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B OKUP. LIETUVOS
’ “Po blyškiu Lietuvos dangu
mi” — šiud pavadinimu prancū
zų laikraštyje La Croix (š.m. 
sausio 25 d.) pasirodė Pascalio 
Alberhy įspūdžiai iš jo viešna
gės Lietuvoje, “šios mažos ša
lies gyventojai”, rašo jis, “80% 
katalikai, antikomunistai ir an- 
tirusąi, kaip ir lenkai, priešinasi 
jiems grasinančiai rusifikacijai. 
Jie išsaugojo savo kalbą, savo 
alfabetą, savo tradicijas. Tačiau 
jie negalėjo išvengti savo vals
tybės susovietinimdir jos pajun
gimo kaimyninei Rusijai, t Vil
nius ir Kaunas,, dabar 'restau
ruoti, yra gražūs miestai”. ■

Nors Alberny neturėjo leidi
mo išvykti iš; Vilniaus, jis aplan
kė Kauną ir keletą kitų vietovių. 
Kaune jis apžiūrėjo vietą, kūr 
1972 metais susidegino Romas 
Kalanta: “Kareivis saugo, kad 
niekas neprieitų; nežiūrint to, 
kiekvieną rylą jam reikia paša
linti gėles, kurios -susirenka 
nakties metu”,-A'’ _

Lietuvių 7 katalikų įkarštis 
prancūzų žurnalistui priminė 
Lenkiją. “Kai kurie tikintieji, 
rizikuodami savo saugumu, lei
džia žurnalą, vardu Kronika, 
kuris kartais netikėtai atsiran
da pašto, dėžutėje”.

La Croix 'korespondentas pa
stebėjo ilgas^ęiles prie^krautiū 
vių. Norint fasti pigios,; reikia 

dą p6 :^a^e'
terijų durų pasirodo ^lapelis šli 
užrašu: “&nifąri^7'.kontrQlė’’- 
Albemy pažįstamą /lietuvė jąm 
paaiškino: “^ai fęištią;4iad vis- 
kas išpąrdtfota,' mėk<j/’nebėra 
valgyk".J io/žodžiaiš:-i“Ji taip 
Įpratusi prie to, taip rezlgua- 
vusi”.

.Miestuose Alberny matė gau
sius plakatus apie “TSRS tautų 
draugystę”,, bet Vilniuje tarp 
lietuvių ir rusų jis pastebėjo tik 
priešiškumą. Kaunietė dailinin
kė jam padoVanojo keletą pa
veikslų, kurių ji, savo dideliam 
nusivylimui, niekad negalėjo iš
statyti parodoje Sovietų Sąjun
goje.

Išvykdamas jis stebėjo “nu
tolstančią Baltijos pakrantę” ir 
tyliai pravirko: “Tą akimirką 
supranti, kad laisvė yra ir fizi
nis pajautimas. Ir aš galvoju 
apie savo draugus (Lietuvoje), 
apie jų sunkią kovą, jų narsą ir 
Jų viltis”.

Išvažiuojantį autorių muiti
nėj ė sulaikė, nuodugniai iškratė 
ir tardė, nes pastebėjo, kad jis 
turi, prancūziškų frankų, ku
riuos įvažiuodamas neužregist
ravo. .Kai pagaliau paleido, tai 
net apsiverkė iš džiaugsmo, pa
sijutęs vėl laisvas.

LIETUVIAI MAGADANE

Straipsnyje apie Sibiro pra
monę ir ekologiją, The New 
York Times (7/10/79) kores
pondentas Theodore Shabad pa
sakoja, kaip besilankančius už
sieniečius lydėjo Magadano šiau
rės Biologinių Problemų Insti
tuto' direktorius Vytautas Kont
rimavičius, “energingas 49-ių 
metų lietuvis biologas, sovieti
nės Mokslų akademijos narys — 
korespondentas”.

Gretintuose Magadano ir Ko-! 
tymos lageriuose ir kasyklose 
kentėjo' ir mirė tūkstančiai lie- 
tuvių,apie kuriuos užsienio lan
kytojai neinformuojami.

_ - - 4:

JUSTO GIMBUTO 
PERSEKIOJIMAS

- Briuselyje išeinančiame Bulle
tin d’Information (Nr. 23) rašo
ma, kad.1979 m. spalio mėnesį 
buvusiam politkaliniui- Justui

[

he priežiūra. Grąžęs iš lagerio, 
Gimbutas atsisakė imti sovieti
nį pasą ir reikalauja leidimo iš
vykti iš Sovietų Sąjungos. 1948 
metais jis buvo nuteistas už da- 
lyvąvimą Lietuvos, patriotiniame 
sąjūdyje ir . praleido 30 metų 
!ągėritio'še'.''\ ? .> _■ i: ■'
7iį

RĘU^LAUjĄG^ĄĄtNTI

KUPA 0. ROMERO
Mišių metu paleido 
/KULKAS I VYSKUPĄ

Prasidėjus smarkesniam lietui, pakilo’ vand uo upėje ir apsėmė Mississippi pakraščiuose 
esančius miestus ir miestelius.

G. BALL PATARIA LEISTI VOKIEČIAMS 
IR JAPONAMS APSIGINKLUOTI

BUVĘS VALSTPBĖS KEKRTTORTAUS PAVXDtTiTOJAS ' 
PATARIA LEISTI STATYTI KARO LAIVUS

LĖKTUVŲ NELALMĖ
KAINUOJA $75,000,000

NEW YORK. N .Y. — Advoka
tai paskelbė, kad draudimo 

-bendrovės-sutiko mokėti- 75 mi-

LONDONAS. Anglija. — G. 
Bali, buvęs Valstybės sekreto
riaus pavaduotojas, besikalbė
damas su valstybės pareigūnais, 
pasiūlė leisti Japonijai ir Vokie
tijai apsiginkluoti mo'derniškais 
ginklais. George Bali yra įsiti
kinęs, kad abi valstybės mokėjo 
po: karo atsistatyti, ekonomiš
kai sustiprėti, tai jos galėtų pri
sidėti prie gynybos, šiandien 
niekam ne paslaptis, kad Sovie
tų karo jėgos yra gerai ginkluo-

’i I^įfBaianibr/oiuįėtęnio USSR 
Nėws<Brief; i 2,
UKOs);
viai%pasirašė -rėi'kaiivinįą- .grą-1 tos ir pradėjo karo veiksmus 
židiii%;^kiiiti^įdms ' Vždaiytą'------!v'A~'
Rlaipėddš~~bažriyčih. 1581) lapai 
su. parašais ir 56-iomis nuotrau
komis įrišti į kny’gą, kuri pa
siųsta Brežnevui. (Elta)

— Čado respublikoje, centri
nėje Afrikoje, pirmadienį prasi
dėjo kovds tarp dviejų mahome
tonų grupių. Prancūzijos trans
portinis lėktuvas išvežė j Kame
rūną 30 Amerikos ir apie 190 
Europos diplomatų bei piliečių.

kaimvnininėse valstybėse.
w ~

George Bali yra įsitikinęs, 
kad japonai galėtų pasistatyti 
bent porą lėktuvnešių, kurie ga
lėtų pastoti kelią Sovietų dalims, 
laikomoms Sibire. Jam atrodo, 
kad japonai privalėtų panaudoti 
Antrojo karo metu naudotą lai
vų statybos metodą. Jis labai 
spartus, pigesnis ir tikslesnis.

REIKALINGA DIDESNĖ
APSAUGA

KALENDORfLIS

Kovo 26: Teklė, Kasi jonas, Gė
lė, Vygantas, Darulis.

. Saulė teka 5:46, leidžiasi 6:18.

Oras debesuotas, ~vėsui.

PLO organizacijos vadovas 
Jasir Arafatas išsiderėjo iš 
mulos Chomeini du dolerius 

— nuo kiekvienos parduoda
mos naftos statinės. Prezi
dentas Bani Sadr mano, kad 

pinigai priklausd Iranui. 
Atrodo, kad L Arafatas 

. daugiaudolerių- negaus.

NEPAKENKS SUIMTIEMS 
AMERIKIEČIAMS

WASHINGTON, D.C.— Buvo 
pasklidusi mintis, kad šacho 
nuvykimas Į Egiptą gali pa
kenkti Teherane laikomiems 
amerikiečiams. Tuo reikalu taip 
pat buvo susirūpinęs preziden
tas ir kiti pareigūnai.

Pranešimai iš Irano sako, kad 
šacho nuvykimas į Egiptą netu
rės jokios įtakos į Teherane lai
komus amerikiečius. Visi žino, 
kad Irano valdžios sluoksniai

Buvęs Valstybės sekreto'riaus 
pavaduotojas G. Bali pareiškė.! 
kad privalome turėti didesnį 
laisvojo pasaulio saugumą. . _ 
rime sudaryti, jis sako, trijų pa
saulio sričių gynybą. Tas sritis 
turėtų sudaryti Vakarų Europa, 
Amerika ir Japonija. Visos trys 
sritys yra galingos. Jeigu bus 
aptarti planai ir imtasi priemo
nių, tai visos sritys galės vyku-1 
šiai gintis nuo Sovietų in t erven-Į 
cijos. Visiems aišku, kad Sovie-| 
tų valdžia kalbėjo apie pasaulio 
taiką, bet taikos nesiekė. Rusai 
ruošė ginklavimosi planus, o 
šiandien turi pačią didžiausią 
ginklų jėgą.

Kaip Vokietija, taip Japonija 
prisilaiko karo pabaigoje pri
mestų suvaržymų. Abi valstybės 
neturi teisės statyti karo laivus 
ir lėktuvus. Japonijos valdžios 
sluoksniai pritaria Bali paskelb
toms mintims ir nori, kad oficia
liai būtų leista, japonams.sustip
rinti savo apsaugų.-' r,

yra gerai informuoti apie įvy
kius. Pats Irano prezidentas Ba
ni Sadr infdrmavo prezidentą 
Carterį, kad Amerikos suimtų
jų politinė ir teisinė padėtis ne- 
pasikeisianti, nors Irano vyriau
sybė didžiai apgailestauja, kad 
šachui buvo leista išvažiuoti iš 
Panamos. Iranas planavo už
megzti diplomatinius ryšius su 
Panamos vyriausybe ir tartis 
apie šacho išsiuntimą į Iraną. 
Iš Egipto Irano vyriausybei bus 
žymiai sunkiauj nes Egipto pre
zidentas yra griežtai nusistatęs 

Tu- Prieš daugumą dabartinių Irano 
valdytojų.

lijonus dolerių už 1977 metais 
Kanarijų saloje Įvykusią dviejų 
lėktuvų nelaimę. Nukentėjo 6.11 
žmo’nės, du lėktuvai, įgulos ir 
Tenerifės aerodromas. 577 žmo
nės neteko gyvybės, o. likusieji 
buvo Sunkiai sužeisti. <

Olandų bendrovė KUM gaus 
40'7 skiriamų pinigų, Fan Ame
rican gaus 30, o ispanai gaus 
200. Boeing b-vė gaus 10%.

Nelaimė įvyko 1977 m;, kovo 
27 dieną. Vienas lėktuvas leido
si, o kitas Htlgėsi kilti. Aiškina
ma, kad (ft&hdai, netiksliai su
pratę -aerodromo pranešimus, 
pradėjo anksčiau iš vieto's kilti 
ir tada į jų ^ėktuvą pataikė besi- 
leidžiantis lėktuvas.

KETURI TERORISTAI NUŠOVĖ IR IŠĖJO 
PER ŠONINES KOPLYČIOS DURIS

SAN SALVADOR, Salvaddras. 
— Keturi gerai ginkluoti vyrai 
įžengė į Dievo Apvaizdos ligoni
nės koplyčią ir paleido 7 kulkas 
į vyskupą Oscar A. Romero, lai
kiusį mišias už mirusiojo sielą. 
Vyskupas sukrito prie altoriaus 
ir neatsigavo. Jis buvo tuojau 
nugabentas į ligoninę, bet jau 
niekas negalėjo jam padėti.

Dienraščio leidėjas Jorge Pin
to', užpuolimo metu buvęs kop

lyčioje, pareiškė, kad keturi vi
dutinio amžiaus vyrai įžengė 
pro didžiąsias koplyčios duris, 
nužingsniavo taku prie alto
riaus ir, nieko nesakę, paleido 
kulkas į mišias laikantį vysku-

I pa, kuris ten pat vietoje sukrito. 
Koplyčioje buvo virš 120 žmo
nių, savo akimis mačiusių žiau
rią žmogžudystę, žudikai tuojau 
pasitraukė nuo altdriaus ir pro 
mažas dureles išėjo laukan, sė
do į nedidelį automobilį ir diri- 
go. Policija bando išaiškinti pa- 
sikėsintojus, bet iki antradienio 
vidudienio nežino, kas vyskupą 
nužudė. Ji net nežino, ar prieš 
vyskupo gyvy’bę kėsinosi deši
nieji ar kairieji. Iki šio meto nė 
viena grupė dar nepaskelbė, kas 
galėjo atimti populiariam vys
kupui gyvybę.

Visame Salvadore buvo žino
ma, kad vyskupas Romero buvo 
didelis žmogaus leisiu gerbėjas 
ir gynėjas. Jis keliais atvejais 
patarė salvadoriečiatns vieni ki
lų nežudyti, prašė juos atmesti 
prievartos dvasią. Jis' Įtikinėjo 
galinguosius, kad kiekvienas

DERYBOMIS IEŠKOMA 
SUSITARLMO

BOGOTA. — Pirmadienį vėl 
prasidėjo derybos tarp Kolumbi
jos valdžios ir Balandžio-19 są
jūdžio teroristų atstovų dėl 32 
Įkaitų, laikomų Dominikos Res
publikos ambasadoje, išlaisvini
mo. Derybos buvo nutrukusios 
kovo 13 diena. C

Juoką sukėlė, kai gorilos veis
lės beždžionė, esanti teroristų' 
užimtoje ambasadoje, įėjo į po
sėdžių buveinę ir pasisveikino 
su dviem Kolumbijos pareigū
nais, paduodama jiems ranką.. 
Apie pasitarimų rezultatus tuo 
tarpu nieko nėra žinoma.

Manoma, kad šį kartą grobi
kai išleis kelis ligonius, neturin
čius jokių diplomatinių tikslų, 
atsitiktinai patekusius į Domi
nikos Respublikos ambasadą įsi
veržimo metu.

SOVIETAI PRISTATO
GINKLUS JEMENUI

šiaurės Jemeną pro Hodei-Į
da y<įsk|. atplaukia laivai su So- 
vietU.rgjjįklak£ir kariniais reik- 
menlmis. sunkiųjų ginklų 
yra lĮąrvuoŽfai,’’lėktuvai ir prieš
lėktuvinės raketos.

