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Iš biuletenio “USSR News 
Brief” (1981, Nr. 1) cituojamos 
LKB Kronikos 45 Nr. ištraukos 
matyti, kad kunigą Juozą Zdebs- 
kį vėl persekioja saugumas. 
Jam pernai spalio 3-4 d. belan
kant ligonius, jis kelionėje buvo 
nežinomomis priemonėmis ap
degintas.

Į Kauno klinikas atvykę sau
gumiečiai norėjo jį patalpinti 
j venerolcginj' skyrių ir taip su
kompromituoti. Draugams pa
vyko kun. Zdebskį iš klinikų iš
gabenti. Dabar jis gydomas pri
vačiai ir jo sveikata gerėja, nors 
labai nualinta širdis.

land universiteto leidžiamas The 
Australian Journal of Politics 
and History’ (1979 balandis).

Jis rašo, kad “palydinant ma
ža bendruomenė tapo svarbia 
pajėga, nukreipusia savo veiklą 
prieš vyriausybę, kuri, tos bend
ruomenės nuomone, ją išdavė... 
Baltiečių bendruomenei Austra
lijoje pavyko užtikrinti, kad į 
valdžią atėjusi liberalų ir “tau
tininkų” (National Country 
Party) koalicija suteiktų Pabal
tijo valstybių problemai ypa 

; tingos svarbos ir- pakeistų bu
vusios vyriausybės poziciją. Vė 
liau jie sugebėjo .užtikrinti, kad 
ir pati darbiečių partija pakeis
tų savo. 1974 metų nuospren
di. .. Maža, bet iškalbi, pajėgi 
ir gerai organizuota grupė suge- 

(bėjo paveikti politikos raidą, nes 
jai užteko politinės valios,, po
litinės nuovokos išlaikyti savo, 
poziciją per ilgą laikotarpį”.

(Elta)

au-

“FRANKFURTER ALLGE- 
MEINE” APRAŠO. VLADO 

ŠAKALIO ŽYGĮ
“Frankfurter Allgemeine Zei- 

tung” (1980.XIT.15) išspausdino 
išsamų savo korespondento Mad
ride straipsnį apie Vladą šikalį. 
Claus^Einar Larigėri aprašo ša
kalio pabėgimą ir baltiečių ak
ciją prieš Molotovo-Ribentropo 
paktą. Jis taip pat aptaria Hel
sinkio konferencijos tęsinių trū
kumą: “Ten žodis duotas žmo
gaus teises pažeidžiančių valsty
bių atstovams, ■ betne'pu
koms. Todėl debatai apie .prasi
žengimus prieš Helsinky baig
minius 1 aktus tėra stęrtHos dip
lomatijos spektakliai,? " šakalys 
būtų galėjęs Madride paaiškinti 
delegacijoms, kodėl’jis buvo’ pri
verstas Suomijoje^ slapstytis. 
Suomijai prikišama, kad, “pa
gal susitarimą su Maskva, ji iš
duoda pabėgėlius Sovietų parei
gūnams. Tai svarbus ’priękaištas 
valstybei^ pasirašiusiai Helsin
kio baigminius aktus... šiandien 
šakalys užmoka už savo veiklą 
Lietuvos nepriklausomybei at
statyti atskyrimu nuo šeimos. 
Jo šeimos likimas'rodo, kad vo
kiečių-setvietų slaptos sutartys 
... tebegyvos’’.

JĮt * SJ:

BALTIEČIŲ ĮTAKA 
AUSTRALIJOS UŽSIE

NIO POLITIKAI

Tarp 1974 ir 1978 metų Aust
ralijos vyriausybė buvo pripaži
nusi Pabaltijo okupaciją, kaip 
legalią, ir vėl grįžo prie nepri
pažinimo politikos. Baltiečių 
vaidmenį šioje politinėje raido
je analizuoja John Knight, libe
ralų senatorius Australijos par
lamente, savo straipsnyje “The 
Baltic States: Foreign Policy 
and Domestic Response, 1974- 
1978”, kurį išspausdino Queens-

KARIUOMENĖS VADOVYBĖ 
VENGIA MOTERŲ

WASHINGTON, D.C. — Ga
lioja visi patvarkymai moterims 
savanorėnas .^amdyti ką$p tar- 
nyboifįšb^ tieysąkymai ^da-lą.- 
bąi pamažu. Vyrauja ^Ttikl^C 
irias,T<ad moterys ^tos karo tar
nybon žymiai rečiau, kai bus 
jaučiamas karo pavojus. Įstaty
mas leidžia imti karo tarnybon 
87,506, bet; dabar įstojo tik 61 
tūkst. moterų ir neatrodo', kad 
kariuomenės vadovybė imsis 
žingsnių tarnaujančių moterų 
skaičiui padidinti.

■Moterų tarpe yęa gerų ir pa
reigingų kariškių, bet skaitme
nys liudija, kad kariuomenės va
dovybė su moterimis turi dau
giau problemų, daugiau kyla 
disciplinos rūpesčiai.

Kariuomenės vadovybė nesku
ba samdyti moterų, jeigu bus 
galima karo tarnybon gauti jau
nus vyrus.

apdraudos bendrovės sunkveži
mio iškrito maišas su dviem mi
lijonais dolerių. Kol vairuotojas 
apsižiūrėjo ir grįžo iškritusio 
maišo pasiimti, automobiliu va
žiavę du vyrai maišą pasiėmė 
ir nuvažiavd.

KALENDŲ RĖLIS
Vasario 28: Romanas, Cnė, 

Vadamara, Žygimantas.

Kovo 1: Albinas, Rusnė, Gra
žuolė, Amalis.

Kovo 2: Agnietė, Elena, Al- 
monė, Galiūnas, Putrimas.

Saulė teka^’■.28, leidžiasi 5?39.
Oras dabesudfas,- Vė4d£

M. Noreikrcnė kalba Toron
to mieste susirinkusiems 
VLIKo sėimbs nariams.

(St. Dsbfcaira mrotr.)

MADRIDAS, Ispanija.- Leo
poldas Calvo Sotelo, Centrinės 
demokratų partijos vicepirmi
ninkas, sudarė savo partijos na
rių kabinetą ir paprašė parla
mentą jį patvirtinti. Keli poli- ’ 
tikai jam patarė sudaryti koali
cini kabinetą, kad jis būtų sau- 1 
gesnis, bet jis atmetė šiuos pa-; 
siūlymus. Calvo Sotelo aptarė 
reikalą su visomis politinėmis ’ 
grupėmis ir - nutarė sudaryti 
mažumos kabinetą. Jam buvo, 
prižadėta kitų partijų parama. 
Svarbu, kad būtų sudaryta vy- • 
riausybė ir stabilizuotųsi nuo- j 
taikos. Niekas nenori naujų ne-, 
ramumų.

Karalius Juan Carlos turi pll- Į 
na ispanų kariuomenės pasitikę-j 
jimą. Calvo Sotelo krašto ap-! 
saugos ministeriu buvo numatęs 
Agustiną Rodriguez Sahaguną, j 
bet jį pakeitė, nes jis buvo kiek ' 
įsivėlęs į ruošiamą perversmą. I

Kariuomenės vadovybė prane-1 
šė, kad buvęs karaliaus patarė-; 
jas,ir paskutiniu metu "kariuo
menės štabo viršininko pavaduo
tojas gen. Armada Comin yra 
namų arešte. Karalius taip pat 
įsakė suimti pulkininką Jose Ig
nacio San Martin, diktatoriaus 
Frąn^/^Taikais buvusį aukštą1 
•žy^gybos. pareigūną ir dabar : 
'Įsivėlusi į perversmą.

ALIASKOJE POPIEŽIŲ 
PAVEŽIOJO ŠUNYS

ANCHORAGE, Aliaska. —
Praeitą ketvirtadienį namo 

grįžtantį popiežių Joną Pau- ■ 
lių II pasitiko didelis katalikų 
būrys. Kiek vėliau jis laikė mi
šias atvirame ■ ore • susirinku- 
sremš 40,000 žmonių. Popiežių 
visą laiką prižiūrėjo būrys 
Aliaskoje gyvenančių katalikų 
kunigų. i

Savo 41^ vai. vizite popiežius 
turėjo progos pasigrožėti Alias
kos gamtovaizdžio didingumu, 
pasivažinėti' Aliaskos šunų v_. 
karnomis ro'gutėmis. Popiežius 
turėjo progos pasivažinėti gra
žiais miškais apaugusiomis An
chorage apylinkėmis.

Ketvirtadienio popiet popie
žius, savo paly’dovų lydimas,' 
sėdo į lėktuvą ir išskrido į Ita
liją. Penktadienio lytą popie
žius laimingai pasiekė Romą.

Kongrešičšitįtovas Frank Annrriizid suorgamzavodidžiau- 
sią Vasario 16-osios sukakties minėjimą Atstovu Rū
muose. Jis sueiliavo 50 Kongreso atstovus kalboms pasa
kyti. Kiekvienas palietė kitokį pavergtos Lietuvos teisini 
klausimą. Annunzio atliko lietuviams milžinišką patar
navimą. Šios dienos įžanginiame vertinamas pavergtos 

Lietuvos draugo Frank Annunzio darbas. :BRITANIJOS PREMJERĖ PRITARIA JAV-SSSR VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJAI
LAISVI KRAŠTAI PRIVALO VEIKTI 

IR KOVOTI VIENINGAI

WASHINGTON. D. C. — Pre-: 
zidentas Ronald Reaganas ket
virtadienį tarėsi dvi valandas 
su -Britanijos .premjere Marga
ret Thatcher. Konferencija bu
vo Ovaliame Baltųjų Rūmų kam 
baryje. Be kitų dalykų buvo pa
liesta JAV ir Sovietų Sąjungos 
viršūnnių konferencija. Tokią 
konferenciją siūlė pirmadieni j 

,e]/ Sovietų prezidentas Leonidas 1.1 
Brežnevas. Sekančią dieną prez- 
Reaganas pasiūlymą pavadino 
labai įdomiu, bet pareiškė, kad;

i prieš konferenciją turėtų būti 
sutvarkyti Salvadoro reikalai.

Po pasitarimų Baltuosiuose 
rūmuose, Įvyko spalvingas prie- Į 
mimas pietiniame sodelyje, 
miausiai premjerė Thatcher pas j 
veikinta 24 artilerijos šūviais sa
liutu, o marinų orkestras grojo 
Britanijos ię Amerikos himnus. 
Prez. Reaganas priminė Ameri
kos interesą Ir siekimą konstruk 
tyvaus dialogo su Sovietų Sąjun 
ga ir išsiaiškinti skirtumus pa- 
žiūrosė, kurios skiria abu kraš
tus sprendžiant problemas.

Premjerė Thatcher savo kal
boje pavadino prez. Reaganą va
kariečių vadu ir pažadėjo Brita
nijos paramą. Ji pareiškė, kad 

į laisvieji kraštai pasaulyje sutin
ka subversiją ir nedraugiškumą, 

— Penktadienį aukso uncija taįp pat kovą už žmonių galvo- 
kainavo .$492.

MIRĖ AUKŠČIAUSIAS 
VYRAS PASAŲYJE

Lake Villa, Ill. Ketvirtadienį 
Širdies liga mirė Lake Villa gy
ventojas Don A. Koehler, sulau
kęs 55 m. amžiaus. Jis buvo 8 
pėdų ir 2 colių, svėrė 300 sva
rų. buvo laikomas aukščiausiu 
vyru pasaulyje. Tačiau jis buvo 
9 coliais žemesnis už 22 m. Ro
bert Wadlow iš Altonos, mirusį 
1940.

