*?-Yymu,

^aUJIENV raštinė atdarą kasdien, išskyra* sekmadieniu*, 
nuo 9 všL ryto iki 6 vai. popiet, šeštadieniai* — fid 12 vai

KŪčYS SVAJOJA -LEISTI DIĖNRAŠTĮ

Antanas Kučys,- -ilgametis varpininkų filisterių 
draugijos pirmininkas, Valstiečių liaudininkų centro 
komiteto narys, užsienyje leidžiamo “Varpo” redakto
rius, svajoja tapti lietuvių diėnraščio rMaktoriftiii.

Jis nė tik svajoją, bėt jau sukaiipė pfiė pinigb esan
čių žmonių pokalbį, sukelti dienraščiui leist asmenų 
pasitariu, Jkad galėtų. reikaluiesant, sunešti dienraš
čiui: leisti reikalih^ pinifų/sumą^Vfea ųelabhė) kad po
kalbyje dah^’aklišieji'pinrgitočiai galvbja apiė tai; kaip 
kišenėje skambantis dolerį atfiė^ kifų dolerį, bet nėra 
pasiryžę doleriais- ’švaistais į kairę-ir į dešinę-

Artimiausiu savo bendradarbiu Kučys pasirinko 
Grožvydą Lazauskų,dabartinį Sandaros redaktorių, pa^ 
siryžusį pravesti visus Kuriui reikalingus nutarimus nė 
Aden filisterių leidžiainai spaudai, bet ir planuojamam tėi 
sti dienraštį. ’ a y - —•

Visa nelaimė, kad. Antanas Kueys ne žurnalistas. 
Žurnalistikos jis nestudiavo, j svarbesnių visuomeninių 
problemų jis neskiria nuo kasdieninių smulkmenų įf 
teratūra jam panaši su socialiniais pranešimais.

Netenka tuo stebėtis; lies Kūčyš buvo linkęs į ad
vokatūrą. Jis baigė teisę nepriklausomoje Lietuvoje, 
buvo advokato padėjėju, bet Amerikon atvykęs savo 
polinkį visai užmiršo ir nuėjo ieškoti kitų duonos šalti
nių. Amerikoje turime kelis lietuviškus prasiskinusiūs 
kelią komplikuotam teisimame gyvenime,, kaip Warm 
biscus Illinois valstijoje, kaip Dr. Pijus Grigaitis visa
me krašte, kaip teisninkaš Povilas Dargis Allengny 
teismo apygardoje, bet Kučys 'griebėsi žurnalizmo, ku
riam neturi nei pasiruošimo, nei polinkio ir,svarbiausia, 
neturi pasiryžimo.

Kučys ne žurnalistas,bet krapštukas,Gižų krapštukas, 
pilna to žodžio prasme.

Kučys redaguoja filisterių “Varpą” nuo 1965 metų. 
Per t ą laiką išleido 20 numerių. Jeigu neklystame, tai

IZRAELIS EICHMANĄ PAKORĖ, SUDEGINO) . 
PELENUS IŠBARSTĖ

Jau minėjome, kad Izraelio vy vakarų Europoje, Peterį Malki- 
riausybė buvo įpareigojusi Izra- ną surasti, suimti ir pargabenti 
etio gabų žvalgybininką, dirbusi į Izraelį taip, kad Argentines

I 
* • ■ tpo numerį į metus. Prie kiekvieno numerio jis krapštė į 

si ištisus metus. Vincas ^Kudirka, imdamas ligonis, per | 
metus išleido dešimt “Varpo” numerių, tuo tarpu Ku- į 
čys, būdamas sveikas, vos sukrapšto vieną nu- 
tnjerį! V |

Ko galima iš jo laukti, jeigu jam reikės išleisti 250 
dienraščio numerių? O kartais reikia ir daugiau. Kiek į 
valandų jam teks krapštytis, kol jis atrinks svarbesnę ! 
žinią nuo paprasto pasakojimo ape saulėleidi? Kiek lai- Į 
ko praleis svarbiausiai žiniai išriškinti?

O kaip su Kučo dešiniąja ranka? Kaip ten bebūtų, 
Mikas Vaidyla, šlubudamas, ant sofos miegodamas ir : 
dirbdamas; Sandarą išleisdavo kas savaitę. Tuo tarpu i 
Kučio pavaduotojas, aukštas kaip nendrė, raudonas 
kaip burokas, vos išstena balandžio mėn. išleisti 3 San- ' 

daros numerius. Jam nereikėjo rūpintis pinigais, nes i 
Sandara išleido knygoms leisti surinktus tūkstančius. O i 
jeigu pasižiūrėtum į turinį? Tiesiog bėgt reikėtų, nes > 
nėra ko skaityti.

Kučio pavaduotoją visa Chicaga pažįsta, o kas yra 
įtakingiausias Kučio patarėjas? Tai tą pati moteris, 
kuri prieš 9 metus, aukštesnės Marijos mokyklos kori
doriuje, išskėtus Naujienų numerį moterims šaukė: — 
Tai paskutinis Naujienų numeris! Naujienų 'daugiau ' 
nėra! — Tuo tarpu Naujienos dar ir šiandien 
išeina.

Viši žinome, kad Naujienos tūri sunkumų. Naujie
nų vadovybe ir skaitytojai žino, kad laikraštis turi 
ekonominių sunkumų. Apie Naujienas paskleista įvai
rių gandų, bėt naujiėniečiai ir lietuviai tais gandais 
nebetiki.

