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ATŽALYNAS ATSKRENDA IS TORONTO Į BOSTONĄ

DIPLOMATUS
DR. STASIO A. BAČKIO ŽODIS 

AMERIKOS LIETUVIAMS
WASHINGTON, D.C. -— Lietuvos atstovas dr. S. A. Bačkis 

Vasario 16 Dienos minėjime Washingtone šių metų vasario 21 d. 
Corcoran Gallery tarė šiuos žodžius:

Džiugu, kad JAV-bių sostinėje nes už mūsų tautos ateitį mes 
ir apylinkėse gyveną lietuviai visi esame atsakingi. Nedejuo- 
vieningai mini Vasario 16 Die- kime, nesiskųskime vieni kitais 
nos šventę, kurią pagerbia ir 
JAV-bių Administracija. Atsiųs
tame man ta proga rašte Valsty
bės sekretorius p. Cyrus Vance 
perdavė JAV-bių vyriausybės ir 
tautos vardu geriausius linkėji
mus ir nuoširdžius sveikinimus 
lietuviu tautai bei man. Savo 
rašte jis pažymėjo, kad .prisime
nama ta proga lietuvių gilus pa
sididžiavimas turtingu tautiniu 
palikimu ir pridūrė, kad ameri
kiečiai ypač didžiai vertina lie
tuviams visur būdingas ypaty-- 
bes — jų tivrtą valstybinių są
moningumo pajutimą ir pasi
šventimą religinėms ir žmogaus 
teisėms.

Šis JAV-bių Valstybės sekre-, 
toriaus pasisakymas dar kartą 
parodo, jog JAV-bių poetika 

__ yra grindžiamą pilniais princi
pais, pagal kuriuos JAV-bės 
1940 m. liepos 23 d. pasmerkė 
Sovietų Sąjungos suktais būdais 
sugalvotą Lietuvės, Latvijos ir 
Estijos politinės nepriklausomy
bės ir teritorinės neliečiamybės 
panaikinimą. Kaip žinome, tą 
JAV-bių Administracijds politi
ką tvirtai remia JAV Kongresas 
bei tauta.

Minėdami 62-j’į kartą Vasario 
16 Dienos šventę, mes esame 
dėkingi JAV-bių Administraci
jai, Kongresui ir gyventojams 
už jų kilnią laikyseną mūsų tau
tos atžvilgiu, šių dienų tarptau
tinė įvykių raida yra tokia, kad 
niekas negali pramatyti, ką ry
tojus žada galingiausioms ir 
silpniausioms valstybėms, kada 
Sovietų Sąjunga vartoja suktus, 
apgalvotus ėjimus taip, kaip 
1940 metais Baltijos valstybėse, 
savo įtakai ir ekspansijai pra
plėsti.

Lietuvos Diplomatinė Tarny
ba tvirtai tiki, kad Lietuva at
gaus anksčiau ar vėliau nepri
klausomybę ne tik dėl to, kad 
visi lietuviai to trdkšta ir tuo 
tikslu ryžtingai veikia, bet ir 
dėl to, kad dabar visame pasau
lyje tautų išsilaisvinimo eiga 
yra taip stipri, jog ji palies ir 
Sovietų Sąjungos kolonijinę im
periją, kur pamintos yra ne tik 
pavergtų tautų teisės, bet ir 
žmogaus pagrindinės teisės, kas 
visiems dabar žinoma.

Vasario 16 Dienos šventė yra

ar nepasisekimais, -bet nugalė
kime visas kliūtis ir eikime vie
ningumo keliu, kuris mus vestų 
į siekiamą tikslą, šiąja proga 
mūsų veikloje prisiminkime Lie
tuvos pogrindžio leidinio Aušros 
pasisakimą apie Vasario 16 Die
nos reikšmę: (

“Vasario 16-toji todėl turi bū-Į 
ti ir paskatinimo diena gyviau1 
domėtis savo tautos praeitimi, 
dar daugiau dirbti Lietuvai, dar 
atkakliau ginti laisvės ir teisin
gumo principus bei žmogaus 
teises. Vasario 16-toji pagaliau r 

•yra mums tvirtos, neblėstančios 
vilties diena: Lietuva bus 
laisva!”

M

Bostono Tautiniu L šokių Sambūris rengia vakarą, kuris įvyks š.m. kovo 8 dieną Lie
tuvių Piliečių draugijos auditorijoje So. Bostone.

nepaprastai didinga ir svarbi 
Lietuvos istorinė diena. Jąją mi
nėdami — ryžtamės, kad mūsų 
laisvės troškimas taptų realybe,

KALENDO KŪLIS
Vasario 29: Arnoldas, Nemek- 

ša, Kulvis, Žostautas, Kirša.
. Saulė teka 6 27, leidžiasi 5:39.

prtš'vtaus, geli j .

TUNISAS KALTINA 
LIBIJĄ

TUNISO MIESTAS.(UPI). — 
Tuniso užsienio reikalų minisle- 
ris Mohamed Fitouri pakaltino 
Arabų Lygos užsienio reikalų 
ministerių konferencijoje Libi
jos valdžią ir jos diktatorių 
Muammar 
pabėgėlius 
prezidento 
valdžia.

Sausio 27 d. tie Libijoje ap
mokyti egzilai puolė pietų Tu
niso miestą Gafsa. Kautynėse 
žuvo apie -10 žmonių. Libijos 
užsienio reikalų ministras Ali 
Triki kaltinimus paneigė.

Kadafi, kad apmoko 
ir siekia nuversti
Habib Bourguiba

BE GEGUŽĖS IRANAS AME
RIKIEČIŲ NEPALEIS

TEHERANAS, Iranas. — Da
bar aiškėja, kad be gegužės vi
durio Irano vyriausybė ambasa
doje laikomų amerikiečių nepa
leis. Tuo reikalu Jungtinių 
Tautų generalinis sekretorius

BREŽNEVAS PASKELBĖ SĄLYGAS 
PASITRAUKIMO IŠ AFGANISTANO

JAS PASAKĖ AMERIKOS BIZNIERIUI 
SOVIETŲ. SĄJUNGOS DRAUGUI '

j MASKVA. —.. Sovietų Sąjun
goje lankosi Amerikos biznierius 
ir pramonininkas, 81 metų Oc
cidental Petroleum kc'rporacijcs 
prezidentas Armand Hammer, 
plačiai iš vystės prekybą su ko
munistine Rusija ir tos preky
bos plėtinio šalininkas. Trečia-

TRUMPAI IŠ VISUR

MANILOJE ŽUVO TIK 
VIENAS KELEIVIS

REIKALAUJA 200 KALINIŲ LAISVĖS, 
50 MILIJONŲ DOLERIŲ

NORI, KAD VISUS SAUGIAI IŠLYDĖTŲ 
I UŽSIENĮ, APRŪPINTŲ DOLERIAIS

BOGOTA, Kolumbija. Bo- ■ ■ ■ —
gotoje, Kolumbijos sostinėje, k j-j NUŽUDYTI DU BUVĘ JONES 
da pradėjo rinktis užsienio vah 
tybių ambasadoriai ir atsakingi 
pareigūnai į Dominikonų Rcs 
publikos ambasadą 
priėmimui, į 
įsiveržė 15

’ vvru, užėmė 
susirinkusius 
reikalavo paleisti 
nius kalinius, duoti maištinin
kams 50 milijonų dolerių, r

‘gini visus išleisti iš Kolumbijos 
ir nesiimti jokių represijų prieš 
partizanus, kovojančius prieš 
dabartinę vyriausybę. Jeigu Ko
lumbijos vyriausybė nesiims 
priemonių reikalavimams ten
kinti, tai maištininkai pradės 
šaudyti nelaisvėn paimtus am-

' basado’rius.
Maištininką i pasisakė, kad jie 

yra M-19 grupės kovotojai, bet 
iš tikrųjų visas judėjimas vadi .

I naši Balandžio 19 dienos judė
jimu. Nląištinąikaį tvirtina, kad 
1970 metais įvyko klastingi rin
kimai ir karo vadovybė pereinu 
si krašto valdymą. Vienur, su
trumpintai, vadina 19-tos judė- 
mas, M-19, o dažniau protestuo 
lojai žinomi Balandžio 19 die
nos judėjimu.

Kolumbijos vyriausybę turin
tieji kariai buvo suėmę didoką 
skaičių politinių priešų, kuriuos 
kartas nuo karto paleidžia. Da
bartiniu metu Kolumbijos kalė
jimuose yra apie 500 politinių 
kalinių.“ Balandžio 19-tos d. ju
dėjimas reikalauja, kad iš kalė
jimo būtų išleisti 200 jų organi
zacijai priklausaničų kalinių 
lie nori, kr d visi būtų išleisti ir 
kartu su ;,iis išvyktų į saugi 
užsienio valstvbe.

KULTO AKTYVISTAI

oficialiu 
ambasados r kinus 
gera i apg i - kk:t ų 
visa narna, suėi.ia 
diplomatus k pu- 

visus irJiC

BERKELEY Calif. — Antra
dienio naktį šūviais į galvą nu
žudyti 52 meti] Al Joseph Mills 
ir jo 10 metų žmona Jeannie, 
pasitraukę iš Jim Jo'nes Liau
dies šventyklos Gijanoje prieš 
pat masines kolonijos gyvento
jų žudynes. Kaip žinoma, 1978 
melais toje religinio fanatiko J. 
Jonės komunoje buvo nužudyta 
virš 9(10 pasekėjų. Jų 15 melų 
duktė Daphene kritiškai sužeis
ta. 17 metų sūnus Eddie p., reiš
kė, kad stebėjo televiziją kitoje 
namo sekcijoje ir jokio triukš
mo' negirdėjo, bet policijos eks
pertai tuo netiki.

Jauniausia duktė Diana tuo 
laiku "ehuvo namuose. Ji pa- 
reiške ,Kad jos tėvai gaudavo 
grasina. <’j laiškų ir telefonu 
pašaukimų. Spėjama, kad nu
žudyti gagėjo Jim Jonės suorga
nizuotas „smogikų būrys. Mills 
šeima rūpinosi gyvaisiais Jonės 
komunos nariais.

- Popiežius Jonas Paulius II 
I pi rnuoja lapkričio mėnesį skris

ti į Filipinų salas.
— Po ; gu svarstymų, kurie 

i tęsėsi ’ curias dienas. Atstovų
MANILA, Filipinai.— Trečia-! Rūmų nariai 202:19' balsais pa

dienį nukrito'keleivinis lėktų-! tvirtino 75 mill- uų dolerių pa- 
vas, skridęs iš Taipei aerodro- šalpą Nikaragvai, kad ji nelap- 
nio į I-ilipinūs. Lėktuve buvo; tų Kubos stiliaus komunizmo 
124 keleiviai ir 11 įgulos narių. į tvirtove. Tačiau paskola nebus 

is. kurių 
vo apie 60 žmonių, bet ketvir-Į 1,200 mokytojų, atstovo Steven 
tadienį nustatyta, kad žuvo tik-j D. Symms (R., Idaho) pareiški- 
tai vienas asmuo. Lėktuvas, pra-1 niu, yra komunizmo propagan- 
dėjęs dagti padangėse, pasiekė distai.
žemę, aerodromo nepasiekes. į
Didokas keleiviu skaičius buvo! - Atstovę-Rūmų komilelus 
sutrenkti, bet ne mirtinai. Ant, "įrengta skirti pimgu jaunr 
grindų nukritę keleiviai mažiau- >•»» registraeuai karo tarnyba: 
šiai nukentėjo, tuo tarpu patar-jPlave;tl- 
nautojai, norėję padėti kelei
viams, skaudžiausiai buvo su- darbininkai, po astuonių savai- 
trenkti.

Lėktuvo kapitonas pareiškė,
U. _,.o V:”“” j racija, kurioje dirba apie 15,000

. Jie gauna mažes
nius atlyginimus už dirbančius 
privačiose liejyklose.

— Valsybės sekretorius Gyrus i

TZ . .. . -------- ---------- — .. ------- .-----‘VI ictyiciu uusiyl

dieni j, Kremliuje pneme pre- p^<lžioje bllvo manyla. kail žu. j Jo(a ,nokvklcn, 
zidentas Leonidas I. Brežnevas] vn • ,;n xmnn:„ i^vir .>nA
ir su juo kalbėjosi dvi valandas. 
Brežnevas jam pasakė pasitrau
kimo iš Afganistano sąlygas. Ar
mand Hammer jas perdavė JAV 

| ambasadoriui Maskvoje Thomas 
J. Watson Jr., o vėliau pasakojo 
apie savo pasikalbėjimą su Brež
nevu spaudos atstovams.

Pirmoji pasitraukimo iš Af
ganistano sąlyga yra garantuoti 
komunistinės valdžios egzisten
ciją šiame krašte. Visa parama 
priešingoms jėgoms tuojau tu-

— Anglijos plieno pramonės

čių streiko, trečiadienį grįžo į 
darbą. Streiką suorganizavo na-

Kurt' Waldheim rengiasi dar įbūti nutraukta, garantiją 
kartą susižinoti su Irano vyriau- j 
sybe. Anksčiau duoti jų pažadai 
buvo kitokie, o dabar naujas

j turėtų duoti JAV ir kitos vals
tybės. Tam dalykui Amerika tu
rėtų panaudoti savo Įtaką. Be

prezidentas tvirtina, kad tiktai toj Jis Pabrėžė, kad Pakistanui
būtų teikiami tik gynimosi gink
lai. Brežnevas pritarė A. Ham
mer pastabai, kad tuo reikalu 
turėtu tartis JAV ir Sovietų už
sienio reikalų ministerijos.

A. Hammer pranešimai deri
nasi su žinia, kad Sovietai su- 

Afganistaną įsileisti

naujai išrinktas parlamentas ga
lės paleisti ambasadoje laiko
mus amerikiečius. Žinią pirmas 
paskelbęs mula Chomeini, o da
bar tą patį tvirtina prezidentas, 
Bani Sadr ir užsienio reikalų ‘ 
ministeris.