— Prezidento Reagano admi- ( 
nistracija sieks, kad arabų vals
tybės pasirašytų taiką su Izrae
liu, nes to rajono gyventojams 
yra didesnių priešų, negu dabar
tinė tarp.jų besitęsianti nesan
taika. ' .4 ,

BREŽNEVAS RAMINA NUSIGANDUSĮ
KUBOS DIKTATORIŲ FIDEL CASTRO

MASKVA SIŪLYS TARTIS APIE PREKYBOS 
ATGAIVINIMA, ATOMO GINKLU MAŽINIMĄ

MASKVA, Rusija. — Italijos 
komunistų partija pasiuntė gau
sią delegaciją j Maskvoje vyks
tantį 26-ąjj komunistų partijos 
suvažiavimą ir norėjo, kad parti
jos sekretoriui būtų 
žodi suvažiavusiems 
partijos atstovams. 
Italijos komunistai
šiaušia partiją. Bendradarbiau
dami su Maskva, jie įsteigė 
“raudonąsias brigadas”, kurios, 
nepajėgdamos Įtikinti platesnių 
sluoksnių, pradėjo žudyti Įtakin
gesni us pramonininkus, finansi
ninkus ir kitų partijų narius. 
Italijos
nužudė italų krikščionių demo
kratų gabiausią politiką Aldo 
Mord.

Kai šį kartą Italijos komunis
tų atstovai norėjo suvažiavime 
tarti žodį ,tai rusai pareikalavo, 
kad italų komunistų partijos 
vadovybė - duotų nuvažiavimo >

leista tarti 
komunistų

Europoje
turi gau-

raudonosios brigados”

SIŪLOMA LEGALIZUOTI
4 MILIJONUS IMIGRANTŲ

WASHINGTONAS (AP)
Prieš du metus buvo sudaryta 
komisija tirti nelegalių imigran
tų reikalą ir pateikti rekomen
dacijas. 16 asmenų komisijai va
dovavo Notre Dame universite
to prezidentas kun. Teodoras M. 
Hesburgh. Komisija pateikė tri
jų punktų rekomendacijas.

Komisija rekomenduoja am
nestuoti 4 milijonus nelegalių 
imigrantų ir suteikti jiems lega
lų statusą. Išvengimui nelegalių1 
imigrantų siūloma sustiprinti 
Meksikos pasienio apsaugą, ski-. 
riant daugiau patrulių, taip pat 
helikopterių, lengvų lėktuvų ir-, 
jutimą žadinančių priemonių. 
Darbdaviai turėtų būti baudžia
mi už • samdymą nelegalių imi
grantu.

komitetui norimos pasakyti kal
bos tekstą. Organiazto'riai nu
stebo, kai patyrė, kad Italijon, 
delegatai buvo pasiruošę kriti
kuoti Sovietų vyriausybę už įsi 
veržimą į Afganistaną. Leninas. 
Įsakė Raudonajai armijai nesi
veržti į.: Afganistaną, o Sovietų 
maršalai pasiuntė pačius nau
jausius tankus beginklei ir ne
turtingai aviganiu tautai pa 
vergti. Rusų kariuomenės vadai 
tankais išgriovė Afganistano 
kelius- ir be jokios atodairos žii 
do atsilikusius ir labai vargiu 
gai gyvenančius kalnų gyventu 
jus.

AMERIKOS KARIAI 
TIKRINA PASIENĮ

WASHINGTON, D.C.— Kraš
to apsaugos sekreto'rius pareiš
kė, kad dabartiniu metu Salva
dore yra tiktai 19 JAV karių 
patarėjų. Jų svarbiausiaa:tikslas. 
— stebėti, ar Salvadoro kariai

I pajėgia apginti valstybės sienas 
ir pajėgia krašto viduje išlai
kyti reikalingą saugumą.

Amerikos patarėjai, naudoda
mi malūnsparnius, buvo nuskri
do į Hondūro pasienį patikrinti

I ar įsibrovėliai kartais nesiveržia 
į Salvadorą iš kaimyninės Hon- 

pjr_ j duro valstybės. Kariams neteko
I pastebėti įsibrovėlių, bet malūn
sparnis buvo apšaudytas. Ma-jportus į Pietų ir Vidurio Ame 
lūnsparnis buvo pramuštas trim 
kulkomis, bet nebuvo sugadin
tos gyvybinės jo dalys. Malūn
sparnis ‘gerai tebeveikė ir pajė
gė patarėjus parvežti.

Amerikos malūnsparniai Kiek
vieną dieną persgrenda įsibro
vėlių pagrobtas ir pontroliuoja- 
mas sritis. Amerikos stebėtojai 
nuskrenda į pavojingas sritis, 
stebi įsibrovėlius, bet į juos ne
bešaudo. Žinoma, kad į Salva
dorą įsibrovė svetimieji iš įvai
rių kaimyninių valstybių.

mo vadovybė neleido Dalijo* 
komunistų partijos delegacijai 
l^alį>ėta. Dalis italų norėjo tuo 
jau išvažiuoti, b.-t vėliau nuta 
'i^r-pąstlikti ir žodžiu kitiems ko 
munistams pasakyti, kad suva
žiavimo vadovai neleido jiem 
pasmerkti Sovietų karo jėgų įsi 
veržjmą j Afganistaną.

Suvažiavimo atstovams šukė 
lė didelio susirūpinimo

NORI PANAIKINTI
MX SVIEDINIŲ PLANĄ

WASHINGTON, D. C. — 34 
grupių koalicija ketvirtadienį 
kreipėsi į Gynybos sekretorių 
Caspar W. Weinbergerj reikalam 
darni nevykdyti, o panaikinti 
MX sviediniu sistemos planą, 
kainuojantį 34 bilijonus dolerių.

Pagal tą planą būtų pagamina 
ta ant sunkvežimių platformų 
200 atominėmis galvomis tolimos 
skridimo sviedinių. Jems slėpti 
būtų įrengta 4,600 požeminių 
slėptuvių Nevados ir Utah vals
tijose. Sviedinių pozicija būtų 
nuolat keičiama, kad sovietai ne- 
žinotu, kur yra tie sviediniai.

Rašte sakoma, kad projektas 
prasilenkia su daugeliu taisyklių 
ir jis tikrumoje kainuos virs 
$100 bilijonų.

CHUN DOO HWAN 
RUS PREZIDENTU

SEOUL, P. Korėja. — Gene
rolas Chun Doo Hwan, dabarti- 

J.XV Į nis P. Korėjos valdytojas, iš- 
Valstybės sekretoriaus A. Haig rinktas prezidentu šešeriems 
tvirtinimas, kad Kuba veža gink metams. Trečiadieni jis surinko 
his į Salvadorą. Sekretorius pa DO6! elektorių. Oficialiai praneš- 
reiškė, kad JAV turinčios įro 
dymų apie Kubos ginklų trans-

rikos vaLtytes. (’.astro, sukrės 
tas tokiais tvirtinimais, pareis 
kė, jog Kuba ginklų negamina 
ir į Salvadorą savo' ginklų ne
veža. šis pareiškimas sukėlė su 
sirūpinimo delegatų tarpe, o 
pats Brežnevas ketvirtadienį pa
sikvietė Castro į savo kabinetą 
iškeltiems klausimams išsiaiš
kinti.

ta, kad generolo Hvvan Teisėtu
mo partija gavo’4,755 elektorius 
s 5.270. Prezidentui išrinkti rei
kia tiktai paprastos elektorių 
daugumos.

salstvbiu vadovu susitikimas 
vyks ne susipažinimui, bet ka
ro pavojui sumažinti, bus kal
bama apie naują atomo ginklų 
aprikavimo sutartį ir kitų gink
lų sumažinimą. Sovietų prane
šimas pataria prezidentui Rei
ganui Salvadoro ginklų klausi
mo visai nekelti, nes jis yra ant-

j imą. Ji kvietė tą kovą kovoti 
kartu ir vieningai.

Prieš oficialius pietus Baltuo
siuose rūmuose, premjerė That
cher kalbėjo su Kongreso bei Se
nato įtakingais nariais. Ji jiems 
pareiškė- kad sąjungininkai turi 
Kūtl vieningi ir kartu kovoti 
priaŽ aįrtstngaš jėgas.

— Madride, Valencijoje, Vas- 
konijoje suimta 40 karininkų, 
įsivėlusių į sąmokslą pakeisti 
dabartinę Ispanijos santvarką.

— Prezidentas Reaganas yra 
pasiryžus parduoti Saudi Arabi
jai 10; pačių.galingiausių spraus- 
rninių lėktuvų. .

jungos paramą smarkaus Wash 
ingtono puolimo metu, — Rrcž- 
nevas tarė spaudos atstovams, 
bet pats Casfro nieko nepasakė.
Ką jiedd kalbėjo, gali ilgiems Į gyvinti prekybą tarp abiejų 
metams likti paslaptimi. Tiek valstybių. Prekyba su JAV su- 
težinoma, kad F. ('.astro prieš mažėjo 56r> 
spaudos atstovus tylėjo.

Zagadi taip pat pareiškė, kad 
Sovietų Sąjunga pageidautų pa-

Rusai n.'t'ėtų at
statyt) ją iki aukščiausio buvu- 

Papildomas Vadimo Zagadi šio lygio. Brežnevas partijos su- 
pranešimas sako, kad Sovietų važiavimui viešai pripažino, kad 
valdžia ruošia Brežnevo susitiki- atsisakymas parduoti javus So
mą su nauju JAV .prezidentu vietų Sąjungai atsiliepė į rusų 
R. Rąągąn, Dviejų gąliijįląu^ų krašto ūkį.



ANUPRAS TAMULYNAS

Kalba, daina, muzika, tapyba ir jų 
išraiškingumas bei santykis

Iš visų gyvių tik žmogus turi i Daina yra sena kaip ir žmo 
kalbą, kari yra pagrindinė žmo- j nija, bet, žinoma, pirmiau žmo
nių bendravimo priemonė. Savo į gus išmoko kalbėti, o tik vėliau 
mirt s ncrduodnmc kitiems kai- dainutuL žmogus kalba tobuli- 
ba arba raštu. Kitos tokios tobu- nu ir daina tobulėju. Vaikas, vos 
los išraiškingos priemonės kaip užgimęs, moka verkti. Kitaip I 

kitiems yra su dainavimu. Tai nėra pri- i 
Kiekvienas gimtinė žmogaus ypatybė, bet j 

c’d .s yra tam tikro daikto, tam tik vėliau įgyjama, išmokstama, i 
abstrakčios Kodėl žmogus pradėjo dai

nuoti ir kas jį skatino?
Žmogus norėjo savo pergyve I 

į nimus: džiaugsmą, liūdesį, mei- i 
laikui" neišbėki į1?, ilgesį vienokiu ar kitokiu bū- į 
Todėl kiekviena I t*b «šrcikšti, išsakyte Ieškojo 

I priemonių. Surado. Tai 
1 įvairūs judesiai ir daina. Be to.
gamta, ypač pavasarį, pasipuo
šusi ne lik įvairiais žalumynai- 
- žiedais, bet ir miškai bei lau- i 
kai skamba paukščių balsais, 

į štai vaikas, išgirdęs gegutę ku
ge

gute kukuoti pamėgdžiot; •. 
gegutės balsą. Taigi žmogus ga- I 
.ėjo pasekti giesmininkais paukš i 
ėiais. Xe visi paukščiai yra gies- • 

Į mininkai. ne visi žmonės yra 
dainininkai, nors visi turi balsą.

Kalbėdami tam tikra eile ta- | negražiais balsais paukščiai 
riaine žocižius — išreiškiame I nebegieda, neoečiuli>a. matyti, 
norimą mintį, o dainoj, tardami panori apsijuokti prieš gra- 
žodžius, dar ir dainuojame los I dabalsius paukštelius, 
dainos melodiją,- ir ta melodija i rpl ir gerai, kad tik 
didina žodžių išraiška, o jei dar 1 dabalsiai paukščiai gieda, 
būtų naudojamas koks nors mu- Į pi’-Simenu. kai dar vaikas

kalba, savo mintims 
peiiioti, neturim?

ukres būsenos ar 
. - .akos >imbclis.