Kiek anksčiau š. Jemeno val
džia, buvo pakartojusi pažadėji
mą Saudi Arabijai, kad ji ne
leis Sovietams ten įsigalėti. Bėt, 
kaip dabar šių ginklų pristaty
mas parodo, Siaurės Jemeho 
valdžia laužo susitarimą su Sau-

— U.S. News & World Report 
gautomis iš žvalgybos žiniomis, 
Sovietai kiekvieną dieną Afga
nistane turi apie 150 užmuštų ir 
sunkiai sužeistų. Kiekvieną sa
vaitę į Sovietų Sąjungą grąžina
ma apie 200 ar- 300 Sovietų ka
rių lavonų.

— Pirmadienį Anglijoje įvy
ko plėsimas, antrasis savo didu
mu visoje to kraštd istorijoje, 
šeši ginkluoti plėšikai, apsiren
gę policininkų uniformomis, pa
grobė sunkvežimį, vežusį sidab
ro lydinius $8.8 milijono vertės. 
Sidabras buvo- -pirktas Vokie-. r 
tijeje.

GEN. Ž1A NORI GAUTI 
AMERIKOS PARAMĄ

ISLAMABADAS, Pakistanas. 
— Kada JAV pasiūlė duoti Pa
kistani 400 milijo'nų dolerių 
paramą, tai diktatorius M. Zia 
pareiškė, kad ta parama yra la
bai maža, tiktai “peanuts”. Tuo 
metu jis vedė derybas su Mask
vos atstovais, tai jokios para
mos jis nelaukė.

Dabar gen. Zia jau pakeitė sa
vo nuomonę. Jis patyrė, kad So
vietų karo jėgos sutraukė kelis 
šimtus tankų ir rengiasi išnai
kinti Pakistano pasienyje esan
čius kovotojus prieš Sovietų ka
rius, ten įsiveržusius.

Be to, Pakistaną užgulė apie 
milijonas afganistaniečių, pabė
gusių iš Paniiro kalnų rajono.

Diktatorius nenori leisti afga- 
nistaniečiams keliauti į kitas 
Pakistano sritis.
pastatytos pasienio stovyklos, | 
kuriose jiems tenka kęsti šaltį 
ir badą. Zia būtų patenkintas.

krašto gyventojas turi teisę už
sidirbti reikalingą maistą ir ap
rangą. Savo pamokslų metu jis 
kvietė krašto gyventojus klau
syti veikiančių šalies įstatymų, 
liepė klausyti Bažnyčios įsaky
mu, draudžiančiu vieni kitiems 
blogą daryti, o savo' pamokslus 
dažnai baigdavo karštu prašy
mu baigti žudynes ir bandyti 
kilusius nesusipratimus spręsti 
taikiomis priemonėmis.

Paaiškėjo, kad vyskupas Ro
mero koplyčioje meldės už žur
nalisto ir leidėjo J. Pinto moti
nos sielą, prieš dieną mirusios 
Dievo Apvaizdos ligoninėje. Vys
kupas gražiai sugyveno' su laik
raščio leidėjo šeima, kurios na
rius jis gerai pažino ir kuris 
dažnai spausdindavo svarbes
nius vyskupo pasisakymus.

Žinia apie miiias už mirusios 
sielą buvo pranešta laikraštyje. 
Pasikėsintoj a i laikraštyje skai
tė apie tai. Koplyčia jiems galė- 

I jo būti žinoma, nes pamaldos 
Tremtiniams i mirusią buvo viešas dalykas.

I Salvadore eina žūtbūtinė ko- 
I va dėl nedidelės Salvador^ vals-

di Arabijos valdžia — už ekono
minę paramą panaikinti armijos 
Sovietu instruktorius bei bazes. 
Kaip žinoma, pietinę Jemeno 
dalį jau kontroliuoja marksisti
niai nusiteikusi vyriausybė. Z"

— Floridoje, Daytona ligoni
nėje, bandomos naujos priemo
nės vėžiui gydyti, kurios sukelia 
didelę viltį, kad bus galima iš
vengti baisios ligos.

ir naaą. z.ia »uo/ ^*7 . I tybės kontrol& KraJte yra pus. 
jei dabar ga ėtų gau i n a j mjj:jono gyventojų. Kraš-
prezidento .arterio an’sciau beveik pasidalinęs pusiau, 
pasiūlytos paramos. Didelės įtakos turi iš Kubos irDidelės įtakos turi iš Kubos ir 

kitų kraštų atvykusieji agitato-
* milijoną. 1972 m. — $137Ji mil., riai. Krašte taip pat yra ginklų,
• 1976 m. — $159.7 mil., o 1980 atvežtų iš kaimyninių valstybių.

. 1968 tnėfais prezidento iš- metais, numatoma, išleis net nuo 1979 metų sausio 1 dienos 
rinkimui abi partijos išleido $911 $225 npiijonus. - J krašte užmušti 1,500 gyventd-

Egipto prezidentas Sadat as 
pareiškė, kad su dabarti
niais Irano valdovais nega

lima tartis, nes jie nėsi-
. skaito su tarptautiniais

jų. Tuo tarpu kovoms galo dar 
nesimato,



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dww RIMAS NKRIMAVIČIUS

Zoologinė šeima

i Mokytojas mokinio motinai:
£ - - Mau malonu paguli tams
tos sūnų, kuris juo toliau, juo 
jFdesni rrdri mokslo troškimą. 
Įdomu, iš ko jis tuos gabumus 

paveldėjęs?
Motina: Mokslą .iš manęs, o 

troškulį - iŠ tėvo.

(V etoj leijet.no)

Nėra būtina sudaryti tokid 
iii -t ) zoriogijes soda, kaip San Į 

_ pv-,„ųi(irt() įskaitant 
save, mano zoologijos šeima — 

.. ini.: i>e_džlonė var
du čiuriiju (taip ją pavadinau, 
kad jį viską mėgsta čiupinėti), 
pą'nigą ^farap”, katinas “Miąu- 
m'ąu’^’ir rūdis šunelis “Au-au”.

Pagal evoliucijos mokslą esa
me beveik giminės. Beždžionė 
ir aš — sapiens, katė — tingi
nė. prisirišusi tik prie namų, ne 
prie žmogaus. Ji dieną miega, 
o naktį e’na medžioti. Šuo — vil
kų g minės, ištikimiausias žmo
gaus draugas. Papūga labiau 
“civilizuota“, net šneka kur 
reikia ar nereikia. Beždžionė — 
pusė Žmogaus? Tik Birutė Gal 
dįkaitė geriau žino apie orangu 
langus, gorilas, h’ kitokias bež 
d.’.iones.

Mano Čiumpa labai nemėgsta 
papūgos. Kai toji rėkauja, ta 
čiumpi visomis keturiomis įsi 
kabina į mano marškinius, lip.' 
ant. galvos, tušo plaukus. Išsi 
šTepus šokinėja aukšyn, že 
mynr erzina papūgą. Kartą sa 
vo “žirklėmis“ kad griebs čium 
pąi už piršto, tai šį st-čia g-Iv. 
ant grindų pradėjo raity'is. J: 
žino., kad bananai reauga an 
pėdžių, bet mano virtuvės in 
dąute’e. Nueina ir alsin si, ne 
po. du išk '.ii. Kai nėra Fanam, 

tn.a ką lik gauna, išskyrus
Mf-’sta ir kokteilį išgerti. ’ 

Košę valgo su pirštais : 
sąūja, o sriubą išmoko 
šaukštu valgyti.

t'.iiiniaa jauė asi pihra 
n:hkė net b^ricns. K--tin-is'V’

. ’suome? vangia čiumpos, užlen
da kur arikiau ir nriega. šunė 
lis paprastai ’’rie mano koj 
guli, galvą pakelia, kai čiumpa 
laipio a ir erzina papūgą, kar- 
ta’s su’oja.

ar su 
ir si:

S'

Ee'dž’cnė nedaug skiriasi nuo 
-žmogaus ,o žmogus nuo beždžio 
nes. J: nei ž no, kada reikia pa-; 
.ploti. Kar ą kainui užmyniau 
int ucde'os. Katinas m i ai
ni’au p š lis. o ji kad mis p’ot- 
nei per galvą apsiverčia iš 

^džiaugsmo. ..
. Ateina ir man į g aivą Charle 

T>arw no te"Tucs artumas, ka< •n .
“žmogus k L's :š beždžiones k '< 

t-i i 12 šonkru i’i, renk’ 
rįfrš us. tokius pit raumenis i 
*tnažda".g tokią pat anatomija. 
4' Kodėl tokie ir ranaš’s ska’ 
Jžiat? Tam yra priežastis, yra 
jrks fizirs giminingumas ai 
"d .k’.škas reikalas’? Kodėl Cium 

po nesėd1 prie katino ar šunies, 
"-I k ai su dian m draugauja, ji 
man kai kada ir padoda: nu 

• r. ša. atneš1, p -ti kelnes užsi 
--imiir.a ir I t-

Pr. tcbė’au. kad mano zoolo
gijos gyvcr.’.cjų tupc jaučiam1 
ncstrigja pavydas ar sūriau 
d s Kn:n fnimlų pasaulyje,

laip ir gyvūnijos, kas nors turi 
pirmauti, sugebėti ir vadovauti 
Taip ir mano čiumpa, ne tik 
energinga, judri, bet ir gudri.

Prisimena v'en's atslt’k’inas 
kai vieno poeto žmona užklupę 
savo vyrą, ant kelių laikantį 
vienų savo tarnaičių. Vyras rim
tai pasakė:

— Nepyk, brangioji, jos tiktai 
angelai, o tu karalienė...

Don Pilotas

Alędenuš riena^

; - su .pxvelksUs tikrai 
meno šed:vAa>: su jaushiu, įvai
rumu ir. intensyvunitf. Įdomu,! 
klek jis kainuoja? — klauso 
modernaus meno kritikas meni
ninką. Menininkas atsakė:

— Ji salite p^sfmti. Tai yra t 
lenta, ant kurios aš valaus savo 
teptukus...

S * *
Artisto palaiminimas

Italu komikas Fernande! sėk-j 
mingai vaidino kunigo rolę “Don | 
CamiHo*’ ve'kale. Kartą pertrau-j 
kos metu Į artistų kambarį įėjo 
maža mergaitė ir, priėjusi prie 
artisto, mandagiai prašė:

— Mielas tėveli, prašau mine 
palaiminti;

1 ' : .i
— Bet aš vaikelį, nesu dvas - 

i rinkas. Aš tik tokį ’ vaidinu, — 
j :cismosi artistai. Mažoji mer- 
Į ?aitė, truputį pagalvojusi, vėl

• Niekada 
moterų nebent 
jų amžių arba apie jų syor 

(Shelley Winters) t
a Gyvenimo stebėtojas pa- 

eiškė,. kad televizija yrą įtaisas, 
eidžiąs stebėti nieko neveikisr 
.iems asmenims nieko negabi 
čius. d’rbti akmenis. ' *

Pasikalbėjimas
Maikio — 
su Tėvu

Pakeliui j tėviškę užklumpa mirtis
j (Skirsnelis iš Juozo Švaisto knygos PETRAS 
ŠIRVOKAS, 228 psl., kaina $2.75, gaunama Nąūjienęse)

TRYS NEBŪTI DAIKTAI
— Tėvai, ką gi tu čia dabar darai?.
— Kad perdaug raguoti: reikia sutramdyti. Be to, 

visai kvaili... Ar tu pasakysi man tris nebūtus 
daiktus?

— Aš? Žinoma! Tik dykai nebus. Jeigu bent v'eną 
kartą ištarsi tu man, kad meluoju, tuojau du rėžiu išrė- 
siu tavo nugaroj. Sutinki?

— Gerai.
— Tad klausyk! Vakar bejodamas girdžiu pamiškėj 

braškant. Dairausi — nieko nematyti. Ale besidairyda
mas pamačiau akėčias, įsilipusias į ąžuolą. Žiūriu 
šutus bekremtančios. Tik kevalai žemėn byra.

— Gerai. Dar du ?
— Tuojau ir daugiau pasakysiu. Vieną sykį tran

kiausi po miškelį kelias dienas. Pamačiau tokį kelmą, ale 
didžiulį. Vidury to kelmo kepsniai sprigsta. Išalkęs bū
damas, žinoma, tuojau įsirangiau’į tą kelmą ir pradėjau 
kepsnius valgyti, nes ausys linksta. Kiek aš tenai ką val
giau ar nevalgiau — nebeatsimenu. Tik žinau: prisival
gęs nrėjau išlįsti iš kelmo, ale pamėginęs patyriau kad 
nebegaliu — nebetelpu pro skylę. Mat, kepsnių prisival
gęs, sustorėjau, o skylė ne tokia jau didelė buvo.’Bet ne' 
nusiminiau: parbėgau namo, ats:nešiau kirvelį, prasikir- 
tau platesnę skylę ir išlindau.

— Tinka. Dar vienas?
— Nagi atsitiko šiandie, visai .neseniai. Prijojau 

griovį, gana platus ir gilus. Žiūriu — kažkas ten baisiai 
tursuoja, žiūrėjau, žiūrėjau iš tolo ir nieko nępąmąe\PU. 
Sumaniau prijoti arčiau. Žiūriu .— ant. tavo tėvo velnias 
•raitas bejojąs. Ar teisybė? . ' i -

— Meluoji, šelmi!
— Na tai duokš nugarą! . • ' t ' . • . •

Brūkštelėjo dukart su savo turkišku peil u, gavo ug? 
nies ir tuos du brolius išvadavo. '

Visi linksmi susikūrė laužą, išsikepė ant iešmo ląu- 
kienos, gardžiai pavalgė. • . ’ ?

Ruošėsi .gi|lti. '
— Ale kaipgi čia bus?— susirūpino Petras: — M’i 

visi neturim taip jau sumigti: gali dar žvėrys užpnlįb 
arba miško plėšikai užklysti, yięnarii tenka .budėt 
ilgų g'nčų nebūriį, trauksim bWųs^- ._ j.'.

Sutiko." Padarė keturis pagaliukus,, vieną truę^spri 
TaųnyJis tą ištraukė ir pasiliko budėti. "

* *■ * ? .r 7 ’ r

PER MERGINĄ GAVO, :
PER MERG’NĄ JR PRARADO

Visi sugulė, o jaunylis kūrena sau ugnį "r sėdi pa i- 
rėmęs ant šautuvo. Naktis rami, graži. Męnuts. kaip vaiiri 
ki, šviesi burbuolinė bažnyč os lempa, pačioje petyje.