Jungtinių Tautų teisininkų įjktų į Afganistaną įsileisti 
komisija išklausė dalį šachui R-1 Jungtinių Tautų dalinius palai- 
Pahlevi primetamų kaltinimų, taiką ir garantuoti neutra-
bet tai bus tiktai maža dalis. 
Jie yra pasiryžę daugiau klau
syti, bet jiems nepatinka ilgas 
vilkinimas. Trečiadienį 
penkis teisininkus tris valandas 
vežė į Teherano kapines. Pake- 
liuje visą laiką šūkavo minios 
prieš šachą ir prieš Ameriką. 
Kapinėse Jie paleido 1 ik septy
nias minutes ir grįžo atgal—j 
Teherano miesto centrą.

visus

lumą. JAV prez. Carteris savo 
laiške Jugoslavijos prez. Titui 
šią savaitę parašė, kad JAV ga
rantuotų Afganistano neutralu
mą, jei Sovietai iš ten atitrauktų 
savo kariuomenę.

Iš Afganistano ateina žinios 
apie masinius areštus ir žudy- 
nes sostinėje dėl ten įvykusio
biznierių streiko.

, , ... i u-i-i 4... i cionalizuota British Steel korpo-kad jis nepajege pakelti lėktuvo'^ 
ir jis negali suprasti, kodėl taip i - 
atsitiko. Laimė, kad kapitonui I ar nTlxrrfn
pavyko praskristi prie iškeltų 
kelių. Jeigu būtų juos palietęs, 
tai tragedija butų buvusi di
delė. Jis bandė pakelti lėktuvą.! Vance labai nepatenkintas Ira-P 
kad pasiektų aercdrc’mą. Nela:-’no prezidente nri atidėti“ 
mes priežasties reikia ieškai 
motore, pareiškė kapitonas.

— Energijos departamento atnn)0 atmatų, 
pranešimu, šių metų pabaigoje 
benzino kainos gali pasiekti ;
*1.52 už galoną^ Dabar regulia
raus benzino kaina yra viduti
niškai $1.18 už galoną. Tačiau 
privatūs ekonomistai numato, 
kad benzino kaina gali viduti
niškai pakilti iki $1.87. Tai reiš
kia, kad Kalifornijos ir Illinois 
gyventojai turės mokėti virš $2 j 
dėl aukštų mokesčių.

i no prezidente 
amerikiečių išleidimą.i

— Pasakojama, kad Morris, 
UI., apylinkėje neims suskaldyto

— Sun-Times dienraščio ap
klausinėjimai rodo', kad Illinois 
valstijos gyventojai pasisako už 
jaunimo registraciją karo tar: 
nybai, ’

— George Bush labai blogai 
jaučiasi, kad- jis New Hamp- 
srire valstijoje prieš pirminius 
balsavimus nesutiko vesti deba
tus su kiUūį respublikonais kan- 
dįdataiji. proeiįimtp z p^eigoms.

— _Trečiadienį, atkeršydami 
už Izraelio kareivio nužudymą. 
Izraelio nacionalistų grupė puo
lė arabų miestelį Halhoul, esan
tį vakariniame Jordano upės 
krante; Išdaužyta daug langų, 
supiaustytos mašinų padangos, 
gyventojams buvo, grasinama 
ginklais. ju į *'*

Atvykus maištininkam..; ir įsi 
veržtis į vidų, tuojau prasn<ėj< 
susišaudymas, 
buvo nušautas, <> keturi kiti as
menys buvo sunkiai sužeisti 
Raudonasis Kryžius sužeistuo
sius išvežė į ligonines.

Susišaudymui prasidėjus, at- 
I vyko j priėmimą Ispanijos. Ar- 
i ųcntinos ir Peru ambasadoriai. 
| Bet jie greitai susiorientavo, ap
sisuko ir pabėgo. Į vidų jie nei 
nesirengė įeiti. Jeigu būtų įžen
gę, tai visi būtų buvę suimti. 
Ketvirtas diplomatas, patyręs 
apie susišaudymą priešakinėje 
rūmų dalyje, suskubo pasprukti 
pro užpakalines duris ir saugiai 
dingti.

Tuo tarpu viduje yra 17 vals
tybių atstovų. Jų tarpe yra JAV, 
Venezuelos ambasadorius (ga
vęs širdies -priepuolį), Domini- 

Brazilijo's, 
Kosta Rikos, Meksikos, Urugva
jaus, Austrijos, Salvadoro, Egip- 

Uo, Gvatemalos, Haičio, Suomi- 
I jos. ir Vatikano ambasadoriai.

Dominikonų Respublikos am
basadą tuojau apsupo Bdgotos 
policija ,o dar vėliau ten buvo 
pasiųstas karo policijos dalinys. 
Name buvo apie 60 žmonių, tar
nautojų, virėjų, bet'keli jų buvo 
išleisti. Kitiems pavyko pa
sprukti pro langus ir mirii. Da-

Vienas

i — Ronald Reagan nori paimti 
savo žinion visą Respublikonų 
partijos rinkiminę kampaniją, 
bet kiti kandidatai nesutinka.

— Buvęs Rodezijos premje
ras Ian Smith planuoja pasilikti 
Rodezijoje gyventi, bet nori ke
lias savaites pailsėti P. Afrikoje, konų Respublikos,

— Afganistano musulmonai 
pranešė Brežnevui, kad Sovietų 
karo jėgds privalės išsivežti ir 
“marksistinę” sistemą. Ji yra 
svetima afganistaniečiains.

— Brežnevas pasakęs britų 
Londcta Evening Neu’s atstovui, 
kad jis atšauktų Sovietų karo 
jėgas iš Afganistano, jeigu mu
sulmonai- prižadėtų netikinti 
t*marksišttnfa’*'vyriaVsy5ės,

Chicagos merė Jane Byrne 
nori, kad streikuojantieji ugnia
gesiai baigtų streiką, tai tada 
miestas pradės su jais pasitari 
mus. Ugniagesiai nori pirma 
susitarti, o tiktai tada baigti 
streiką ir grįžti į darbą.

bartin iu metu ambasadoje yra 
45 įkaitei ir 15 Balandžio 19-tos 
dienos judėjimo narių. Maišti
ninkų v^d3s pareiškė, kad jie 
nesitars su Raudonojo Kryžiaus 
nariais. Jie iš viso nenori su Rau
donuoju Kryžiumi vesti jokių 
dervbu. Ketvirtadienio rvtr Ko
lumbijos vyriausybė paskyrė 
buvusj Kolumbijos užsienio rei
kalų ininisteri tartis su maisti
ninkais, tebelaikančiais 15 užsie
nio valstybių įkaitus.

Maištininkai turi 15 įtakingus 
įkaitus, bet jie žino, kad jie yra 
apsupti. Visą Dominikonų Res
publikos ambasadą supa 100 ge
rai parinktų ir šalmais besisau- 
gojancių policininkų. Taip pat 
yra parenkamas karių dalinys, 
kuris bet kuriucf metu gali įsi
veržti į ambasados vidų ir nu
ginkluoti įsibrovėlius. Jie gali 
viduje gintis, bet tiktai labai 
trumpą laiką. Įsibrovėliams pro
tingiau tartis su civilinės val
džios atstovais. Bet karo polici ja 
yra pareiginga. Jie gali rizikuoti 
ir liepti atiduoti ginklus.

Penki palestiniečiai su pasiry
žusiais okiečiais Iprieš trejus 
metus keturias dienas kankino 
Somalyje stovėjusio lėktuvo ke
leivius. Jie buvo pasiryžę juos 
šaudyti po vieną. Atskrido 
kietijos pasienio sargų šeši 
rak atidarė lėktuvo duris, 
ginklavo palestiniečius, o su 
lestiniečiais susidėjusią
taitę išsivežė. Jie nenužudė 
veno keleivio. Darba atliko 
pusvalandį ir išskrido. Kolum
bijoje plačiai kalbama apie ap
dairių vokiečių pasienio sargų -4, « .

Vo- 
vy- 
nu- 
pa-

vokic- 
nė 

į



M. GĘLžINIS

LIETUVIŲ L1TERARINĖ DRAU

1879- 1925,
(Tęsinys) i -i

f D*T. HETU'/IJL’ KALBOS noro į karalius pasikelti. Tai jis • 
tegalėjo įvykdyti savo prūsiško; 
se valdose. Todėl vėl buvo ke- ■ 
liamas krašto prūsiškumas ir 
jo vainikavimas įvyko 1701 m. ‘ 
KaraFaučiuje, Prūsijos sostinė
je.

Nagrinėti visupusiškai lietu
vių kalbos ploto mažėjimą išei
tu iš šio memorialo ribų. Pasi
tenkinsime vaizduoti lietuvių 
k) ii bos nykimą artimoje pra
džios mokyklų srityje Čia ten
ka pasakyti, kad arti 200 metų 
nekas lietuvių kalbos neužgavo; 
bet 18 e amžiuje prasidėjo eilė 
reiškmių, prie kurių reikia stab
telėti:

1719 m. — pasirodė- pirmas 
pasikėsinimas prieš lietuvių kai 
bą- Švietimo tvarkytojas Maž. 
L!etuvoje, Heinrich Lynrich 
Lysius, patiekė planą, kaip išva
ryti lietuvių kalbą iš pradžios 
mokyklų. Bet jo projektas ne
rado pritarimo. (Biržiška. Senų- 
iu Lietuviškų Knygų Istorija, j 
II. 141 — 144.) j

1739 m. — Lygiai po dvide-j

Vok škteji Maž. Lietuvos vai-1 
dovai, nuo hercogystės įsteigi-) 
mo 1525 m. nebuvo lietuvių kai- ( 
bos priešais. Antraip, jie pilnai. 
suprato lietuvių kalbos svarbą j 
ir šiltai rėmė tikybinių knygų • 
ir raštų leidimą lietuvių kalba, j 
Tikybiniai nusistatę valdovai, 
kaip hercogas Albrechtas (1511 
— 1568), o vėliau karalius Frie- 
drichas Wilhelmas I (1713 — 
1740 ), ėjo daug toliau; pirma
sis ieškojo lietuviams lietuviš
kai mokančių kunigų, 1544 m. 
Įsteigė Karaliaučiaus universi
tetą su teologijos fakultetu, ku
riame kandidatai galėjo ir lietu-, 
vškai išmokti, skyrė stipendijas 
lietuviams (kurių krašto lietu
viai negalėjo pasinaudoti, nes 
nebuvo universitetams paruoš
tų lietuv’ų).

Antrasis, karalius Friedrichas 
Wilhelmas I, Rytprūsiuose pas
tatė arba atremontavo 1500 pra 
džios mokklu; jų didelę dalį 
Maro (1708/10) nušiauštoje Maž. 
Lietuvoje, kad jo valdiniai iš
moktų skaityti tikybinius raš
tus.

Ne ven tikybinėje srityje lie
tuvių kalba buvo svarbi, bet ir 
politinėje. Hercogas Albrechtas 
už Ordino panaikinimą ir Re
formacijos įvedimą Prūsijoje 
buvo vokiškųjų kunigaikščių iš 
jų tarpo išmestas ir paniekin
tas. Tuomet Albrechtui buvo 
labai reikalingas prūsiškas — 
lietuviškas istorinis užnugaris, 
ir viskas kas buvo prūsiška bu-: 
vo keliama ir giriama, o su prū- 
siškumu kilo ir lietuviškumas 
ir jo kalba.

Septyniolikto šitmečio gale 
kurfiurstas Friedrichas III pa-

Jauna šeima

-si

šimt metų, anuometinis Prūsi-] ANTANAS PETRIKONIS 
jos švietimo Ministeris Kuhnhei Į ■
mas taip pat pasiūlė išvaryti lie j vokietis Gottliebas jau 
tuviu kalbą iš pradžios mokyk- į)UV0 kitokios nuomonės,.nes jis 
lų. Tačiau, jo pasiūlymas buvo 
karaliaus atmestas.

1739 m.
tais karalius parėdė, kad vokie
čių kalba būtų dėstoma lietuviš
kose ir mozūriškose žemininkų 
mokyklose. (Schumacher, Ge- 
schichte... p. 209). Gyventojai 
tam nesipriešino, bet vargu įs
tatymas buvo vykdomas, nes 
nebuvo vakiškai paruoštų mo
kytojų.

1799 m. — Po šešiasdešimt 
metų, keliautojas po Mąž. Lie-

rašė: “šiaip aš pastebėjau, taip 
man atrodė, lyg iš valstybės pu-

— Tais pačiais me- sės viskas pavartota šiai kalbai i 
Į išnaikinti.” (Aidai, Nr. 18, p-' 

370.)
I860 m. — Klaipėdos apskri- ■ 

tyje buvo 77 mokyklos, kuriose 
buvo dėstoma tik lietuviškai ir 
8 mokyklos, kur dėstyta pusiau 

Į vbkiškai ir pusiau lietuviškai.
1802 m. — Mokyklų komisija 

j karaliui siūlė “pamažu panai- 
| kinti l etuvių kalbai, gerai ap- 

------- Į gal votus-planus,-kurių - Jūsų--Di— 
>1.1 . ■ - Į . . . ................

kalbos klausimas vėl pasidarė 
aktualus, šaukiamos mokytojų 
konferencijos turėjo ruošti pla
nus kalbinio klausimo sprendi
mui. Kilusi Prūsijoje revoliuci
ja sustabdė visokius kalbinius 
projektus.