Ktdg savo mintis perduoda-1 
me kitiems šnekamąja kalba, Įp’ 
jos ilgesniam 
užmirštamos, 
kultūringa tauta turi ir rašomą-; 
ją kalbą, kuri yra tobulesnė, iš
raiškingesnė. Rašomąja kalba t 
mes savo mintis atžymime tam 
tikrais ženklais — raidėmis iri 
ja rašomos visų sričių knygos1 
ir taip išsaugojami visi mūsų 
alsiekimai ateinančioms kar- kuojant, piadcda, kaip sako 
toms. Taigi rašomoji kalba yra į 
kultūros ir civilizacijos sa 
go toj a.

Kalbos ir dainavimo išraiš
kingumo santykis

zikos instrumentas, tai pritar
damas papildytų tai. ko kalba 
ir dainos melodija neišreiškia 
ir tuomet gaunama dar įspūdin
gesnė žodžių išraiška.

Kaip kalba, taip ir muzika turi 
intonacijas. Kalbos intonacija 
(lot. inlonare), kalbos tonas 
balso pakilimų ir nusileidimų 
kaitaliojimas. Mūsų kalboje yra 
skiriamos šios intonacijos: tvir
tinamoji. klausiamoji . ir skati
namoji, bet gali būti dar smul
kiau skirstomos.

Muzikoj "intonacija — pagrin
dinis muzikinės kalbos sand r- 
ros elementas, susijęs su tonų 
aukštumo santykiu. Muzikoj to
nas — tam tikro aukščio garsas.

Tapyboj tonas — tai spalvos melodijos —
kokybė, jos atspalvis.

Juk 
bu

vau, kartais tekdavo vakare eiti 
per mišką, na. o toji nelaboji 
pelėda kad jau '‘užgiedodavo’ j 
>avo ū.ū.ū, tegul ją velniai, ne 
ik išgąsdindavo, bet alrodyda- 

■ o. jog visa dangaus karalyste 
griūva, ir nė nepajusdavau, ka. 
kojos parnešdavo mane greit 
namo.

Viena visų paukščių giesnri- 
linkų charakteringa ypatybė. 
;ad jie savo giminės giesmelės 
nelodijėlę nekeičia, atlieka vie
nodai. pvz., vieversys ar lakštin 
•gala kaip čiulbėjo tokią pat me- 
.odiiėle prieš tūkstanti metu - 
kartoja be jokių pakeitimų ir 
šiandien. Taigi paukščiams ne
reikia mokytis paukščių dainos 

- ji jiems yra įgim
ta ir jie jos r e tobulina/

MOTERIS IR VAIKAS (Venecijos menininko Giovanni Biellini pieštas paveikslas)
i

Dainas dainuoti, tai dainuoti, 
bet reikėjo, kad kas nors tas dai
nas, dainos žodžius ir jos melo
diją sukurtų. Tekiais kūrėjais 
buvo liaudies dainininkai, nors 
jie nebuvo lankę jokių muzikos- 
mokyklų — kūrė liaudies dainas 
ir jų sukurtos dainos keliavo 
nuo vieno dainininko pas kitą. 
Daina, melodija, eidama karta
;š kartos, kinta, tobulėja. Daini-' tautą, 

dainos žodžius Daina kariais vienoj apylinkėj 
nutyla — nebedainuojama, bet 
ji neišnyksta — nukeliauna sve- 
ciuosna kiton vieton ir ten, kaip

lieka tik patys gražiausieji dai
nos variantai, kurie savo žodžių 
ir melodijos gražumu žavi žmo
nes, teikia jiems estetinio, pa
sigėrėjimo. Tik tokios, dainos, 
gražiais žodžiais ir melodija, iš
lieka kartų kartoms. -

. Daina nestovi vietoj — ji ke
liauna iš vienosrapylinkės į kitą, 
o kartais iš vienos tautos Į kitą 

ypač dainos' melodija.
įlinkai pakeičia 
gražesniais ir melodiją pagra
žina. Dėl šios priežasties daž
nai daina turi keletą variantų 
(daines atmainų) ir žmonėse

turime vieni su kitais artimai

sos išeivijos organizacijos dirb
tų sutartinai. Viena organizaci
ja neturi būti svarbesnė už ki- 

į čą. Jeigu dvi organizacijos peša
si ir mano, kad viena yra geres
nė už kitą, prasideda susiskal
dymas, naudingas tik mūsų 
priešams. To neturėtų būti. Tu
rime bendrą tikslą — lietuvy
bės išlaikymą ir Lietuvos išlais
vinimą, tad bendrai jo ir sieki
me.

Lietuvybės išlaisvinimo klau
simas kyla iš lietuvio noro iš
laikyti kalbą, kultūrą, tautosa
ką. Mes turime visi išlaikyti tą 
norą, dirbti bendromis jėgomis 

j ir nesiskaldyti. Jei visa tai įvyk- 
j dysime, greičiau pasieksime sa- 
( vo tikslą. Noriu baigti dr. Vin- 
. co Kudirkos žodžiais iš “Labo- 
j ra”

Kol jaunas, o broli, sėk pasė-

Ir dirvos neapleiski! Tuomet, 
kada jausi,

Kaip kūns ima stingti, dvasia 
jau susnūdus,

Vėlu juk prie darbo: nesėsi 
nepjausi”

Visai teisingai, kad neužsime
nama apie “syvus iš tautos ka
mieno” ir kitokią tiltininkų re
toriką. Juk žydų tauta išliko žy
diška be syvų iš tautos kamieno, 
kurio nebuvo.

Y »u can't afford to be wrong. 
Because if vou're in charge of 
the family budget, you’re 
making decisions about the 
future, too.

And that's where ILS. 
Savings Bonds come in. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up tor the Payroll Sav
ings Plan where he works.

That w ay, while you’re 
meeting cKeday-today ex
penses, you'll still be building 
a more secure future for your 
family.

U.S. Savings BoivU. For 
the woman wao really kdvwi 
a good bargain.
Nrw £ Btmfa 6% tnfr wSen KAd to 
r- y 5 tl*

n if Vwt,

r*’***<l. 14 nrtt to 
in tax**, and fet>rai tax h* 
cW*<rrad anti’.

I MERO CENTRE
/ !šiuo vardu sausio 31 d. bu- •

1 vo atidarytas naujas didelis 
j pastatas, pradėtas planuoti ir 
I prieš 5 metus ir sukėlęs spau- 
; doje daug ginčų dėl vietos pa- Į 
’ rinkimo, parkininib ir kit. Sta ■ 
! tyba pradėta 1979 m. vasario 
Į mėnesį, pabaigta 1981 m. sau- 
: šio mėnesį. Pastatas randasi 
; miesto centre, vienas blokas i 
į pietus, tarp Main ir Church 
j gatvių. Aštuonkampis pasta-
• tas ant keturkampio sklypo, 
: užima visą miesto bloką.-Prd-
■ jekte numatyta 15- milijonų, o 
1 kainavo 20 milijonų dot. Pa- 
į stale galės tilpti virš 10 tūk- 
F stančių žmonių, čia vyks pa- 
j rodos, koncertai, sporto žaidy- 
l nės ir kiti pargngiinai.

Atidarymo proga ,teko jį 
’ painatvti. Gražiai atrodo, ir 
j viskas nauja, moderniška:
• minkštos atverčiamos sėdy-
! nės, patogus priėjimas, ryški) 
į numeracija. Eskalatoriai už-j 
•kelia į viršutinius aukštus. Yra
■ ir laiptai. Bilietai kompute- 
į riais išrašomi. Apačipje pas. 
pato raštinė^, sandėliai, liiažes- 
i nės salės ir kili įrengimai.

Jau turėjome keletą paren

artileriją is keturių miestų, 
įskaitant ir sostinę Teheraną. 
Pranešta apie generolo Bakeri 
areštą, bet dar neaišku kada 
prasidės jo teismas, tik sakoma, 
kad jam ruošiama byla.

— Penki JAV marinai, pra
buvę 444 dienas Irano kalėjime, 
parvykę į Ameriką ir pailsėję, 
šiomis dienomis grįžo į marinų 
tarnybą.

— Kongresmanas Dan Rosten- 
kowski neleidžia komitete! na
riams balsuoti įstatymo valsty
bės mokesčiams sumažinti, kol 
klausimas nebus pakankamai 
aiškus.

Atsiųsta paminėti

K. Petrokaitis'.

SUĖMĖ BUVUSĮ IRANO 
AVIACIJOS VADĄ

TEHERANAS. —- Irano žval- 
, gyba suėmė generolą Bakeri, 
j buvusį Irano aviacijos vadą. Po- 
' licija įtaria, kad gen. Bakeri

nauja daina, visų mėgiamai dai- PadėJ° amerikiečiams paruosti 
nuojama. Po kelių ar keliolikos sui^ntiems amerikiečiams
metų, daina, apkeliavusi kitas i Kaip žinome, ekspedi-

ei j a nepasisekė.
Mula M. Reišar, Irano religi

nės karo policijos viršininkas, 
nuoja kaip naują, jiems negir- {^aiškino, kad buvęs aviacijos 
dėtą, bet jų tėvų seniau dai-|va^as turėjo draugingus ryšius 

įsu amerikiečiais. Būk, jis 1980 
Į metų balandžio 23- d. (tai yra, 

eidama per žmones, diena prieš amerikiečių išgelbe- 
kinta nustoja būti vieno as- jimo misijos išsiuntimą į Iraną) 
mens kūriniu, bet lieka visos I į 
tautos ar net tautu nuosavybe.

(Bus daugiau)

apylinkes, sugrįžta ton pačion 
apylinkėn ir jaunoji karta tą 
dainą mielai priima ir ją dai-

nuotą!
Daina,

įsakė ištraukti priešlėktuvinę

• NEWS DIGEST, 3 nr;, eina 
4 kartus per metus. Žurnalą, lei
džiamą Tarptautinio Informaci
jos centro, redaguoja J. P. Ke- 
dys, PO Box 5355, Parramatta 
2150, NSW Australija. Redakci
jos kolegiją sudaro. J. Veteikis, 
Peeter Lindsaar, V. Rusa ir V. 
Inkratas. Tai 64 psk., prieško- 
munistinis žurnalas, kainuoja 
metams $3, atskiras numeris 80 
centų. Palaikytojams ir JAV $5, 
garbės prenumeratoriams $10- 
žurnalą, kaip ir Toronte einantį 
mėnesinį laikraštį SPEAK UP, 

j turėtų palaikyti visi angliškai 
kalbą lietuviai. Amerikoje jį ats 
tovauja Laisvoji Lietuva, 2618 
W. 71st St., Chicago, IL 60629.

* * I
s SPEAK UP, iir. 1, politinio, 

ir ekonominio realizmo- mėnesi- 
nisalaiktaštis anglų kalba. Lei
džia ir redaguoja Gilmrhs Urbo
nas. Tai vieninteli’ pasaulyje 
prieškomunistinis leikraštis su 
plačia informacija apie komu
nizmą ir jo Įtaką kai kuriose, 
net religinėse, organizacijose. 
Jį turėtų remti ir prenumeruoti 
visi pavergtų tautų kilmės as
menys, o nesukanti apie infor
macijos stoką. Metams kainuo
ja $10. Rašyti: Speak Up, Box 
272, Station B, Toronto, Ont., 
Canada, M5T 2W2.

Voverė tarnyboje
Liūtui voverė tarnavo 
Ir jam tarnyboj pataikavo.

gimų: atidarymo koncertas su : 
Dionne Warwick ir Rockford 
Symphony, Rockford Boat, 
Travel & Sport Show. World‘s 
Toughest Rodeo ir Harlem Gio 
betrotters Basketball. Norin
tiems pamatyti šį paskutinį pa 
rengimą ,buvo sunku gauti bi
lietu, kadangi basketball žai- 
dimų akštei įrengti reikalinga 
daugiau vietos, o čia sėdimų 
vietų buvo tik 8 suksiančiai. 
Bilietų kainos: $5.50 ir $7.00. 
Visos vietos išparduotos, reiš
kia, yra lankytojų.

Spaudoje būkštaviniai, kad 
kad šis pastatas bus našta mie j 
stui, nes jo išlikymas bran-! 
giai kainoj a, gal bus be pa
grindo.