. tyęžka’u.č’^.taųžd 
Įliepsnos, šmėkč’oja aplinkui judrūs se?ė."-iai tarytum ge-

ne-

galvojimas sukūrė katalikybės 
pagrindus dabartinėje formoje. 
Atleisk jam!

Ir taip įsižiūrėjęs į Nukryžia- 
votąjį negalėjau suvaldyti savo 
proto įsisiūbavimo. Banga po 
bangos kilo ir puolė tą rašyto
jų, kuris tuos nepateisinamus 
dalykus įrašė į Katalikybės pa
grindus. Perkratinėjau užrašus 
keturių evangelistų, kur aiškiai 
•ūr?šy|i Jėzaus darbai ir moky
mai. Ten lyg perlai žiba išmin- 

. *is. meilė, gerieji darbai ir pa- 
siaukavimas. Kodėl šių Jėzaus 
žemčiūgų neužteko, tvirtiems ir 

. gražiems . katalikybės pagrin
dams?

— -E, Tėve, matau, kad tave 
:ankina skausmai, todėl tau ne-

/ Maiki, laimingas tu turėda- 
,mas gerą sveikatą! Sakau tau: 
nėra brangesnio daikto, kaip svei 
kata.

Aš dabar tikras ligonis. Trečią 
{ dieną ligoninėje pradėjau pri- 
I imdamas švėnčiausį Sakramen
tą. Man tai buvo lyg atgimimas 

Montessori mokyklįs vaikai įs naujo. Juk senam žemaičių 
buvo nuvesti į’ zoologijos sodą 

Kas Įjer žvėris yrą tas ? — 
.as Vincuką, rody-j

prasė: - :
— Tokiu atveju aš labai pra 

išau palainrnti mario* Lėlytę.-.
i * ' ...

Zoologijos sode

nedayėrtinkitc
kalbėdami apįq klausė Algiuk 
anie iu svor

Dievo Praamžiaus išpažintojui, 
buvo tikra staigmena. , •

Kadaise^ savą jaunystėje, pri
imdavau J • švėnčiausį • su nepa- 

. prastu pasirūksimu. Tada reikė
jo būt’ nevalgius ir, net, van- 

apvilktas naktiniai’s^.dens negerus dvyliką valandų; 1 
reikėjo išpasakoti spaviedojaLn- 

'čiam ’ kunigui- visas nuodėmes. 
O tu nuodėmių nebuvo. Tekda
vo dėti pastangas-išgauti-nuode- 

..mę, nors iš.^ęlmo'— negi be „,.r.
ĄjĄkriš- *2Uodėmjiį eiąj-|prie spayėdninko •>atink?i nė katalikybės pagrin- 
. būki* • m - - - • d? * - -- —J z . T/-3—- 1——~ X »» - z-. 4-e’«

lamas^į tfebrą, ,.
’ Vincukas a tsak§j ;j^_ ri. ■ į 

— Mari atrodd, kad tai yra

marškiniais... , -

Daržovių žinovai
— Juokingos lėlį uogos, lęu 

rias.aš pirkauB rij-
donos ir >išsųgpusi(j3^bfi

i moję yra nehūriokS^š’?irr'kič' 
aiškino ž'riibnn?' 'TyM*'

Į atsakė:
• Daugelis žmonių stengias i — Mieloji, jos pą.rąucio iš gė 

dos, kad už jas perkupčiai tiri 
ir lokių, kui i lupa .
rytoj, bet pa- * * *

g Motorų žinovas pareiškė >;

\jnnJ-paskaikvti tik sau? pas: 
’va savo draugėms apie* jį ti 
blogus dalykus.

atlikti darbą šiandien ir jį pa 
niršti, bet yra 
pažada padalyti 
mš.a.

pamoks'in nl.
.diegsią, kalbėti apie Imksmycc 

gyvenau j danguje, te 
j vi n 's neskuba į jį keliaut.

• Vienas akylas stebėtoje 
Lietuvio Sodyboje pareiškė, ka 
dabar tabako iabr.karnai prad

j spausdinti toKius patim^-.
jog atrodo, kad n 

.ikan- u:ia save s c—
<va...

© š Iiiannis, Mass., alėj 
ūdna, bet juokinga, žinia, kat 
iet n s bankas turi . f .naram 

aeinalonuinų. Matote, jis ūks 
<ė dido’j kiekį monetų su 7uz:- 
ios B.- -Anihony u Įvaizdy k.Irzl

v .u.> n _ e..oii, i es atrodo kah
• l? k. B-'?'k-'s paskeUiė jv H

< \ vi siūlydamas penkias 
vieno dcleiio monetas už •$ 1. * 

Į bet nesusilaukė atgarsio.

S’za FaSilytė

Daugelis

T-‘?ybė kaip iš delno

- .17 su d?’u u ii "i jos rodo.
,i i'Tvktj ”edybos.

ei tik n’ekrs ju nesutrukdys, — 
skirto š delno . mergaitę. para- 
jos piknike kitai mergaitei.
— Tikri (ri-ybė. Sakyk, ką 

nano d daugiau

ž’cd \ usi su J.o 
t oė toliau jau

' l būrtln

i j. ?S!
t Pe ’ ai ■ :i

TS
— ’š ku * tu v’sly žirni? Ar

n ano de’nų hni’cs tai p r rodo?
— Vissi ne linijos, bei žiedas 

’ir?i tu dėvi, o š jį grąžinau 
prieš du inir.esius ..

__Gargeiie :-opre’Ar ■ - s _

r žTrinėjo
P

Senyva moteris e 
paroda. Pastebėjusi 
“Romos elgeta**, riet

eikš] i

— Matai jis valgy i re : ri ko 
bet už portretą lai turi kuo u' 
simokėti.

į;m į’a

- negi be

riai.-Juk Nukryžiavotasis atsire . 
do senai/ ne Švento Kryžiaus I 
toninėje, bet mažne visur tarr 
"’ątaliku. Niekas dėl jo nesisie 
Jori Matyt trio reikėjo. Maty 
'ikėiimo steigėjai mėvo žiauru 
->itc ri salia merės, irašė i ti- j- -

I ’.-ė'in-o dėsnius. Geriau, tu ir a- 
! '”le

Dat3r kataliką bažnyčios va-;
> v
! “lai. ialyką pertvarkė: sura
šė. kar i žrnnęms būt doru -vi‘ 
’n <-nvo amželi. Didysis pasinio- 

nuimti Švenčiaus^ atpuo
lė Dabar gali eiti ir priimti kieki u 
viena proga, o jei negalį eiti, į v?Jva ri šu ragarba
ku-.vos atneš prie lovos. ’ į .;e3iai Nukryžiavoto

Tai didelis pagerinimas tikejrih^ { ......................
wq dal vkuose? criman —senam į ’■ 
Praamžiaus išpažintojui, labai Į 
didelis. ' į

Taip, trečios dienos ryte ligo
ninėje. priėmęs Švenčiaus). Įsi- ■ 
žiūrėjau į Nukryž’avotąji, kuris 
kabėjo tiesiai .-prieš mano akis 
ant sienos, susimąsčiau. ' Mano 
mritv^e klausimas no
krivetmo: Dieve?kam to reikė
jo? Kam dėjot į tikėjimo pag- > 
rindus tokią žiaurią tragediją?} 
Kam tas susipainiojimas su šė
tonu. kuris suėihė savo globon 
dar negimusias žmonių sielas ir 

atpirkimo Dievo 
Sūnaus kančia ir lriauru? Vieš7 
pate! Argi nebuvo kitokių prie- 

tmoniu suvaldymui- Šėtono am-1 
bicijų? Argi nebuvo galimybės 
sutverti pasaulį ir žmoniją vi

ešai be šė+ono?*<
O Viešpatė! Kas tokio nesu-j 

.n»-an»nmn va ' katalikiškojo ti-J 
mpdvo'e! Ka.š buvo* 
in Hkėvmo ragrindu!

KasV.Tikrai ne j

| — Gal tu tiesa sakai, Maiki j Grižai, girdimai alsuoja miškas. Plazda 
• aš perdaug įsikarščiavau-

NUSMEGENINTI 
STUOBRIAI

Paminėt šešioliktąją 
Būt nemaža iš’aidųl. ..
Geriau ruoškim karnavalą, 
Suplauks dolerių žalių-. .

Mūs “partorgai” jau paliko 
Nusmegen’ntais stuobriais. 
Ir visi kartu sutilpo 
Po Petronio kailiniais...

Tiesia tiltus link “Rodinos”, 
Vis risčia, vis paskubom;
Ir maskviečių parengimus

■ Remia jie visom jėgom.

kėi:^n
’qi1r

Th. I':ršnn»ė' Tiv tekios klaidos 
Su ilę.. rin- tai buve

v- Tavo minčių
ir ’’oru Tri btrvo rašytojas, ne 
t''--’’.-''- i Teve jriašė.-į ■ 
m-Ą indus šiX žiaurią
t’-a'-'e'T’ k.-’rižvMyia -Tėvo Sū--
nni k^r ^-kr^uią. Atleisk 
—a| taip wl- 

rę- neleidžia j
k;c<vn gSIv-s’, ABpi^k tarn, ku-Į 

. . -. - ‘in 377>ce! Atleisk u i
kad . žinjinir'O*'j

p’ėR i * sirver’i
‘mn nvn knlnas valė sa ’o bahrt B i’tnju

B-iunų Tai p 
karn^ u reikalinga?

” JT ? K'Hėl nešts-
ihL n^t>un<fai i* liuodėinei?

— ViPŠ’-07t e TU į žmOgiKto)cių
br! oras vėsumo kalnuos; cljir pilnu.

v

’ 'ilnnvbiu nedėtai! Aš tvirtai ti
kiu, jog Ui rašytoju klaidinga

rias jd gerbėjas ir pak’apsė:
— /r jfls pats valote savo 

bailiai
— O kjcųp britus ;-4 tupėčiau 

vnly'i? — klausimu nri'i1'* p”ė- 
z;dcnU.s L'nkolnas.

rosios tėvu vėlės. Paslaptingas šnabždesys .sklinda .me
džių šakomis, pakrūmiais. ’ /

Miškas niekad nemiega, gyvena jis ir nakčk Visai 
kitas, savotiškas jo nakties gyvenimas. Ląfeiausįj tada 
pasire’škia tos paslaptingosios būtybės. O ,įų gsu ų- čia 
jos sušlama medžių lapuoGe, čia praeina paželrS. .ttcčį 
kindamos sausus šapelius, čia stačiai rer krūmus mri 
da, o štai visa’ nelauktai sugiržda, sųč’rpsi v enc <r Iii.o 
medžio viršūnėj. s -

lllltlHIlIHl
(Bus daugiau)

K. Vabalėlis. “LL” 5 nr.

Ir tqip blėsta žiburėlis 
Meilei tėviškės gimtos.

Kai prieš vėją gal papūsti, 
Visur mūsų dauguma... 
Fondai, salės ir seklyčios 
Mūs’ ordinų žinioje.

Tautos Šventes išmainnysim
I pelningus bazarus. 
Ir draugystę išugdysim 
Per rausvus komisarus.

Liakc’.ną bztai 
F -į

Vienų dieną plazdentas Lin-

Ir tas laisvės švyturėlis 
Dėl „tėvynės mylimos.

fe o j , *< *1 * 21VJJO

leijet.no


Į

MENO ŽINIOS
Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

, Ą-3- Zenonas 'Kolba 1957 metais
.Jąu'ąštucmeri metai, kai a. a- 

dail. Zenonas‘Kolba mirė 1972
J' I ,

rp- kovo 26 dieną ir, palaidota^ 
ŠV. Kazimiero kapinėse. ’ 
į, šia proga pravartu ’ prisiminti 
velionio nuveiktus didelius kul; 
purps srityje darbus. 1957 me
taisatidarant Čiurlionio Gale
riją, 'r Ine,, Zenonas ^Kalbai tąrp 
kitko.pabrpžė: 1. t
' ^ėĮjgĮi įvairių tautybių zmp- 
nėS^’ kurie gavo politinę ir eko: 
gontinę ipriegląudą naujame 
§;ąĮtę„ Amerikoje, prisidės , nprs 

bįrkštėlę savo gimtojo krašto 
įnašu prie bendro gerbūvio nau
jame. ..pašąųlje. tai.. Laisvės Įšvyr 
turys dar skaisčiau nušvies šįupš 
pakraščius ‘ ir kartu senosios tė- 
VyKėk -Mės to' ir siekiairife”. ‘

Dr. Jonas. ’ Gjnniūs; pirmąją 
pJurppnio Galerijas, Ine, pąrpr 
dą 'atidarant,. Morrison.^viešbu
tyje, katalogo įvade raš^^ Jiu^s 
fV. ų /- ' ■ ’ • ■ • - - ;
ii.’“Lietuva istorinių paradoksų

i

ZENONAS KOLBA (Vitražas)

' Į .4

linėje parodoje sukūrė Baltijos 
paviljone freską, 1938 m. dėko- 
ravo gusarų pulko r kareivines 
mozaikomis ir freskomis, 1952 
m. dekoravo pranciškonų kop- ' 
lyčią vitražais Kennebunkport, 
Me. Meno žinias gilino kėliau- ’ 
damas Italijoje, lankėsi Angli-' 
joje, Paryžiuje ir kitur. 10 me7 
tų mokytojavo. įvairiose mokyk- ’ 
lose Lietuyoje., 1940 ipetais Kąu . 
no Dailės mokykloje.

1951 m. iš .Prancūzijos dali. 
Zenonas Kolba'su žmona Emili-( 
ja Gučiūte ir dukra Dalia atvy- ( 
kd;į Chicagą, kartu atsivežtą-. 
maš.-ir i daug. dekoratyvinio nąę- ■ 
no projektų b^i realizuotų kū- 
rinių — Kristaus veidas, šv. Ve- j 
ronikos drobulę, ’ Šventoji' šeima 
ir daug ikitų kūrinių. . ■ ■ , j :

Įjąi būna jam lengva laisvojo, 
krašto’žemė ilsėtis amžinai.