1865 m. — lapkričio 25 d. švie
timo m misteris von Muehler pa
rėdė, kad lietuvu žemininku 
makyklose būtų dėstoma ir vo
kiečių kalba. Šis parėdymas pa
rodo, kaip ilgai Maž. Lietuvos 
pradžios mokyklos išbuvo gry
nai lietuviškos* a; *

1866 m. sauso d. Gumbnė

knyga “The problem of Lithua
nia Minor”, kurios 100 egzena- 
plorių jis atspausdino 1946 m. 
ir išdalino amerikoniškoms ins
titucijoms- Gale jis padėjo Ryt- 
prūs'ų škicą su keliomis viršu
je jau minėtomis lietuvių kal
bos ploto apimties linijomis, ku
rių palyginimas parodo, kaip 
gre tai nyko lietuvių kalba Ma
žoje Lietuvoje. Jau pasigirdo 
balsų, žinančių nusakyti metus, 
kuomet Prūsijos l’etuvių kalba 
bus išnykusi.

7- “....KAD TAUTA, ESANTI 
VERTA PAGARBOS IR UŽ

UOJAUTOS, NEIŠNYKTŲ 
NEGARBINGAI IR BE 

PĖDSAKŲ”

Lyginamasis kalbų mokslas 
buvo nustatęs lietuvių kalbos 
ypatingą reikšmę indoeuropie
čių kalbų grupei. Lyginamoji 
kalbotyra veda į sanskrito stu
dijas, o sanskritas rišasi su lie
tuvių kalba. Pats Nehru savo 
autobiografijoje paliudija, kad 
lietuvių kalba esanti artimiau
sia sanskritui iš visų gyvųjų 
Europos kalbų. Tad lietuvių 
kalbos išnykimas Prūsijoje bū
tų buvęs skaudus smūgis minė
tai mokslų šakai Todėl veikiai 
po Bismarko 1872 m. germani
zavimo impulso, kai kurie vo
kiečiai kalbininkai susirūpino, 
kad, jei jau negalima lietuvių 
kalbos išlaikyti, tai bent, kad 
būtų galima užrašyti kiek dau
giau įmanoma lituanistikos.

Tokiam mąstymui daug rea
lumo pridarė faktai, kad jau 
nuo 1828 m. Jelgavoje (Mitau) 
veikė vokiečių vadovaujama 
“Lettisch — literaeriche Gesel
lschaft” ir nuo 1838 m. Tartu 
(Dorpat) “Gelehrte Esthnische 
Gesellschaft” (Estų mokslo drau 
gija).

Tilžės abiejų gimnazijų mo
kytojų tarpe radosi pirmieji ini
ciatoriai. Ypatingai iš trijų as
menų susidėjęs, taip vadinama
sis “Voelkelio ratelis” brandino

Geriausias 
pasaulyje konjakas

Martell

COGNAC

- , , . .. , ,, , ., valdžia aiškino von Muehlerio! dybe norėjo, nes kalbu dvilypu- • xį r . . . . :. , Z f. , parėdymą ta prasme, kad Retumas Prūsijoje esanti kliūtis ., , . <■ i Anų vaikai nuo pat pirmosios
■ ‘jį- a+a ’ mokyklos dienos fetu pratina-

1804 m. — Konsistorijos pata ,..x... , mi vokiškai kalbėti.rėjas Fr. Zoellner kele spaudo-: .. _ ,
t-> - , - i 1872 m. rugsėjo lo d. naujoje mintis, kad Prūsuose vokie- . . ... , , .;. -x. • - . : sios Vokietijos kancleris Bis-ciu kalba turinti būti viemnte- . . . . x. . . .,. - . , • . T. •- markas ir jo švietimo mmiste-le viesnatauianti kalba. Jis siu-; . v • . , ■. , .,. \ ,, . ■ ns Falk, laužydami valstybesle lietuviu kalba :s gyvenimo .... .. •. ' ; konstituciją. įsaKe. kad visos

išstumti. 1 x f'nr t.-x —svetimtaučių kalbos butų įsmes- 
1807 m. kovo 22 c. kara-• įos į- pradžios mokyklų.

liaus Friedrichp Wilhelmo 11^ 1873 pepos 24 d;Rytprū. 
’aiskas, parašytas Klaipėdoje, sjų yyr, prezidentas von Hom 
kancleriui baronui Friedrich ; įsakė, kad žemininkų mokyklo- 
Leopold von Schroetter. Jame; se lietuviškai teleidžiama dėsty- 
Karalius įsakė surasti 6 gabius tikybą, ir. tai tik pirmais mo- 
lietuv'ukus ir lesu, kad jie ga- • įsĮų metais, pirmame skyriuje, 
lėtų studijuoti ir vėliau tapti, 1876 m., rugpjūčio 28 d. įsta-
pareigūna s karalystės tarnybo- tymu patvarkoma, k^acį ęopkykr 
je* ~ Laiško ištisas teks-as vo-. jų valdybų (Schulyoęętąnę|) kai 
kiečių kalba yra padėtas MLIG tegali b^ūti viena vokiečiu 
1.894.. Heft 19, p. 33-34. įkalba. '

1807 ur spalio 14 d buvo^ šalia mokyklos, lietųvnįokus 
nutarta, šio įsakymo vykdymą : veikė bažnyčia, kariuomenė, ad- 
atidėti. kol pagerės finaųsiųė ministracija, spauda ir kasdie- 
oadė ’s,. (Forstręuter. Anfange ; njai- santykiai su vokiečiais. Vi- 
d. SprachstatistiK... p. 333,) • Sų šitų faktorių saveiksmyje tū-

1814 m. anonymas rašyto-, jj lietuvninkai priėmė vokiečių 
jas iš Gumbinės aiškino uJe- * — • •• -
naische Literaxur Ze’tung” Nr.
59. kad lietuv ų kalba trukdanti 
švietimo darba ir todėl turinti • 
būti pana;k nta.

1817 m. — ^iniste-is Altens-, 
teinąs ruošė “Visuotinį Mokyk-' 
lų įstatymą", čia buvo numa-j 
tyta įvesti vokiečių kalbą į že-’ 
m nrku mokyklas, kur ji būtų, 
dėstoma šalia vaikų vartojamos 
kalbos. Bet šis minįstero pro-f

kalbą į savo namus ir lietuviš
kai kalbančių žmonių plotas 
pradėjo sparčiai mažėti. Prūsų 
Lietuvos istorikai Hennenber- 
geris. Tetzneris ir Boettcheris 
išvedė Rytprūsių žemėlapyje 
įvairių laikų “linijų”, parodan
čių lietuviškai kalbančių žmo
nių procentus ir plotus. Profe
sorius Kazs Pakštas, gyvenda
mas Santa Monica. Kalifornijo- 
j^-parašė-anglu, kalba 97 pusL

ros draugijos mintijimą konkre
čia linkme. Kunigas ir kalbinin
kas Moksimilionas-jJ, A. Voel- 
kel’sis, tuomet Tilžės- Realinės 
gimnazijos mokytojas, anksčiau, 
bestudijuodamas Karaliaučiu
je, mokėsi lietuiškai pas Frid- 
rikį Kuršaitį ir Nesselmanną ir Į 
labai giliai įsigilino į prof. Sch-j 
leicherio lietuvišką kūrybą. Vė- j 
liau, bemokytojaudamas Tilžė
je, pastarosios lietuviška aplin
ka patraukė jį tęsti lituanistinė? 
studijas- Jau 1873 m. jis paskel
bė rašinį “Per Tonwan.del in 
der litaųsischen Deklinątion” 
(Kirčio kintamumas lietuviško
je linksniuotėje), ir toliąu rengė 
1879 m, Heidelberge, Carl Win,- 
terię, leidykloje išleistą “Lithauis 
ches Elementąrbuch”. Tai moks 
lišku preciziškumu parengtas ir 
:ki Antrojo pasaulinio, karo pla 
čiąi naudojamas lietuvių kal
bos pradžiamokslis vokiečiams. 
’Šalia lietuviškųjų studijų Vo-; 
elkelis Užmaryje (Neringoje), j 
pramoko, kuriškai ir rašinyje 
‘•‘■Die lettisc^en. Spraęhreste auf 
der Kurischen. Nehrung” (Lat
vių kalbos likučiai Užmaryje) 
dėstė, kad ten esančių 
žvejų kalba yra bendra 
sijos baltiškų provincijų 
tojų kalba.

(Bus daugiau

kaimų 
su Ru- 
gyven-

— Rodczijc’s kariuomenė ir 
policija pasiruošė palaikyti Ivar- 
kąrinkimų dienomis.----------—

jektas dar nevirto įstatymu.
1830 rr>. — po siapy varde pa- attum linu 11 ll 1111 i u n |illlllHIII»Ųh.i..ii;i RUJUIU U« W1UIIII1I Hint!: :«immnilH 

rirlėpęs auforius dėstė ‘‘Preus- I 
xi..-oVe P’-ovinziajįblaetter”, kaip 
rėkia liptuviys prie vokiečių. =1 
kęlbos pripratinti. J S-

1834 m. —- Ny budžių kunigas 3
A. G. Krause dėstė metodus,'S ' 
kaip būtu galima l'etvviąms vo- 
kieč’u kalbą jpi"šri. (A G^ Krąu 
se. L;ttiaauen u*>d cįęs-:«h Be- 
xycbnęr, Koenift herg. 1834.) 

1847m.
jų patarėjas Bettig uždraudė 3: ? 
vartoti lietuviu kalbą mokyk,-, S į 
losę. Bet vę;kiąi. Rcttrgas buvo 3** t 
atstatytas ir lietuvių kalbos drau j 
girnas buvo panaikintas. ;3j 
‘1848 m. — pradžios mokyklų S|

S
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Šunų draugystė
Rudis su Margiu palangėje gulėjo, , t . _
Ifes lakstyt per karštį, judviem? įJąyręjgHIČilu i 
Nors būt geriau, jei jie vartus dabotų 
Kadangi abiem nebuvo kas daryti, 
O pietus jie spėjo jau praryti-
Tai kalbėt pradėjo apie blogį, apie gėrį, 
Apie draugišką jiems bėrį, 
Apie kačių gudrumą, apie avių kvailystę 
Ir pagaliau bendrai apie draugystę.
Rudis tarė:-“Geras draugas tai širdies paguoda, 
Jis viską tavo laimei duoda;
Yra malonu jam įtikti, 1 
Be jo nevalgyt, neužmigti, 
Užleist jam būdą, kai ima snigti, 
Jį garsiai ginti nuo avinų
Ir dalyvaut su juo medžioklėj katinų, 
•Visokiose bėdose jį remti,
Iš virtuvės jam ką nors slaptai ištempti 
Ak, jei mudu būtuva taip suartėję, 
Tai laikas bėgtų mums greičiau už vėją”. 
Margis sako:—“Na, ko čia mums dar laukti? 
Be reikalo mes buvom linkę viens kitą smaugti; 
įniršę pešėmės dėl nieko, kaip vilkai, 
Kandžiojom viens kitą, urgzdami piktai;
Po peštynių buvo kruvini nagai;
O peštis pagrindo visai nebuvo.
Argi šunų draugystė jau visai pražuvo?
Dabar reik mudviem nuoširdžiai draugauti, 
Pavydą ir pyktį iš šaknų išrauti, 
Nelaimėje padėti, 
Viens kitą amžinai mylėti, 
Su šypsena kas dieną susitikti 
Ir nieko nedaryti, kas gali nepatikti”. 
Nudžiugęs Rudis sako: “Pilnai sutinku;
Iš džiaugsmo man net dreba kinkos”.
Atsiekę tokį sutarimą,
Karštai viens kitą apkabina.
Deja,virėjas čia kaulą jiems išmesti malonėjo.
Prie kaulo to jie nuskubėjo
Ir pasišiaušę peštis dėl jo pradėjo. ' v j 
Staiga išnyko-meil^\ur jdi^|^&S|^'‘ j 
Juos pakeitė piktumas ir savanaudiškūmas.

* * *

Tokių draugų pasaulyje yra ir bus. 
Kalboj saldi jų meilė, kaip medus, 
O kai tik savo naudą jie pamato, 

"Draugystės nedelsiant atsikrato?
(Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOS, 217 psl., 

kaina $3, gaunama Naujienose)'.*' ’
_ ____________________ _ . -a'lt'r

Neramu 69-foje gatvėje
Marquette Parke tarp Califor

nia ir Western Ave. 69-toje gat
vėje yra gana daug lietuvių tu
rimų bizniaviečių, kurių savi
ninkai nusiskundžia padyku
siais juodukais mokiniais, kurie 
rytais eidami į viešąją mokyk
lą esti ramūs, tačiau popiet, 
grįždami iš jos, būna tikri aki
plėšos ir- gal narkotikų įtakoje, 
sniego gniūžtėmis mėto į duris, 
neretai įeina į namų vidų, pa
triukšmauja, nešvankiais žo
džiais pasisveidę, išsinešdina. Iš 
dalies tai yra ir plano dalis, nes 
juodžiai siekia ir Į vakarus nuo 
Western Ąve. tą miesto dalį “ko- ■ 
tonizuoti”. Panašūs metodai bu
vo ir rytinėje nuo Western Ave
nue dalyje, kur buvusius ten 
gyventojus išbaidė.

Nemaža žmonių perdirbimą 
6.9-tos. gatvės nuo Western Ąve. 
iki Washtenaw vienos krypties

tos ties skersgatviais, sąsmauko? 
yra geros platformos išdykė
liams stoxinįų,otį. Pagaliai žiųo- 
nėms reikalingą išvąžįųqti į 
Western Avenue ir vėliau 45"i?r 
tant reikią nąudątis pąąąjįftęyis 
gatvėmis, kad grįžus į sąvę na
mus. Gatvėje vykstant mažes
niam judęjįmųj, gąsidarė- ir ge
ra proga nekląužadorns siautėti.

Žodžiu, nąuji projektai nevį- ’ 
suomet yęa naudingi- (j-.),

— Astronomai įspėja gyvento/ 
jus, kad saulėje prasidėję nera
mumai gaji paveiku cleklra. 
laikrodžiu? ir įvairius, ijgtru- 
mentųs.

— Irano president ir, 
plačiai įr nucdugųią: išlikaIb rti 
su atvykusiais p?nkiąir. fcjKįrfn 
kais ap‘e Irano lautąj šacho ęa.^ 
darytą dąįelę žalą.