Rockfordo vaizdas keičiasi:! 
kur buvo seni namai dabar> . i
stovi daugiaaukščiai pastatai. ’ 
Du nauji tiltai per Rock River 
pagerino susisiekimą. Metro 
Rockfordo centre gyvenimą pa 
pildys naujais parengimais. 
Jau yra numatyta ir tolimes-1 
nių parengimų programa, šis 
kultūros centras yra tik 13 blo 
kų į šiaurę nuo Lietuvių Klu-i 
vo.

Rockfordiclis

MŪSŲ SPAUDOJE
LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS kia parodyti jiems kas yra lietu
BE BENDRADARBIAUTŲJŲ 

IR TILTININKŲ

į Tėviškės žiburių 8 nr. Junįmo 
j Žiburiuose R. R. straipsnyje 
J “Vasario 16 palydint” rasę, kad 
J didžiausios reikšmės turi Lietu 
I vos istorjos pažinimas'ir tėvų 
j įtaka. Straipsnio pabaigoje taip 
i rašoma:

‘Dabar išeivijoje vra svarbu
išlaikyti jaunimą lietuvišką. Re

vybė. Galima nesunkiai perduo
ti apie Lietuvos karalius, bet 
daug sunkiau įkvėpti jaunuoliui
lietuvišką dvasią, iš kurios kiltų 

i noras dirbti tėvynei ^Lietuvai.
Jei tėvai perduos jaunuoliui šią 
dvasią, lietuvybė išsilaikys. Ta
da jaunuolis norės susipažinti 

’ su tėvyne, jos kalba, kultūra.
istoriia ir dirb> jos išlaisvinimui

Gyvendami išeivijoje, mes

Todėl ji jam labai patiko;
Ją samdant jis tikrai neapsiriko.
Už darbą jai žadėtas riešutų vežimas, 
Bet laikas bėga ir apima ją apsivylimas. 
Nes ji gauna maistą menką.
Jai dažnai badauti tenka, 
Jos skundai palieka nesėkmingi 
Ir tarp tęsiasi metai jos vargingi. 
O kai jinai pažiūri į aplinką, 
Ten viskas jai geriau patinka. 
Jos draugės medžiuos šokinėja, 
Ar riešutus po riešutynus rinkinėja; 
Paskui sutūpę ant šakelės, riešutus lukštena, 
Kas mūs nabagei gomurį kutena, 
Kai ji pasiekti riešutyną bando, 
Liūtas griebia ją tuojau už sprando 
Ir prie sunkių darbų pristato;
Jos širdgėlos jisai nemato.
Pagaliau ir liūtui nusibodo ją laikyti 
Ir nutarė jis ją nuo darbo atstatyti.
Voveraitę paliuosavo
Ir ji riešutų vežimą už savo darbą gavo 
Riešutai gražiausi,-tarsi parodoj išstatyti; 
Jais galima gėrėtis iš tiesų;
Bet, deja, ji jau be dantų
Ii’ negali jų kramtyti.

(Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOS, 217 psl., 
kaina $3, gaunama Naujienose.

They call i k * f A W 1
„ for constipation. -

Arr you uncomfortable with your laxahv?? Then meet 
the littk white,pHI they call The Overnight Wonder? Just 
one pill at bedtime safety surely stimulates your system's 
own natumi rhythm Overnight. So In the morning, uou'fe 
back on tho bright side Comfortably! It’s .
a good feeling

What is ’The Overnight Wonder”?
Ex-Lax* Pills. That's right-pflte from \ 
Ex-Lax. Look for the white box.

■     miiimi .M , I Į Mmaagy
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Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 
63 metų sukakties minėjimas Detroite
Minėjimas pradėtas vasario 

15 d. Dievo Apvaizdos parapi
jos salėje, Southfield, Michigan. 
Pats minėjimas prasidėjo, gali
ma sakyti, kiek anksčiau — va
sario 13 d. per Lietuvių Melodi
jų radijo valandą. Ją suorgani
zavo redaktorius ir pranešėjas 
Albertas Misiūnas. Programoje 
dalyvavo Detroito Lietuvių Or- 
ganizalijų Centro pirmininkas 
dr. Algis Barauskas. Savo trum
pame žodyje paminėjo savano
rius kūrėjus, kurie 1918 metais vaizdus, šv. Antano ir šv. Petro 
savo krauju atstatė nepriklau-1 buvo atlaikytos šv. Mišios už

LIETUVIU STUDENTU KLUBAS ČIKAGOS
UNIVERSITETE IR JO VEIKLA

minėjime. Tuo parodykime sve
timtaučiams savo vieningumą 
— solidarumą ir atiduokime sa
vo auką pagal išgalę Amerikos 
Lietuvių Tarybai, kuri mums 
sudarė galimybes atvykti j šią 
laisvės šalį — Ameriką. Aukos 
bus panaudotos už laisvą ir ne- ‘ 
priklausomą Lietuvą. Sugiedo-1 
tas tautos himnas.

Sekmadienį, vasario 15 d., 1 
10:30 vai. visose trijose lietuvių : 
parapijų šventovėse: Dievo Ap-;

• > V ... V ' f

Čikagos universitetas įsteig- mūsų klubo globėjas nuo 
ras 1891 m. ir yra gerai .žinomas klubo įsteigimo, 
visoj Amerikoj kaip aukšto ly-1 Dabartinę studentų klubo 
gio mokslinė įstaiga, čia taip dovybę sudaro: pirmininkė — 
pat atvyksta daug studentų,' Birutė Tamulynaitė, vicepirni. 
baigę kilus univers.tetus, įsigyti j-— Bernadeta Geštautailė, sek- 
vienos ar kilos srities daktaratą. ? retorė Inga šmulkštytė; spe- 
Xors šiame univetsile’e stūdi-< dalių reikalų tvarkytoja — Da-

pat

va-

somą ir laisvą Lietuvą; priminė i žuvusius dėl Lietuvos laisvės. Į 
i 12:30 vai. Dievo Apvaizdos pa- 
rsniūio >1 mineral

trėmimus j Sibirą ir pažymėjo, 
kad dėl to daug tūkstančių lie
tuvių atsiradome svetingoje 
Amerikoje, Kanadoje ir kitur.

Tarp trumpų pranešimų buvo 
įjungiama pritaikinta Vasario 
16-jai muzika bei deklamacijos. 
Dvi jaunos Aušros lituanistinės 
mokyklos mergaitės — Rūta 
šnapštytė ir Natalija St.John — 
padeklamavo iškilmingai šven
tei pritaikintus eilėraščius. Po 
deklamacijų buvo sugrotas tau
tos himnas. Minėjimas radijo 
bangomis praėjo reikšmingai. Ji 
apmokėjo Petronis Industries, 
Ine- —- Danutė ir Leonas Pet
roniai; ’.'

Sekmadienį, vasario 15 d., 
ALB Radijo klubo pusvalandis 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo’ paminėjimui paskyrė 
nemokamai 15 min. laiko. Radi
jo klubo redaktorius ir pranešė
jas Jonas Kriščiūnas su nepa
prastu jausmingumu padekla
mavo tai dienai pritaikintą eilė
raštį. Išbiro ne. vienam, ašara.

Po trumpos muzikos, J. K. 
klausytojams priminė, kad šian
dien švęsime Vasario šešiolikto
sios ■— nepriklausomybės atsta
tymo šventės 63 metų sukaktį. 
Ta šventė mums.primins mūsų 
tėvų žemę, kuri dabar yra rusų 
okupuota. Ta okupacija jau tę
siasi 40 metų. Kvietė visus lie
tuvius pripildyti bažnyčias ir 
gausiai dalyvauti iškilmingame

rapijos salėje įvyko iškilmingas ’ 
minėjimas — akademija.

Minėjimą atidarė Detroito' 
Lietuvių Organizacijų Centro ? 
pirmininkas d r. Algis Baraus- j 
kas. Po trumpo atidaromojo žu-! 
džio, pakvietė minėjimo vado-Į 
ve dr. Stefą Miškienę — DLOC I 
vicepirmininke. Toliau sekė or- 
ganizacijų vėliavų .Įnešima 
vadovavo Švyturio Jūrų Šaulių ’ toriaus proklamaciją perskaitė 
kuopos pirm. Bronius Valiūkė-’ Vida Cogehdiė; Detroito miesto 
nas ir šaulys Juozas Kinčius. | _ Liana Palaikyk, Soutbfioldo 
Į salę buvo įneštos 8 oTganizaci-j miesto burmistro — Alma Mat- 
jų vėliavos. Savanorius kūrėjus ’ vekaitė. Violeta Abariūtė, dir- 
ir Klaipėdos krašto vaduotojus' Lanti JAV senatoriaus.Don Rie- 
pagerbiant, ’ . . .... ...
vardėmis šie savanoriai: 
mieras Daugvydas, Stasys šimo- 
liūnas, Bronius Tatarūnas, Kos
tas Mykolaitis, Petras Kuncė, 
Jonas Bujauskas; garbės nariai:
Jonas šepetys ir Feliksas Motu- ]<ad jo tėvai yra gyvenę Lietu- nas, Laura Gražulytė, Linas Ud«

*w2**h$v

Michigan© -valstijos guberna-t

• juojančių lietuvių nedaug, bet na Brazdžiūnaitė.
prieš dvejus įlietus buvo įsteig
tas lietuvių studentų klubas, j klubas jau geriau susiorganiza- 
Pradžioj buvo tik penkiolika lie- vęs ir gavome 300 dol. iš stu- 
luvių studentų. Bet šiais moks- dentų valdybos.

t lo metajs yra per 30 narių. Kln- v - — 
j bo grupė yra įdomi tuo, kad čia 
lyra svarbi) laipsnių lietuvybės 
! atžvilgiu studentų: daiis jų kai-1 
! ba gezai lietuviškai, kiti kalba J 
! silpnai, treti žino tik, kad jų tė- 
j vai ar seneliai yra lietuvių kil- 
I mės. 1

Dauguma studentų yra iš Či
kagos, ar jos priemiesčių. Vie
nas • lietuvis studentas yra iš 

j Brazilijos ir gerai kalba lietu- I
- Į viškai.
. į Mūsų klubo globėjas yra prof, j 

Arūnas Liulevičius, kuris dėsto' 
universitete matematika. Jis vra £ v

šiais mokslo metais mūsų £

tutytė kanklėmis paskambino 
keturias dainas.

Čikagos universiteto lietuvių 
studentų klubas taria jums šir
dingą ačiū už tokią turtingą ir 
įdomią programą.

Na, o dabar esame pakvietę 
“Grandies” tautinių šokių grur 
pę, kuriai vadovauja ponia 
Smieliauskienė, kad parodytų 
lietuvių tautinių šokių grožį nej 
tik lietuviams studentams, bet) 
ir amerikiečiams. t.

Birutė Tamulynaitė *
• .t

Iš KOMUNIZMO DEKALOGO*.

Mūsą posėdžius lanko ne tik 
studentai, bet į įdomesnius pc- 

i sėdžius atsilanko ir profesoriai 
Į bei jų asistentai. Iš lingvistikos 
I ir slavų kalbų departamento at- 
; silanko prof. Bill Darden — 
j Baltų ir slavų kalbų profesorius. 
Į Rudens ketvirtį buvome pasi
kvietę prof. T. Remeikį — jo 
paskaitos turinys buvo pagrįs- ( 
tas jo neseniai išleistos knygos 
medžiaga: “The Opposition to

Į Soviet Rule in Lithuania 
1945-1980”. , .

1981 m. sausio 22 d. į Čika
gos universitetą pakvietėm p. E. ' 
Sakadolskienę ir jos tėvelį — 
p. B. Pakštą bei Al. Eitutytę.