< M. Š.
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’ BENDROJI DAJLESJ 

fVTsM PARODA
t Čiurlionio Galerija, Iric. ręn-: 

gia bendrą lietuviu ’ dailininkų' 
darbų parodą š. m. gegužės 16. 
dieną nuolatinėse galerijos ‘ pa-1 i 
talpose, 4038 Archer Avė., Chi-i 
ęągo^ ĮL ..... į ; IA., Į 

Ndrintiejr parodoje daly^aūK j 
ti, prašomi ?prisiųsti • nuotraukas 
ar skaidres{n.e vėliau balandžiu 

20 d;, kad būtų galima panaudok 
ti katalogui ir spaudai.: r; - ' (•

1 Skiriamos' dvi ‘ premijos: ' 1)‘ j 
už tapybą- ar skaulptūrą,- 2) tro- 
ji — už'akvarelę ar grafiką. 
Gautus darbus atrenka ir pre
mijas skiria jury komisija. Gali
ma siūlyti iki 8--darpų. Darbus 
pristatę ir atsiima, patys daili
ninkai. -Už parduotą kurmį 'dai
lininkai Čiurlionio. Galerijai su
moka tiktai 10%) b.'Parodai pa-

. --j —-t sibaigus,—per. vąsarosjmėr^ius . .
posėdžių btivb sušauk- parodų nebus. Bet galerija Veiks i nemirtingojo genijaus,

klaidos buvo neišven- Ūkti savo darbų pardavimui. rYb^-

ju meno pasauliu ir prasidėjo genijus. Micheląn^lb^Jo^tęyąš 
naujuoju. Po jo mirties dailė > Leonardo Bounarroti Sįmoni su

Šalkauskis pradeda - sato sva'rš' 
|j,Thus?ąprė Lietuvos’tautą ip tor

buvę tįę paradoksai Lietuvos, ilr 
lįjoįjė -istoiijbj'e; j TofteV' sūprkn?-

nėjšškiriajif. riė dąiliojb meno”, 
ji Čhirlionib: Galerijos,,LŽncJ istor 
pją’ilgą L. Nuo 1957 m;kįek-bu- 
Vq: išlėktą leidinių, kięk SUfflO®- 
■^•parbtių ir - sutelkta šinitaŪkū-- 

, Įa;nįi£ ■Iąi§Var; ir nepriklausomai
Į^fųvąį/.Pąruošta Genocido pą- 

Vis nuopėliias Žeėd- 
UtrcKeilboš •' geležinės SŠtVermės 
iržpąsiąųkųjimo,, h . -
t .-Ifėtėfcąinė to didelio; idęalis- 

Itėlix5s, gabaus orga- 
nizatoriaus;: ^gfero ^lietuvio ir 
seimdš^ėyo.; Jąų 8 .metai, pąes ąų 
širdgėla prisimenfime ' jo' nętė- 
iętėbef.ituiiine' tą, ką ’jis paliko 
^ž^uplippjpi Galeriją, Brc.-tęsią 
me jo Lpradėtąjį darbą. -

i' tdL r___ -£_________ o____ _ _____ ,
t^lįu.^)-ir:klaidų padaryta, ta- per vasarą ir kas norės- galės pa. Michelangelo gyvenimą ir jo kū’ 

j&ftlos. /Rašytojas Herbert sa-j 
į£^4rįlaida yra - realybe. auo 9 to iki 4 y.
g_Moi^ Gąlenja, Inamugale- trečiadier4 ir sek
j<V J&utįS; savo darbą tęsia. infotmaciju.
Talkina Amerikos Lietuviu Dai- 
IŠųftlęų-Sąjunga, -kurios inicialo 
ritis ir įsteigėjas buvo Zenonas 
Kolba. ; < • !
k:I957 metais, pradėtoji organi
zuoti genocido paroda užkliuvo • Dailininkas Kazys Žvironas baigiant trečiuoju, sukūrė nau- 
bėveik dešimtį metų, kol susi- iš Honolulu, Havajų, lankėsi ją meno pasaulį, naują grožio 
darė atitinkamas komitetas. Dir- Chicagoje ir dalyvavo Lietuvių filosofiją bei legendas. Nuo to 
bant laisvalaikiu iki nakties vė-. Dailės Instituto surengtoje Jau- laiko iki Michelangelo laikų, me- 
lumos, parodos redagavimas ir nimo Centre. Atvežė a- a. Prano j 
jos techniškas įvykdymas truko DomšaiČio 4 paveikslus, kurie ’ 
ti^jis metus. Jos atidarymas buvo išstatyti parodoje.
įvyko 1970 m. birželio 13 d. She*, Dail. Pr. Domšaitis mirė 1965 j 
raton-Chicago , viešbutyje prie Pietų Afrikoje. Buvo pasaulinio; 
Mcihigan Avė. Parodą atida- ■ masto ekspresionistas. Dar yra j į 
rant kalbėjo Lietuvos Gen. kon- likę apie 150 jo kūrinių, dėl ku-' 
sulas Dr. Petras^ Daužvardis, o rių varžosi meno pirkliai bei 
pagrindinę kalbą pasakė būsi- ir kolekcionieriai. Siūloma ben- 
masis JAV prezidentas* Gerald dra suma apie 126,000 doL Būtų 

gaila, kad DomšaiČio kūriniai 
ksfai.' patektų,! ne lietuvių rankas, 
arbiįi Į 
t kai ■ 

parodai ruošti komitetas šio dar 
bo. atsisakė, Kolba dirbo pats 
iki mirties, bet darbo nebaigė.

A. a. daiL Zenonas Kolba gi- _ .....
mė 1909 m. spalio mėn. 4 d. Sir- E“n>POJe )' 
vintuose, Ukmergės apskr. Ar- Buvo malonu keletą valandų 
chjtektūros dekoratorius: fres- pasikalbėti su tolimuoju svečiu, 
ka, mozaika ir vitražas, buvo jo Taip pat buvo staigmena pama- 
spedalybė, tik, deja, neturėjo tti DomšaiČio kūrybos skaidres, 
laiko savo profesijos srityje dirb net apie porą šimtų, 
ti. 1928 m. baigė vidurinį moks $.
lą širvintuose, 1935 m. — Kau- —• — —
no Dailės mokyklą ir kaip švie- 
timo Ministerijos stipendinin- 
ninkas, 1936 — 1939 m. studija- j kad Sovietų Sąjunga kasdien iš- 
vo Conservatoire National dės leidžia milijonus dolerių įvai- 
Arts et Metiers Paryžiuje. Į riems neramumas Pietų ir Vi- 

1934 m. dekoravo Jezho baj- dūrio Amerikoje kelti, tikslu nu- 
193? Th- Paryžiau? kreipti dėmesį nuo Afganistam

ma paskambinti M. š. telefonu 
434-6155.

SVEČIAS 1S HAVAJŲ

Ford. Ten pat buvo išstatyti įr 
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MICHELANGELO “PIETA” IR JULIUS II
1 Visų didelių žmonių biografi- no pasaulis buvo skurdus, jei 
jos yra įdomios, o dar įdomesnė 
jų kū.yba. Pravartu nors paž-

nelaikyti, naujai-.:: apsifeiškusių 
Bizantijos meno- 'pradų,. kaip, 
pav. .Dunojaus skitų ir arabiš
ko stiliaus ikonografijos, .kaip 
religinio meno. *

Italijoje, . Floręhčįjp£- -mieste, 
1474 nu kovo 6 d., girĮiė naujau

■ esą gim0 genijus. ■ Sim<mi‘ buvo 
vidurinio luomo žmogus. Kalba
ma, kad Šimoni; kilęs is kųni- 

. gaikščio Lorenzo šeimos, bet, 
.linkui .bėgant, !tas. paskalas bu-, 
"vb' 'užginčytas! r - >' -

dras parašė Mięhųįangęlui laiš
ką, kai dailininkas buvo jau pla
kiau pagarsėjęs. Laiške buvo pa- 
akyta: “Tavo giminė gera”.
Michelangelo pamptę buvoti 

lup iš mannuro kirtėjo šeimos, 
o posūnis — jaunutis Michelan- 
gcliukas, ten pat pradėjo moky 
tis marmurą kirsti Cararos kal
nuose. Marmuro apdirbĮimo ama 
tas buvo beveik rneno' dalbas, rodoje po nesudaužomu stiklu, 
nes šis brangus akmuo buvo rei
kalingas statybai bei omameri-! 
tajns. Dar labiau jo reikalavo į 
skulptoriai. Šis darbas Miche- 
langelą paskatino mokytįs skulp 
tūros. Tuo pačiu mętų jis mo
kėsi pas privatų mokytoją rašy-i mirusį sūnų ant kelių savo ele- 
bos ir aritmetikos. Be to, mo- 1 
kėši ir lotynų kalbos. Tris me- kūną, ir su tokia gilia liūdesio 
tus dirbo atvirame lauke, o žiei

Būdamas yos 25 metų amžiaus! 
Michelangelo sukūrė pasaulyje! 
nuostabiausią iš Cararos marmu- 
ro “Pigią”. Tai buvo jo skulp
tūros šedevras, kuri Vatikane 
tūlas lunatikas sužalojo, numuš 
damas Madonos rankas. Tą 
jo kūrinį nupirko Prancūzijos 
kardinolas. “Pieta” buvo išsta
tyta New Yorke Pasaulinėje pa

Šis, pirmasis, Michelangelo 
“Pietos” šedevras nustebino vi
sus geriausius pasaulio skulpto
rius, kad toks jaunas genijus 
padarė tai, ko niekas negalės 
padaryti geriau. Madona laiko

^antiškose rankose, jo sudribusį

išraiška, kad baltasis marmuras 
mos metu po stogu apdailinda- tampa gyvu žmogumi savo dva 
mas marmuro luitus. Jis tada šia, kūrybine dinamika.
buvo vos 15 m2įų. amžiaus. Dir
bo už mažą atlyginimą, bet dar
bą atlikdavo geriau negu kiti 
ir susilaukdavo pagyrimų iš yjr- 
resriiųjų. . ■ .

Eįdarpas 10-sius metus apsi-

Kun. Loręnzo, matydamas, ‘ 
kati Michelangelo taps dideliu^ 
žmogumi, supažindina jį sū po
piežium Julium II. Skulptorius 
kiekvieną vakarą'’eidavo Floren

• .. ...■. ; j ei jos kbplytėlėn, kur atsiklaupęs
gyveno Florencijoje kumgaikš- ^^^1 melsdavosi ir ašarodavo.
čio Lorenzos dvare, kaip Loren
zos giminaitis- Tarp Lorenzos 
vaikų'jis greit pasidarė jiems 
lygus, nežiūrint to, kad vieni- iš j n€sutikdavo. 
jų-buvo kunigai, kiti kardinolai, 
irį buvo artimi popiežiaus drau-.; Kodėl “Pieta” (Nuliūdimas) 
gdi. Popiežius vaidino svarbų j taip garsi? Šiužėtas kūriniui pa- 
vai^menį Italijos valdžiospoli- j imtas iš Biblijos. Kaip karštai 
tikoje. Michelangelo vyresnysis’tikintis menininkas, kūrė “Pie- 
broTis buvo kunigas, o Michel- tą” iš gilaus širdies jausmo. Nors, 
angelo buvo karštas katalikas, kūrinyje yra tik dvi figūros — 
MokykĮcje sunkiai dirbdamas j Madona ir Kristus, — bet ja- 
pralenkė' savo draugus, . kurie- ’P6 Y1"3 gii* žmogaus kančios dra 
Jani labai pavydėjo. Studentas h13-
Torrigiano kumščiu sulaužė Mi» Kai Michelangelo buvo 24 mę- 
cheiangėlb nosį, kuri š pasiliko ’ tų? amžiaus, seni tėvai pasiprd- 
•visąm amžiui įlenkta. Jo maža į jį padėti jiems pinigiškai- Jis 
figūra'>r rimtas būdas, studen- ’ P’n’gų mažai teturėjo, nes ku
tus tiesiog varė iš proto. Po kiek rYbą užėmė daug daug laiko,-o 
laiko t»ė patys studentai jį la- P'n’SP j® to 
bai pamilo ir iš jo ėmėsi pavyz
dį. . . .

Buvo pasakojama, kad Michel- užtruko ketverius metus, 
ąijgelo gyvenąs Šventdsios Dvą- Į P3S31>au užbaigė Dovydo sta- 
sibs globojamas, bet kurie su -buvo jo antrasis stam- 
juo arčiau gyveno,' tuo netikė-j bus kūrinys, davęs jam daugiau, 
jo. Jo mbk-ytojai, pas kuriuos' pagarsėti. Keturių metų 
mokėsi, buvo geriausi tapyto- l laikotarpyje jis sunkiai 
jaį ir skulptoriai. Sąlygas, moky taiP užsidirbdavo pįni-
tfc- jam parūpino kunigaikštis sau tėyams padėti. 
Lorenzo Mediči, Jo mokytojai j (Bus daugiau)
buvo Donątello, DellaQuercia ir j ' '
Ghirlandajo; Bet šitų garsiųjų į — šachas trumpai pasikal- 
meriimnkų 4vasia pas jį- ilgai ne , bėjo su trim žurnalistais, atvy- 
pašūiko,. jis^greit patapo Michel- _ kušiais į karo ligoninę. Šachas 
angęl.0, Buonarroti — šavaran- mano, kad Egipte jo šeima bus

Jis buvo nevedęs ir nemėgo mo
terų, taip, kaip ir Leonardo da 
Vinči, su kuriuo juodu niekad

i Madona ir Kristus, — bet ja- 
;, kurie me Yra žmogaus kančios dra

t mažai. Lorenzos 
dvarą buvo jau palikęs, dirbo 
tik sau. Pradėjo naują darbą,

dirbo,

.ni. kunigaikštišj'^lekssii- 'kiškų skulptčrium ir faįiytoju. saugesnė.
/■Ž- • • ' —- . ‘ - - -7 '' f--~ .--•»•/.--------'“.T**”*

Michelangelo (išt. Mikelanže-

yi;iT.ią

D«tal> TtrtolUl*. vtotoU BAM dabar tik ------ i---------- tMB f
MlnHtala vlrMlaia ttt -------- —■ > BMB ;

Or. A. J. Gvmmi — AURiTA KULTŪRA — KIAURO* iMDNftft.

1 — Naujfano*, Chkage, S, IB. W*4KM<*y, M*c«h 26, 1M9

šuoliu nubėgo pirmyn, pan. 
kaip klasikinė graikų dailė ir ar
chitektūra, iškilo iki Parnaso 
aukštumos. Klasikinis graikų 
menas, pradedant penktuoju' 

j šimtmečiu prieš mūsų erą ir

nui davė vardą 'Michelangelas,' 
Šimoni buvo valdžios tarnauto; 
jas '— podesta čaprese Florenci
joje.

Florencija buvbjvieiįintelis ko 
merei jos, mokslo ir dailės mies 
tas. Kilmingieji žmonės pranaša 
vo, kad pirmadienio planeta Mi 
chelangėlui žadanti garbingą 
ateitį. Kiti žmonės šnekėjo, kad

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

Dali. R. Žvironas aplankė ko
legas, susipažino su vietos lie- 

' tuviais ir grįžo į Havajus. Dom 
į šaičio našlė dabar gyvena Hono 
I lulu mieste ir dėsto muziką.