2 — Naujieųos. ht TrTifiyT febrttary 2^, 1^46
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Pensininkai paminėjo Vasario 16-ąją
Mes pensininkai savo valgyk

loje, 6320 S. Claremont Ave. 
(St. Rita Hali), š. m. vasario
15 d. gražiai paminėjom Lietu
vos nepriklausomybės paskelbi
mo sukaktį —-Vasario 16-ąją.

Toje valgykloje valgo nema
žas būrys senų imigrantų ir nau
jų ateivių lietuvių. Senosios kar
tos imigrantas P. Nikodemas j 
Kulys, pasitaręs su valgyklos ve
dėja Mrs. Frances Powell apie 
Vasario 16-osios minėjimų, ga-> 
vo jos pilną pritarimų. Tada p. 
N. Kulys, L 
thy Seaman, pravedė Vasario 
16-osios minėjimo programą.

Sugiedojus Amerikos ir Lie
tuvos himnus, p. Kulys pakvietė 
inž. Bruno Erčių tarti žodi. In
žinierius Erčius anglų kalba la
bai gerai apibūdino Lietuvos 
praeitį ir dabartį, pabrėždamas, 
kad lietuvių tauta yra sena tau
ta, gyvenanti ne vienų tūkstanti 
metų, ir dar paaiškino Vasario 
16-osios minėjimo reikšmę. To
liau priminė, kad po’ Pirmo Pa
saulinio karo, 1918 m. vasario
16 d., Lietuvos Taryba mūsų 
sostinėje Vilniuje paskelbė at
statanti Lietuvos valstybe demo
kratiniais pagrindais, atsipalai
duojant nuo visų kaimynų.

Inž. Bruno Erčius gimęs ir 
augęs Amerikoje, bet lietuviš
kai gražiai kalba ir rašo. Pagar
ba jam už lietuvybės išlaikymų.

Pasibaigus kiek oficialesnei 
mnėjimo programos daliai, prieš 
valgant pietus sukalbėjom mal
dą. čia taip pat vadovavo’ p. Ku
lys ir jam padėjo Mrs. Dorothy 
Seaman. Pietų metu sena imig- 

• rantė Josephine Makin, 86 metų 
amžiaus, padainavo: Ūžė, pūtė 
šiaurus vėjelis, Per žalią girelę, 
Dunda, dreba sena žemė, Vaka
ru šalelė.:

Mykolo parapijoje, Cliicago, III. 
Buvo ir liko geru lietuviu.

Pagarba p. Kuliui ir visiems 
naujieniečiams.

Antanas Vaicekauskas

HAMILTON, ONL
Pensininkų klubo drau

gystės pobūvis

Hamiltono Lietuvių pensinin
kų klubas vasario 24 d. surengė 
naujose patalpose draugystės

padedant Mrs. Doro Pobūvį, penkerių melų klubo įsi-
kūriniui paminėti.

Popietės parengimas praėjo 
su dideliu pasisekimu, svečių 
atsilankė virš dviejų šimtų.

Parodėlėj buvo daug ekspona
tų, tai mūsų sesių rankdarbiai. 
Kitataučiai labai domėjosi lietu
viškais išdirbiniais. Choras, po
no Juozapavičiaus vadovauja
mas, panelei Deksnytei pianinu 
pritariant, padainavo virš de
šimt dainų. Pasirodo, kad įdėtas 
sunkus darbas atnešė pasigėrė
tinų vaisių. Choras pakartotinai 
buvo prašomas daugiau dainų 
padainuoti.

Pagarsėjusio Hamiltono “Gi- 
vataro” tautinių šokių šokėjai 
pasirodė su keliais šokiais. Kita- • 
taučiai buvo sužavėti gražiais 
spalvingais tautiniais drabužiais, 
puikiai suderintais šokiais ir. 
pavasariškais jaunatviškais vei-Į 
deliais.

Mielieji lietuviai, kaip toms 
ponioms atsidėkoti už tuos su--Į 
neštus skanius, įvairiausių
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Jean Vance

Gyvenimo džiunglėse dirstelėjus RODEZIJOJE RINKI
MAI RAMŪS

LIETUVIS MUZIKAS NOMINUOTAS 
1980 METU PULITZER PREMIJAI

Nikodemas Kulys į Ameriką 
atvažiavo 1914 metais, tik ke
turiolikos metų berniukas bū
damas. Atvažiavęs j Ameriką iš
moko groti vargonais ir aštuo
nerius metus vargonininkavo 
šv. Baltramiejaus parapijoje, 
Waukegan, Ill., ir 42 metus šv.

SALISBURY, Rodezija.—Pra
eitų trečiadienį Rodezijoje ėjo 
rinkimai į parlamentų. Manyta, 
kad rinkimai bus labai triukš
mingi, bei visas trečiadienis bu
vo labai rainus. Buvo susidariu ->• > 
sies didelės balsuotojų eilės, bet .» 
vėliau jos jau nebuvo tokios ii- .. < 
gos. Anksčiau buvusiuose rinki
muose būdavo muštynių ir žu- 
dynių, bet vakarykštė diena bu- , 
vo visaį kitokia. ,.

KinKiinai eina labui ramiai.;., ' 
Lieka dar dvi rinkiminės die
nos. Visi turi vilties, kad ir šios / 
dvi dienos bus ramios. Gaunasi;?: 
įspūdis, kad daugiausia balsų 
surinks Robert Mugabe.

Vasario mėnesį Cjinservative m an turėjo Betty Ford. Nutilai 
Digest žnrna'e randame visokių 
ir net skandalingų a-iraiškų nū
dieniniame mūsų gyvenime, su 
kuriomis prabėgemus tenka su
sipažinti.

—Richard B. Russell vald. pa
state Atlanta, Georgia valstijoje 
tarnautojai, pastebėję prie sie
nos susidėvėjusius, dažais su- 
brabstytųs skarmalus, pamanė, 
<ad tai dažytojų paliktas "drop 
loth” ir rengėsi jį išmesti. De

ja, paaiškėjo, kad tai yra “retas 
•r vertingas” meno kūrinys, už 
kurį General Services Adminis
tration sumokėjo 50 tūkstančių 
dolerių.

— Praeituose Kongreso rinki- 
muosa 8 kongresmanai pralai
mėjo. Palikdami Kongresą jie 
pasiėmė iš Postmaster’s .Įstaigos 
už 53,405 doierius pašto ženklų 
ras esą kaip nuoširdi privilegija 
virš visko 90 dienų periodui iš
ėjus iš Kongreso tarnybos.

• — San Francisco mieste vie
nas daug kriminalinių nusikalti
mų rekordų turintis asmuo, CE- 
TA pinigais buvo paskirtas mo
kyklos apsaugos tarnybon. Ten 
jis būdamas aprūpindavo moki
nius narkotikais ir mokyklos 
mergaites verbuodavo prostitu
cijai. Mokyklų administracija jį 
siuntė iš vienos mokyklos kiton, 
kol pagaliau jį “atsikratant” bu
vo paskirtas trejų metų termi
nui Į mdky-klų tarybą.

— Rosalynn Carter Baltųjų 
Rūmų rytinį sparną labai plečia

, išlei
džiant jai 1 milijoną dolerių į

paskirta to šia'o viršininkė Kit 
Dcbelle gauna .’>6,003 dolerių at 
lyginimų i melus, kaip ir kiti 
prezidento vyresnieji patarėjai, 
l’aipgi Dobellės vyras patenkin
tas, nes jis yra paskirtas prezi
dento C.arterio perrinkimo ko- 
m teto vyriausiu vadovu.

— The University of Michi
gan gavo' 65,113 dolerių už stu
diją — Kokia yra psichologinė 
reakcija, kada renginiai pasida
ro nesukontroliuojami.

—The National Science Foun
dation davė Floridos universi
tetui $77,311 išstudijuoti, koks 
\ra siūbavimo spaudimas aukš 
tuose pastatuose.

— Bostono universitetas išlei
do’ 28.030 dolerių studijai, kaip 
cheminiai signalai veikia j kat- 
z.uvių socialini bendravimą.

SĖJA NEPASITIKĖJIMĄ 
PREZ. CARTERIU

WASHINGTON, D.C. — So
vietų agentai ir diplomatai Eu
ropoje sėja nepasitikėjimą JAV 
prezidentu Carteriu. Jie tvirti
na, pad prezidentas persistengė 
ir užėmė labai griežtą poziciją 
Sovietų atžvilgiu.

Rusai nesirengia veržtis į Pa
kistaną ir Iraną, sako diploma
tai, bet jie nepaaiškina, kodėl 
rusai vis dar nepasitraukia iš 
Afganistano.

buvo biurokratine imperija,

TEISME

— Visi duomenys rodo, kad”' 
tu papildei šią vagystę, — sakė 
teisėjas įtariamajam.
sis atsakė:

— Bet man mano 
įrodė, kac aš nesu
ir Tamstai, ponas teisėjau, tai- 
‘rodvs.

advokatas'J 
kaltas. Jis

VILNIAUS RESTORANE

— Ar aš negalėčiau užsisakyti 
tik pusę pietų porcijos? — klau- 
sė iš provincijos atvykęs klien-.... 
tas padavėją. Padavėja atsakė:

— Labai gaila, negalima. Mū- 
su porcijų padalyti neįmanoma, 
ds.vo ką nors blogai- Modernios 
moterys reikalauja ir už teisin
gus pasakymus ar padarymus.

neštus skanius, jvairiausixj ?r,-! Kompozitoriaus Juliaus Gaidelio Ketvirtoji Simfonija
šių savo gamybos pyragaičius? išpildyta pirmą kartą (World Premiere) 1979 metų kovo
Kitataučiai tuos skanumynus la- 31 dieną Chicagos Simfoninio Orkestro naiių, diriguojant Henry Tht! sudariusi dvigubai
bai mėgo. Dėkui mieliosioms po--Mazer, Lietuvių Kompozitorių Simfoniniame Koncerte, Orchestra savo štabą, negu pir-

Cinvaųvjf.
! Orchestra Hali vadovybė pripažino šią simfoniją vertingiau-j
j siu iš visų Chicagos Simfoninio Orkestro pirmą kartą griežtų ^uos įrengimus statė, nuolatos 

j____ -....... . ....... ... 1979 metais kūrinių ir nominavo 1980 metų Pulitzer premijai, dirba, juos taisydami ar persta-
sieii buvo patenkinti, viskas bu- Ji duodama Amerikos rašytojams, žurnalistams ir muzikams už tjdami.
--- J ~ -- -- — 7------ I----- :------- z----- .. .  r;—T* . . _ . ______ Qinn lovViT WrcrVc

niutėms už puikų pavaišinimą. Hali, Chicagoje. 
Lauksime ir kita kartą jūsų 
nuoširdumo.

Tikiu, kad pobūvin atsilankiv-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS SIUN

ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

mėn.

— Chicagos darbininkų unijų 
vadai nori sutaikyti gaisrinin
kus su miesto mere J. Byrne, 
nes jie nepritaria streikui.

• Didžiausias procentas gy
venančių miestuose yra Angli
joje: iš 5 anglų 4 gyvena mies
tuose.

Šiuo laiku South Works yra 
atleidę nemaža darbininkų, o 

, _ _ ....................... 1 jiems grįžti atgal nėra daug vil-
Sveikiname kompozitorių Julių Gaideli su dideliu laimėjimu, jčiu* kadangi keletas gamybos 

■ < skyrių yra išjungta iš produkci-
Lietuvių KoYnpozitorių Simfoninio Koncerto Rengimo Komi- j°s ir nėra planų juos remontuo-

vo nemokamai. Sekmadienio po- vertingus žmonijai veikalus. Gegužės mėnesį jau bus žinoma, 
pietė maloniai praleista. ■; kam atiteks ši premija.

K. Jurgelvs
_____________ i

_ t a i , . ! Linkime sėkmės, sveikatos ir džiaugsmo. ,— Galingas JAV karo laivas-
“New Jersey” išplaukė į Indijos j 
vandenynų. JĮ lydi keli krei- tetas susidarė iš muziką mylinčių ir savo lėšomis ją remiančių 
šeriai. i žmonių, neatstovavusių jokios organizacijos, o vien tik norėjusių,
__ _  _ _ _ kad lietuvių kompozitorių kūriniai būtų žinomi JAV ir pasaulyje.

Lietuvių Kompozitorių Simfoninio 
Koncerto' Rengimo Komitetas

Jean Vance, pirmininkė

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., TeL VI 7-1515

---------- Seniausias-automobilių-pardavėjas-lietuvi?-----------

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipaj 
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

Ir taip blogai, ir taip negerai

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati' 
nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

US Steel South Works plieno 
liejyklose Chicagoje yra daug 
kaminų, bet tik vienas iš jų bu
vo pats žymiausias ir EPĄ parei
gūnų iš malūnsparnių buvo foto
grafuojamas ir jo nuotraukos 
tilpo laikraščiuose.

Dabar tas kaminas nugriau
tas, o jo vieton šalimais yra pa
statytas didžiulis aukštas pasta
tas, kaštuojąs apie 15 milijonų 
dolerių. Jame esą įrengimai 
trauks į save buvusio kamino iš-

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas-------------------------------------------------------------
Adresas -------------- ...........................7,

Užsakau Naujienas kaip dovaną savo kuris
yra naujas skaitytojas. Priede
Pavardė ir vardas ---------------
Adresas ------------------- ---------

Sponjoriaus pavardė, vardas ir vietovė —------

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus------dol.
Pavardė ir vardas---------  -------------------------------- ■—,
Adresas -------- —-------- ---------------------------------—------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė: Ir vardas i;—------------- —-----------------------------------
Adresas -u;—   —  -------- ;—•------------ ;------- ~~—

ti, kad vėl paleidus Į produkciją.
Korporacija stato kitose kraš

to vieto’se naujus fabrikus ir 
Chicagą 4-5 metų bėgyje žada 
visai apleisti, nes čia ją spau
džia didesni mokesčiai, negu ki
tose šios šalies vietose.

metamas dulkes, jas maišys su 
vandeniu ir pumpos požeminiais 
vamzdžiais tą mišinį stums į in
dustrinio vandens svarinimo re
aktorius. Ši sistema’gera ar blo
ga, tik ateitis parodys.