Šiais metais iškilmingame mi-į 
nėjime dalyvavo ir kitų tauty
bių atstovai: ukrainiečiai, slo
vakai, estai, latviai, lenkai ir 
kroatai. Buvo įteikta Aušros ir 
Žiburio lituanistinių mokyklų 
konkurse laimėjusiems dovanos: 
Aušros mokyklos- -mok. Kristi
nai ir Markui Molding ir Rūtai 
šnapštytei, žiburio i 
laimėtojai:.Gytis Udrys, Kristi- visį minėjimo dalyviai sugiedojo; dies senoviniais muzikos instru- 

tas Carl Levin iš Michigan. Sa- na Merkytė, Medėja ir Insrė j tautos himną.
Sabaliūnaitės, Aldas Kriaučiū-

, buvo iššaukti pa- j gie -raštinėje, perskaitė jo svėi-j 
šie savanoriai: Kaži-• tinimą.

Pagrindiniu kalbėtoju pakvies
tas JAV senatorius, demokra-

nys”. Kaip jau žinome, nuo seno p. B. Pakštą bei Al. Eitutytę. 
publika mėgsta žiūrėti šokius,: P. E. Sakadolskiėnės paskaita 
.taip, ir šiuo kartu publika: del-' apie lietuvių liaudies muziką, 
naiš plojo šokėjams į taktą. J harmonizavimą ir instrumentus

Užbaigai, giedant chorui iri buvo tikrai įdomi ir vertinga. Jiį ii ivucoi uzoaigai, gieaani cnurui ii; uuvu ūki ai juomi ir vertinga. <J1 
mokyklos akompanuojant J. Kizlauskaitei,] supažindino klausytojus su liau- vy • 1 * —

Komunistinės Rytų Vokieti- į 
jos valdžia Berlyne savo rau*t 
doniems kareiviams išleido 3401 
puslapių elgesio vadovą, kur ka*’ 
reivėliai pamokami kaip elgtis^ 
įvairiose situacijose. Pavyzdžiui;.

‘‘Pagarba merginai turi būti; 
tokia, kad neperžengus to, kas 
savo noru neleidžiama”. J*

“Girtuokliavimas yra gėda ąri 
mijai, o gėrimas iš pačios bonkos^- 
liudija apie saiko ^neturėjimą?.;

Pagaliau raudoniesiems karei-} 
viams primenama, kad suval- < 
gius ir išgėrus reikia nepamil
si sąskaitą sumokėti.

TIKSLI DIAGNOZĖ
Viename. Škotijos miestelyje 

gatve beeidamas. žmogus staiga 
pargriuvo ir guli nekrutėdamas;

Susirinkę aplinkui škotai'-ta- 
riąsi kas daryti. - t.

Vienas autoritetingai ipareiš' 
;kė: -

— Jis jau nebegyvas! , n.
— Kaip gali tvirtinti, juk nė 

pulso nepatikrinai? pastebėjo 
kiti. s . .

— Nebėra reikalo tikrinti, pa
aiškino šisi — Aš įkišau ranką 
į jo kišenę, ir jis nė nesujudėjo!

skudučiais, molinu-_______ . ■ mentals:
- šiais i metais publikos buvo , kais, birbyne, kanklėmis, ’ lumz- 
gausiai — 'apie 500. Aukų su-J deliais, skrabolais ir kt.;'Klausy- 

zas, ir Klaipėdos krašto vaduc'- j voje, žinąs Lietuvos padėtį ir ' rys, Danute Petrusevičiūtė, Pau- rinkta-apie $5,000; aukos dar te-1 tojai turėjo progos išgirsti, tų 
beplaukia. . instrumentų muzikos -(iš juos-

Viskas buvo gerai, bet bend- teles), 
ruomenininkų rinkėjų grupelė
bandė trukdyti aukų vajų. Įsi-j ne, E. Sakadolskienė ir Al. Eitu- 
•taisė - mokyklos kambaryje būs
tinę ir iš jos puolė praeinančią-: 
publiką, tiesiog nachališkai rei
kalaudama Bendruomenei aukų?' tai girdima muzika. Dar Al. Ei- 
Laikantis i mandagumo dėsnių, ------------ ------------- ;_________

vo kalboje senatorius pasisakė,

lojai: Vincas Tamošiūnas, Juo- kada atgavo nepriklausomybę, j liūs Gražulis, Nata Zarankaitė, 
zas Augaitis ir Petras Bliūdžius, Labai palankiai pakalbėjo apie I Antanas Kizlauskas, Violeta De- 

veinytė ir Rima Jankutė.
Rezoliuciją perskaitė dr. Ste

fa Miškinienė. Rezoliucija priim
ta rankų plojimu ir bus išsiunti-. 
nėjama' Amerikos aukštiems pa
reigūnams. Išneštos vėliavos.

kuriems buvo prisegta po gėlę. • lietuvius ir pažadėjo visada, pa-
Amerikos himną giedojo mer- jgai galimybę, lietuviams pagel-

gaitės: L. Gilvydytė, A. Lėlytė, j nėti. Kaip ir ankstyvesniuose
R. Neverauskaitė, A. Panavai- j Vasario 16 minėjimuose Kongre-
tė, L. Tautkevičiūtė, R. Savic
kaitė ir N. Zarankaitė; akom- dgĮį mūsų kovoje dėl Lietuvos
panavo Jane Kizlauskaitė. Invo- ■ iąjsvės, taip ir šį kartą pažade- Tuo oficialioji dalis, baigta.

so nariai pažadėdavo mums pa-

Po 10 min. pertraukos buvo 
meninė dalis, kurią atliko Jau- 

Lieluvių pagrindinis kalbėto-^ nimo choras, vadovaujamas mu- 
; jas buvo Liūtas Grinius, Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto vicepirmininkas. Kal
bėjo apie pusvalandį. Jo kalba 
buvo pagrįsta skatinimu pasi-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS I• octNiJ IdlllvJo iįUivoHv acuiuuu, 
‘ dirbti ir nereikalauti padėkos 
aukojant savo turtą. Priminė 
Lietuvos istoriją praeityje ir 
dabar. Bendrai, visą kalbą su
sumavus, buvo taikingo pobū-

kaciją sukalbėjo šv. Antano 
rapijos klebonas Alfonsas 
bonas.

žuvusiųjų dėl Lietuvos 
laisvės pagerbimas

Pa-rjo senatorius C. Levin. Jo kalba 
Ba- buvo trumpa, liet turininga.

UŽ DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS SIUN
ČIAMOS TREČDALĮ METU!

-
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas <v,_ -t - • • • • sumavus, duyusavo asmenišką dėmėsi, gerai su .jomis susipa- džio Io kalba buv0 islisai at.

žinti ir jas užsisakyti. 1 ...............
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU,

spausdinta Naujienose ir, ma
nau, kad ji tilps ir kituose laik
raščiuose.

ziko Stasio Sližio. Padainavo 
keturias dainas:.Tėvynė Lietuva 
(A. Raudonikio), Tėvynę prisi
minus (S. Gailevjčiaus), Per ši
leli, jojau (S. Sližio) ir Saulėly
dis tėviškėje (A. Raudonikio). 
Choro pranešėja — L. Tautkevi- 
čiūtė. Klarnetais grojo A; Mat- 

' vėkaitė ir V. Telicėnaitė. Dai
nas harmonizavo ir orkestravo 
St. Sližys. Visos dainos labai 
gražiai nuskambėjo, o publika 
nepagailėjo katučių.

Tautinius šokius grakščiai pa
šoko Rusnės Baltrušaitytės va
dovaujama šokių grupė “Audi-

Taip pat p. B, Pakštas birbv-

tytė kanklėmis atliko dvi dai
nas.: Kur lygios lankos ir Rau
dą. Visiems labai patiko ši rė

ti Jaunikaitis — povas, 'susi
žiedavęs — liūtas, vedęs — asi
las. (portigalų)

privalėtų ? paklausti minėjimo^ 
rengėjų/ ar galima rinkti. Jeigu = =
taip pradėtų ir kitos organizaA 
cijos elgtis, kas gi atsitiktų?

Lietuvių Bendruomenė labai, 
karinga. Aršiausias Bendruome-' 
nės aukų rinkėjas tai pabalęs Liįi 
nas. Bet netoli nuo jo atsilikęs 
ir rentrinis Jonas; kuris išdidžiai j 
ant būstinės durų iškabino ati-.l 

įtinkamą skelbimą. Nežiūrint vi; 
so to, iškilmingas minėjimas 
praėjo pakilioje nuotaikoje.

Po minėjimo, moterys 54 kp. 
sąjungietės publiką pavaišino 
obuoliniais blynais ir kavute.

Rengėjai — Detroito Lietuvių 
Organizacijų Centro valdyba. $ 

Ant. Sukauskas

JA Y DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, IH

- SŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI > FANNIE MAY SAL 
DUMYnAI 9 KOSMETIKOS REIKMENYS Į

Atdara šiokiadieniais nuo

| TeL 476-2206 . |
laMIBIBIHIHHIIlIWIIIIIIHIIIN

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir-mokslo

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus j plati
nimo vajaus talkąl

B
r Prenumeratoj pratęsimo, užsakymų, bei galimu eraitytojų 
rūkalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

i

POVILO LAURINAVIČIAUS KŪRINYS

NAUJIENOS
17S9 S. HALSTED ST< 
CHICAGO, IL 60608

y
Gyvas, įdomus ir jaudinantis lietuviško 

gyvienimo 406 pusi romanas

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų

S šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan- 
S tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duOmenimii 
| bei užkulisiais. Studija yra 151 pus!., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy-

s

§

Į

• D aukšto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede — dol 
Pavardė ir vardas ---------------------------------------------------------
Adresas .----- —--------------------------------------------------------

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo------------------- - kuri*
yra naujas skaitytojas. Priede -------- doL
Pavardė ir vardas  --------- —.--------------------------------- —-—
Adresas___________________________________________;--------------

Sponsoriaua pavardė, vardas ir vietovė ---------------------------

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą h
Naujieną past angas, prašau jas siuntinėti už pridedamus-----dol
Pavardė ir vardas-------------------- -------------------------------------
Adresas-------------------- ------------------■------------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi ss 
vaite* susipažinimui nemokamai be jokią įsipareigojimą.
Pavardė Ir vardas ----- . — . . ---- — ... -- ----
Admaa - - - -......... • ■

BE DRUSKOS
&

i

v

į

----------

Kiekvienas lietuvis privalėtų įsigyti ir susipa
žinti su lietuviško gyvenimo tikrove, labai gy-

V * * '■ ' V > •; , . ■ >- ~ f
5 ’ ’ vai parašyta ir lengvai skaitoma.

Minkšti viršeliai 58.00

Galima įsigyti Naujienų administracijoje arba 
pasiunčiant $9 čekį tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
§ gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite

ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 52.

• LIEJI UVIšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vittfvardžių pavadinimai ir jų vertiniai j vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 56.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsb 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik S3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupra*- 
R(tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na 
g /Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe- 
R' riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju nž žmogaus teisei.

K

SK*
K

g 
B l
u ■ w

Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja ?6.
e SATYRINES NOvElėS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 

vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina |2.
Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St, Chicago, 

IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dokrj persiuntimo Išlaidoms.

3 — Naujienos, Chgo., H!., Sat.-Monday, Feb. 28-Mareh 2, 1981
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JAV Atstovų Rūmai gina 
lietuvių teises

JAV Atstovų Rūmai šių metų vasario 18 dieną gra
žiai ir plačiai paminėjo 63-ąją Lietuvos nepriklausomy
bės metinę sukaktį.

Kongreso atstovas Frank Annunzio, veiklus demo
kratas iš Čhicagos, lygiai 3 vai. popiet pradėjo Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo minėjimą galingiausioje 
įstatymų leidimo įstaigoje. Atstovui Annunzio lietuvių 
tautos likimas yra labai gerai žinomas, nes jis ne pirmą 
kartą turiningai paminėjo lietuvių džiaugsmą nepriklau
somybę paskelbiant ir lietuvių kovas vėl išsilaisvinti iš 
žiauraus Sovietų karę jėgų pavergimo.