Buvo malonu keletą valandų

— Politikos žinovai tvirtina,

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

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS R]

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaistininku

Tel. 476-2206

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI
NAUJI INOS! OALfKaš GAUTI NIPACRASTAI ĮDOMIMI GYDYTO

JO, VISUOMENES VlIKtJO IR RAŠYTOJO ATSUSWUEUl '
Dr. A. J. Ov«Mn — MINTYS IR DARBAI, 23B paL IMhnMm MBB 

metą Irridai. Jablmukte ir Totoraičio Jaunu Ammm ft mM- 
rtpinl**. ---------------------------------- - ------------------ -

L Knn. M. Valadkos Už LAISVĄ LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.__________ .>10.00

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKU KNYGŲ
'. < ISTORIJA, I ir II dalis.

■ - ■ J . • . Minkšti viršeliai >10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
• Minkšti viršeliai___________________ >15.00

1 J. Laukio ORAKULAS. 414 psl
Minkšti viršeliai

Cekj reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St

Pridėti doleri m!*” 'Haidom*.

110.00

u m t h h h t
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Melo kojos labai trumpos
Senas priežodis, Lietuvon atėjęs iš sankrito, sako, 

kad melas turi trumpas kojas. Galima pameluoti, bet toli 
melu nenueisi. Kartais melas labai greitai išlenda viešu
mon, bet kartais jam pasiseką žmones apgauti ilgesnį 
laiką. Vis tiek jis viešumon išlenda ir neteisybę ap
nuogina.

Lietuviai melo nemėgsta. Juo dažniau jie pameluoja, 
tuo toliau žmonės nuo- melagių pasitraukia. Dažniausiai 
su melagiais ir kalbėti nenori. Iš melo nėra jokios naudos. 
Visuomeniniame darbe jis yra kenksmingas. Kartais 
žmonės skelbiamu rnėlū patiki ir suklysta. Bet kai me
lagį išaiškina, tai su juo nenori nieko bendro turėti.
f \ d^isi žinome, kad prigimtinis melagis paskelbė, kad jis 
parūpino Lietuvos diplomatams reikalingas, sumas pini
gų. Visa tai būtu buvę labai gražu, jei tokia žinia būtų 
buvusi teisinga. Bet ji išlaužta iš piršto. Ji neturi jokio 
pagrindo. Žinią paskelbęs jaunąs politikas norėjo pasi- 
girti-kitų atliktais darbais. Tą pagyrą norėjo paskelbti 
platesnėje spaudoje, bet nieko- iš,.to. neišėjo. Lietuviai 
dar turi laisvą ir teisingą spaudą, kuri stengiasi pasakyti 

- žmonėms teisybę. Geriau žinoti blogą teisybę, negu suktą 
.7 melą. Iš melo naudos nebuvo ir nebus, o žingsnį galima 
I žengti pirmyn, kai išaiškini teisybę ir imiesi teisingo 
Z žingsno.

Kartas teisybę bandoma pamarginti tuščiais oficia- 
; liais pranešimais, bet naudos iš to nėra. Geriausia pąsa- 
I kyti tiesą ir leisti žmonėms pasidaryti teisingas išvadas. 
: Jeigu žmonės teisybės nežino, tai jie negali padaryti tei-
> singp sprendimo Ir imtis teisingo žingsnio.

Melagingas buvo tvirtinimas, kad frontininkų vado- 
; vaujamą organizacija apmokėjusi Kudirkų šeimos kelionę 
: į Ameriką. Gaila pasigyrė, kad jis pinigus davė vienai
> keleivių transporto bendrovei ir liepęs nupirkti visiems 
’ Kudirkoms lėktuvo bilietus, bet tų bilietų jis nenupirko.
■ Bilietus nupirko Amerikos Lietuvių Taryba, o ne Gaila, 
g—Tas melas dar ir šiandien nemalonus bendruomeninin- 
į kams ,bet jie nepriėjo išvados, kad meluoti vis dėlto ne-
■ dera. Melo kojos trumpos. Melas prasiverš viršun ir tada
■ melo skelbėjams bus nesmagu. Pagaliau, melu apgauti 
; draugai taip pat pradės nuo melagių trauktis.
• Melą apie diplomatų finansinių reikalų tvarkymą pa-

skelbė labai veiklus ir viską žinąs Kamanto ir Gečo yąr 
dovaujamos organizacijos veikėjas Chicagoje. Melų jis 
pradėjo veikti prieš penkerius metus, tuo pačiu metodu 
jis mano įkalti į galvą naują finansinį melą. Jis viešai 
paskelbė apie 250,000 dolerių sutvarkymą, kada nieku nei 
jis, nei artimiausieji jo bendradarbiai prie šios sumos 
rankų nebuvo prikišę.

Labai negražu, kad sensacijų programą sugalvojęs 
biznierius leidžia melą naudoti tikslioms žinioms patirti. 
Jis pats prižadėjo būti teisus, tikslus, skelbti patikrintas 
žinias. Prižadėjo leisti visuomenės veikėjams duoti tik 
tikslias žinias, o kai buvo paskelbtas melas, tai nepajėgė 
savo klientų suvaldyti. Jis prižadėjo klausytojus suval
dyti, skelbti tikslias žinias, bet nepajėgė žodžio laikytis.

Vienam visuomenės veikėjui leista duoti tikslius 
faktus, tų faktų paneigti niekas negalėjo, nes jie visiems 
čikagiečiams ir palankesniems Amerikos lietuvių sluoks
niams buvo žinomi, bet kai programa pasibaigė ir praėjo 
visa savaitė, tai per tą pačią radijo valandą iškoliojo pra
nešėjus. Juos išvadino melagiais ir kitais negražiais var
dais. Jeigu žmogus buvo prižadėjęs laikytis pagrindinių 
žmoniškumo taisyklių ir neįžeidinėti pranešėjų, tai negali 
sekančią savaitę pranešėjų vadinti melagiais. Būtų dar 
galima tą epitetą pritaikyti, jeigu būtų duoti faktai ne
teisybei įrodyti, bet tokių faktų laiško rašytojas nepa
teikė. Jis neturėjo drąsos atsakyti diskusijų metu, o kai 
diskusijos buvo baigtos ir negalėjo neteisybės paneigti, 
tai tada, panaudojęs laiškų rašymo sistemą, piemeniškai 
kolioja. Šitokios diskusijos niekur neveda, nes naujų 
faktų jos neduoda ir klausimo neišaiškina.

Lietuviai šitokius diskusijų metodus supranta. Jie 
žino, kad koliojimais reikalo esmės neišaiškinsi ir sudė
tingo klausimo neišspręsi.

Turėtume pirmiausia išmokti nustatyti faktus, o vė
liau, žinant faktus, nereikės mums ginčytis ir vienas kitą 
iškoneveikti. Tikslus faktas daugiau pasako negu ilgos 
kalbos ir kolionės.

Gal būtų verta priminti dabar labai madoje sklei
džiamus įvairiausius gandus apie Naujienas. Visų jų ne
suminėsi, bet vieną kitą verta priminti.

.. Naujienos per 65 metus visą laiką pareigingai mo
kėjo mokesčius. Per 65 metus nebuvo nė vieno atsitiki
mo, kad jos nebūtų mokesčių nesumokėjusios. Bet praei
tais metais, kai infliacija pradėjo sunkiau spausti, tai 
nepajėgė laiku sumokėti. Už praeitų metų pusmetį sumo
kėjo, o už antrąjį pusmetį nepajėgė. Vyriausybės atsto
vai nesutiko atidėti, bet užrakino linotipųs ir sustabdė 
dienraščio spausdinimą.

Nėra jokio pagrindo tvirtinti, kad Naujienos niekad 
mokesčių nemokėjo. Jie visuomet būdavo sumokėti. Ne
sumokė jom tiktai vieną praeitų metų pusmetį, dalį mo-i 
kesčių dabar sumokėjom ir reikia turėti vilties, kad ne
trukus tie mokesčiai bus pilnai sumokėti.

Nedera skelbti melą apie laikraštį, kuris visuomet 
mokėjo ir yra pasiryžęs mokėti.

JONAS VAIČIŪNAS

BENDRUOMENĖS IŠPRIEVARTAVIMAS
MARQUETTE PARKO APYLINKĖJE

(Tęsinys) ---- —
<”0 laiku nebuvo galima tarti

Dar buvo keletas pasikeitimų apie patį Džiugą. J. V.) ir gerai- 
laiškais ir žodžiais. Tas nieko žinote, kad išis reikalas yra Rin 
negelbėjo, o St. Džiugas nepasi- kimu komisijos žinioje. Be to, 
gailėjo įžeidžiančių žodžių. Čia aš Jus asmeniškai perspėjau 
duodu mažą ištrauką: “Esate (žiūrėkit tiktai! J. V.) kovo 13 
senas bendruomenininkas (ko dieną tuo pačiu reikalu ir pra-

PETRAS TAR ULIS nieko nematyti, nieko tuo tarpu nesuprasti, tie
siog didvyriškai stengėsi galvoti “bet apie ką” — 
bet apie koki mažmožį, nieko nevertą daiktelį, 
kad tik nereikėtų galvoti apie tai, apie ką jis da
bar negali galvoti, bet ir niekaip neišdrįsta ne
pajėgia nė pamanyti...

Būtiniausią dabar užmigti. Nieko daugiau. 
Tik užmigti...

Jis-ilgai avėsi batus, raišiojo sumazgytus 
raiščius, vartė rankoje tuos batus, kurie per ilgas 
dienas pamažu pasisavino jo paties būdą: šiek 
tiek iškrypo, truputį ištižo ir kai kuriose vietose 
susiraukšlino. Vienur raukšlės gilios, kitur smul
kios, kaip ilgai vargintame veide. Kai batas buvo 
Kurkulgio rankoje, jis galėjo užmiršti visa kita. 
Jis tuo metu galėjo galvoti apie savo varganos 
išvaizdos batus. Jis pakreipia galvą, žiūri ir į. 
patį batą ar truputį pro šalį ir patenkintas, kad 
yra proga taip pabūti. Kiek jau batų jis pirko 
ir vis batų nėra, visados jie kiauri visados van
denį ir purvų praleidžia. Tarytum kartu šu ba
tais, už jo paties pinigus, krautuvininkas jam- 
parduoda ir tas skyles, pro kurias štai vanduo 
vis sunkias, vis sunkias...

Bet štai pagaliau batai jau nuauti. Kurkul-

SIMAS KURKULGIS IR KITI
-Pš...

Padarė jis savo lūpomis iškvėpdamas orą.
Pše...
Jam išėjo antrą kartą.
— Pšes — čir — ądlo — ... trečią kartą atsi

kvėpdamas, pats sau nelauktai ištarė Simas Kur- 
kulgis, tą svetimą, svetima, jam menkai pažįsta
ma kalba žodį, kuris nieko daugiau nereiškė, kaip 
tik paprastą paklodę, klojamą į lovą.

Simas Kurkulgis nepajėgė padarytį tiek daug 
judesių, kad galėtų dabar nusivilkti poilsiui.

Jam buvo baisu.
Jis bijojo galvoti apie rytdieną, apie supintą 

iš mažų ir didelių rūpesčių dieną. Kas rytą, kai 
tik jis atmerkdavo akis, jau susirūpindavo, jau 
skubėjo ir jau žinojo, kur eis, ką darys, kaip bus 
ir kam jis bus reikalingas. O štai dabar jis at
žagarias kėpso savo sofoje ir jaučia save iškri
tusiu iš tos savo kietai suplūktos kasdienybės.

Todėl jis iš viso bijo galvoti. Jam baugu buvo
net iš toio pamatyti, kas atsitiko jo tokiame ra- gis atsigulė. Ir greit ėmė galvoti “bet apie ką”, 
miame, saikiame, iš anksto, rodos, numatytame Į šmėkšterėjo ankstyvo rudens graži diena, kai 
gyvenime, štai. kodėl jis labai stengėsi užmigti, jis dar piemenėliu būdamas su kitais berniukais

šmėkšterėjo ankstyvo rudens graži diena, kai

šiau nesikišti .į komisijos darbą, būta kiek geriau. Ten nebuvo 1 kaičiavus balsus, ir sutvarkius
spūsties,- ir- galėjo bąlsavimas 
būti tikras. * — • -

Tačiau- ‘šedevras’ įvyko, kada 
buvo skaičiuojami balsai pastų

Jūsų veiksmai tik iššaukia pro
vokaciją...”

Kaip aukščiau buvo minėta, 
Marquette Parko Apylinkės Vai 
dyba su Vaičiūnu atsisakė bet Į Tie balsai buvo suėję į Bell — 
kokio organizavimo darbo, kada 
privačiu keliu apsirūpino rinki
mų taisyklėmis, tik, teisybė, įtai 
gojo komisiją didinti. Taigi, toks 
įžeidžiantis užmetimas visai ne
atitinka tikrovės.

RINKIMAI

JAV LB Tarybos ir Seimo 
rinkimai buvo vykdomi visose

Varpas nekilnojamojo turto pir 
kimo — pardavimo įstaigą. Įs? 
taigos savininkas J. Bacevičius 
buvo kartu ir rinkimų komisi
jos vicepirmininkas- Tuos laiš
kus — vienus atsinešdavo Džiu
gas neatplėštus — leido ir Apy
linkės Vaidybos pirmininkui Vai 
eiūnui atplėšti, o atplėšus mes
ti į urną. Kiek greitosioms teko

JAV gegužės 19-20 dienomis, pastebėti, daugybė buvo vsai 
Mąrguętte Pąr^.o,apylinkėje rin' 
kimų' komisija buvo ’ įsteigusi 
dvi būstįries”: šv.’Mergelės Ma
rijos Gimimo lietuvių parapijos 
sporto 'salėje ir “Tėviškės” pa
rapijoje. Abi būstines aptarna
vo tie penki komisijos nariai abi. 
dienas-

Kaip ir buvo numatyta, rinki
mai atrodė pasibaisėtinai. Ypač' 
antrąją rinkimų dieną po pamal
dų šimtai ^sugužėjo, dauguma 
su balsavimo lapais rankose, ki
ti tuos lapus pasiėmė nuo stalo, 
prie kurio sėdėjo du. komisijos 
nariai, o trečias, pats pirminiu-- 
kas Džiugas, rūpinosi ūma.
. Kad ir trys asmenys būtų no-/ 
nėję sąžiningiausiai atlikti savo7 
pareigas, buvo neįmanoma. Su
sigrūdę balsuotojai nuo- stalo, 
ėmė balsavimo lapų, kiek ku
riam patiko, o abu prie- stalų 
sėdį veltui7 mėgino surašyti, vi; 
sus balsuotojus. LB Apyl. Val
dybos' nariai, atokiau pasistatę 
stalą rinkti solidarumo įnašams, 
žinoma, nieko negalėjo padėti,.!' 
Kad ir būtų galėję duoti kokį 
žmogų pagalbon, bet, kaip ma-. i 
tėme, nuo Valdybos talkos buvo 
atsisakyta. į urną metami bal
sai irgi negalėjo būti sukontro
liuojami: balsuotojai po keletą 
kartų prieidavo prie urnos ir vis 
įmesdavo naujus lapus.