Jeigu Kučys nebūtų patikėjęs savo patarėja, tai jis 
nebūtų priglaudęs ir nebūtų žavėjęsis josios pasakoji- 

1 ffiais. Naujienos reikalingos Amerikos lietuviams, jos 
reikalingos pevergtai Lietuvai. Naujienos veda atkak
lią kovą prieš didžiausi žmonijos priešą, prieš lietuvių 
ir pavergtų tautų žudiką- Ne klausyti ilgo plauko tuš
čios bobos patarimų, bet pačiam įsijungti į Naujienų 
vedamą darbą. Jei jis iškrapštytų daržinėj aukso kruo
pelę, tni atneštų ją į Naujienas, kad bendromis jėgomis 
galėtume užkirsti-smarkesnį smūgį. ' ;

jau rašėme ir dar kartojame, — Naujienos neužsi
darys! Dabar jos išeina trečiadieniais ir šeštadieniais, 
bėt netrukus jos eis penkias dienas, kūip ankščiau ėjo. 
Naujenų namas yra susenęs ir 76 metų mašinos susine
šė jusios. Nauj.enos spausdinsime ofsetu. Jau padaryti 
pirmieji žingsniai- Naujienoms reikia paramos. Joms 
reikia pinigų. Joms reikia sudaryti šimtą žmonių, kurie 
pajėgs Naujienoms išmesti po tūkstantį dolerių. Ame
rikoje yra tūkstantis lietuvių, kurie gali paskirti Nau
jienoms po tūkstantį dolerių- Yra ir tokių, kurie gali 
paskirti ir daugiau. Naujienos ėjo 72 metus ir gynė lie
tuvių reikalus, jos atras reikalingų jėgų pereiti į 
ofsetą, u

Kviečiame visus Amerikos lietuvius, įskaitant ir 
teisininką Kučį, prisidėti prie Naujienų vedamo dar
bo pavergto krašto laisvei ir lietu\ių gerbūviui. . Kas 
nepajėgia atsikratyti suktų bobų, tai tegu jas aprami
na ir nekliudo dienraščiui tęsti didelio darbo.’

Lietuviai šimtmečiais gerbė ir tebegerbia motinas. 
Sunkiausiais lietuvių tautos metais motinos įdiegė savo 

mulę gimtiniam savo kraštui, kalbai ir lietu-
višLemr papročiams.

vyriausybė nesužinotų apie Ei- pe, tai buvo vadinamas Eli Ja- Malkinas tvirtina, kad jis bu-
chmano pagrobimą ir išvežimą, j i ai- veš ękystaš. Kada jį atvežė į vieš

Izraelio žvalgybos viršininkas !. Eli Jarai — Malkinas buvo drą? būčio karribarį, prirakino prie lo 
Isere Karei. Jis parinko 7 ge-Į-'Usir nepaprastai stiprus. Ture- vos, tai pasakė, kad re esą Izrae-
riausius žvalsvbininkus, isakė nu I 
vykti Į Buenos Aires, ten susiži 
noti surasti Eichmaną, pagrobti, 
atgabenti i Jeruzalę, ir niekam nė 
žodžio apie tai neprasitarti/ Da
bai leido Malkinui papasakoti 
kelis epizodus apie Adolfo Ei
chman© pagrobimą, bet kitiems 1 
žvalgybininkams, dalyvavusiems 
pagrobime uždraudė apie- tai pra 
sitarti. Galimas daiktas, kad juos 
dar kartą teks siųsti j Argentiną. 
Jeigu Argentinos palieija išaiš
kintų, kuris padėjo pagrobti Ei
chmaną be valdžios žinios, tai 
argfentiniečiai galėtų jį suimti ir 
atiduoti teismui. Jis būtų bau
džiamas už žmonių grobimą iš 
Argentinos. Kai Argentinos val
džia nežinos, kuris tai oadarė.

X

tai negalės jos suimti ir traukti ! 
teisman.

Malkinui leido papasakoti Iz
raelio žmonėms, nes jau praėjo ! 
25 metai po pagrobimo, o be to Į 
Malkinas, sulaukęs 65 metų, jau j 
:šėjo atsargen ir Izraelio žvalgy- I 
boj jau nebetarnauja. Nuolatinė i 
Malkine gyvenamoji vieta yra | 
Izraelis, bet jis buvo atvykęs Į • 
New Yorką ir apsigyveno miesto ! 
centre. Ar Malkinas yra jo tik- Į 
roji pavardė, ar slapyvarde, sun- : 
k u pasakyti. Kai jis dirbo Palesti 
nos ir šiaurės Afrikos arabų tar-1

jo raumeningas rankas, plačius 
pečius ir mokėjo labai pakeisti 
ne tik savo išvaizdą, bet ir.balsą. 
Be td, jis buvo portretų puošė
jas. New Yorke jis bendradar
biavo su menininkais ir pats mo
kėjo piešti.

Kada Eichmanas buvo suimtas 
ir laikomas Buenos Airės prie
miesčio hoteliuko kambaryje, tai 
jis buvo prirakintas prie geleži-1 
nės lovos, kad nebandytų pabėg
ti. I

* i

Malkinas pasakoje, kad Eich-' 
manas nesiginė. Jis vadinosi Ri- i 
cardo Clement. Jis būtų galėjęs : 
neprisipažinti, kad jis yra Adei-' 
fas Eichmanas. Izraelio žvalgy
bininkams biĮtų reikėję įrodyti, 
kad jis Eichmanas Tai ir būtų i 
buvęs sunkus dalykas, kai buvo 
isakvta suimti Eichmana ir at
gabenti į Izraeli be Argentinos j 
valdžios žinios.

Malkinui ir kitiems būtų bu-; 
vusi didelė gėda, jeigu jie būtų j 
atgabenę į Izraelį kitą žmogų, o 
ne Eichmaną. Visa tai būtų beau
gai kainavę Izraeliui, pinigai bū
tų išmesti be reikalo.

Argentinoje turėjo gyventi ne i 
lik 7 Izraelio žvalgybininkai, bet . 
jiem reikėjo įsigyti 2 autemobi- | 
liūs, drabužius, sekti Argentinos) 
gyvenimą ir saugoti suimtąjį.

lio kariai, ir kad jį veš Į Izraelį, 
Eichmanas grobikams-tą patį va
karą prisipažino, kad jis esąs Ei- 
ehmanas ir kad jis su jais ben- 
dradarbiausiąk

Kada jie pareikalavo, kad Ei - 
chmarias jiems, įrodytų, kad jis 
Eichmanas. tai jis truputį pagal
vojo ir tarė:

— Kai įsakydavom stovyklose 
vesti išrengtus žydus į degančią 
krosnį, tai jie, prieš žengdami į 
vidtų 'tardavo':

“— Klausyk, 6 Izraeli, Dieve 
mūsų Viešpatie'Tu esi vienas 
mūsų Dievas”.