Atstovas Annūnžib gerai pažįsta lietuvius Chicagoje, 
. kartu su savo draugų teisininku. Milton Blumenthaliu 

dalyvavo Naujienų surengtoje 60 metų sukaktyje ir pa
sakė pagrindinę kalbą. Šiais metais tas pats atstovas 
Annunzio suorganizavo gausiausią paminėjimą Atstovų’ 
Rūmuose. Frank Annunzio pradžioje paprašė poetą Leo
nardą Andriekų sukalbėti maldą už kenčiančią lietuvių 
tautą ir už visus išnaudojamos Lietuvos gyventojus, ir 
paprašė Atstovų Rūmų pirmininką leisti atidėti svarsto
mus klausimus, kad jam ir kitiems Atstovų Rūmų na
riams būtų galima informuoti kitus Kongreso atstovus 
apie dabartinę labai žiaurią padėtį rusų pavergtoje Lie-1 
tuvoje. Atstovų Rūmų pirmininkas leido teisininkui An
nunzio visą valandą pavesti lietuvių tautos reikalams 
svarstyti.

Atstovas Annunzio yra geras kalbėtojas, savo temą 
gerai žinojo, pats pakalbėjo, išdėstė naujus Sovietų iš
naudojimo metodus ir leido visai eilei atstovų tą vakarą 
prisiminti Lietuvos likimą nuo 1939 metų, kai Sovietų 
karo jėgos, sovietinio saugumo lydimos, įsiveržė į Lie
tuvą ir pradėjo griauti Lietuvos nepriklausomybės pa
matus.

Atstovas Annunzio įjungė į Kongreso protokolą Chi- 
cagos Lietuvių Tarybos pirmininkės Eųphrosine Miku- 
žiūtės raštą, kuriame surašytas visų Ch.L.T. narių są
rašas ir paminėtas jų pačių vasario 15 dieną pravestas

A. SVILONI5

Teisintis ir teisinti kitus galima, bet..
j (Tęsinys)

Aušra Gečytė ir Daina Kaman pozityvia veikla, kuria giriasi 
taitė rašo, kad jos lankė gimines, Aušra Gečytė ir liepia VLIKo 
tai puiku ir kas gali už tai jas. pirmininkui atkreipti dėmesį, 
peikti. Bet čia iškyla klausimas, Juk kiekviena pozityvi veikla 
kaip juodvi pateko į “Gimtojo; Tautos labui nėra koks nors iš- 
Krašto” pokalbininkų tarpą? Jei į skirtinas nuopelnas, bet pareiga 
tai netiesa ką “Gimtasis Kraštas” 
paskelbė ir jei ne jų veido nuot
raukomis yra išpuoštas “Gim
to b Krašto” visas puslapis, ko
dėl jos tylėjo ir neprotestavo, 
kad ir tuose pačiuose laikraščiuo 
se, kuriuose jos spausdina laiš- j 
kus ir niekina VLKo pirmininką 
dr. K. Bobelį? Kodėl jos nepro
testavo, kad tai “Gimtojo Kraš
to” rašeivų provokacija ir kad 
jie jas apšmeižė?

Taip pat, Aušra ir jos drau
gė Kamantaitė pasinaudojo oku
panto sugalvotu argumentu — 
vilioti jaunimą vykti į okupuotą 
Lietuvą. O tas “argumentas” 
toks, kad tokios kelionės yra 
naudingos, nes kaip Aušra rašo, 
kad ji tautiškai sustiprėjo. O 
Kamantaitė neseniai spaudoje gy 
rėsi, kad ji atsinaujino krikščio
nybėje. Reiškia, kokį naudingą 
“Rodinos” draugija atlieka dar
bą, vadovaujant “generolui” P- Į 
Petroniūi, kuriam neseniai už 
“nuopelnus” Maskvai užkabino 
Brežnevas ant jo krūtinės meda
lį. Mat, jis vienus sustiprina tau
tiškai, kitus krikščioniškai. Iš 
tikrųjų, koks naivus ir pigus pa
sigyrimas!

Šitokių faktų šviesoje aiškėja, 
kad Gečiui ir Kamantui tikrai, 
nebuvo patogu vykti New Yor- 
kan į VLIKo kohfefenciją. Bet 
kodėl jų dukterys taip negražiai 
puola Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto pirmininką dr. 
K. Bobelį? O tyli, kad jos oku
pantui patarnavo savo palan
kiais pareiškimais.

Baigiant norėčiau paklausti, 
ar tik VLIKui yra pareiga kovo
ti su tautinės drausmės laužyto
jais? Ar B-nės vedams ir jų šei
mų nariams tai Nesvarbu? Man 
rodos, kad drausmės laiužymas 
negali pateisinamas kokia ten

ir tai visų lietuvių patriotų — 
senų ir jaunų, nes kitaip toji veik 
la būtų paremta labai silpnais 
pagrindais. O be to, pozityvioji 
veikla negali pateisinti kelionių 
į okupuotą, okupanto paskelb
tais “jubiliejiniais” metais. Ten 
nuvykus daryti okupantui palan

kius pareiškimus bolševikinės 
propagandos laikraštyje taip, 
kaip yra padariusi Daina Kamai 
taitė, PLB-nės pirmininko duk
tė. Štai jos žodžiai: “Aš manau, 
kad gyventi ir mokytis jie (stu
dentai) turi normalias sąlygas. 
Lankiausi studentų bendrabu
čiuose — jie patogūs, geri. Ke
lis kartus buvau universitete. 
Tai tikra karalystė. Ir universi
tetui ir Vilniui ir Lietuvai aš.sa
kau iki pasimatymo. Drįstu taip 
sakyti, nes viliuosi kad ši mano 
kelionė į tėvų gimtinę — pirma 
bet ne paskutinė. Mano svajonė 
dabar lietuvių kalbos kursai uni
versitete”. “Gimtasis Kraštas” 
1980 geguž. 22.

ST. MOTUZAS

KODĖL IR KAIP PASITRAUKIAU 
IŠ LIETUVOS

Lietuvos nepriklausomybės 63-čios sukakties sukaktuvi
nis minėjimas.

Minėjimas Atstovų Rūmuose buvo didelis ir tvarkin
gai suorganizuotas, todėl Frank Annunzio prie savo pra
nešimo pridėjo ir Lietuvos himno laisvą vertimi, kad ne 
tik pats Kongresas, bet ir visas pasaulis turėtų progos 
susipažinti su Lietuvos himno gražiu turiniu. Reikia ne
užmiršti, kad Amerikos Kongreso protokolus skaito viso 
pasaulio įstatymo leidėjai. Jie iš Kongreso protokolų la
bai daug patiria, kas darosi pasaulyje.. Kongreso rekor
duose yra labai daug medžiagos apie lietuvių tautos isto
riją ir ten telpa liudininkų parodymai apie okupanto val
dymo bei išnaudojimo būdus.

Frank Annunzio kalbos paremtos faktais. Jis gali 
pamokyti ne vieną jaunuolį lietuvį, kuris įsivaizduoja, 
kad galima padėti lietuviams kovoti už savo krašto lais
vę, visai nesigilinant į pačią lietuvių vedamą kovą. Ame
rikoje atsiranda ir tokių “mokytų vyrų”, kurie turi drą
sos nušvilpti veteranus kovotojus, neleisti jiems prasi
tarti apie kovos eigą. Atstovas Annunzio, surinkęs žinias 
apie lietuvių pasiaukojimą, gali pamokyti ne vieną tokį 
jauną lietuvį, nesirūpinantį politinėmis lietuvių partijo
mis, bet norintį kalbėti lietuvių vardu. Annunzio tokiems 
blogai auklėtiems jaunuoliams ne vieną kartą apie Lie
tuvą daugiau papasakojo, negu rėkaujantieji lietuviu
kai žinojo.

Frank Annunzio gana gerai pažįsta ir lietuvius. Jam 
žinomi “tiltų statytojai”, bendradarbiautojai su okupan
tu ir sovietinės propagandos skelbėjai lietuviškoje spau
doje. Jis pažįsta ir tuos lietuviškus daktarus, kurie turi 
drąsos skelbti, kad dabar lietuviai jau nekovoja už krašto 
nepriklausomybę, bet kreipia dėmesį tiktai į galimybę 
pagyventi. Pats Annunzio veda kovą už Lietuvos nepri
klausomybę ir išgėdina tuos “intelektualus”, kurie nieko 
nedarę jau pavargo.

Atstovo Annunzio suorganizuotoje Lietuvos laisvės tiems lietuviams pasveikinti jaunimo, galėtų disertaciją 
valandoje vasario 18 dieną Atstovų Rūmuose kalbą pa
sakė šie atstovai: Pensilvanijos Dougherty, Stratton, 
Donnelly, lietuvių kilmės Derwinski, Ferraro, Coriable, 
Moffett, Vander Jagt, Howard, Dornan, Forsythe, Fish, 
Broomfield, Sawyer, Sensenbrenner, Goldwater, Blan
chard, Clinger, Minish, Batchford; Maurus, ponia Holt, 
Martin Russo, Waxman, Hollenbeck, Moakley, Lee, Lent, 
Yatron, Bingham, Fauntroy, Novak, Guarihi, Eckhart, 
Frost, Freyser, Jeffries, Ford, Brodhead, Addabbo, Flo
rio, Benjamin, Fary, Ottinger. Collins, Smith, McHugh, 
Gonzalez, Porter, Daub, Dingell ir Hammerschmidt.

būk aš įskundęs mano kaime 
bolševikuojančią latvių šeimą, iš 
kurios trys buvo nubausti ilgo
mis bausmėmis. Pasakiau, kad 
nei žodžiu nei raštu neskundžiau, 
nes tik tada sužinojau kas jie 
per paukščiai, kaip jau buvo 
areštuoti. Viršaitis pasakė: “Ge
rai, to man užtenka žinoti”. Dar 
paklausė: “Jei pasitiki manim, 
pasakyk, kur prisilaikysi, jei iš- 
kltų koks reikalas”. Pabučiavo 
ir papasakojo kaip išliko „gyvas 
išvijus iš Joniškio bolševikus. 
Lietuvių .baudžiamasis būrys 
ten -rankiojo bolševikus ir daž
nai juos sušaudydavo. Naktį 
jam smarkiai pabeldė į langą ir

! pasakė: “Greičiau bėk iš namų, 
tau gresia mirtis”. Vėliair'Suži
nojęs, kad jį įspėjo baudžiamo
jo, būrio karininkas.

Iš valsčiaus išvažiavau priešir 
ga kryptimi. Beišvažiuojant iš

1940 m. birželio 15 d. Sov. Ru
sija klastingai okupavo Lietuvą. 
Liepos 13 dieną buvau atleistas 
iš Gruzdžių valsčiaus viršaičio 
pareigų. Iš ryto perdavęs bolše
vikiniam viršaičiui valsčiaus ka
są, laukiau jo. pažado užeiti pas 
mane pasikalbėti dėl valsčiaus 
turto pferdavimo.

Balševikinis viršaitis buvo ar
šus komunistas. Jis 1918-19 m. 
žiemą suorganizavo Joniškyje 
bolševikinį komitetą. Nebuvo 
kvailas- Buvo Darbo Kuopos iš
rinktas į Lietuvos Steigiamąjį 
Seimą. Turbūt Maskvos šelpia
mas, buvo įsigijęs ūkį ir bažnyt
kaimyje pasistatęs dvejus na
mus. Manau, jis su pogrindžiu 
palaikė ryšius, tačiau būdamas 
atsargus, nekišo "pirštų, kur 
karšta.

Buvo žinių apie Šiauliuose vyk 
domus areštus, to'dėl su nekant
rumu laukiau užeinant viršaitį, miestelio, vienas naujos valdžios ’ I T -to po to, galvojau dumti iš vals
čiaus, tik ne į namus. Užėjęs 
viršaitis pasakė valsčiaus turto 
aktą surašysiąs sū sekretorium, 
o aš galėsiąs ir vėliau pasirašy
ti. Jis patvirtino apie areštus Šiau 
liuose ir man patarė nevykti į 
namus, nes tie driskiai kalba,

Švilpukai ir negalvojantieji rėksniai, neleidę dirban-

parašyti apie Amerikos Atstovų Rūmų kalbas Kongrese.
Ką Frank Annunzio padarė pavergtai lietuvių tau

tai, suorganizuodamas šiuos kalbėtojus Vasario 16-ošios 
proga, tai milijonais neapskaičiuosi.