Tokia būdu, daug neužsi re
gistravusių “pabalsavo”.- Balsa
vo ’r iš kitų apylinkių “svečiai”. 
Valdybos nariai tiį:- sekė visą 
eigą ir stebėjosi, pirmąsyk gy
venime matydami tokius “rin
kimus”.

Antroje balsavimo būstinėje

visus techniškus reikalus, rin
kimų komisija pareikalavo iš 
Marquette Parko Apylinkės Vai 
dybos apmokėti visas su rinki
mais susijusias išlaidas: pašto 
ženklus, vokus, popierių, balsa
vimo lapus ir t. t. .

Ir vėl užvirė košė. Apylinkės 
Valdyba pareikalavo visos rin
kiminės medžiagos, kaip taisyk
lės numato, motyvuodama tuo, 
kad. tik tokiu būdu galima nus
tatyti, kiek išlaidų padariusi 
rinkimų komisija. Į.tokį Valdy
bos pageidavimų. Stasys Džiu
gas . atsako neigiamai (jo 1973 
— 6 —> 14 raštu) . Ištrauka skani 
ba taip: “Jūsų raštas š. m. bir
želio 6 dienos gautas tik 'šian
dieną. Jo turinys ir dabar ste
bina Jūsų neapykantos ir šanta
žo tęstinumu, kurią Jūs ir kai 
kurie Jūsų Valdybos nariai pa-

’ nežinomų pavardžių, ir gal tik- 
pusė- pažįstamų.- Be abejonę^, 
pirmininkas; buvęs- Marquette: 
Parko Valdybos pirmininku jau 
kelias kadencijas prieš tai, dau
gelį lietuvių, jei nepažinojo,:

- tai bent iš pavardžių žinojo, nes 
jo. vadovybėje būdavo daromi rodėte savo veiksmais nuo jūsų 
sąrašai. Būta ir vokų-iš tolimes 
nių vietovių.
.■į Kiti jau .-sužymėti balsavimo' 
lapai buvo atnešami, - tur būt, 
iš- Bell įstaigos visai be vokų. 
Stx Džiugas aiškino, kad jie iš 
vokų išimti, nes norėta pasku- 
■binti; darbą. Tokių “balsų” - ga
lėjų būti' šimtai; ir -Valdybos 
nariai trąūkė pečiais, nieko ne- 

-. galėdami padaryti. Jie, Valdy-' 
bos nariai, budėjo pasikeisdami 
Yišą balsavimo ir balsų skaičia- 
v|n» laiką. Valdybos pirminiu-' 
kas J. Vaičiūnas buvo pakvies
tas skaičiuoti balsų. Daugiau 
kaip: ĮOO ‘ lapų buvo .pažymėtos 
tos pačios pavardės, be jokio 
“apsirikimo'’. Tai, žinoma, nėra 
galimas dalykas-

Gąudęntas Mališauskas buvo 
aprūpintas apie- dvidešimčia la- 

■pų, ir jam buvo pasiūlyta bal
suoti už save, žmoną, dukteris, 
žentus ir L t. Tuo reikalu' Ma
lišauskas yra davęs savo viešą 
pareiškimą spaudoje, — po viso 
ko atėjęs į LB Marquette Par
ko Apylinkės Valdybą, pareikš
damas, esąs apsivylęs’ “anais”.

Turėtų būti aišku, kad šie LB 
Tąrybos rinkimai negalėjo būti 
nei teisingi, nei teisėti.

visų' atėjimo i LB apylinkės 
valdybą, o taip i pat įvairiomis 
provokacijomis balsavimo die
nomis ir tą patį darote rinki
mams praėjus.

Sąękąitų-> apmokėj imas, suriš
tas šu Rinkimų, Komisijos5 pada 
rytomis išlaidomis, nieko bendra 
neturi su medžiaga, kurią jūs 
turite galvoje irjęijuą^ rinki
mų’taisyklėmis..’.’*"

Kiek neapykantos ar i šantažo 
būta iš Valdybos pusės, galima 
buvo įžiūrėti aprašymuose aukš
čiau.-. O mokėti pinigus, netu
rint įrodomosios medžiagos už 
ką, Valdyba tikrai negalėjo, nes 
tik’ mažas lapelis šu pašto ans- 
paudu, kad tada ir tada pirkta

reikalo negalėjo išspręsti.
(Bus daugiau)

Pasibaigus “rinkimams”; si

NELAIMĖ IEŠKANT DUJI)
GALVĖSTON, Texas (AP). ■ 

Pirmadienį Meksikos, uąnkęic, 
apie 100 .mylių nuo kranto, įyy- 
ko sprogimas ir gaisras dujų Ieš
kojimo platformoje. Tuo laiku 
grupėje dirbo 41 ąsmuą. Du iš. 
jų buvo užmušti, 29 sužeisti ir 
keturi dingo be žinios.’ Daugu
ma susižeidė šokdami į vande”iį 
nuo 100 pėdų aukščio platfpr- 
mos. Sprogimo priežastis ti

sus- riama.

pakrūmėje bulves kepė. Ir kaip tos bulvės buvo 
gardžios, niekados paskui jo gyvenime keptos bul- » 
yės nebuvo tokios gardžios. - - - - ■ .

Staiga visai aiškiai savo ausyse jis išgirdo 
skaidrų, iškilmingai virpantį balsą. Jis atsijninė, 
kad čia tas pats balsas, kurį jis tolimoje jaunys
tėje girdėdavo sakant bažnyčioje. Įsimylėjo jis tą 
nežinomos mergaitės balsą. Laukdavo sekmadie
nio, eidavo į bažnyčią, dievobaimingai klausyda
vos. Bet nežinojo ir vėliau niekados nesužinojo, 
kam tas balsas priklausė. N.es giedančių mergai
čių bažnyčioje buvo daug. Bet ji, tur būt, buvo’ 
pilkais plaukučiais, pailgo veido, išmintingom mė-’ 
lynom, ramiom akim.

O brička? Senovinė, gražiai išrašyta, gelto
na, raudonom gėlėm dar tėvo palikta brička. To
kios kitos visoje apylinkėje nebuvo. Ji visą laiką 
klojimo pašalyje riogsojo paižulniai prie sienos 
paremta. Ją truputį, sakė, reikėjo pataisyti. Ir: 
būtų galima važiuoti. Jauniklis-būdamas, §imąs 
Kurkulgis dažnai svajodavo, kaip išdidžiai jis at
rodytų šia brička "važiuodamas. Bet bričkos nie
kas nepataisė: vis pinigų trūkdavo. ’ * ' *

O paskui jis užmiršo bričką. Nebe tas buvo' 
jo galvoje. Dabar, šiandien, kažin ar tebėra ten 
kaime, tėvo statyto klojimo pašalyje, ta brička?' 
Tur būt, sutrūnijo, kirminai suėdė.. . Kažin kp- j 
dėl šiandien, tokį nejaukų žiemos rytą, Kurkulgis

vėl mato ją savo primerktose akyse, kaip buvo: 
geltoną su raudonom gėlėm. Toli ta brička, toli 
viskas...-

Staiga. — balerina, žvilgančiu šilku aptęipp-. 
ta koja daro šiurpulingai jaudinantį judesį ir ap
sisuka. Sukasi balerina. JKaip verpstė, vis grei
čiau, yis greičiau... Ir Simui KųlkuĮgiui veide 
atsiranda palaiminta ir nekalta šypsena.

— Aš jau užmiegu... tuojau užmigsiu, — sal
džiai galvoja, jią. Ir pavargęs, nuskriaustas ir iš
niekintas pradedą alsuoti vis ramiau, vis ramiau. 
Kaip anais laikais, kai jis dar kūdikis buvo, tik ką 
gailiai verkęs, mamos nuramintas užmiršo visas 
savo širdelės skriaudas.

• - Ar jūs pastebėjot, kad emigracijos kontorų, 
kelionių biurų ir bankų: tarnautojai, visi ir vi’ 
suose mieštuose — Kaune, ar Kalkutoje, visuose 
kHmątiiose vienodai .grąžai, sušukuoti. Kra
žiai sušukuoti ir gražiai nuskusti. Jų kostiumė
liai išduoda savininkus, kad šie labai trokšta bū
tinai elegantiškai atrodyti.

•; • (Bus daugįau)
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Ateinančio pas mane aš neatstumsiu.” — Jono 6:37.

Dievo paskirtam laikui atėjus Evangelija buvo paskelbta 
abejiems, žydams ir pagonims. Kristus yra “sugriovęs viduryje 
stovinčią sieną-” Pirmas iš pagonių paimtas krikšč.onis buvo 
Kornelijus. Nuo to laiko Evangelijos skelbimas nebebuvo apri
botas ir skelbiamas tik vienai išrinktai tautai, bet “visam sut
vėrimui po dangumi.” Ją išgirdo visi, kurie turi “girdinčias au-, 
sis.” Taigi dabar kiekvienas, kuris girdi ir priima D evo malo
nės žinias, gali priimti Viešpaties pakvietimą ir statyti savo kū- 

kaip gyvą, šventą ir Dievui patinkančią auką, ir daryti pro
tingą ir jam patinkantį tarnavimą, jo švenčiausio vardo pagar
binimui.

ŠV. RASTO TYRINĖTOJA'
J. Muzikut, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island. N.Y. 10303

M. GELŽINIS

LIETUVIŲ LITERARINĖ DRAU
GIJA TILŽĖJE Mažeika & Evans

(Tęsinys)

1879 - 1925
17. Draugijos reikšmė

Laidotuvių Direktoriai

DR. K. G. BALUKAS 
aKUURUA ir moterų ligos 

GINBKOLOGiNt CHiRURGUA

4449 $•. Pukski M. (Crawford 
Otodical Buiidins) Tek LU 5-6446 
Pritina ligonius pas&l rasitarim^.

JernMtnUėpi*. skambinti 374-800 
- T . . - - - • - > -

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WHkhwtw Cammvnity kliniko. 
Medicine* direktorių*

S. Manhaim Rd. WostchMtor, IL 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomia r

T«L: 562-2727 arba 562-2728

BE 3-5393

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBtAKIŲ LIGOS 

3907 W»tt103rd Strw+ 
Valandos pagal suatarima.

DRFRANK PLECKAS
/ - OPTOMĘTRISTAS

, KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W/7I St. TtL 737-5145

Tikrina, akis. Pritaiko akinius ir
< r ^contact lenses’*.

Vtl azai ruritarima. Jžd&rvts tre^

DRJJRONAS SEIBUTT
INKSTŲ, PŪSLRS IR .

\ ; PROSTATOS CHIRURGIJA f
■ 2654 WEST (3rd STREET -

- Ofi«o t«l«fu 776 '330 
Raxid«nel|o» talaf.: MR-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

tundra praktika, tpac MOTKRU IIih 
Ofisas U52 WESTJfrhi rrKr^

OFISO VALj pirm- antrad. 
r penkt, 2-4 irjB-8 vai. vak. SUtadi^ 
liąįs r

oaaal suturima.

Dabartinė lietuvių jablonskmė 
kalba, nukreipta į Rytus ir Pie 
tus, pamiršo lietuviškųjų prūsų 
dia’ekto. Kuršaičio žodynai, pa
sinešę t‘ek į Rytus, tiek į Va
karus, neišleido šios lietuviškos 
kalbinės šakos ir todėl gal bus 
pirmoji pakopa, kuria ateities 
listuv'ški kalbininkai stiepsis 
įrodyti, kad lietuvių ir prūsų 
idiomai nebuvo atskifos kalbos, 
bet, kaip vokiečių kalbininkas

j ir istorikas Piersonas jau sakė, 
: “vienos ir tos pačios aklbos at- 

ŠLUTO RADIJAS PRADEDA PASIMESTI “
me laiptelis, net karal us Gedi-

Galų gale jau prieiga net prie paminėjus altoriaus “kankinį”, minas (taip jo amžininkai ir 
to, kad kovo 9 dieną transliaci- i ne: š aikė poka’bio dalyvių nėr-į užsienis jį tituluodavo, ir tik 
jos pradžioje teikėsi perskaityti vai — pradėta švaistytis reor- j naujųjų laikų mūsų istorikai ka-
“politikierių” propagandinius ga1 s, melagiais, vardo pasisayin-1 talikai, kadangi Gediminas ne- 
laiškus, kurie nieko' bendro ne _____ , ______ ___ .________ > .
turi su skirta pasikalbėjimo te j Tikrai nesitikėta, kad toks rim-, sumenkino • jį į Didįjį Kuni-
_____ a -i___ -r • i . n_ i.- • • -i . .. ‘ ____ r

tojais, kiršmtojais ir panašiai, j buvo popieriaus vainikuotas,

ma — Amerikos Lietuvių biblio- tas kultūrinis
tekos leidykla ir jos darbai. Tad j davė progą iškilti “audrai”, kuri 
be didelių spėliojimų galima 
buvo nujausti “audrą”, nes to
kiu iš anksto užsiangažavimu 
transliacijos barometras rodė 
nepageidaujamą kryptį.

Pats pokalbis su svečiais, lei
dyklos atstovais — A. Dundzi'a. 
P. Aleksa ir kitu kalbu perdavi 
mas įkalbėtose magnetofone' 
juostelėse, nesudarė reikiamo 
efekto. Nežiūrint į tai, pasikei-

pasikalbėjimas
I — ——— - —. , „„.i
1 paliko blogą prisiminimą;

Negražu, nes tas atrę’do lyg 
kaimo moterėlių, dėl vištos pasi- 
kapstymo rasednike, sukeltas 
piktas pasižodžiavimas su sij’o- 
no pakėlimu... Reikia . tikėtis, 
kad ateityje būsime santūresni 
r gerbsime lietuvio-vardą, veng
iami nepage’daujarnų 
kymų.

Į Laukaičio kovo 2 
kad LB-nė

pasisa-

dienes 
niekuo

P ŠILEIKIS. O. P.
1 ■ QRTHOPETi As-PROTEZISTA c

Aparatai - ProtexaL Med. ban Ml iaiat Speciali patalba tOfena. •V \rch Support*) Ir t t

taėO We»t 63rd SU CNcape. VL 
' JT|»le/t': PReepėrt S-SRM,

TSO? K- BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.
-»■> a ' ' ’ ’ ' '

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

s’FRKRAUSTYMAf 

MOVING 
___ Leidimai — Pilna apdraud*

}EMA KAINA 
R. tERtNAS 
Tai. WA 5-3063

•4 Apdreuetaa p»rkrau»tyw»a»
U lyalriv etetumy.