Deja, kol kas nevyksta ją pa
leisti į darbą — perdega elekt
ros įrengimai. To pasėkoje nu
kenčia viso šio skyriaus darbi
ninkai, nes dažnai turi taip va
dinamą “furlough”. Kontrakto- 
rių firmds darbininkai, kurie

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

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI * FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS RTZKL-------

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI
MAUJI.WOSI .AUKA OAUTf MtFAr«ASTAI TTO>

K), YISUOMINtS VtJKtJG lit RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 
nr A. J- *»•••« — MINTYS IR DARBAI. 28B P«U Ue«Un«h>a IMS 

matq frryMua. JabloMide ir Totoraičio jaunai dlMM ir «N-

o. <. J. (km** — DANTYS, 1a prk*ftra. raitota Ir
Detali virteliaia, vtetaja SA06 dabar tik ---------------
■InWtala ■rtrfeUala tik-------------------- —-----------------

t*. A. 1. •v— - AUKJTA KULTŪRA — ilAU«0> SMONM.
KMlonfe p* .Aaropa lapCdtLal. Dabar tik ---------------

17W B». ST, CHICAGO. DLL.
- ........— ■..

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis)

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

m

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ
ISTORIJA, I ir H dalis.

Minkšti viršeliai

$10.00

$10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai$15.00

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Cekj reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St.

Pridėti dolerj palto lilaidoma.
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Lietuviu draugai Amerikos Kongrese
Visas pasaulis žino, kad Amerikos kongresas yra 

pati gab'ngiausia Įstaiga pasaulyje. Galingas yra kraš
to prezidentas, bet galingesnis yra Amerikos kongre
sas. Prezidentas gali padaryti labai svarbius ir vertin
gus sprendimus, bet kongresas gali nepriimti prezi
dento užsimojimus ir sustabdyti prezidento ir visos kra
što administracijos planų vykdymą.

Šiandien nėra pasaulyje tokio prezidento, kuris tu
rėtų tokią galią, kokią turi JAV kongresas. Kongreso 
darbus seka kitų • valstybių parlamentai, vyriausybės ir 
politikai. Jie;.žĮpd,.ka(Į kongreso nutarimas yra priva
lomas yisiems krašto piliečiams ir vyriausybei.

Rtfeijoje valdžią pagrobę komunistai taip pat ban
dė imituoti demokratinę ir parlamentinę sistemą, bet 
visi žino, kad Sovietų Sąjungos parlamentas yra bejė
gis. Kremliuje Brežnevas yra galingesnis, negu aukš
čiausioji Sovietų taryba ir parlamento imitacija. Į Mas
kvą važiuoją posėdžiauti “deputatai”, bet jie yra bejė
giai. Jie sako ir siūlo tik tokias kalbas, kurias jiems Įsa^

Chicagos demokratų partijos atstovą Frank Annunzio. 
•Šitas Amerikoje gimęs ir augęs amerikietis karo me 

I ?tu padėjo išbėgusiems lietuviams išgelbėti jų gyvybę, o 
kai karas pasibaigė, tai nebuvo metų, atstovas F 
Annunzio negintų pavergtos Lietuvos reikalų. Šų me
tų vasario 13 dieną atstovas Frank Annunzio pravedė 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 62-rą sukaktį 
ir pasakė svarbią kalbą. Kongreso pirmininkas leido 

Į atstovui Annunzio pradėti kongreso sesiją, o vėliau pra 
1 vesti visą minėjimą.

Šių metų vasario 13 dienos Congressional Records 
; pradėtas Annunzio Įžangine kalba, o vėliau Įdėtos kal

bos visos eilės kongreso atstovų, kuriems rūpi laisvė ir 
nepriklausoma Lietuva. Turime žinoti, kad sis Kongre
so protokolų sąsiuvinys eina Į visas pasaulio kancelia- 
rijas. Kiekvienos valstybės diplomatai turi progos pa
tirti, ką Amerikos kongreso nariai galvoja apie rusų 
pavergtą Lietuvą. Tai nepaprasta brošiūrėlė, bet dide
lės ir galingos valstybės Įstatymų leidimo įstaigos dar
bai. Ne vienas diplomatas pasimoko iš kongreso dar
bų. Kekivenam aišku, kad to kongreso darbai per 200 
metų iš laukinio krašto padarė kultūringą ir galingą 
valstybę pasaulyje, siekiančią laisvės ir visoms pa
vergtoms tautoms.

Atstovų Rūmų pirmininkas paprašė Frank Annun
zio pravesti Lietuvos nepriklausomybės dieną Ameri
kos kongrese. Atst. Annunzio bene bus vienas geriausiai 
informuotas kongreso atstovų, kuris turėjo tikslių ži- 
-ąių apie Lietuvos pavergimą pačioje karo pradžioje, 
kai A. Hitleris susitarė su J. Stalinu pasidalyti Lenkiją 
ir pradėti naują pasaulinį karą. Vokiečiai pagrobė di
džiąją Lenkijos dalį, o Lietuvą, Latviją ir Estiją pagro
bė Sovietų karo jėgos. Sovietų kareiviai ne tik okupavo 
tris Pabaltijo valstybes, bet jie plėšė ir visus krašto 
gyventojus.

Atstovas Fr. Annunzio priminė susirinkusiems at-
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dėl ko kovoj y -
Paskaitai p . j’ai. «

svekų sveikinime ..
buvo labai daug, daųgi&j 
čet kuriais metais. Tai žinom?,, 
todėl, kad mūsų šventė vykn .iš-

• karėse rinkimų į federacinį - 
anades parlamentą.
Sveikino: Jaeque Dorįon — 

migracijos mini-tęrio alstovąs;^ 
Jean Lapostolle — Montrealio 
burmistro atstovas; P. Spura 
— latvių organizacijos atstovas;1 
Leida Helde - - estų atstovė; 
John Ciacia — Quebeko lib^r?-. 
lų atstovas; John Campbell 
LaSalle deputatas, h* John Vil
nis — latvių šaulių atstovas.

Pasibaigus oficialiai daliai, po 
trumpos pertraukos prasidėjo. 
meninė dalis. Pirmuoju pasirodė

tas Vytautas Paulionis.
Akompanuojant muzikei M. 

D. Roch, solistas pradžioje pa
dainavo tris lietuviškas dainas 
ir po jų itališkai dainuodamas 
arijas iš operų “Figaro vestu
vės” (W. Mozarto) ir G. Verdi 
iš op. “Otelio”, parodė savo la
bai gražaus tembro su aukščiau
siomis gaidomis baritoną

Reikia tikėtis, kad solistas

Vieningai ir darniai paminėjo Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo sukaktį

Lietuvos nepriklausomybės pa- lietuvių, prancūzų ir anglų kal- 
skelb:mo 62 metų sukakties mi- bas, pakvietė šaulius atnešti 
nėjimas Montrealyje, kurį su- scenon vėliavas, sugiedoti Kana

dos himną, tylos minute pa- dar tęs dainavimo studijas ir 
gerbti žuvusius už Lietuvos lais- sėkmingai jas baigęs bus puikus 
vę ir pakvietė svečią iš Čikagos' 
dr. Leoną Kriaučeliūną tarti 
žodį.

Ilgoje, iš rašto paskaitytoje

ruošė KLB Montrealio apylin
kės valdyba š.in. vasario 17 d., 
sekmadienį, prasidėjo Aušros 

. . j Vartų bažnyčioje iškilmingomis
stovams, kad Chicagos Lietuviij Taryba, vadovaujama ^tįsiomis su visų musu orga- 
Juliaus Kuzo, buvo surengusi Lietuvos nepriklausomy- nizacijų vėliavomis' prie alto- 
bės minėjimą ir priėmė visą eilę rezoliucijų, kurios riaus, šaulių garbės sargyba prie savo paskaitoje, prelegentas pa
smerkė Sovietų okupaciją Pabaltijo kraštuose, reikalą- buvusiems už Lietuvos laisvę^pa- 
vo atšaukti Sovietų karius ir kolonistus iš Lietuvos, ir 
leisti lietuviams patiems tvarkyti savo krašto reikalus..
Jis paskaitė priimtas rezoliucijas ir perskaitė Ameri-: 
kos lietuvių paruoštus, priimtus ir Į Washingtoną iškilmės negalėjo vykti, kaį vi- 
pasiutus savo pageidavimus. Rezoliucijas pasirašė sada, Plateau didelėje salėje dėl 
Julius Kuzas, Vytautas P. Dargis, Kristina Austin, Ri- tarnautojų streiko.
mag Žarkal_Vinnag Samnclra_Mykolas Pranpvipiusr—An- —-Sugirinkam3__vai.VerdŪno.

minklo, labai gražiai giedant 
chorui ir Tėvo J. Aranausko SJ 
šventei pritaikytu pamdkslu.

šįmet tolimesnės minėjimo

Katalikų mokyklos auditorijoje, 
kuri, nors ir graži, bet talpinanti 

į vos 550 kėdžių ir su labai ma
ža scena.

i Bet su apgailestavimu reikia

dainininkas. Jam ne tik reikčs 
dar gerokai palavinti balsą, bet 
ir gerinti lietuvių kalbos tarse
ną, kūrinių interpretaciją i" 
scenos techniką, kad joje ga’ ' 
jaustis laisvai ir užtikrintai,^.

Solistas montrealiečiams'labai 
patiko. Daug; buvo plota ir dai
nininkas padainavo dar dvi lie- • 
tųvjškas damas. Toliau seke j?u- 
nimo ansamblis “Gintaras”, ku 
riąm vadovauja Rasa Lukoševi- 
čiūtė, dainavimui — Ina Kličiu- 
vienė ir instumentam-s------—
rius Lapinas. . t

Buvo be galo gail ' , ' ad * z 
na tokia .maža. Išsirikiavv s sce
nos Seinuose orkestro ^r •"m5 
liko visai mažai v’'' 
siems šokėjams, taip 
spalvingai pasipuošus ęmt tau i- 
niais drabužiais, karūnomis, gin
tarais ir supintomis kasomis 
Vis tiek visi stenrės" k 
riausiai pašokti. Instrumentalis
tai grojo solo ir grupėmis, da - 
nininkės padainavo ne tik tin
kamas “Gintarui” dainas, b:t 
dar pridėjo ir kažkokią vakari
nę dainą, visai iš kito muzikinio 
pasaulio dainušką.

Nelaimė buvd tik ta, kad inst 
rumentai, ypač pučiamieji, be
grodami visai išsiderino ir nebe
buvo tikros melodijos, o vien tik

brėžė, kad Vasario 16 diena yra 
maldos diena už kenčiančią Lie
tuvą. Dabar pavergėjas grąžinęs 
stalniizmd laikus, tęsia vis sun
kesnę priespaudą pavergtiems 
lietuviams. ..

Atrodo, kad tas rusų imperia
lizmas, nuo caro laikų vykdo
mas, amžinai nesibaigs, jeigu 
komunistinė sistema ir žūtų.

Niekas kitas už mus neužstos, 
net ir Amerika, nes ji ten neturi 
savo interesų. Mes patys turime 
kovoti už Lietuvos laisvę, nors 
ir ne ginklu, bet savo kultūra., 
mokslu, ieškodami teisybės ir 
jokio bendradarbiavimo su oku
pantu dabar mes negalime tu-

tanas Švitra, Kazys Oksas, Petras Jokubka. Adelė Ga- 
talienė, Jūra Jasiūnienė, Kazys Karazija, c Vincas Že
maitis ir visa eilė veiklių lietuvių, kuriuos Annuzio įra-1 
šė į kongreso protokolų knygas.

Amerikos lietuvių veikla riek sujaudino atstovą pasakyti, kad ir tokios nedidelės 
Frank Annunzio, kad jis pasiuntė pačiam' Brežnevui 
laišką, primindamas lietuviams daromą skriaudą, pra
šydamas gerbti pavergtos Lietuvos žmonių pagrindi
nes žmogaus teises. Annunzio pasirašė Brežnevui pa
rašytą laišką, i kurį Įdėjo atstovų rūmų protokolą.

Atstovas Annunzio perskaitė paruoštas kongreso’ Graži lietuvaitė pranešėją Iną 
komitetui rezoliucijas, liečiančias pavergtą Lietuvą ir Lukošsvičiūtė, puikiai valdanti 
Sovietų pilietybės užkrovimą lietuviams. ---- -------- - ~ 1

Įdomią kalbą pasakė atstovas Dougherty, kuris pril stovas O’Brien, atstovas Dorman, atstovas Cavanaugh, 
minė, kad laisva Lietuva reikalinga ir Amerikai. Jis Floridos atstovas Loang ir visa eilė kitų.
pasmerkė Sovietų karo jėgų Įsiveržimą Į Lietuvą ir ne-1 Tenka stebėtis, kad toks didelis atstovų skaičius 
norą pasitraukti.

Trumpą kalbą pasakė kongreso atstovas Zablockis, Teks dar grįžti prie šių kalbų, nes jose yra labai daug 
atstovas Mackley, atstovas McClorey, Illinois atstovas 1 įdomių žinių. Įditonadja. .
Murphy, atstovas Conte, atstovas Broadhead, ats. Fer-

bet Brežnevo saskirti to “parlamento” atstovai. Jie ne
turi jokios galios, savo iniciatyva nieko negali Nepri
klausomoje Lietuvoje krašto gyventojų dauguma taip 
tap išrinkdavo demokratinį seimą. Lietuviai norėjo 
tvarkytis kaip visas kultūringas pasaulis. Jie pasirašė 
konstituciją, pravedė visą eilę reikalingų Įstatymų ir 
buvo pasiruošę demokratiškai tvarkyti visus savo kraš
to reikalus.