Šiuos žodžius Eichmanas buvo 
išmokęs, hebrajiškai. Jis juos iš
tarė hebrajiškai. Jis žinojo, kad 
Vokietijos žydai nemokėjo heb
rajiškai, bet jis pareikalavo, kad 
prieš mirtį tariamus, jam išvers
tų vokiškai, o vėliau pasiėmė he
brajiškai mokantį žydą ir išmokė 
jį tuos žodžius tarti hebrajiškai. 
Kai išmokė šiuos žodžius tarti 
hebrajiškai, tai įsakė mokytoją 
sunaikinti.

Malkinas buvo geras piešėjas. 
Jis besikalbėdamas su prie lovos 
pririštu Eichmanu, plona plunks
ima padarė vykusį Eichmano 
partretą. Pridėjo ir gyvaplau-

(Perkelta į 5-tą pusi.)

HENRI PERRUCHOT

GOGENO GYVENIMAS

Vertė Vytautai KMūhėckas

mirusiųjų Dvasia budi
' (1848 — 1885)

III
DANIJOS KARALYSTE
Jis tuojau ją sekė, kaip jautri, veda

mas piauti.
Patarlės, Vtl.22.

(Tęsinys)
Gaila, kad nepaėmęs viršaus revoliucionie

riai: Gogenas mano, kad Ispanijos respublika at
sidėkodama būtų jam užtikrinusi pageidaujamą
ją sinekūrą.

Gogenas klaidžioja po Paryžių. Žmona, 
anot jo, “nelabai taikosp su neturtu”- Jis vėl pa
mėgina kreiptis šen bei ten, stengdamasis gauti 
kokią nors tarnybą, tačiau veltui. Nepavyko jam 
susirsa i nei piiklio savo paveikslams, t) išlaidų 
dar padaugės. i.* * *

Melą nuo kovo menesio nėščia. Gogenas giž
ius, sus rūpinęh hebeŽūmddmas, ką daryti, vaik
što. p j. Paryžių- .

‘ Ka’ . j. ' . ifift menės) jis paš Diūran-

Riuelį, kad Pisaro darbuojasi Ruane, kur nuta
pęs itin gerų drobių. Šio rudens liūdnumą staiga 
nuskaidrina pragiedrulis.

Gyventi provincijoje, skaičiuoja Gogenas, 
atsieina pigiau, negu Paryžuje. Jis sutaupytų di
delę sumą nusikėlęs su šeima į Ruaną, sakysime, 
kokiems metams—metams, per kuriuos smarkiai 
tapytų ir “užsikariautų lietą dailėje”. Ruane at
sirastų naujų siužetų- šiaip ar taip, jis ten daug 
geriau pasidarbuotų, negu tame per daug drbti- 
mame Paryžiuje, kurio jis, teisybę pasakius, nie
kad nemėgo, kuris jo niekad neikvėpdavo. Per 
ateinančią impresionistų parodą 1884 metų pa
vasarį visi galės konstatuoti, kaip jis pažengė 
pirmyn. O Ruanas — klestintis miestas! O 
“iraniečiai — labai turtingi”! Turėtų būti gana 
lengva parduoi jems tapybos kūrinių.

Būvęs cukraus savininkas Miureris, Gijome- 
1 no mokyklos draugas, impresionistų bičiulis, be

je. nusipiriko Ruane “Dofeno ir Ispan.jos” vieš
butį- Pisaro yra apsistojęs tame viešbutyje; Miu
reris sutiko iš jo imti pigiau ..

Spalio pabaigoje Gogenas praneša Kamiliui 
Pisaro, kad netrukus atvkstąs j Ruaną, kur ke- 

i tinas anot jo, “ištirti šį miestą praktiniu ir me
niniu požiūriu’*

“Dėl to Gogeno man tikrai darosi neramu!” 
— jaudinasi Pisaro. Kai tik Gogenas prisistato 
jias jį. jam tuoj paaiškėja, kad buvęs biržininkas 

apsigyvena Ruane ir kad tai iš jo pusės —“dide
lis pasiryžimas”. Pisaro jo anaiptol nedrąsina. 
Impresionistų paroda, į kurią deda viltis Goge
nas, neįvyks- “Apsoliuttus ne”.

Sudominti turtingus ruaniečius impresioni
stine tapyba? Iš impresionistų niekas nieko ne
perka — ir niekur. Jei ne Kajetono parama. Pi
saro visą šią vasarą būtų prasikankinęs -• At
minkite, jog Paryžiuje mes tebeame nusususios 
avys, driskiai. Ne! Neįmanoma, kad dailė, už- 
kliudanti taip daug senų įsitikinimų, susilauktų 
platesnio pritarimo ir dar kur—Ruane, Flobero 
tėviškėje! Juk jie net Flobero nedrįsta pri
pažinti !’ ’

(Ištrauka iš Pisaro laiško, rašyto Miureriui 
1884 m. rugpiūčio 6 d.)

“Bet ką tu čia daug pasiginčysi su buvusiuo
ju biržininku? Reikalas baigtas — jis šturmu 
paima RttknĄ”, rašo Pisaro lapkričio 10 dieną.

Gogenas ieško būsto. Radęs laisvą namą Ma- 
lerno skersgatvyje Nr. 5, išsinuomoja jį. paskui 
grįžta į Paiyžių ruoštis persikraustyti

Gruodžio 6 dieną Meta.pagimdo jų penktąjį 
vaiką, berniuką, Polį Roloną. Gogenas nutapo 
apsnigtame Karselio gatvės sode vieną savo pa
skutinių Paryžiaus drobių. DYobę, kupiną žie
mos melancholijos- Drobę, kupiną žmogaus vie
natvės,

1884 metų sausio pradžioje Gogenas atvyks-

xnvui ii h.a—gwwa—w—oiwi .. ............. ■imu i n i

ta į Ruaną.
Palikti Karselio gatvę, Metai buvo labai 

sunkus smūgis. Į tas kraustynes išsiliejo visi jos 
būkštavimai, ir jų jai buvo vis sunkiau gintis, 
matant, kaip atkakliai Gogenas tebesivaiko savo 
chimerų. Iš to, kaip reaguoja Pisaro, Gijomenas, 
ji įsitikino, kad ne be reikalo nerimastavo. Bet 
iki šiol ji dar abejojo;, šiandien ji jau nebegali 