ANTANAS VILIAUS 
Tel. 174-1M2 arba J76-5994

PATS SKAITYK Ui DaR KJ 
TUS PARAGINK SKAITYT) 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS

Draugija prie to labai prisidė- ■ 
o. kad neseniai tebebuvusi lie

tuvių baudžiauninkų - žemdirbių 
kalba pagavo Europos viešumos 
dėmesį.

Draugija labai padėjo, kad lie
tuvių kalba iškilo į akademinę 
sferą ir joje išsilaikė.

Draugijos nariai savo darbais 
labai prisidėjo, kad XIX ir XX 
amž, angoje Maž. Lietuvos lie- | 
tuviu kalba buvo geriausiai lėk- į 
sikaliniai ir gramatiškai parem
ta. geriausiai pergalvotos struk- į 
tūros, kasdieninio gyvenimo, su- ' 
sirašinėjimo, literatūros ir įvai
riu ištaigų lietuviškoji kalba.

Kuomet 1904 m. buvo panai
kinta lietuvių tautos dvasinė 
baudžiava ir reikėjo dėstyti lie-: 
tuviu kalba visokiose mokyklo
se. lietuviško švietimo orga
nizatoriai nestovėjo tuščiomis 
rankomis, nes Maž. Lietuvoje 
buvo ir lietuvišku gramatikų, ir L 
žodynu, ir moksliškai — kalbi- ■ 
nių da”bu, ir dainų bei padąvi- / 
mu rinkiniu, istorinių studijų ir 
Lietuvos istorijos epizodų ap-; 
rašymų.

18. Draugijos likvidacija

Pirmo pasaulinio kafo metu 
Draugijos veiklą buvo pertrauk
ta, nariu dalis paimtą. į kariuo
menę. Kuomet jie grįžo ir gyve
nimas pradėjo į .taikos vėžes 
grįžti, veiklos sąlygos-buvo žy
miai pasikertusios/

Draugija, iki’ karo buvusi vie
nintelė organizacija, 'susirūpinu
si lietuvių kalbos išnykimu, da
bar galėjo įsitikinti, kad tas pa
vojus buvo praėjęs- Anapus ar- 
timo* sienos buvo nepriklauso
ma Lietuvos valstybė įsikūrusi, 
kurios teritorijoje lietuvių kalba 
buvo tapusi valstybine kalba.

Draugijos, svarbiausias tikslas 
— užrašyti kuo daugiau, litua
nistikos, dabar pasirodė pra
lenktas Lietuvos švietimo ir 
mokslo įstaigų darbuotojų, ku
rių šimtai išėjo veikti savo kal
bos, archeologijos ir istoriogra
fijos srityje.

čia pat Tilžėje, 1918 m. lap
kričio 30 d., dvidešimt keturi to 
krašto gyventojų susibūrė į Prū
sų Lietuvos Tautinę Tarybą ir 
viešai pareikalavo, ’kad Mažoji 
Lietuva būtų atskila nuo Vo
kietijos ir prie Did. Lietuvos pri
jungta. Po kelių dienų susirinko 
Ragainėje keli tūkstančiai gy
ventojų, kurie piktai reagavo į 
Tarybos publikaciją ir reikalavo 
jos narius teisman patraukti.

(Bus daugiau)

6845 SOUTH WESTERN AVE.
TeL 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
' •- - ♦ .*

4605-97 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742gaikštj) nebus Lietuvai atlikęs 

svarbesnio patamarimo.
Laiku, 1943 m., A. Kuršaitis 

apleido Karaliaučių, kuriame jis 
gyveno, ir nusikėlė į Kiefersfel
den, į Bavariją, arti Tyrelio sie
nos. Ten jis 1944 m. h' mirė, 
žodyną ir visą su juom surištą 
medžiagą j’is taip pat turėjo su 
savim, taip, kad, karui pasibai
gus, jo sūnus Arminas galėjo 
rūpintis žodynU leidimu.

Nebojant visų Kuršaičio gerų 
•charakterio bruožų, tenka stab
telti prie jo kontroversiškos lai-

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

timas mintimis apie šį kultūrinį .‘virtinimą.
nedata del vaixu vežimo į Lie-r prje j0 kontroversiškos lai- 
tuvą, paaiškėjo štai kas: vaikų kysenos su l etuviškais patrioti- 
vez.mą organizavo buvęs Cicerų nju judėjimų atstovais. Praeito 
apylinkės pirmininkas ir. taip šinitmeėio gale Tilžėje ir -jūs 
'ai Arr garuos narys Zalatorius, j apvlinkėje-jau gana gyvai reiš- 

o žmona vežė prisidengus priva- Vanagaitis su Birutė, Vy-

užir.ojį buvo įdomus ir klausy
tojams naudingas, nors kun. A. 
Kezio nedalyvavimas minėtam- 
pasikalbėjime daug ką nustebi
no, bet dalinai ši spraga bu ve 
užpildyta jo įrašytu juostelėh~ 
pranešimu.

Kadangi buvo kalbama ?pi' 
knygų leidimą, lai vieno k’au- 
sytc’jo štai kas buvo pasaky a^ 
“Gaila, kad nėra kun. Kezio, ku 
rio buvo numatyta paklausti 
kada jis mano išleisti knyga an t 
kunigo užpuolimą prie altoriaus. 
Būtų ir daugiau paklausimu 
bet, deja, kun. Kezys ne’šLį 
so debatuose dalyvauti. Laba: 
gaila.”

Atrodo, kad toks paklausimas 
laisvoje tribūnoje visai vietoje, 
bet siutas tuo labai pasipikrinc
ir išbarė paklausėja. Ir suprask tikimi, tai mūsų kudirkos, ba- 
žmc'gus — pats propaguoja ii 
ragina duoti paklausimus, o ka: 
jam klausimas nepatinkamas

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

s.n.ui:io skrais.e. Tiesiog nesu- 
> a-'l'.ma, jei-jau tokie darbai, 
<a'j ’ r; koncertų ruošimas, Lie- 
jU.yiū ns.uįįęgj{, tai kąru tų dar
ni re k:a išsiginti, o jei išsigina
mi. tai, savaime, kas nors yra 
n^’ero.

rtūtina panrnėti d.-. J. Ado
mavičiaus teisinga, atvira ir pa-

dūnas su Giedotojų draugija, 
Mike’is Kic'šis su savo laikraš
čiais ir kalendoriais, netolimuo
se Bitėnouse--buvo Jankus su . ■ vi t'savo spaustuve; ten Rokaičiuose 
gyveno žymus birulininkas Zau
nius. Nors lie žmonės visi, iš
ėmus Vydūir.', Tebuvo pradŽia- 

t mokslinio išsilavinimo, tačiau 
nokinantį pasakymą kovo 2 d-j jų veiklos akstinas buvo stipri

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

Telel. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

V-----
r* -4 f

•

Re^'strv.cla B-nė stovi ant ke 
urių šulų, trys daktarai: Dar
i’s. Plionlys, Danilevičius ir 
Kasinis suks kanauninkas Vac- 
fvęts Zakarausk-.s. Visi yra pa-

a\ k tuniai-vaižgan-
tai. Junki mes prie jų, nes jie 
at iko d'-cTlį darbą tai p'idelio 

tai jau negerai. Pasirodo, kad p mnzikos pripažinimas pasauli-
Siutas ne tik rūšiuoja klausimus niu mastu’’.

Tuo pačiu 
save kad ir dr. J. Adomavičius dau 

gumes lietuvių visuomenės yra 
•jkuc'as į m’nėtT’ šulų tarpą, 

•ei turėtumėm t k:u daktaru 4- *
daugiau, tai l e ir. is lietuviui 

k ų nedraskytų ir negiedotų 
ditirambų okupanto garbei, ku- 
Hs neva apneša ir tebekeikia Lie
tuvai neapsakomą “palauną”.

Mano įsitikinimu, t~s “giedo 
_ 19 edą- jimas” ir sudaro visą negerovę

- iššoks notasx-tas muž k-s. I vien ngam d rbui. Rė kia tik at- 
kaip nepatikėti šia priekida, tik sisakyti nac bendradarbiavime

Į gerus ar blogus, bot griebkis 
į juos atsakinėti pagal 
viską žmančia ^nciklo^ediir” 
I klaus’mus turėtų atsakvti tie 
kuriems jie priklauso, o nesant 
kam atsaky'i, palikti be jokit; 
pašalinių komentarų.

Rusų yra sakoma: pakryps 
tyk ruso edą — iššoks totorius 
Panašia: gal’m 3 sek v! i ir ao’ 
lietuvį, rcisskirart ir tariam 
intelektualo: pakrapštyk ;

ter.ka pasakyti.

TO FSPtCJAlXY AAZRT 
TOR CHILDREN tkxt 
SCHOOL IS W SESSION

LAST YtAA 2,*«o 60001- 
AG« CMICDQEN BtTWtVW 
TH» AGCA OP 5 ANO *4- 
W1QR KHXRD MOTO*

CmaRlR* M. HAYII, 
PMAlOCNT 0* THt CMlCAfiC 
MOTOR OUB, ASK» tWVfRS

lietuviškai tautinė idėja. Nepa
rodė Kuršaitis, ir jokio susido-, 
mėjimo su Did. Lietuvai Tilžėje 
spausdinamais laikraščiais, nors 
jie visi yra Pranešimų biblio
grafijos minimi;

ir tiltų statymo mito, susijungi
mui jokių kliūčių nebus. To vi
suomenė ir laukia.

Dėl kitų minėtos radijo’ trans
liacijos įvykusių, pokalbių, apta
rimų bei paklausimų, reikia ma
nyti, pasisakys kiti klausytojai.

J. Tijūnas

The New-Way Apple Pie

homemade apple pie made a new way that'aHere’s real,
light, refreshing and chills in the refrigerator in about 2 hours. 
Thanks to a handy container of thawed Birds Eye Cool Whip 
non-dairy whipped topping, the pie filling is a fluffy mixture 
of spices, chopped apple and pecans, and tart complement of 
lemon flavor gelatin. To make life easier, use a packaged crumb 
crust and eliminate all baking for this luscious pie.

Amber Apple Pie
1-1/21

Chicagois
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

TURiMEc
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSE.

Phillips - Labanauskas
3307 So. LĮTUANICA AVĖ. TeL: lArda 7-3401
—— . ■■■» .. -

BUTKUS r VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, I1L TeL: Olympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tek: LAfayelte 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN4CA AVE. . Td.: YArds 7-1.38- 1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST G9th STREET REpublic 7-1213
2314 V) EST 23rd PLACE Virginia 7-6672
1102^ SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, I1L 974-4416

P. J. RIDIKAS
8354 So. HALSTED STREET \ TeL YArda 7-1911

package (3 oz.) lemon 
flavor gelatin 

tablespoons sugar 
cup boiling water 
teaspoon Cinnamon 
teaspoon nutmeg 
cups ice cubes 
container (8 oz.) frozen 

whippied topping, thawed
Dissolve gelatin and sugar completely in boiling water, 

stirring 3 rrtinutes. Add spices and ice cubes and stir constantly 
until gelatin is thickened, about 2 to 3 minutes. Remove any 
unmelted ice. Using wire whip, blend in whipped topping; then 
whip ūfTTit smooth. Fold in apples and nuts. Chill, if necessary*, 
until mixture will mound. Spoon into pie crust. Chill 2 hours. 
Garnish wrWsiddM io na I appl^ slices, ifdexi red. ' ?

) 2/P *Pple slices in lemon juice to prevent darkening.

2 
2/3 
1/4 
1/8

2

1/2

cups coarsely chopped 
peeled applet (about 
2 medium)

cup chopped pecans
baked 9-inch graham 

cracker crumb crust,
pooled

tADIjp iRIMOt VALANDOS 

Vta*a arwimM g WOPĄ,

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vai. vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Powerful anti-it 
drug you.can buy 
without ah Rx!

V»4«|« Aldona Daukut4 *’ * *'•2, -

T»lę*,i M411
MW So. MAPLEWOOD AV E. 

CHICAGO, ILL 60629

/ \

Stop itching fast of e^terqal 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions Doctors find even 
severe itching can be 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 —
itching. e Libw ■ i n L ■RiCOZENE

Naujiejio*,.Chicago, ^. Ill.l Wediiod-ij. March 2'., jpyv



Cicero “Klaipėdos” kuopos jūrų šauliai j -t 
š.m. kovo 9 d. šv. Antano pa- ros dienoje Union Pier. Vėlias 

rupijos salėje “Klaipėdos” kuo-1 ten pat, šaulių Ašokliu vasar- 
pos jūrų šauliai turėjo savo me-' 
linį narių susirinkimą, kuriame 
dalyvavo 55 šauliai-šaulės.

Susirinkimą atidarė pirm. K. 
Milkovaitis. Pasveikino visus 
susirinkusius ir paprašė sklan 
tižiai bei darbingai posėdį pra
vesti. Susirinkimui pnninin-

|j^M hrdis Bronius Petrauskas. Visi 
jiems sugiedojome Ilgiausių 

mėtų. Ap. Skopas

vietoje, buvo surengta ir gegu
žinė. Kuopos atotdvai su vėlia
vomis yra dalyvavę įvairiuose 
minėjimuose Cicero, Čikagoje, 
ir Lemonte. j

Kaip matome, kuopos nariai-’ 
nesnaudė, bet aktyviai reiškėsi 
ir pasirodė. Tik gaila, kad va-',

kauti fbuvo pakviestas-' Juojww r,w»rjs-'5TTiehr^&agaIuna daugiau
JU • . • 1 . • k • \ 1  1 * ? ______________ I    ~‘

Žemaitis, sekretoriauti — Aoo- 
linaraš Skopas.

Nsgąilestinga mi. tis neaplen
kė ir mūs. kuopos, praretino 
gretas.- Metų laikotarpyje rtėtč-* 
kome net trijų veiklių narituj 
a.a. Viktoro Mikulskio, Pranu-* 
tės Dvilaitienės 
Vasiliauskienės. Sesė Vasiliaus
kienė mirė prieš pat šį susirin
kimą. t

Pirmininkas K. Milkovaitis 
padarė praneš iną apie kuopos 
veiklą per vienerius metus. Pa
minėtini šie 
kiai: Cicero 
šaulių kuopos išleistos knygos 
‘ Ue’-uva bolševikų okupacijoje” 
pristatymas Jaunimo Centre, 
LšST atstovų suvažiavimas šau
lių Namuose, Romo Kalantos 
paminklo šventinimo iškilmės 
Šv. Kazimiero Lietuvių kapinė
se. Ta pačia proga buvo aplan
kyti ir mirusiųjų šaulių kapai, 
papuošiant juos tautinėmis vė
liavėlėmis. Be to, dalyvauta Ji? i

narių suburti į parengimus ar.Įy 
minėjimus ,nes prasideda atos
togų laikotarpis ir daugelis iš- 

\ bėga iš savo gyvenamų vietovių.
Kai kurie gal aptingsta ir vasa
ros karščių paveikti.