Bet atsirado kelių jaunuolių grupė turėjusių teisę 
naudoti ginklus, išvaikė paralmentą ir visam kraštui 
pranešė, kad jie geriau kraštą tvarkys, negu seiman iš
rinkti nepatyrę piliečiai. Jie dar ir Amerikon atvažia
vę Įtikinėja Amreikos lietuvius, kad visų rinktą Lietu
vos seimą reikėjo išvaikyti.

Bet tiek to, Amerikos lietuviams jie gali pasakoti, 
kokius didelius darbus jie atliko, bet Amerikos lietu
viai mokosi iš padoresnių ir didesnį patyrimą turinčių 
amerikiečių. Jie užvedė draugystę su Amerikos kon
greso nariais, išpasakojo jiems lietuvių tautos trage- 
gediją ir padarė juos pavergtos Lietuvos draugais.

Tokiu kovotoji; už Lietuvos laisvę tapo vienas ener- rarro, atstovas Howard, atstovas Holt, atstovas Conab- sias pasaulio parlamentas pritaria lietuvių kovai 
gingiausių Amerikos Įstatymų leidėjų. Turime galvoje le, atstovas Lungiani, atstovas Higha, .atstovas Fish, at- savo laisvę.gingiausių Amerikos Įstatymų leidėjų. Turime

PETRAS TARULIS

ŽIRGELIAI PADEBESIAIS
/

MAŽASIS BURTININKAS
(Tęsinys)

Vyresnio Surgailio Petro vaikų buvo septy
netas, jei neskaitytum kelių mirusių. Vyresnis 
sūnus Kazimieras, plačia, kiek paplota nosim, di
džiulėm rankom, tylus ir nekalbus, kampuotas ir 
dėl to savo nemiklumo drovus, . paskutiniais -me
tais Įaugo Į sprandą, pajuto tą didžiulę raumenų 
jėgą, kuri tokius jauniklius jau pati pradeda val
dyti. Jis būdavo piktas ir šiurkštus. Jis jau ne
buvo linkęs nieko lenktis. Tik toji iš mažų dienų 
Įkvėptoji drausmė jį dar šiaip taip' tramdė' ir 
laikė savo vietoje. ’ ‘

Kitų vaikų tarpe buvo Aneliutė, nepanaši Į 
saviškius, lėta, išblyškusi, didelėm bailiom stir
naitės akim. Ir ji pati žinojo ir visi kiti buvo Įsi
tikinę, kad ji ilgai negyvens, kad jos niekas ne- 
išgelbės iš to liūdno Hkimo. Is mažens ji ligota,

vių, pažiūrėjo ir žiauriai nusprendė:
— Neužpūskit žvakės, ji vi stiek negyvens...
Ir nors Aneliutė pasveiko, atsikėlė iš patalo, 

bet tas žiaurus Įsitikinimas ir jai pačiai ir visiems, 
kad ji neilgai gyvens, pasiliko visam laikui.

Pati Aneliutė rytais ir vakarais atsiklaupdavo 
kamputyje ir gersiai meldėsi:

—Dievuli brangiausias, duok man dangaus ka
ralystę!. . . — Nieko daugiau ji neprašė ir troško 
tik, kad jai būtų leista su tais sparnuotais angeliu
kais, kurie maloniai šypsodavos iš .sventųjų . pa-.. 
veikslų, amžinai pasilikti. Jai visai buvo aišku, kad 
ji greitai turės mirti —

Surgailių vaikai galvijus ganyti—piemenauti 
turėjo visi iš eilės. Bet šiais metais, kaip tik būtų 
eilė galvijus ganyti jau Ąneliukei. Dėl to, kad vyi 
resni už ją jau išaugo ir buvo pajungti sunkesnius 
darbus dirbti, o jaunesnieji dar negalėjo suvaldyti 
didelės galvijų bandos, dar bijojo jaučio ir nepa
vykdavo bulves knisti pasinešusių greitų deglųjų 
Surgailio kiaulių. Dėl tos priežasties Surgailis ir 
pasamdė Gabrį Šiais metais piemenauti.

,, Patys Surgailiai jau nebuvo malonūs vienas ki
tam. Dažnai Gabrys matė jų atvirą neapykantą, 
pavydą, girdėjo jų piktus tarpusavio priekaištus, 
(^švelnumas jų tarpe būtų pajuoktas ir paniekint

nuolatos sirguliavo. Dar kūdikystėje ji taip su
sirgo. kad namiškiai manydami, jog ji jau mirštą, 
uždegė šventą žvakę. ...

Sene Surgailienė priėjo, išblėsusiom, yispikrA
tom aldm- pažiūiAjo j-baltą kaip popieriukasHmer—kaft~Gebrį barė kur tik pamačiu senė Surgailienė, 
gaitę be jokio judesio gulinčią aukštai ąhtrpagaU' Phts*šeimininkas — Petras Surgailis, nors tingė-

salės montrealiečiai neužpildė. 
Keletas tūkstančių mūsų lietu
vių “patriotų”, matyt, pabijojo 
šalčio ir like? namie pasišildyti 
prie pečiaus, žiūrint televizijoje 
šokančius laukinius šokius. .

Jeigu prelegentas, jau paskai
tos pabaigoje, mums brangioje 
šventėje, paminėjo apie Išeivių 
lietuvių tarpusavio nesąs tai kas

Tenka stebėtis, kad toks didelis atstovų skaičius 
rado reikalo pavergtos Lietuvos reikalu pasisakyti.

Visiems dar smagiau, kai žinome, kad galingiau- 
uz

.damas, bet vis Gabriui ką pikta rasdavo pasakyti 
0 Nikodemas retai Gabrį pastebėdavo, bet vis pro 
šalį eidamas urzgė. Net ir jauniklis Surgailis, tas 
raudonu sprandu Kazimieras, priklausęs vyresnių
jų, piktai žadėdavo:

— Jau kad -duosiu tau, kur kojos dygsta . . .
Nors Gabrio lig šiai dienai, tiesą pasakius, 

niekas ir nemušė, bet jis ramiai žinojo, kad gaus 
jis, neišvengiamai gaus “kur kojos dygsta”. Tik 
jie visi laukė progos.

h--- -—Velnio vaikas! — sakydavo Nikodemas, 
tarytum nepatenkintas, kad vis dar nepasitaiko 
tokios geros progos išlupti kailį piemeniui, kurs 
su anuo pavojum buvo apsipratęs, kurs vis link
smas ulba, vis judrus, tarytum nebijo, nė kiek 
nebijo ir nelaukia, kad jis bus kada non iš
luptas.

Tik viena Aneliuktė buvo kitokia Gabriui. 
Ji žiūrėdavo į piemenuką savo bailionrs stirnai
tės akim neapsakomai švelniai. Gal būt ji pati 
viena buvo nusprendusi, kad Gabriui čia taip 
sunku todėl, kad ji, vargšė, negali dirbti to dar
bo, kurį už ją Gabrys štai priverstas' atlikti 
Kokį abuoliuką, kitiems nematant, ji Gabriui 
pakišdavo, valgyti pirmoji jį pašaukdavo ir bu-, 
vo jam tyliai gera. Ji buvo vienintelė išimtis vi- 
visuose didžiuliuos namuos, kur Gabrys jokios 
užuojautos nesulaukė.

Liaudies instrumentai labai 
jautrūs temperatūrai. Iš šalto 
oro atnešti Į šiltą salę, jie atsi-

(Nukelta į penktą puslapį)

Senės Surgailienės išblėsusi akis tuojau pa
matytų, jei kas nors iš namiškių neskubėtų dirb
ti. Niekas ir nelaukė, kol ji paragins. Visi kiek 
Įmanydami ėjo, dirbo, stengėsi. Bet senė never
tino niekeno pastangų. Ypatingai Gabrys visa
dos būdavo senei kaltas. Jei karvės vakare nepa
kankamai pilnos, jeigu jautukas miškelyje pa
klysdavo . ...

— Išdvės galvijai! —sakydavo senė. — Nei 
pieno, nei mėsos su tuo piemeniu neturėsime. 
Svieto pabaiga f Ir iš kur jūs ištraukėt tą raga
nos posūnį?

— Aš jam parodysiu! — lėtai pritardavo 
Surgailis Petras.

— Tai ko dar žiūri, duok į kaulus, kad skam
bėtų, — ūmai įš’rdęs suurzgė Nikodemas, pro 
šalį eidamas. Ir Nikodemo pyktis, atrodo, dąa 
giausia buvo nukreiptas į namiškius, kad jie ža
da, vis žada o piemenio vis ka’p reikia ne
baudžia.

Jau tokia' buvo čia šeimyna: pflrti viena? ki- 
tam ir ypatingai Gabriui. Tik Aneliutės, tos iš
blyškusios, la’butėm, kaip rūsyje išdvgn die'’-’’ 
kojom, lyg permatomom melsvom ulelėm api- 
piptom rankytėm, niekas nebarė. Bet irnepas^ 
tebėdavo jos. Tik gal kartais kas pasakydavo 
abejingai: (Bus daugiau)
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»V. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Murikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

t
M. Šileikis — Žiema. (Čiurlionio galerijos nuosavybė)

DR. K. G. BALUKAS 
A.KU6B*iJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINE CHIRURGUA

6649 So. Pvfeski Rd. (Crawfora 
Modieal Auilding) T*L LU 5-6444 
Priima Ligonius pagal susitaria^.

Jei neatsiliepia, skamhint' J7A-8OQ4

VIENINGAI IR DARNIAI 
PAMINĖJO...

“Ne kaip žmonėms besistengtą patikti, bet Dietnii, 
kuris tiria misų Širdis” — 1 Tesal. 2:4.

Širdis reiškia valia, ketinimus Mūsų valia turi būti atiduo
ta IMevui ir sutinkanti su jo reikalavimais. Jei mūsų mintys bus 
nešvarios, neteisingos, nešventos, tada ir mūsų valios jėgos bus 
susilpnintos, Todėl pirmiausia turime sergėti savo mintis. Mes 
turime priversti save mąstyti ir priimti tik tai, kas nesutepta ir 
kas sveika. Toks .tebūnie mūsų proto arba sielos maistas. Neleis
kime savo mintis blaškytis ir jieskoti maisto purvinuose ir pa
vojinguose lieknuose.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wartcbactar Community Kiuukoo 
,Madicinoo dir^noriua

19M S. Manhoim R4, Westchaat^-, IL 
VALANDOS: 3 9 darbo dienomia u

Tel.: 562-2727 arto* 562-2728

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

toPEClALYBt AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR FRANK PLECKAS 
QPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W- 71 Si. T«L 737-5144 

Tikrina akįįt, Pritaiko frkinnię 
^contact lenses”*

VaL a0ti auntarim^ Uždaryta tnč.

ir

DR.LEONAS SĘIBUTIS 
. INKSTE PQSL«.Ik. 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST C3rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet, 
ketyirtd. 5—7 vai. vak.

---------- Ofiso telef.: 776 'UO------------ 
RwHanaH** tobfa Mi-5545

DR. VYT. TAURAS
Manoj*, ia cmaunu , 

Cntora pratotika. s*ac> MOTERĄ Ilge: 
Ofiaaa 2*52 WifT 5*« Fr»5R'

TaL PR *-1223
JflSU VAL.: pina- <ntt»<L, utaea-

F ŠILEIKIS. 0. P.

(Atkelta iš ketvirto puslapio) 
leidžia ir, jiems sušilus, reikia 
juos iš naujo suderinti. Ir.stru 
mentų vadovui reikia susirūpin
ti, kad ateityje orkestro muzi
kos neskandinti ditonacijose.

Koncertą užbaigė Aušros Var
tų vyrų choras, diriguojant cho
ro vadovei, puikiai muzikei M 
D. Roch. Buvo padainuota aukš
tos klasės, pritaikyti didžiai 
šventei, lietuviški kūriniai. Už 
tai reikia labai padėkoti reper
tuaro tvarkytojui Ant. Kebliui.

Buvo padainuota: Jau žirgelis 
pabalnotas — J. Dambrausko, 
Lietuva brangi — J. Naujalio, 
Augo kieme klevelis — J. Karo
so, Anoj pusėj Nemuno — J. 
Bendoriaus, Daina, daina — J. 
Gaidelio. Visos penkios dainos 
buvo meniškai padainuotos 24 
jaunų gražių ir dar su gražes
niais balsais vyrų. Jų balsai ge
rai ištyginti, išmokslinti inter
pretacijos, aiškios tarsenos, vi
sada gerai išsilaikantieji tikro
je tonacijoje.. Jįę sužavėjo pub
liką, kuri jiems dėkingai daug 
plojo.

Programai pasibaigus, prane
šėja Ina Lukoševičiūtė pakvietė 
~scen<Jnvisus—k&neerto—daly vitts- 
įr vadovus, ir pakvietė KLB-nės 
Montrealio apylinkės valdybos 
pirmininką Algį Kličiū, kuris vi
siems padėkojo už dalyvarimą 
minėjime ir pakvietė visus su
giedoti Lietuvos himną.

Mes nepavedame Tautos him- vaišėsT Kviečia”valdyba. 
ną giedoti solistams. Mes visa
da ,visi kartų, visose iškilmėse, 
visi himną giedame patys.