* abejoti. Ir visa kas joje sukyla, nes žlunga tai, 
■ kas sudarė jos gyvenimą- Santuokos dėka paki- 
I lusi iki tokios visuomeninės padėties, į kurią, 

nors ir turėdama didelių ambicijų, niekad nebū
tų išdrįsusi pretenduoti. Meta jaučia tuo didesnį 
apmaudą, jog dabar praranda ką buvo ga
vaisi.

i žinoma, nedaug terasi moterų, kurios ja dė- 
1os neišsigąstų ateities- Vis tiek, ar Gogenas ka
da nors bus pripažintas genijumi, ar1 paaiškės, 
kad jis nevykėlis reikalas dėl to nė kiek nepa
sikeičia, Socialiniu požiūriu, tbks šeimos galvos 
nutarimas — pragaištingas. Tačiau kai kurios 
moterys vis dėlto tebesijaustų solidarios su savo 
gyvenimo bendru. Gležnos moteriškos rankos, 
kartais netgi būdavo tvirčiausioji atrama nuo
tykių ieškotojams dvasios srityje.

(Bus daugiau)

4—Naujier^ Mav !0 igpfj
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TeL; 562-2727 arba 562-2728

1WI S. Manheim Rd, WetfcUttor, 1IL 
VALANDOS: S—9 darbo dienomū

KAZĖ BRAZDŽIONYTE
Programos vedeia

DR. PAUL V. DAJRG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WeetehesUr Comnusnlty Hinikw 

Medicines direktorius

Chicago, Illinois 6U6ZV

T’eleL 778-5374

TEL. 233-1553 

Service ”461-8200, Page 06058

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

Iš WTIS stoties, 1110 AM banga 

2646 W. 71st Street

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti 
rtršeliaL Pasiųsime poeziją kai atsiusite pinigus 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBSį AKIŲ LiGOS 

S921 W$8t 103rd Street
PRANCŪZIJOS KOMUNISTAI VISAI SUSMUKO

IZRAELIS EICHMANĄ PAKO
RĖ, SUDEGINO. PELENUS 

IŠBARSTĖ

Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
ginis venų išsiplėtimo hemo- 
roidų gydymas.

5540 S. PULASKI RD. 
Chicago, HL 60629 
Tel: 585-2802

v -

DR. ERANK PLECKAS
OPTQMETR1STA1 

'j' ' KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W.7ist^d J-ęL 737-5149

Tikrina Pritaiko akiaiW 
' Į; - ir “contact lenses”.

(Atkelta iš 4 nsi. i 
kiais apaugusi Eichmano veidą. 
Žydų spauda įsidėjo Malk!no
pieštą žydų žurliko portretą.

Malkinas buvo nusamdęs kam
barį viename name, iš kurio ge
ru žiūronu jis galėjo pro langą 
matyti Eichmaną, žaidžiantį su 
savo 6 nietu sūnumi.

— Mano tėvai suspėjo laiku

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR

PROSTATOS CHIRURGIJA
l ■ J656 West 63rd Street 

Valandoj antrai 1—4 popiet.

Oflao Uhrfonts: /76-2880,
1st.sencijss 448-5545

Florida

. Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

31. Petersburg, Fla.. 33710 
Tel (813) 321-4200

t

kariuomenė užėmė Lenkiją, bet 
mario sesuo nespėjo. Ji liko Var
šuvoje. Kartu su ja Varšuvoje . 
liko 3 josios vaikai, jų tarpe ir 
6 metų.

— Tu įsakei suimti mano se
serį ir visus 3 josios vaikus. Jie 
buvo sudeginti Avschwitze, — 
tarė jam — Eichmanui Malkinas.

— Nieko nepadaryti, — atsakė 
Eichmanas. — Aš buvau tam pa
skirtas, “bet žinok, aš mėgau žy
dus”.

Kaip jis galėjo žydus mėgti ir 
įsakyti juos nudeginti, tai sunku 
suprasti.

Eichmanas teismui prisipažino, 
kad jis įsakinėjęs žydus naikiu 
ti, bet jis vokiečių valdžios buvo 
paskirt?^ šioms pareigoms. Jeigu 
jis paskirtu pareigų būtu neatli
kęs, tai jis būtu buvęs baudžia
mas.

Eichmanas buvo nuteistas mii ■ I 
ti. Jis buvo pakartas. Jo palaikai . 
buvo sudeginti, o vėliau išbars
tyti Rytų Viduržemio jūroje.

Izraelio spauda kertoja lindi 
ninku parodymus ir A. Eichma
no pakorimą.

Kazys Steponaite:

PARYŽIUS, Pr. — Prancūzi
jos komunistų partija 1972 m. 
rinkimuose gaudavo 25% visų 
balsų, tuo tarp.u šiandien ji jau 
nebuvo ve it a nė 11%.

P rez. Francois Mite randas ta
pęs krašte prezidentu, pareiškė, 
kad komunistų partiją jis ištaš
kys. Iš jos Prancūzijoj nebeliks 
nieko, kas jam patarė su komu
nistais neiti į jokią koaliciją.

Miterandas yra senas socialis
tas demokratas. Jis komunistus 
gerai pažino. Jis buvo įsitikinęs, 
kad komunistai susmuks, kai 
juos atitrauks nuo dabartinio ke
lio. Jie skelbiasi, kad yra proleta
riato diktatūros šalininkai, o kai 
j.e sudaro koaliciją ii atsisako 
nuo diktatūros, o pasižada nau.- 
cioti demokratiškus metodus, tai 
visas jų pagrindas pradeda by- galvoje, kad ir jo tęvas buvo sū
rėti, Kai pagrindai pradeda tru- . 
pėtl, tai sienos pradeda-linguoti. 
O kai pūstelia stiprešniš vėjas, 
lai sienos niekas nesulaikys.

Miterandas komunistų parti
jai pagrindus sutrumpino, užtat 
komunistai pradėję linguoti, tru 
pėti ir byrėti.

Maurice Thorez 
munistų partijos 
Jis pirmininkavo.

if \i»a išvež
ti į įvtfžjj, orą, negu žygiuoti 

j uuiketoinū Paryžiaus gatvėmis.
Dalykai jam pačiam dar buvo 

neaišku^ bet Lis pat: žinojo, kad 
oi koflg/j^tų partija jo ryšiai 
jau nutrūko- Jis tarsis su partijos 
naiiais, aiškinsis jų psichologiją, 
bet apie partinius reikalus jis 
visai neklausinėjo. (

Visa eilė inteligentų, kurie po ’ 
karo tapo partijos nariais, jaučia, 
kad jau atėjo laikas “šviežiu į 
o: u’ pakviepupti.