Kai Dobryninas informavo Brežnevą apie Amerikos 
Atstovų Rūmų narių pasisakymą pavergtų lietuvių rei
kalu, tai jis nutarė prašyti prez. Reagano pasimatymo. 
Kai tos kalbos per radiją bus perduotos pavergtiems lie
tuviams, tai jie žinos, kad ALTas nemiega, bet organi
zuoja ir informuoja galingiausios valstybės parlamento 
atstovus.

šalininkas,' pralenkdamas mane 
ir nukėlęs kepurę, nuvažiavęs 
vieškeliu kokį kilometrą ir iški
šęs galvą iš rugių, žiūrėjo į ma
no pusę. Supratau, kad tai esa
ma seklio, todėl pasukau į lauko 
keliuką, o seklys nuskubėjo į 
miestelį. Aš ir paspaudžiau kiek 
mano žemaitukas įkerta. Perva
žiuojant kitą vieškelį, pastebė
jęs nuo miestelio atvažiuojantį 
motociklu, pasukau į ten pat 
esančius aukštus rugius, kurie 
paslėpė mane su žemaituku. 
Kaip vėliau sužinojau,, tą patį 
vakarą atvažiavo sunkvežimis į 
gretimais esantį latvio ūkį. o 
prie mano ūkio pastatė sargybą- 
Nesulaukdami manęs parvažiuo
jant, auštant išvaržiavę.

(Bus daugiau)

e 20% visų darbų Amerikoje 
yra kuo nors surišti su automo
bilių pramone.

Leidiny paliesti visi Vilniaus miesto ir kraš
to 1939-44 metuose politinės santvarkos etapai. 
Nuo rugsėjo 18 iki spalių 28 d., 1939 m., autorius 
pavadino “PIRMŲJŲ BOLŠEVIKŲ” laikotarpiu.

Bolševikai visad prisistato teigiant — “U nas 
wsio jest” (pas mus visko yra), tačiau grobia 
viską, kas tik pakliūva. Miestas bematant buvo 
visiškai apgrobtas. Kraštas, NKVD siautėjimais, 
areštais bei deportacijomis, nuteroriztiotaš. žmo
nės slapstėsi, naktimis namuose nenakvojo ir be-

vargiai duosis verčiama
galinėje baimėje gyveno. Vilnius pergyveno ne

P. L.

KŠYŽANOVSKIO BE CENZŪROS 
MAUS “MATEŽNIKAS”

1939—1944
“WILENSKI MATECZNIK”, lenkų litera

tūros instituto Paryžiuje 1979 metų leidinys, ap
imantis 1939-1944 metų lenkų rezistencinių kovų 
laikotarpį Vilniaus krašte.

Sąvoką “matecznik
į lietuvių kalbą. Anot Ad. Mickevičiaus — vieta, 
kur gimstama ir mirštama. Pietų Lenkijos biti
ninkai “matecznik’u” vadina vietą, kurioj augi
nama bičių motina ir bitės. Liaudyje gimda va
dinama.

Nesiryžtu veikalą recenzuoti iš esmes, bet 
tik atkreipti dėmesį į autoriaus intenciją bei ten
dencijas lietuvių atžvilgiu. Autorius inž. Bronis
law Ki-zyžanowski gimęs Vilniuje. Jo tėvas, tuo 
pačiu vardu ir pavarde, gimęs Lietuvoje Zarasų 
apskrity. Pagal autorių — iškili asmenybė: teisi
ni nkas-advokatas Vilniuje ir krašte, žymus poli
tikas. Būdamas Vilniaus seimo vicemaršalku, pir- 
mimnkivo 1921.11.20 d. posėdy, kuriame “Litwa 
Srcdkowa” (Vidurio Lietuva) prisijungė prie 
Lcnxi,? Turėję, nekilnojamas nuosavybes Vil
niuje, Paneriuose, kur pergyveno “pirmuosius 
bolševiku^”. “Smetoninę Lietuvą”, “antruosius 
bolševikus” ir “hitlerizma”

tik baimę, terorą, bet ir skurdą, badą. Bolševikų
sunkvežimiai, Įvairiomis išplėštomis vertybėmis 
pakrauti, skubino rytų kryptimi. Visiškai apgro
bė “Brolių Jablkovskių” prekių saūdėliuš, “Wrub-
lewskio” biblioteką. Valstybinius Archyvus, pasi
grobdami vertingus rankraščius, ' archyvinius 
brangius istorinius dokumentus, vertingas retas 
knygas ir grobė tai žinovų rankomis. Neįkaino
jamus nuostolius padarė grobiant radijo fabriką 
“Elektrą”. Kurlando aliejaus ir tabako fabrikai, 
darbininkų dėka, buvo apginti nuo grobibid.

Miestas “išlaisvintas” nuo duonos, riebalų ir 
visas išgrobtas lobis buvo vežamas ten, kur “U nas 
vsio jest”. Vilniaus gyventojai jautė areštų tero
rą, deportacijų baimę, alkį bei badą. VILNIUS 
LAUKĖ IŠSIGELBĖJIMO.

Galop patyrė, kad Vilnius atiteks Lietuvai. 
Autorius rašo: “Litwa Smetonowska” (Smetoni
nė Lietuva), kuri turėjo mus priimti ir išgelbėti 
nuo bolševikų režimo, taip pat nedare rimto įspū

džio. Gaudomiems vilniečiams rūpėjo atsikratyti 
gaudytojų, o šič nuolat kas tai trukdė išlaisvinto
jus”. .. “Jau nuo spalių mėn. pusės sklido gandai, 
kad lietuvių kariniai daliniai yra gatavi triuTn- 
faliniam įžengimui ir laukia kur tai arti. Juok
dariai tvirtino, kad Lietuva ieško Šarvuočio įžen
gimui į Vilnių, nes be tokio atributo “naujoji po
nybė” negalėtų tinkamai reprezentuotiš. Muštos 
telegramos Latvijon tikslu pasiskolinti. Toji gi 
atmušė: “Vieną ar visus tris?”

(Bus daugiau)
\iYKOLAS BIRŽIŠKA

PROF. MYKOLAS ROEMERIS
(1881-1945)

(Pabaiga)

Vis tai, beabejo, slegiančiai veikė seną profe 
šorių, gerai žinantį savo mokslinį ir visuomeninį 
svorį- Nekartą jis ir Sirgdavo. Dar labiau jį pri- 
slėgė 1943 iri. kovo 17 d. vokiečių uždarymas Lie
tuvos universiteto ir prieš tai taip buvo jų 
(varžomi. Jis vis traukė į savo Bagdoniškį, kur, 
rodos, gavo ir 1944 m. įvykius pakelti. Persisky- 
rę su juo neperžengiamąja siena mes, išeiviai, 
nieko apie jį nesame girdėję, tik pagaliau pasie
kė žinia apie jo mirtį (1945 m. kovo 14 d.).

Gaila mums šio gero lietuvio, gero draugo, 
rimto mokslininko, reikšmingo visuomenininko, 
tik vieno jam pavydime: jis mirė savo tėvynėje,

mirė Lietuvoje.
1945. VIII. 5 - VIII. 8.

Melbecke, arti Lueneburgo (Vokietijoje).



Povilas Kaupas Erdvėlaivių stotis”

ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA 
“Ji* vunnko juo* | viol*, kuri hobraiikai vadinama Armotjeaou- 

' . (Apreiškimo 16:16)

® ‘‘Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

37. Taip pat ir mirusieji bus prikelti, kad ir jie galėtų gėrėtis 
gyvenimo palaiminimais, kokių joks pasaulinis nugalėtojas ne
galėjo duoti savo pavaldiniams. Tačiau Kristus galės ir bus norin
gas duoti savo paduotiniams progą naudotis amžinuoju gyvenimu 
ramybėje ir laimėje.

Turėdami Dievo užtikrinimą, kad jis gali įvykdinti savo nu
tarimu sugrąžinti į gyvenimą visus, kurie praras savo gyvybes 
.Armagedone, mes pamatome Dievo meilės ir teisingumo pasiro
dymą metoduose, kokius jo išmintis pasirinko sunaikinime šėtono 
viešpatavimo pasaulyje. Milijonai, kurie neteks gyvybės šitoje 
didžioje kovoje, Dievo žvilgsniu, bus tik užmigę. Naujosios die
nos ryte Dievo galybė pažadins juos.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5241 So. Mozart, Chicago, IL 60632

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS (R CHIRURGAS 

We**checter Community klinikas 
Medicinos direktorius 

19» S, Manheim Rč, Westchester, 1L 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 

kas antra šeštadienį 8—3 vkl. 
ToL: 562-2727 arba 562-272?

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

VRSTNAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeika & Evans
B *

Laidotuvių Direktoriai

TSI----- S3 3-5W5
DR. A. B. GLEVECKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGO« 

1907 W«t ICJrd 5tr®*t 
Valandos pagal snctarins*.

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St. Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street
r

Chicago, Illinois 60629
Telef. 778-5374

prie burnos.
Paruoštam pacientui burti

ninkas įsakydavo, kad vaikščio
jant prie bičių avilių, dar šiek 

, ... o , tiek pašokinėtų, nes bitėms yra
čia papasakosiu pnsimim-. Panaigus ra nosies suspauduną malonu šokinėjantį asmenį kaip 
Lietuvoje nuo 1920 ligi Į susxoaio guesms Kvėpavimas; ir , rpikifln.t į lti Burtinillko buv0 
metų. Tuo laiku įvairūs; ^a visa tai etai y u per dieną | prižiūrim.r kad tų įgėlinių Iie_

Visais laikais žmonių gydymo
6845 SOUTH WESTERN AVE 
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.

OPTOMETRISTAX

261? W- 71 51. Tai. 787-51« 
Tikrina aku. Pritaiko ikiniua 

“contact lensea”
U

INKSTŲ. PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrai 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Razidencijos t.Iei: 448-5545

Aš 
mus’ 
1930
gydytojai paskleisdavo nurody-' i-ns karius: ryte, vidurdienį ir į £*ūt“ų”pe’rdaug ar’perm’ateb Sa- 

I vo apsaugai burtininkas ant sa
vo galvos užsidėjo tam tikrą ap
siausta, o savo rankas apmovė 

ypač vadinamąją greitai atsipaiaiouo’aavo nuo tų j pirtšil^mis- Ir tais laikais daug 
siogą ir reumatą (reumatizmą).. ypač ue, Kurie neruAyda-1 

priemonė siogai gydyti buvo 
Į nustatyta gilaus kvėpavimo rū
šis. To kvėpavimo rūšis buvojmane K0Kia nors sloga, greitai 

i LKVS Sąjungos Ramovės Chicagos tokia: iš lėto per nosį įtraukti * Pavartujus tomus Kvcpavimus, 
> skyriaus narių metinis susirinkimas įfrvno nT.o - ~ ----- — • --------- -

įvyks kovo 1 d. 12 vai. Jaunimo j ° 
Centre. Visi nariai kviečiami daly
vauti. Valdyba'

------------------------------
! Upytės Draugiško klubo susirinki

mas įvyks penktadieni, kovo 6 d., 
Anelės Ko j ak salėje, 4500 S. Talman 
Avė. Pradžia 1 vai. popiet Nariai 

į prašomi atsilankyti, nes bus daug 
Į svarbių pasitarimų ateities veiklos 
reikalais. Po susirinkimo bus vaišės. 

A. Kaiys

SUSIRINKIMŲ

inus, kokiu budu apsisaugoti I vaxare.
nuo piktesnių ligų, kai taua žmo-š Leko man tada pai.iebėti, jog 
nes taip vadindavo visokeriopus kai Kurie žmonės tikrai tanai 
susirgimus, EUDEIKIS į

To

vo nei pypKių, nei cigarečių, ir 
man pačiam, kada užpuldavo

paskui pirštais su- j ^SnyKaavo visokio negalavimai.
! iais laikais Ka<po gydomoji

kas būdavo patenkinti tokios 
rūšies gydymo priemonėmis, 
nes daug kas pajusdavo savo 
sveikatos pagerėjimus.