Lietuvos reikalams surinkta ’ į P°Pict ^elės sal?Je’ .45?°.,so- 
apie 2..000 dolerių,

Elzbieta Kardelienė

STEPAS VARANKA

LENKU ŠOVINIZMAS VILNIUJE
(Lenko žurnalisto atsipiinįmai jš. Vilniaus.

okupacijos laikų
Lenkas, profesionalas žurna

listas Mieczyslaw Krzepkowski, 
atgautą iš Sovietų Sąjungos ir 
prijungtą prie Lietuvos Vilnių, 
kuriuo' nepriklausoma Lietuva 
neilgai džiaugėsi, vadina okupa
cijos laikotarpiu. Jo straipsnis 
apie minimą laiką yra paskelb
tas Paryžiuje leidžiamuose “Zes- 
zyty Historyczne” — Istoriniai 
Sąsiuviniai Nr. 45, 1978 m., ra
šo:

Žlugus Lenkijai, po bastyiųo- 
si rytų žemėse, 1939.10.5. d. 
laikinai apsistojome Vilniuje. 
Vilnių pažinau iš dviejų mano 
buvimų jame. Pirmą sykį, 1920

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

Bridgeport© Lietuviu Namy Sįąvi- 
ęinku Draugijos susirinkimas Įvyks 
šeštadienį, kovo 1 d.., ± vai. popiet.

z,o. union Ąve. (Įėjimas iš kie
mo). Nariai malonėkite atsilankyti ir 
užsimokėti duokles. Po susirinkimo —

Stella Kaulakis, pirm.

Upytės Draugišką klubo susirinki
mas įvyks panktadįenį kovą_ 7 d.,

Talman Avė. Nariai prašomi atsilan
kyti, nes yra daug svarbių reikalų 
apkarti. Po susirinkimo bus vaišės.

A. K a lys, rast.

tto* kpiam

2*50 W*0 43rd St,. Cklcag*. If L t&s*

,jy nepaprastai brango. Gatvėse 
dažnai vyko demonstracijos.
Girdėjosi lenkiški, rusiški ir žy
diški įvairūs šūkiai.

Į Spalio 9 dieną Henryk Linski 
“sugavo” iš Italijos radijo žinią, 

1 apie sovietų-lietuvių derybas, 
j Spalio 11 d. žinios pasitvirtino. 
Rusai keliose vietose laikys sa-

I vo įgulas. Spalio 13 dieną Vilnių 
I turi perimti Lietuva. Tą žinią 
pabėgėliai priėmė su pasitenki- 

Įnimu, Linski’s tuojaus nuvyko 
j pas konsulą Trimaką, bet ne
daug ką iš jo sužinojo..

Pradėjome pasikalbėjimus su 
Latouru, ar užėmus Lietuvai 
Vilnių būtų galimybės leisti 
lenkišką laikraštį. Buvęs ‘'P-elo-l 
nijos” bendradarbis Waldenw 
Babinicz patarė, kad męs dary
tum pastangas išvykti į Daniją.

Klausantieji užsieno žinias, 
pranešdavo apie žaleski’o kal
bas, jo pasitarimus su Charner-! 
lainu ir Halifaxu. Mums tas vis
kas atrodė tolumoje. Bijojome, 
kad kurį nors kariaujanti vals
tybė nepasirašytų taikos su Hi
tleriu.

Mūsų 
kraščio 
kad jau
ei jos sudėtį: Latour, Linski — 
autorius, Rafal Mackiewicz, ir 
žydas Zaluski’s.

Atėjo laukiamas šeštadienis. 
Lietuviai Vilniuje nepasirodė. 
Žmonių tūkstančiais atvykdavo 
į Vilnių bet nemažai iš jo ir- iš-

pasikalbėjimai dėl lai- 
pasistūmėjo taip toli, 
buvome sudarę redak-

FLORIDA
VIENERIŲ METŲ .MIRTIES SUKAKTIS,

A. t A. KAZIMIERO BŪRELIO,
mirusio. 1979. metų vasario 19 dieną, mirties sukaktį 
minėsime Gregorinėmis šv. Mišiomis, atnašaujamomis 
už jo gįelą Cedar Lake, Indianos koplyčioje.

Draugai ir pažįstami prašomi prisiminti gerus jo 
dąrb.us ir pasimelsti už jį.

EMILIJA KANTAS

Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL737-8601

EUDEIKIS
GAIDAS- DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

— 1939-1941 m.)
buvau gavęs paskyrimą į 6 pės
tininkų pulką atlikti karo prati
mus. Antrą sykį jame buvau tik 
2-3 dienas.

Gražus miestas, atrodo, kad [vykdavo. Lenkų dauguma norė- 
jįis randasi gražioje žalioje lėks-Į1° išvykti į vakarus. Pačiame 
tėję. Man į jį atvykus lietingą j Vilniuje ir Vilniaus krašte vy- 
spalio dieną, jis atrodė liūdnai. [ slapti suėmimai. NKVD nes-. 
Gatvės tuščios. Tik vienur kitur naudė. Jos voratinklis supo visą, 
pa Jai narnų sienas prasmukdavo Vilnių. Rusai vežė išmontuotus 
žmogus, norą dar buvo tik .">i fabrikus, iš įstaigų baldus, bib- 
val., p.p. Apsistojome viešbuty
je Pylimo gatvėje. ’

Autorius nebuvo vienas. Jis 
rašo, sekančią dieną susitikome 
pažįstamus:, ukrainietį, Grze- 
gorza Zaleski, kuris dirbo: “Os- 
tatnįe Wiadomsci”, Jozefą Ro- 
sena iš “Kino’* redakci jos. Hen- 
ryk Linski taojaus aplankė He- 
tuvių konsulą, kurį pažino Var J 
šuvoje, kaipo pasiuntynibės pa-į 
tarėja, Iš minimo konsulo gavo 
daug informacijų ąpie lietuvių- 
rusų derybas dėl Vilniaus. Apie 
Vilniaus grąžinimą, JLįetuvaį pa
bėgėlių tarpe daug buvo įvai-_ 
riąusių gandų. . ; • į

Su maistu Vilniuje buvo’ kiek 
geriau, negu Pinske. Vilniuje 
viskas buvo labai brangu. Vie
nas kilogramas bulvių 1 zlotas. 
Pietūs 2 zlotai. (

Pradėjome galvoti apie laik-1 
raščlo leidimą. .Vilniuje tuo i 
laiku ėjo: “Wilenska Prawda”į 
-^- Vilniaus Tiesa baltgudžių I 
kalboje. Spaudos buvo labai 
sunku gauti. Net Maskvos “Iz- . 
wiestijos” reikėjo ieškoti su 
ivake. Diends ėjo lėtai. Viskas

4X30-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

betekąs, archyxnis, maistą, net 
durų rankenas nuplėšdavo. Vil
nius liko visiškai apiplėštas.

Spalio 18 dieną Vilniaus gy
ventojai su nekantrumu išėję į 
gatvę laukę Lietuvos kariuome
nės. Rusų kariai juokaudami 
sakė: “Ko ęia susigrūdo te? Dar 
prisižiūrėsite lietuvius-

(Busrdaugįau.)-----------

A SAKYMO &QNU&

Helps Shrink 
Swelling Of 
Hemorrhoidal 
Tissues
caused by inflammation 

Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused, by inflammation. 
The name: Preparation H&. No 
prescription is needed.. Prepa
ration H. Ointment and sup- 
posūorįes. Use only as directed.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMSULANSQ 
PATARNAVIMAS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ClŪCAgOS

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių 

Asociacijos

PHILLIPS - LABANAUSKAS
33G7 S*. UTUANKA AVĖ. Tek: Y Arda 7-b4ttj

TUtMME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE,

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave.; ('icero

Tetef. 476-2345

BUTKUS - VASA1TIS
1446 So. 50th Ave*, Cicero, BL TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayeftft 3-3572■“-

Prostatos, Bakstų ir šlapumo

MBA

ŪMA KAINA 
R. iERRNAS 
TeL WA 5-EOS3

S*. Petersburg, Flą. 337X0
Tek (813) 321-42W

o E R KRAUSTYMAI

MOVING

The New-Way Apple Pie

Apdr-auata* p*rkr«u»tyin«» 
Ii įVtolrig •’■’tvfnv.

ANTANAS VILIMAS
T«l. VA-ISH arba 37A5W6

1/2

L

PATS SKAITYK IR DAR KI-
Passbook Savings.

DIENRAŠTI “NAUJIENOS*

2/3 
1/4 
l/« 

2 
1

cups coarsely choppe4

2 m^diųin) 
cup choppea poetas 
baked 9-inch graham 

cracker crumb cxuM. 
pooled . ,

GEORGE F. RUDMINAS
3319 Se. UTCANKA AVĖ. Tek YArde 7-1138 - 113S

Nuo
1914 metu

MidhancT saving? oU"- 
nauja taupymo -amĘ 
paskolų ęc-įkalus visos mū; 
sų apyJiakės;
Juris up wuBks parodyk, 
pasitikėjimą. Mes nardy
mu būtį Jums naudingi n 
ateityje.

Sąskaitą apdraustoj 
»'ki $40,000

2657 W. 69 ST RE E V 
Chicago, IL 60629 !

Tel. 925 7400 »
8929 SO. HARLEM AVE.

Bridgeview, IL 60455 
W. S98-S400

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHJCAGO. ILL. 60632

PHONS 254.wo

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WESS" 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hilh, HL 974-4411-

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET feL Y Arda 7-191J

t

. i-J S Seviųgs 
(Minimum $500)

Onifieate

Here’i real, homemade, apple pie mada a new way that’* 
light, refreshing and chills in the refrigerator in about 2 hour*. 
Thanki to a handy container of thawed Birds Eye Cool Whip 
noo-daiiy whipped topping, tbe pie filtmę to a fluffy mixture 
of spices, chopped apple and pecans, and tart complement o£ 
lemon flaror gulntita. To make life easier, use » packaged wmeh 
crust and eliminate all baking for this lusdona pie*.

.. . Amber Apple Pia
1 package (3 oz.) lemon 

flavor gehtin
2- tablespoons angar 

cup boiling water 
teaspoon cinnamon 
teaspoon nutmeg 
cups ice cube* 
container (8 oz.) frozen 

whipped topping, thawed . .
. Dissolve- getetin and jatgar completely In boftlhg wafer, 

etirring 3 minutes. Add spices and ice cubes and stir constantly 
until gelatin i> thickened, about 2 to 3 minutes. Reman any 
unmelted ice. Using wire whip, blend in whipped topping; then 
whip until smooth, (old in spptes and nut*. Chill, ifuecessary, 
until mixture will mound. Spoon into pie crust. Chill 2 hours 
Garnish with additional apple elfeas, if deaired.

Note: Dip apple slices in lemon juice to prevent darkening.

iOPHIE BARČUS
RADIJO IIIMOC VALANDOS

U*fwiv kalba; kasdien nuo pir- 
naadienio iki penktadienio 4:U0 
4c3O vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 0-30

Vedėja Aldona Dauknį 

Tofefa HRmUck 4-141J 

7159 So. MAPLEWOOD AVB^ 
CHICAGO, ILL. 40629

r“

Powerful anti-itch 
drug you can buy 

without an Rx!
Stop itching fast of external 

vaginal, rectal, and other skin 
conditions. Doctors find even 
severe itching can he treated 
with a special drug. You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE*. Use only as 
directed. The medically proven 
creme for 
Hcbing. e BiCOZENE

l ■—..... WWW— ■ wto—Mw
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! atstovai į suvažiavimus perrink
ti t?e patys.

Pasidžiaugta taip gražiai vei
kiančia lituanistikos mokykla, 
kurioje mokytojauja dr. Br. Mo- 
tušienė ir Dubauskienė, o po pa
mokų kas šeštadienis tautinius 
šokius moko Palionienė. Moki
nių jau virė 20. Mokinių būklei 
paįvairinti ir pagerinti, čia pat 
sumesta aukų — dr. Dargis — 
$100, Juškevičiai, Kačinskai ir 
Repšiai — po $50.

Dubauskienė paskaitė žinią, 
kad kompozitorius Julius Gai
delis už Ketvirtąją simfoniją, 
kuri pirmą kartą buvo pagrota 
1979.111-21 d. Čikagos Simfoni
nio orkestro Orchestra Hali sa
lėje, pristatytas Pulitzerio 1980 
metų premijai, r'

Po susirinkimo prie kavutės 
ir užkandžių, pagamintų Pranc- 
kevičienės ir kitų ponių, dar il
gai buvo diskutuojami įvairūs, 
bėgamieji reikalai.