Jean Eiiemteri, Prancūzijoj žy' 
das, kuris skaitėsi įtakingiausiu > 

■ partijos inteligentu. Jis buvo ' 
j nuo žydų ątsisakęs. Jis tapo tik- 
I ru prancūzu, kuris buvo pasisa- 
| ' inęs demokratinius Markso prin 
cipjls. Jani, buvo labai svarbu iš
gyventi šiuos Markso principus, 
kuriuos jis iš motinos buvo išmo- i 
kęs. Bęt goriausiems savo drau-l 
gams tvirtino, kad tai yra vėžio 
liga, užgulus Prancūzijos inte- 

, lektualus, įstaigas ir partiją. Pir
moji šiuo vėžiu susirgo Simone 

; de Beoavoir. Ji užkrėtė savo drau 
! gą, kuris buvo nuo jos neątitrąu- 
{ kiamas.
j- Tąs vėžys, kitur nesigraužda- 
' raąs išės vi^ųs po karo. įjtojusius 

kaip savo laiku atsitiko Brežne - Į Reiškė ' Kliens-
vai. Kaukaze suakmenėjo. Stovi •terrL w t Ir*. \ - r . v .
prieš minia ir žodžio ištarti ne
gali. Taip ir Thprez šiandien jau 
nebekalba^ nes -jis žodžio nepa
jėgia ištarti- Jam liežuvis nesisu- j 
k3L ~ ’ bvisanje krašte vargu surasi 150.-

000.............
Vakar, tai yra geg. 5 d. Laine 

ir jo draugas Donięl Karlin pa
skelbė dienraštyje "Le Monde” 
iaišką, kuriame kviečią partijos 
narių pasįtąi'imą, nagrinėjantį, 
kodėl partijos nariu skaičius ma-

I

Apdraustu p*rkravstyros* 
iš [vairi y atstumy.

ANTANAS VILIMAS
eL 376-1882 &r 376-5991

I
t* i ii « i -m

PERKRAUSTYTAI w

Lekilmai —• Pilna epdrau4s 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charf# 
ir VISA kortelei 

JL iERtNAS. TftL W5-SO64
....  j-Mm.ni.Mim.Im., * * . hl j ilium. . u,.. o . .

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo ik> ?:30 t*L ry^- 
Stoties W0PA - 1490 AM 

tran*liuo|amoa B mū«v stvdiĮoa 
Marquatte Park*.

Vedama — Aldonu Dairiem

7159 So. Maplewood Avė. 
Chicago, IL 60629 

Tdcf. 778-1543

Savo laiku buvo 700.000 tikrų, 
susipratusių, ir partijos princi
pams pasiaukoti, pasiryžusius ko 

; votį, aukotis ir aukoti, o dabar

Ha-
.Prancūzų koinųnistų partijoje 

buvo Antoine Laine. Jis baigė, 
kolegiją ir universitetą. Jam pa i 
tiko psichologija. Jis studijavo 
nuo pirmojo narelio, iki smege
nų centro Apie psichologiją jis 
žinojo viską, kas šiandien žinoti.- , 
na. Elektra ir magnetizmas t--.- 
toli dar nenuėjo, *kad parodytų

tiek ’ žėJa- Jiems atrodo, kad kalta da
bartinė vadovybė, nesiėmus!

yra Senas kc- 
pirniininkas 

kai partija iš 
nieko išaugo į 25% partiją. Tho- 

kai išrez tebepirmininkauja, 
25% nusileido iki 10%

Šiandien pai .ija nieko nereiš
kia. Komunistai būtų patenkinti, 
jeigu kiašte ji turėtų bent 5%, 
bet daugelis abejoja, ar 5% pran
cūzų šiandien pritaria komunis
tams.

Maurice Thorez dar tebestovi 
priešakyje, bet jis .suakmenėjo.

psichologam, kaip galima pxikel- priemonių apsaugoti partiją nuo.
- 7‘ Lsubliuškimo. Bėga iš partijos net 

DiTLaine' tė7as Emvo socįalis-įir į“tie karo pabaigoje tapo
tas. Ne vien socialistas, bet sočia} |0S nan^ls-
Ėstas demokratas. Reikia turėti j Henri Fiszbin tvirtina, kad jis 
' - • - /»nepriklauso. Sax o laiku jis prik;
cialhtį dempkrįaĮ • lįt į’bu-f.,a^’ ^t dabar jau seniai ne- 
vęt ir sopialdempkratąš/ Tai yra 1priklauso, bet jis visvien 
didelis skirtuiąąs,. bet dabartinių I tebelaiko komunistu, 
tgętų nėrą ląįko ąiskmtį įą skir
tingumą., ' •

Dr. Lain e tėvas buvo socialde
mokratas. Jis skaitė irešiudijavo 
“Kapitalą”, Jis žįnoje, lp(į Mark 
sas buvo socialdemokratas. Iš so
cialdemokrate labai lengvai tap
ti koniiunistu, jeigu-•^suskirstysi. 
Marksą metinėmis grupėmis ir j 
turėsi galvoje, kuriais metais ką 1 
jis parašė- Vienoj metų grupė- ;

A/T o t-Ir e o c roča Irnmiinicitū nnr '

trmintį iš miego. * subliuškimo. Bėga iš partijas net

save

Tokių Fiszbinų dar yrą Pran- 
-cūzijoj, bet jie nepriklauso ko
munistu partijai ir nenori prikr 
!ausyti. Jiems nepatiko įsakymai 
š Maskvos. Maskva reikalauja, 
<ad jos įsakymai būtų pildomų 

b prancūzai, kad ir komunistai, 
nenori Maskvos klausyti-

Komunistinės spaudos jie ne- 
! nori į rankąs imti. Sako, kad ten 
i žinių nėra, bet tiktai partijos 

je Marksas rašė komunistų par- į propaganda. Komunistai nori žį- 
lijos principus, o kitų metu gru- I uotį, kas darosi pačioje Rusijoje, 

1 kodėl ten trūksta duonos ir nė- 
rą mėsos9 Kadėl sovietų marša
lai tokie stori? KadėJ moksliniu* 
kai atsilikę.