Sužinojome, kad-knygos “Lie- 
ir Eugenijos’ tuva bo'ševikų okupacijoje” pla

tinimas vyksta labai gerai. Jei 
pradžioja į šį reikalą buvo žiū
rima skeptiškai, tai dabar visi 
sutiko, kad padarytas didelis ir 
gražus darbas. Kuopos finansi
niai reikalai ne lik nenukentėjo,

reikšmingesni jvy-1 bet atvirkščiai, pagerėjo. Gal būt 
“Klaipėda*’ jūrų šis atvejis paskatino kuopos va-

REAL ESTATE
Namai. žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

_ Namai. Žemi — Perdavimui
REAL ESTATE FOR ŠALĮ

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKEJIMAIS. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, IIL TeL Virginia 7'7741

, Dėkui skaitytojams ir rė- 
į mėjaĮns už atlaidumą dėl pra- 

eitą savaitę ištikusių nesklandu- 
t’mų, nepyko ir neišnietinėjo tar

nautojams, kad vįsų savaitę ne 
dėl jų kaltės negavo Naujienų. 
Administracija praneša, kad vi
sų skaitytojų prenumerata bus 
atitinkamai pratęsta. Ypatingai 
dėkui skaitytojams, kurie nebo
dami negando, pratęsė savo pre
numeratas ir atsiuntė auką. Po 
£5 aukojo: Vincas Zinkus iš 
Marquette Parko, P. Teresevi- 
čius iš Brighton Parko, M. Ta- 
mulėnas iš West Palm Beach, 
Fla., V. Bildušas iš Auroros, ir 
Gustavas Motiejaitis iš Collins
ville, Ill. ‘ i . : i ■

— Ona ir Jonas Dovidaitis, 
Michigan City, Ind., parodė sa
vo nuoširdumą lietuviškai spau
dai, prie prenumeratos pridėda
mi $10 auką. Dėkui. Taip pati 
dėkui Frances Mituzienei iš j 
Bloo’mfield, Conn., atsiuntusiai J 

.poemą ir $3 auką. 1
— Feliksas Mackevičius, Hot 

Springs, Ark., buvęs biznierius 
ir Brighton kepyklos steigėjas 
Čikagoje, prenumeruoja daugelį 
lietuviškų laikraščių ir visus 
juos remia aukomis. Dėkui už 
dešimkę, atsiųstą su ankstyvu 
prenumeratos pratęsimu. Taip 
pat dėkui Petrui P. Buliui iš 

I New’ Port Richey, Fla., už $2 
■ auka kalendoriui.

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

' 6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
į kad šis reikalas pasitaisys ir 
mūsų kuopa vėl aktyviąi Įsi
jungs'Į šį šaulišką sportą.

Klausirnudsfe ir sumanymuose 
buvo paliestas uniformos reika
las. Daugelis, pripažino, kad 
daugumas narių vengia dėvėti 
uniformą, riois ešairia 40 narių.' 
kurie turi jas Įsigiję, bėt minė
jimuose, reprezentaciniuose pa
sirodymuose yds keletas pasiro-. 
do (uhifdrruuoti. Tžiip pat ragi
no narius aktyviau ir gausiau 
dalyvauti rengiamuose minėji
muose, .čia? pirmininkas paste
bėjo, kad ateityje jis Į šį reikalą 
atidžiąų pažiūrės. Visi sutiko 
aktyviai remtl niūsų laisvinimo 
veiksnius -ri'AETą ir VUKą. ’

1979 metais’ kuopa Įvairiems 
tikslams paskyrė $530 aukų. ] 
7 Sųsžrinkirtjaš užbaigtas Tau-1£ 
tos himnu.JPo sūširliikimo sesėj _ Eugenijaus KriaučeliūnoI 

•R. Latožienė yi'sus pakvietė prie j vardo Jaunimo premijos Įteiki- 
kavutės ir užkandžių. Teko nu; ’ -- i- ’ -
stebti, kai buvo įišfiėkti pilni 
karšti pietūs, šis maistas buvo 
jižsąkytas . ir ^igūjšsntasf'iš Bi-; 
kulčių restoržifc. Jėigii kas dar 
,pėsąte. ragavę ‘Sjo.ięstbrancf ga- 
mmiu,į tai, atvykę j Cicero, ap-

i. ■

dė, kad esąs tiek užverstas dar
bais, kad nebepajėgia visų pa
reigų tinkamai atlikti. J iš norė- 

. i'tų atsisakyti iš kuopos vadova
vimo reikalų. Čia šaulys J. Že- 

keris labai kruopščiai paruošė maltis ir kiti nariai paštebėjd, 
apyskaitą apie šios kūygos rei- kad naujo pirmininko rinkimų 
kalus ir kasos stovį. Susirinki- negalime daryti,, nes .tai prieš
inas dar kartą įsitikint), kad pi-Į*tarauja šaulių statutui. Lieka 
nigiiiiai ir ūkiniai reikalai yra] tik dvi galimybės: palikti pirmi- 
tvarkomi prityrusio ir-pareigin-j hinką pabaigti savo kadenciją, 

arba, jam pasibraukus, išrinkti 
vykdomą jį vicepirmininką. Po 

■Įvairių pasisakymų-nutarta eiti 
prie kompromiso^ paprasytį'^pir- 
mininką pasilikti savo pąrėigo 
se iki kadencijos galo, bet jam 
‘išrinkti pagalbininką’ — ‘ yykd. 
‘vicepirmininką. . Visi su tūo su
tiko ir pirmininkui pagelbėti iš
rinktas šaulys Juozas Mįįrųlis.

* Šaudymo sekei j ds vadovas B.

dovybę tą pačią knygą ir ang 
lų kalba išleisti.

Kuopos iždininkas jdnas De

go šaulio.
Pirm. K. Milkovaitis jnusiskim-

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas 
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą; 
fcfc-A American Travel Service Bureau 

9727 S. Western Ave^ Chicago, III- 60643 
Telef. 312 238-9787

» _ . . i▲ HUA. ji » i . - • oduaviiiQ beAciius vaviuvab r>.• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, lirrų kč&>- J n •J
nių (cnuses), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas^ Parduoda-j Petrauskas misisKunae kuopos 
me kelionių draudimus, Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitbs i nariu visišku nesidomėiimu šiuo 
Sudarome iškvietimus gimimų apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer-1 f T
(nacijas! vįsais neUonių reikalais. ęPort^. I 19/8 .metų^peremamos

• Taupysite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reisu rezervuoti vietai taures varžybas užsiraSė hema-
iž ankstį — prieš 45 - 60-dienų. , į žai saulių, betlcada reikėjo.susi-

sportu. Į 1978 metų pereinamos

• 4 BUTŲ mūrinis Lemon te.
• 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. 436-7878, 
839-1784 arba 839-5568.

~ I . U.S.A?
We’ll help you moke the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, [

ELECTROS {RENGIMAI, 
..PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto, leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

D t M E S I O 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Laikrodžiai ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymas -. ,s 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941

Geriausias 
pasaulyje konjakas.

Marteli.;
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nežinąs, ką šiuo!'reikalu daiy'tĮ.
J Čia tikrai yra apgailėtinas ktior 

pos narių nerangumas ir net nu* lankykite ir neUpsivilsite. į 
sikaltimąs. šaūliŠkaiA’ęiklait šau- . ’ Dar ilgai šauliŽti valgė ir v^-' 

šinosi, disku tuodamjĮį^aepo su
sirinkimo detales itjSįaig.ąvai-j ____ __d_____...______,
riųs-.klausimus:Velykų proga, balandžio 5 d. 
.šu^nojo, kad, sian^jen,-į-ko^įtnucr 9 vai. -ryto .iki vidudienio 
^^•^a'^ųrimę'.^u į^rius, bO-bus velykinis kiškelis, kuris at- 
ŠyębBMnčiųs saybogiiptadięnii^^ šilankiusių vaikus apdalins sal- 

diiįnvnais. ?
; Dengiame ir taisome visu 

rūšių stogus. Už darbą garan-; 
tuPjame?’ ir esame apdrausti, 
i ARVYDAS KIELA/ 434-9655 
r į m - -i- (Pr.)

i dy.mo sportas yri nepakeičiamą: 
■ šaulių veiklos dalis ir tikrai niū- 
. .su kuopo’š vyrai irf jiTotęicys’Iut 
r ‘tėtų šį’ reika^ •hea^leistiįTjjėtl5Įo' i 
’ plačiau ir aktyviau^
yauti. ir pasiręįksfių- Tflcęliiniė^'i 

1———• ■ ■' ..; i
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2508 WM fifth. St, Chicago, DL W62> • Tel WA 5-J717

MAISTAS B EUROPOS BANDELIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. IMh St, Chicago, IH M62f. — TeL WA 1-2717

V VALANTINAS

| SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE f 

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu traternalinė ar- S 
k fanlzacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus. 4

tucSia pigiausiomis kainomia. SLA. neirfko t*elno, M- / 
K patarnauja tik savišalpos, pagrindu.

.. • 1 .■ ■ ’ >. ■ • • .. S
Kiekvienas lietuvis Ir lietuviu draugas gili J
Susivienijime apsidrausti iki 410.000. C

SLA — apdraudžia Ir Taupomąja apdrauda — Endearment “ 1^
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekianHani f, 
aukštojo mokslo Ir ju gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudė: už 
$1,000 apdraudė* suma temoka tik 83.00 metama.

SLA — kuopų vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
j savo apylinkės SLA kuops veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA IsfrižytL v

Galite kreiptis ir tiesiai | SLA Centra:

LITHUANIAN ALLUNCI OF AMlRiCA 
New York, N. Y. 10001 

M7 W. *X> M 
_ _____ '. _ T«L Bit) M3-2210

SLA. • ei

HELP WANTED — MAF E-FEMALE 
Reikia Darblnlnky Ir Darbinlnklv

Hours: 5 A-M. to 2 P.M. 
Profit Sharing, Other Benefits 
----- SorWiter-MerkH-ATea^—-

Call CRAIG '
829-7700

mas įvyks kovo 30 d. 3 vai. po
piet Jaunimo' centro kavinėje, nuomoti ar apdrausti savo nuo- 
Meninę programą atliks Jūratė savybę Chicagoje ar bet kur 
Tautvilaitė ir Renata Bielskytė, j Amerikoje, prašome skambinti

—Ponia Adelė Poderis iš Hac- {
kasstown apsigveno Washing
ton, New Jersey valstijoje.

— Standard Federal Savings
centrinėje Įstaigoje, 4192 Arch
er, ir skyriuje, 2555 W. 47th St.,

užeiti į mūsų įstaigą.
Mes visuomet pasiruošę 

jums pataniauti.
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

Siuntiniai į Lietuvą į| 
ir kitus kraštus ;l 

'-L-C a į-' '• *' ’ "• -* •

P. NEDAS, 4059 Archer Avė, 
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5980
Į I IIWI II I

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiy 
iškvietimai, pildomi pilietybės įra

šymai ir kitokį blankai.

A-J

Skaitytojų Balsai j
Gerbiamieji,
Didžiai apgailestaudamas a.a. 

Antano Bacevičiaus mirti ir 
reikšdamas jo šeimai bei gimi
nėms užuojautą, vietoj gėlių 
siunčiu 25 dol. Naujienoms.

A.a. Antanas visada sielojosi 
dėl lietuviškos spaudos palaiky
mo ir dėl Naujienų, kad turi 
sunkumu su senomis mašinomis.

Gaila, kad^ mirtis išplėšė a.a. 
Antaną iš mūsų tarpo, kurio bu
vo didelis patriotas ir Tėvynės 
mylėtojas. Jis kalbėdavo, 
kaip būtų malonu majyti visus, 
siekiančius vieningumo Lietuvos 
atstatymui ir artimo meilės vie
ni kitiems, šie velionio žodžiai 
tebeskamba jo draugu ausyse. 
Jis mums visiems paliko pavyz
dį išsilaikyti iki mirties Tėvy
nės mylėtojais.

Pijus Vaičaitis 
Largo, Florida

Hinsdale Quality Home •
7 Room Brick Bilevel. 3 Bedrooms, 

Baths, Lge- Kit. W/eating area, 
Florida Rm., Family Rm., Laundry* 
Rm.. 11 Closets. 2-Car Att. Garage’ 
w/elec. eye. 4 Blks. to- R-R./express. 
20 min. to Chgo. No need for 2nd car.

Owner retiring. Way below 
market value! $124,900.

Call 325-4994

BY OWNER, MARQUETTE 
PARK, 4 BDRM. RRICK.

Call 476-3389

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

CASHIERS
WANTED

GOOD. PAY

346-8880

FOOD SERVERS 
WANTED 
Good Pay 
346-8880

Reikalinga PATIKIMA . MOTE
RIS, rinkoje pageidaujamų ir 
greitai įperkamų dešrų gamy
boje. P., tyrimo nereikia, bet rei
kia susikalbėti angliškai.

Kreij tis iki 1 vai. pdpiet.
Tel. 24a-©o26

HOUSEKEEPER
for liV> housekeeping, no cook
ing, & care of infant -j- 2 school
age children. Live in, + salary. 
Necessary to work Wedn. thru 
Sunday, Inc. Call before 4 p.m.

388-2116

HOMEOWNERS POLICY

32Ū8'/į W. 95th Si

60642,
State Farm Fg€ and Casually Company

ELEKTROS IR VANDEN^ 
TIEKIO DARBAI ATLIE^ 

KAMI SĄŽININGAI.
Telefonuokite: ]

}434-6828 'į

ADVOKATŲ DRAUGIJA . 1
VALDEMARAS BYLAITIŠ 

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

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

t

Advokatas Į 
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vai vak. šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vaL <L 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, DI. 60629

Overnight Wonder 
Pill for Constipation

Never too sudden, never too slow 
— this remarkable little pill stimu
lates your system’s own natural 
rhythm Gently, comfortably, over
night In the morning, you’re right 
back on schedule Smoothly, com
fortably. every time That’s why 
they call Ex-Lax pills the overnight 
wonder. That’s right. Ex-Lax pills' 
FoT occasional use 
Take as directed. EX LAX .