S. Paulauskas

Vasario 24 d. įvyko RLB vi
suotinis metinis narių susirinki
mas, kuriame, be vietinių, daly
vavo Tarybos pirm. kpt. A. Juš
kevičius su žmona, Centro val
dybos. SLA ir kitų organizacijų 
veikėjas dr. V. Dargis, Cicero 
ALTos ir Vyčių pirm. dr. P. At
kočiūnas, šaulių rinktinės ir sa
vanorių - kūrėjų pirm. pulk. J. 
švedas su žmona, apygardos 
p;rm. inž. S. Dubauskas, Brigh
ton Parko apyl. prm. V. Pocius 
su žmona, Marquette Parko — 
Bagdžius, Melrose Parko ir 
Centro valdybos sekretorė Rep
šienė, šaulių kuopos vicepirm A. 
Ašoklis su žmona, medžiotojų - 
meškeriotoju klubo “Ešerys” 
pirm, ir SLA 301 kuopos finan
sų sekr. A. Kizlaitis ir kiti vei
kėjai-

Praeitų metų protokolas pri
imtas su viena mažyte pataisa. 
Valdybos pirm. St. Pranckevi- 
čius pranešė apie nuveiktus 
apylinkės darbus ir kad artimai 
bendradarbiaujama su ALTa ir 
remiamas VLIKas. Revizijos 
komisijos vardu dr. Br. Motu- 
šienė pranešė, kad viskas rasta 
pavyzdingoje tvarkoje ir reiškė 
apylinkės darbuotojams padėką. 
Vietoje pasitraukiančio iš val
dybos vieno nario, išrinktas Ant. 
Dumčius. Revizijos komisija ir i

S. Paulju.kas, pirm.

*Bbstbno Tautinių Šukių 
renghi vak-ap?^.* m. 

xovo H d;eną Lietuvių Pifiėcių

linkės

cne. Programą — dainų ir tau
tinių šokių pynę išpildys "Atža
lynas” iš Toronto, Kanados. Po 
programos vaišės ir šokiai, 
grojant Laivių orkestrui. Apy- 

lietuviai kviečiami pabu
voti su jaunimu lietuviškoje 
nuotaikoje ir linksmai vakarą 
praleisti. Ona. Ivaškienė

• SPECIALI 2U(/o NL'OLAI 
DA PRISTAČIUS Sį SKELBI 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir aukai 
nes monetas bei pašto ženklų 
kolekcijas. Mokame aukšta 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
ramento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

Nuostabiai veikia 
užkietėjusius vidurius

šęs savo ALT skyriaus žmdnes ry Krauchunas ir Ltfreta Ro- 
suorganizuoti aukų rinkimą 
Naujienoms paremti.” Dėkui 
valdybai ir visiems ALTos na-

_ riams ir ALTos pirm. dail. A.
11 Rukšlelei, žinančiam, kas ALTą 

I remia ir kur reikia paramą nu- 
j kreipti.
| — A.a. Antanas Rukša, Lie

tuvos kariuomenės kūrėjas - sa
vanoris ir leitenantas, mirė va
sario 20 d. Augsburge, Vokie
tijoje. Velionis buvo gimęs 
1900. m. Pabaisko valsč., studi
javo teisę Kaune ir Vienoje, įgy
damas daktaro laipsnį, tačiau 
buvo žinomas kaip pedagogas ir

IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS. 
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J;

N«m4l, — Pardavimui
REAL ESTATE FDR SALE I

Mcmtl, žami — Pirdtrlrr 
REAL ESTATE FOR SAI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINĄ

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, IIL TeL Virginia 7

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

NATŪRALIOS ŽOLĖS NUO 
BIBLINIŲ LAIKŲ

ORLAX mišinyje yra: aloe, myrrh, 
ankincense, galbanum, frangula. 
lubarb ir kitos natūralios žolės ir 
įgalų sultys, žinomos ir naudojamos 
000 metų. Nėra chemikalu, nė sin- 
tinių medžiagų. NORLAX padaro 
ebėtinai teigiamas pasekmes prieš 
>atingą ir pasikartojanti ar nuola- 
lį vidurių užkietėjimą jauniems ir 
resnio amžiaus asmenims. Naudoja- 
os slaugymo namuose ir pensinin- 
l grupėse. Jei paprasti vaistai prieš 
kietėjimą jums neveiksmingi, iššau- 
a dieglius ar mėšlunges, bandykite 
3RLAX švelniai, tikrai atvangai 
r naktį. Pasitenkinimas garantuo- 
nas.

Išbandymui tik $2.25

— Jonas Janulaitis iš Mar
quette Parko, mūsų rėmėjas ir 
bendradarbis, taip rašo: “Inflia
cijos žirgas nesuvaldo’mai šėlsta 
ir savo kanopomis drasko ūkinį 
ir ekonominį gyvenimą. To pa
sėkoje visose gyvenimo srityse 
vyksta disharmonija ir tą kliū
tį nugalėti neduoda. Vegetuoti!; „ v. T ,
mūsiškei spaudai, neturint mi-|kalbli Buvo Kauno III
lijoniniu tiražu ir riebiai aPmo- ginlnaziJos_direktorius, lektona- 
kamų skelbmų, jau sunkiai be- ba tij°
įmanoma. Neišvengiamai yra 
reikalinga jos skaitytojų para
ma. Taigi su šiuo siunčiu §10 aukšt. mokyklos senjore, kalbė- 
Money Orderį lengvinti Naujie- jo apie Lietuvą Čikagos Lietuvių 
noms naštą bekovojant su inf- Moterų klubo susirinkime, Bev-

universiteto profesorius.

— Ramunė Tričytė, Marijos

JIVERSEY DRUG SALES CORP., 
Dept. L-4, 1557 Diversey Pkwy., 

Chicago, Illinois 60614

Prašau atsiųsti pavyzdį NORLAX.

Įdedu $2.25

lRDAS: .
>RESAS:
ESTAS:
lLSTYBĖ:

ZONA:

auką.
— Dail. Antanas Rūkštelė, 

Amerikos Lietuvių Tarybos St. 
Petersburgo skyriaus pirminin
kas, atsiuntė toki raštą: “Su šiuo 
laiškeliu siunčiu Naujienoms 
Money Orderį sumoje $50, kurie 
yra ALT St. Petersburg sky-

Lietuvos nepriklausomybės at
statymo sukaktį. Svečius bei 
viešnias priėmė Irena Yonaitie- 
nė, padedant dukrai Ann Yonai- 
tytei. Meninę programą atliko 
neseniai iš Lietuvos atvykęs Rai
mondas Kasiulis. Jį supažindino 
BALFo pirm. Marija Rudienė 

riaus* v^dvboš ‘paskirti"paremti šio susirinkimo bei programos 
Jūsų redaguojamą laikraštį.
Prie to pridedu ir savo asmeniš
ką “grašį” — $25. Apgailestau
ju, kad daugiau neįstengiu, nes} 
mano pensininko mėnesinės pa
jamos — pensija yra tik $250 
(kartu su žmona). Esu papra-

man. Pranešimą spaudai paruo
šė Liucija ę. Satkoff.

— Vytauto F. Beliajaus lei
džiamo ir redaguojamo tautinių 
šokių žurnalo Viltis (Hope) ko
vo numeris jau pasiekė skaity
tojus. Jame ryšku velykinės 
nuotaikos, nes šįmet Velykos 
yra balandžio pradžioje. Pirmąjį 
puslapį puošia lietuviškų ir uk- 
rainietiškų margučių nuotrau
kos. Tęsiama studija apie Kana- 
do’s juodųjų muziką bei tauti
nius šokius, aprašomi lenkų 
tautiniai šokiai, duodami jų tau
tinių valgių receptai. Atkreipti
nas dėmesys į iliustruotą repor
tažą, kuriame aprašomas Mil- 
waukės tautiniu mažumu kai-w - I
mėlis, su tautine statyba bei * 
įrengimais. Kaimelyje yra 321 
charakteringi pastatai, jų tarpe 
lietuvių, žurnale yra daug infor
macijos apie tautinių šokių šven- 
tes,-išvykas-ir- tarptautinius-pa- - 
sirodymus. Metams kainuoja 
$7, atskiras numeris $1.50. Ad-i 
resas: Viltis, P. O. Box 1226, 
Denver, CO 80201.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

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

1 WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje, 
1739 South Halsted St., Chica
go, ILL. 60608. Kaina S3.00.

ir

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma
įdoini 250 puslapių knyįa, su
krauta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai, 

skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.
—Autoriaus adresas:-------------

7114 S. Campbell Ąve.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina 5 doleriai.

dona Guest, Blanche Kezes, Ma-

— Kovo mėn. 5 d; 7 vai. vak. 
kuopos vicepirmininkės Onutės 
Vyšniauskienės namuose, 1404 
So. 49 Court, įvyks ŠLA 301 kp. 
visudtinis narių susirinkimas. 
Įėjimas iš kiemo. Visi nariai

MARIJA NOREIKIENtKUM

2608 Wrat 69th St, Chicago, Ill. 60621 • TeL WA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• 4 BUTŲ mūrinis Lemonte.
• 2 BUTŲ mūrinis, gerai užlaikytas, 

Marquette Parko rajone.

• RESTORANAS su namu ir visais 
įrengimais Marquette Parke.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436-787$ 
839-1784 arba 839-5568.

SW^NSGHSORHOODWa
REALTY G5OUP

U.S.AT
We’ll help you make the right move.

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Cfaicagos miesto leidinį 
Dirbu ir užmiesčiuose grei 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
TeL 927-3559

DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTI
Tiktai $106 pusmečiui autom t 

Liability apdraudimas pensininl
Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S. W estam Ave., Chicago, UI. 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvu, traukiniu, laivu kelio- 

I (cruises), viešbučiu ir automobiliu nuomavimo rezervacijas; Parduod» 
i kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus kraštus; 
darome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame Infer- 
djas visais kelionių reikalais.
• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik teina rezervuoti vietas 

anksto — prieš 45-60 dienu.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St, Chicago, UL 60629. — TeL WA 6-2737

SLA— vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metama

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
i savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums —

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia Ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJF
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu rratemalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus,

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis, SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

FABRIKO SANDĖLIŲ

Pirkit dabar dovanas saviškiams ir siuntiniams

tik $2.50

Nauja vieta antroje gatvės pusėje:

Didelė automobiliams aikštė veltui

SEKMADIENI, KOVO 2 D., NUO 8 VAL. RYTO 
—IKI 4 VAL. POPIET -- -

• SPECIALŪS BARGENAI BUVUSIO IŠPARDAVIMO
• ŠILTOS SUKNELĖS
• DAUG NAUJOS ŠILTOS APRANGOS
• BIKINI KELNAITĖS 5-8 nr. — po 50 centų.
• CHALATAI, PIŽAMOS, KELNAITĖS, SUKNELĖS 

IR KITA
• CHALATAI, PIŽAMOS, KELNAITĖS, SUKNELĖS 

IR KITA

1033 W. VAN BUREN STREET 
PRANEŠKITE IR ATVYKITE KARTU SU SAVO* ARTIMAISIAIS

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
New York, N.Y.10W— 

J07 W. 30th St. 
T.I. (212) 543-ttll

APMOKYMAS LENKIJOS 
FABRIKE

Pasakojimas liečia indoktri- 
nacijos sesiją Lenkijos fabrike. 
Partijos pirmininkas aštriai 
priekaištauja nariams už nesi
lankymą j mitingus:

— Sėdit namie ir nieko ne 
žinot!

Savo nuomonei patikrinti jis 
parenka vieną darbininką i? 
klausia:

— Kas yra Brežnevas?
— Aš nežinau, — vyras pa 

trauko pečiais.
— Matot, jis nežino, kas yra 

šlovingasis Sov. Sąjungos vadas. 
Va, kas išeina iš jūsų lindėjime 
namie ir partijos mitingų ne 
lankymo.

Kreipdamasis i kitą darbiniu 
ką, jis klausia:

— Kas “yra Gierikas ? “
Klausiamasis irgi nežino.
— Jis niekad negirdėja apie 

mūsų Lenkijos vadą! — sušun
ka pirmininkas. — Va, kas išei
na iš sėdėjimo namie ir parti
es mitingų nelankymo!

Iš kambario kertės pasigirsta

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

auomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 

užeiti j mūsų įstaigą.
Mes visuomet pasiruošę 

jums patarnauti.
Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuteri.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600 
independently owned and operated

ar :

OPEN HOUSE SUNDAY 1-5.
6915 West 63rd St.

By Owner. Very clean, 3 bedrooms, 
central air, finished basement, 2 car 
garage, walk to school and work. Im

mediate possession. Mid 60’s.
349-3557

PERSONAL
Asmeny Ieško

PAIEŠKOJIMAS
Pensininkas, 71 metų, be šeimos, 

ieško farmos paveldėtojos — lietu
vaitės, 45-50 metų. Gali būti našlė ar 
išsiskyrusi. Pridėti gyvenimo apra
šymą. Prašau rašyti:

Box 238, c/o Naujienos 
1739 So. Halsted St 
Chicago, IL 60608

Esu vienišas, gyvenimas nuobodus. 
Noriu susipažinti su vieniša, geros 
širdies, pusamže moterimi. Į laišką 
maloniai atsakysiu. Rašyti:

Naujienos, Box No. 239 
1739 So. Halsted St.

— Turiu jums vieną klausi- 
ą, drauge pirmininke. Kas yra

LOS?
Aš nežinau, — painiojasi

_— Aha, — atsiliepia tas_yyrns 
š kertės, — jeigu sėdėtum na
me ir nevaikštinėtum j tą dau
gybę mitingų, tai susektum, kac 
S’ovakas sukasi apie tavo žmon.;

PONIA IR TARNAITĖS
— Šiandien aš pasamdžiau dvi 

tarnaites,— gyrėsi jauna ponia 
iš tarnybos grįžusi am—vyrui. 
Vyras pasakė: _______ Į_____

— Bet mums reikalinga tik 
viena tarnaitė.

— Aš tai žinau: todėl vieną 
pasamdžiau nuo sekančio mėne
sio pirtnos, o kitą nuo penkio
liktos dionot.' •

Laikrodžiai ir brangenybi
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
TeL REpublic 7-1941

Siuntiniai i Lietuvi 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-51

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. TeL 254-74 
Taip pat daromi vertimai, gimir 
iškvietimai, pildomi pilietybės pr 

symai ir kiloki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208’A W. 95th Si 
Everg. Perk, III. 
60642, . 424-8654

mn MUM

State Farm Fire and Casualty Company

ELEKTROS IR VANDEN
TIEKIO DARBAI ATLIE

KAMI SĄŽININGAI.
Telef omiokite:

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

bet greit grįš.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vaL vak. Šeštadienį nuo 

9 vaL ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

-Tek-m-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, m. 60629

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

WANTED LATHE and'
MILL OPERATORS

Minhnuin-of ū-years experience.
Must he able to read blue print, 

set-un.-Have own tools.
‘ 677-9566_____

GREIČIAI

Pas sovietinį kosmonautą gim
tajame mieste ateina draugai ir 
randa tik vienus vaikus.-----—

— Kur tėvai? Ar greit gi-įš?
— Tėvelis išskrido' į erdves,

HELP WANTED — FEMALE '
Darbininkių reikia

- GENERAL OFFICE & TYPING.
Hours between 8 A.M. & 4 P.M. 
Free Health & Life Insurance.

Call between 8 & 10 P.M. — 424-351

— O kur mama? — Premjeras Abel Muzorev
— Išėjo pirkti miltų,’Ji tai nesirengia išvažiuoti iš Rodos
•eit negrįš. . ‘ Jos, jei ir pralaimėtų rinkimu

a. 4 1 "ė -j* į A K 1 - A «. - r V
 ± g-B —

Premjeras Abel Muzorev

6 Naujreae*, 6Ueago( 8( JĮ Friday/February 29, I.QgQ