Prinys Venckui

peje jis rašė demokratinio sočia-j 
iizmo principus.

Dr. Laine tėvas tapo kemunis- * 
tu, o pats Tony Laine irgi tapo 
komunistu. Jis buvo komunistu 
iki šios dienos, bet šių metu geg. i 
J dieną jis nutarė demonstraci
joje nedalyvauti. Jis pasakė savo 

i vaikams, kad visi važiuojame j 
kaimą, laiką praleisi m šviežia-

• me ore. „ Į
Dr. Laine kiekvieną metą da

lyvavo geg. 1 d. demonstracijose, 
bet šį metą jam atrodė, kad svar

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMlTAną AVENUE 
. Tel. 927-1741 - 1742

Telefonas 523 0440
MODERNIŠKOS. AIR-COND11IUNED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W, 71st Street
1410 So. 5t)th Ąve., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AU 1OM0BILIAMS PASTATYTI

1424 South 50th Avenue 
Cicero, 111. 60650 

Tei.: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEĄN VANCE ir GEORGE SORĮNI

Aikštės automobiliams paąta.tytį

ev

H

2657 W. 69lh STREET 
Chicago, IL 6C629 ’S

Jf?

Gramafoną arba kalb 
mašiną, amerikietis Edi 
T 77 m.

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,050.

MIDLAND FEDERAI 
INGS a p* a m a u ja Jau p 
namų paskolų re kai 
mūsų apy inkės. Dč! 
Jums už mums parodyt ? 
sitikėjimą. Mes r.o c‘u;.i 
ti Jums nauding .r alci

&

4 H 11

i ?)Xf

I

Hydroplaną arba lėktuvą, ku
ris gali ant vandens nutūpti ir 
vėl pakylti, amerikietis 
H. Curtis, 1911 metais.

NAS C. LACK ir SŪNUS
LACKAWICZ

Lak!. u \ i ų Direktoriai

8929 SO. HARLĘM AVE 
Bridgeview, IL 69455 

Tel. 598-9400

AND LOAN A>VJCIATIQN

4040 ĄĘClį’i’l AVS'JUE 
CHICAGO, IL (0432 

PHONE 251 4470 Myhuiam vyrui, tėvui, uošviui u* s&ueliui

IMrtrt

FOR COUGHS
THERE'S NOTHING
STRONGER WITHOUT A. WfA*T-'m#

2424 West 691 h Street — Tel. RE 7-1213

11028. Southwest Hwyu Palos Hills, Illinois.
1U 974-4410

* ft* V -Wi

VASĄĮTĮ8-BŲTKŲ8

ANTANUI MISEUUI

amžinjt??’ i s keliamus, žmoną BHONĘ, dukteris 
DANQUOL5 ir DALIĄ JAACxUND su vyru REIN, 
sųniį VYTAUTĄ su žmona PANUJĘ, vaikaičius 

J^JSELIŲS. ir
šioje Q^dhsiQ vąjirtdoje nuoširdžiai užjaučia ir kar
tu liūdi

LAIDOTUVIŲ DIBĘKTOBIĄĮ

1446 South 50th Ąyeuue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-AOO^
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SLA prezidentasPovilas P. Dargis,

turėtu . pasistengti į» <■ 

A ir nepamiršti, kad sa 
...— : j,,..’ va™"

jos organizacijos tiksluose ryš
kiai buvo pabrėžta lietuvių vie
nybės mintis.

Mūsų visuomenė dar nepakan
kamai yra Įsi sąmonėj usi, kas yra 
Susivienijimas ir kokia jc pas
kirtis.

Mūsų visuomeniniame gyve
nime Susivienijimui Lietuvių 
Amerikoje priklauso žymus vaid
muo, ypač stengiantis telkti lie- 
tifyiūs Į; vieningą darbą. Vienu 
svarbiausiu darbu yra naujų na
rių telkimas arba Vajus. Beje, 
šis Vajiiš yra pavadintas SLA 
'00 metų Sukaktuviniu Vajum. 
Gal kam kils klausimas, kodėl 
mes tokį vardą Vajui parinkome- 
Klausimas liečia organizacijos is
toriją... Susivienijmas 
1586 metais, taigi šiais 
Chicagoje, SLA seime, atšvesi- 
me 100 metų gyvavimo sukaktį, 
paskelbdami Jubilėjinio Vajaus 
rezultatus.:. ’I - ' ■ ' -

Reikia pažymėti, jog SLA ta
po Įkurtas, trejiems metams pra- lietuvių kolonijose. Greta to Su- 
ėėj'us nuo tautinio atgimimo iai 
kraščio
Kaip- žafęmė; “AiLŠra” savo pro- 
grdrtioj^ farp kįtų siekgnų, m>, 
nėjo ir tanios vienybės reikalą. į Kiekviena SLA apdrauda yra 
Ypač, jautriai vienybės siekimo stipri parama šeimąi^ypač .kada 
mititp sutiko Amerikos lietuvių pats apdraustasis,'jei jis ;įdiėjo 
veikėjai, kurių tarpe buvo ne- taupomojo skyriaus apdrauda. 
maža “Aušros” pasekėjų. Jie su 
‘ Aušros” redaktorium dr. Jonu 
Šliūpu dalyvavo Susivienijimo 
steigime. Todėl visai supranta
ma, kad aušrininkų įtakoje nau-

■1TAT1 FO* SAU

T<L 547-7741

• VALDYMAS

HSŲ RCŠIĮĮ DRAUDIMO AGENTUSl

V1 
apdiauda kartu . r b-.'v^- 

visuomeniškus reikalus Ap
sidraudęs k meilinėje bendro
vėje, sumoka svetimiems nema
žus pinigus, iš kurių lietuviš
kiems reikalams nieko netenka.

Pagrindiniai Vajaus darbinin
kai buvo ir pasilieki kuopu bei 

, apskričiu organizatoriai ir veikė- 
į jai. Taip pat tikimės talkos iš or- 
! ganizacijos narių ir pačios visuo
menės. Visi nariai turėtų pasis
tengti Įrašyti Į SLA savo arti
muosius, draugus, pažįstamus.

Reikia pasidžiaugti, jog gerais 
' mūsų darbo talkininkais yra 
' spauda ir lietuviškos radijo va
landos. Susivienijimui palanki 
spauda dažnai parašo aktualiais 
SLA klausimais. Radijo valam 
dų vedėjai taip pat duoda nemar 
ža žinių apie SLA. Jų talką la
bai vertinu, ir tiek spaudai, tiek 

I lietuviškc radijo vedėjams tu- j 
riu pareikšti mūsų organizacijos, 
dėkingumą. Tikiuosi, kad mūsų 
bc-ndros pastangos pasitarnaus ir 
Susivienijimui ir visam lietuvis- j 
kam reikalui.

Tcdėl kviečių į talką Susivie- i 
nijimui. Apvainikuokime ši SLA 

: 100 metų Sukaktuvini Vajų, J 
šimtais nauju nariu. -r. °* ''Bellwood. IL. padovanojo Ame- 

likos Lietuvių Tarybai

Teodoras Blinstrubas, kurį daž
nai šiuo reikalu pavaduoja dr. 
Jonas Valaitis.

APIE LIETUVĄ AMERIKIE
ČIAMS

Albinas Repšys, gyvenantis

savio bendradarbiavimo ir vei
ksnių konferencijos. Pasitarimo 
dalyviai išvadas referuos jų ats
tovaujamoms organizacijoms.

(ELTA)

.GYVENTOJAMS įGRįSO
SENAS DIKTATORIUS

MUS, DAROMOS ELGjgtfS TKRMD'UUa 
EMAIS NUOSIMČIAllį MĖNESINIAIS ISSQiOUJIltAll. 

VISŲ INFpRMACUŲ KBKlFnŠ L

FEDERAL SAVINGS

2212 W. Cermak Road Chicago, flL

BUTŲ NUOMAVIMAS
a NAMŲ PIRKIMAS '•

» NOTARIATAI * VERTIMAI.

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

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA ,

LIETUVIAMS. Į

Ne vienas lietuvis, pakalbin
tas Įstoti i SLA, dažnai atšauna, ’ 
jog esąs ap1--’draudęs ' kokioje 
nors komercinėje, kompanijoje,

\J_ / į žinoma, ne lietuviu Tuo tarpu įkurtas . * . • ,
v i n.' t m om 11 vvi Trinu nri/JT-nu

metais Susivienijimas nėra vien apdrau 
dos organizacija. Jo tikslai pla
tesni, visuomeniniai- SLA pla
čiai dalyvauja lietuvių organiza
ciniame gyvenime, jo Apskritys, 

I Kuopos yra išvysčiusios tautinę 
ir kultūrinę veiklą veik visose

rikos Lietuvių tarybai astuo- 
: FABALTIEČIŲ KOMITETO SI- j nius egzemplicrius Klaipėdos 

DABP.1NIS JUBILIEJUS j vardo jūrų šaulių kuopos išleįs- 
t t. : tos Juozo Prunskio knvgos “Li-Jungtinis Pabaltiecių Komite- * , . , _ .. '__ °. , I ihuanaa under Soviet Occupa-tas Vašingtone gegužes g d. sves , „ , , , ..o_ - tion kad butu ji dovanoiamasavo 2a m veiklos sukakti. Mine-■ ..... - ... v.'. i įtakingiems amerikiečiams, jimas bus surengtas su vaišėmis, , . , .. . ... ..J , ... - . . tas aukotojui dėkoja,pakviečiant valdžios atstovus, • 

JAV kongreso narius, visų pir
ma įeinančius į Ad Hoc komitetą 
Pabaltijo ir Ukrainos reikalams-, j

i
Jungtinis Pabaltiecių Komite-' 

•tas palaiko rvšius su Vašingtono 
Įstaigomis, atkreipdamas dėmesį 
į Lietuvos, Latvijos, Estijos pa
dėtį okupacijoje ir siekdamas lais
vės šiems kraštams. Komitetą su 
daro išeivijos estų, latvių, lietu
vių pagrindinių organizacijų ats
tovai. Pabaltiecių komitete lietu-Į VLIKo atstovai dr. D. Krlvic- 

| viams atstovauija Amerikos Lie- kas ii V. Jokūbaitis balandžio 5 
tuviu Taryba- Šiais metais tani d. susitiko su PLB atstovais, dr. 
komitetui vadovauja Alto pirm. T. Reineikiu ir B. Nainiu. Buvo 
______ - - pasikeista nuomonėmis dėl tarpu-

i

. PASITARIMAI SU PLB 
ATSTOVAIS

Al-

Š. m. balandžio 2 d. VLIKo 
pirm. df. K. Bobelis ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirm.

• inž. V. Kamantąs Floridoj turėjo 
I kelių valandų pasikalbėjimą įvai 
riais klausimais. P. Kamantas pa. 
žadėjo pagalbą VLIKo rengia-

■ miems žygiams Vienoje.
i

ASANCION, Paragvajus.
Atrodo, kad krašto gyventojams 
iau įgriso senas diktatorius gen. 
Alfredo Stroessner.

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui Geras in ves-, 
tarimas.

■3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

i Didelis, gražiai įrengtas bungalow.- 
Nebrangus.'.

Gen. Stroessner jau 20 metų 
valdo kraštą. Didoka žmonių gru I 
pė trečiadienį pasileido sostinės 
gatvėmis, reikalaudamos daugiau 
demokratijos. Karių pagalba 
gen. Strcessner paėmė valdžią, 
susitarė su dvasiškija ir iki šios 
dienos valdo kraštą. Visi seniai . 
išmirė, o jaunimas priėjo prie ra-; 
d i jo stoties, iš kurios prez. Stc- ’ 
essner kalba, ir pradėjo šaudyti 
Į langus. Policija demonstrantų 
nearoštavo. nes žinojo, kad jie ’ 
buvo prez. Stcessnerio draugai. 
Kas sudės tuos langus?

— Aid. Vrdolyak pareiškė, kad 
jis bendradarbiaus su Harold Wa 
shrngtonu, kad galerų „išsiderėti 
kai kurias pozicijas. .

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. G3rd St 

TeL: 436-7878

GOVERNMENT HOMES
from SI (U repair).

Also delinquent tax property.
Call 1-805 - 687-6000 " 

Ext. GH. 9617. 
for information.

REPAIRS — IN GENERAL 
JvalrOs Taisymai

sivienijinias kiekvienam savo na- 
Aiisros” pasirodymo, ritri duoda tvirtą, gerą apdrau-1 

dą, net mažesniais mokesčiais, ne 
gu komercinės * kompanijos.

Vadinasi Susivienijimo paskirtis, 
(kaip aš visada aiškinu) yra dve
jopa: lietuviški reikalai ir ap- 
d raudos.

Todėl kiekvienas sąmoningas

* Nature’s Remedy.
for GENTLE, OVERNIGHT RELIEF OF CONSTIPATION

Next time you need a laxative, get rebel 
the Natures Remedy way. Gently. 
Overnight
Its natural active ingredients are so 
dependable you can take Nature’s 
Remedy tonight and feel better 
tomorrow.

•Nature’s S
Remedy %

GET 
FREE 
GIFTS 
FROM 
NATURE'S 
REMEDY 
SEE 
PACKAGE 
rO»

Siųskite piniguą į 
įt ‘ ‘ ^Lietuvą Įį

i LRUBLIS — $1.8$

(Įskaitant perlaidą 
ir apdrauda)

Mažiausipji perlaida 30 rub. 
liu. Persiuntimai paremtas da
bartine tarptautine pinigų 
keitimo suma; įskaitant v’isus 
mokesčius ir pakaitas, kurios 
įvyks prieš pinigų įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

Visi mokesčiai pilnai garan
tuoti. Jūs gausite pakvitavi
mą. Jis teisėtas ir apdraustas.

Gramercy
SHIPPING, INC. 
744 Broad Street

j

i;
M|gn Si^iklo'apsakyTnU knysj?

*STju cgįr.’j^uJŽtspausdiĮttį;
lietuvdų-į

g^emju^^U^AX-^mtmeJio ’

^ilges^ir?.tftimpesni' ąpsa-

Gaunama-“Naujienose’’ ir. pas 
autorių: 6729*So. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

Triamintc® Syriijp 
Triatninicin® Tablets 
_ or _ 
Triaminic-12® Tablets

For Allergy Relief 
that’s nothing to ’ 

’. . "sneeze at-
CJ9S4 Dorw Laboratory FSvr^Ion of 
Sando:, Inc Lmcofri. Nebraska bSSCt.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruoiiatėa keliauti — kreipkitės Į Lietuviu įstatgf:

American Travel Service Bureau 
>727 S. Western Ave., Chicago, IB. 60643 

Teist. 312 238-9787

i

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
B DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
H e - m a n D e č k y t 

Tei. 585-6624

H^LP wa^ted;X mAle-femalf 
Reikia Darbininky ir Darbininkty

GOVERNMENT JOBS 
816,040 — 859,230/year. 
Now Hiring. Your Area.

Call 1-805-687-6000 
Ext. R-9617

For current federal list

RENTING IN GENERAL
N u o m o a

Parduodamas ligos ir ne- 
laimės ‘draudimas atvykti- : 
sienas Įš Lietuvos ir kitų | 
kraštų. Kreiptis*'1^ & L g 
Inc. Agency, 4651 S. Ash- j 
land Ave., Chicago,. Illinois. 
Tel. 31'2 523:9191. '

Dengiame ir taisome visu rū^ 
šių stogus. Už darbą garan
tu®jame ir esame apdraustt |

ARVYDAS KIELA J
6557 S. Tęlman Avenue'

Chicago, IL 60629 - ’ '

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tai. 254-745® I

. s I
Taip pat daromi vertimai, giminii, I 
'škvi*>timai. pydomi pilietybės pra- į 

šymai Ir’kitokie blankai.

r

, Advokatai 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

Darbo valandos: Kasdien: nu*
9 vaL ryto iki 8 vaL vakaro, 

feštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vai. <. 
b pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
f<4> West 63rd Street

Chiease, DL 80628

IADVOKATO DRAUGIJA
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGY8
Darbo valandos:

Koo 9 ryto iki 5 vai- popiet, 
šeštadieniais pagal rusitarimą

•606 S. K*dzl* Ava. '
Chicago, III. 60629

TeL: 778-8000

i
Bridgeporte turim 6 švarius, 

■ šviesius, šiltus ir nebrangius 
miegamuosius kambarius. Gali- I &ma naudotis virtuve. Telefonuo- 
kite: 225-3270, susitarsite su sa- 

{ vininku. pamatysite ir apsigy-
M fHmokanu paunurlMi uisstkont lėttuvų. traukiniu. UItq vensite.
(cmuec), neėX>u&ų ir automobiliu nuomaTimo rezervacijai; Parduodi* 

ce toijonių draudimus; Organizuojame keliones į iuietuv< tr kitu? krantus; 
SudATome wkvietimus giminių apsilankymuj Amerikoje, ir teikiame infer*. 
okcijma *jsmja aeuoniu reikalais.

• Taupykite skrisdami chartered tektų vali, tik įeitu reterruoc riet m i 
i anksto — prieš 45-60 dienp-

Est. 1947

on Smnfi

isididziavima nuo 1 <
SERVING CH1CAGOLAND SINCE IW5 .

4

nqs and Loan
2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL. 60608

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

PERSONAL 
Asmanu leikc

PASSBOOK 
SAVINGS...

see us for 
financing

IT OUI 10W UTTS

Pageidauju lietuvės moters — 
kompanijenės gxrventi mano na
muose Marquette Parko apylin
kėje. Duodu kambarį.

Tel. 434-7174.

WHR 
to HI vOu* 1NCOMI

•k A

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS1

Dažo carnns iš lauko
Darbas garantuotai.

4612 S. Paulina St

Ir iš vidaus.

Skambinti YA 7-9107
& dHP f *

—

JOHN GTBAITIS
Advokatų įstaiga

<247 S. Kedzie Avė.
(3120) 776.8700

—

KAIP SUDAROMI 
“TESTAMENTAI 
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininke Prano ŠULO 
paruošta ir teigėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su Icgališkomls 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

6 — Naujienos, Chicago, 8, IB. Saturday. May 10, 1986