A. Kelmutis GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA.

. OHTH0PEDAS-P8OTEZISTAS
Aparatai - Protesai. Med. b*n- 

yy uai mtaiba totessa,
'Arch Supports) Ir L t

■ax- j •> ii- -t. <«*4*<UeAlls4» o- 1
Uja Wwrt 62rd SE CMcaga. 1{L

Tatai.:

Skaitytojų Balsai

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVK

St. Petersburg, Fla. 33710
TeL (813) 321-42C0

PERK RAUST  Y AAAI
MOVING

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas perkraustymaa 
is įvajrių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA, 
1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet. Šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
Falaf.: HEmlock 4-2413

*159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

GERMIAMIEJI, i

Dovanokite, jei siųsdama pre-1 
numerate už 1981 metus, pareiš- 

:■ kiu kelias kritiškas mintis ne tik 
j savo, bet ir mano artimųjų pa

žįstamų, prenumeruojančių ir 
neprenumeruojančių “NAUJIE
NAS”. Visi sutinkame, kad jos 
yra reikalingos, nes daugelis da- 

£ lykų, be jų tarpininkavimo, taip 
ir liktų nežinomi, nors ir yra 
svarbūs. Tačiau, daugelį sulai
ko nuo u ž s iprenumeravimo 
“NAUJIENŲ’’ dažnai stačiokiš
kas ir su panieka kalbėjimas apie 
kitaip manančius, gana dažnas 
priekabingumas dėl menkniekių, 
pravardžiavimas savo oponentų 
arba dažnas prikergimas oku
panto titulų: kas tikrai nesideri
na su aukštesnio lygio žurnalis
tika.

Priekabingumas, koliojimasis. 
niekinimas (nors kartais ir turint 
tam pagrindo.) bandymas pasi
savinti tiesos ir neklaidingumo 
monopolį — tikrai neįtikina in
teligentą skaitytoją, bet, atvrr-, 
kščiai — atgraso nuo “NAUJIE
NŲ”. žodžiu, daugelį girdėjau, 
sakant: “Ne dėl to negaliu pa
laikyti “NAUJIENŲ ’ kas jose 
rašoma, bet dėl to. KAIP RAŠO
MA”.- Gaila...

Taip pat ne vieną erzina daž
nas kartijimas dalykų, kurie yra 
atsitikę prieš 10 metų ir jau 
daug kartų buvę nagrinėti ir ap-

spausti nosį ir taip išlaikyti 
maždaug penkiolika sekundžių, priemonė buvo naudojamas bi- 

Cxų Įgėlimas. Toks gyaynias bu-
I vo pntaiKomas tiems, Kurie sir- 

rašyti. Be to, nesmagu nuolat ir; guiiubdavo vadinamuoju reuma- 
nuolat skaityti: marijonai, mari-; tu (reumatiaįu) Kad j ma. 
,onų, tnenuolnt la.krastis, arba|no tėviškės sod(_ buvQ d av_ 
vėl - barzdukme bendruomene ljų su Mlėmis t0<w n)Q arti_

I ir van... O kodėl nepavadinti j „■ „ ,1 ., . . . . . „ ■ |mas kaimynas, pavarde Migaus-
kas, užsiimdavo mūsų sode bi
čių įgėlimais gydyti žmones, ku
rie turėdavo vadinamąjį reuma
tą! Tą Mingauską žmonės va
dindavo burtininku. Ir šis burti
ninkas atvestam pacientu? įsa
kydavo nusimauti kelnes, kad 
kojos būtų nuogos. Paskui duo
davo pacientui užsimauti pirš
tines, o ant galvos uždėdavo’

tikraisiais vardais?
Nuolatinis pamokslavimas ir 

nurodinėjimas kitų klaidas veda 
t tik prie nesantainkos ir izoliaci- 

jos- Kritika yra geras dalykas, 
j jei ji yra aukšto lygio — neten- 
| dencinga, nepriekabi, neišjuo

kianti, nesityčiojanti, bet kultū
ringu būdu nurodant klaidas ir 
ieškanti susipratimo. Tokias kri
tikas žmonės mėgsta ir su ma
lonumu skaito. Pvzd., kiek man 
žinomą, mielai ir su pasigėrėji
mu buvo skaitomas Antano Ku- 
čio straipsnis “Profesorius, ma
nau, klysta’’. Kai kurie net pa
siryžo remti ALTą, paskaitę A.

- Kučio straipsnį, duodantį atsa- 
, kymą T. Remeikiui. Ar nepuiku?

Gerai, kad “Naujienos” duoda į 
galimybę visiems pasisakyti, bet 
reikėtų žmrėti, kad pasisakan- 

’ te j i nenaudotų; šią progą išlieti 
' savo “tulži”, ar nekultūringai iš- 

sikcLoti. Sena mūsų ptartlė sa- 
' ko.: ‘SU LAŠELIU MEDAUS 

PAGAUSI ŠIMTĄ MUSIŲ, O 
SU VISA STATINE ACTO NĖ 
VIENOS’’.

Su geriausiais ir nuoširdžiau
siais linkėjimais sėkmes!

P. S: Būtų smagu, jei daugiau 
netektų “Naujienuose skaityti 
šitokių ir panašių išsireškmų: 
... kurie laužė raudonajam 
slibinui “nususį užpakalį”, “de
generatai, išsigimėliai”, jei nau
dojami turėtų atitikti tikrąją 
savo prasmę, arba JAV LB iš 
“pagrobtų” pinigų... Bendruo
menė tikrai nepagrobė pinigų, 
bet jai suaukavo. •. •

S. Petrutijtė

•M

hjhd

— Manoma, kad po vestuvių 
šią vasarą Britanijos princas 
Charles ir 19-metė Nancy Spen
cer rengiasi vykti į Australiją, 
nes kalbama, kad po vedybų 
Charles bus paskirtas Australi
jos gen. gubernatoriaus parei
goms.

— Mokslininkai reikalauja dė-1 
ti mažiau druskos į konservu©- j. 
tą maistą. Didelis druskos kie
kis žmogui kenksmingas.

3 Iš 33 amerikiečių tarnau
tojų ar darbininkų, vienas dirba 
fedsralinei valdžiai. Kas septin- Į 
tas amerikietis dirba valstijos 

tani tikrą apsiaustą su sieteliu ar vietos valdžiai.

LEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

I VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

% - :E

ALBIN RUDLNSKAS

;;

s

F 
I

-

Mirė Hollywood, Floridoj. Gyveno Rochester, Mich. 
Anksčiau gyvenęs Cicero, UI.

Mirė 1!>8L m. vasario 2G d., sulaukęs 86 metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyvno daug metų.
Paliko nuliūdę: duktė Mildred R. Stecre, jos vyras Wil

liam, anūkė Pamela ir kili giminės, draugai bei pažįstami.
Velionis buvo vyras niirusids Helen. Ilgus melus dirbo 

Naujienose.
lYašome gėlių nesiųsti.
Kūnas bus pašarvotas Petkaus koplyčioje, 1110 S. 50th 

Avė., Cicero, IU. Lankymo valandos, sekmadienį: nuo 5 vai. 
popiet iki 7 vai. vak.

Laidotuvės bus privačios.
Visi a.a. Albino Rudiosko giminės, draugai ir pažįstami 

nuoširdžiai kviėfiami dalyvauti šermeninėje ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Duktė, žentas, anūkė.

laidotuvių direktorius Ddnahl A. Peikus. Tcl. X(>3-2108

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AV ENTT
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS automobiliams pastatyti

Chiaigoe
Lietuvių 

-aidotuvių 

Direktorių

AMSULANSO
PATARNAVIMAS

TURIMI 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YA_rd* 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 5Ui.ii Ave., Cicero, HL TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-1x33 - 1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe Hill*, I1L S74-441I

X354 So. HALSTED STREET TeL YArdi 7-U11
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ALGIRDAS GUSTAITIS

Kur formulė?
Tikrovinių skeveldrų turintie

ji judomi paveikslai, angliškai 
**The Formula”. Manoma, 1913 
metais Vokietijos mokslininkas 
Btrgius atrado būdą anglis pa
versti benzinu. 1933 meta’s Hit
leris paskyręs 3 bilijonus mar
kių pastatyti įmonėms tokiai 
pramonei išvystyti, stengiantis 
kasmet gauti 350 milijonų sta
tinių dirbtinio benzino ir kt.

Net Antram Pasauliniam ka
rui artėjant prie pabaigos, 19d 1 
metų balandžio mėn., Vokietija 
gaminusi 7 milijonus tonų de
galų penkiolikoje įmonių. Bet gi 
po karo toji nuostabioji formu
lė dingusi, šiame filme stengia
masi tą mįslę atspėti.

Veiksmas suveltas, painus.
Per daug kalbų. Autorius ira pqme 
produseris Steve Shagan duoda: .1 , . . _ . smegeniir abejotinos intrigos. Pagrindi
ne artiste padaroma mergina, | 
kurios tėvas saugojęs koncent- i 
racijos lagerį. Atrodo p:r jauna; 
žinoti baisenybes, kurios gal te
buvę išgalvonės, bet ji naktimis 
blaškosi. Visai pasimetama, kai 
rodomos dabartinės Vokietijos;
užeigos, šokaničos merginos gabumus, apmokė ir televizijo- 
mato daužomus miestus ir kan- 
kinamus žydus.

Tai dar ne viskas. Amerikie
čių policininkas, atvykęs į Vo
kietiją aiškinti formule slepian- ’ 
čias aglybes, tuojau sutinka liu-j 
dininkus. Jie ateina tarsi mu
sės prie palieto pieno. Vos pasi
kalbėjus, jtios slaptos galybės 
nužudo'. Ir toji vokietaitė esan
ti žudytoja.

eina atgal į Rytų Berlyną.
Palaukite, dar ne viskas. Da-;

, bar vokietaitė, dirbusi su dldžią- 
I ja gaivia.*, tą galybę nušauna, *
I tarsi paklydusį peliuką. Ir nu
eina komunistų pusėn. Už kelių 
žingsnių jts laukė vakariečiai 
su gynėjais. {

Pertempto filmo direktorius 
John G. Avildsen. Pagal to vąr- 1 
do romaną. Ekrane rieda 1 vai. * 
57 mln. Pagamino ir pasaulyje • 
paleido Metro - Goldwyn - Mayer 
filmų įmonė.

j Vaidina: George C. Scott —j 
policininką;’ Marlon Brando —j 
degalų valdytoją; Marte Keller ' 

amerikiečiams talkinančią
‘ vokietaitę; Sir John Gielgud — 
anų laikų Vokietijos moksli- 

’ ninka : Filmitota gabiausiose 
uropoje, Amerikoje.

teisingai pasakyta: 
plovimo žinovai. 

* * «
Boomer

ardu protingas šunelis.
Jį geras žmogus išgelbėjo iš gy-

bhk&8

aiškėjo, kad gimusi 1961 metais 
Berlyne, Vaidinti pradėjo turė
dama 16 m. Tėvas lenkas, dabar 
Vokietijoj pilietis, žinomas ak
torius Klaus Kinski. Motina vo
kietė. Kalba vokiškai, angliškai, 
itališkai, prancūziškai. Mokėjo 
ispaniškai, bet pamiršo. Dabar 
mokosi rusų kalbą. j

Film= “Tess” Nastassia Kin
ski pradeda neturtingoje šeimo
je; beieškodama jų bajoriško 
titulo pakliūva į turtingą aplin
ką, paskui krenta, blaškosi. 
Ypač sunki partija; atlieka be 

I priekaištų, nors jos pirmasis 
j filmas. Neabejotinai talentinga. 

Geri Peter Firth, Leight Law- 
son, kiti.

Vienas 
filmą, k •

Filmuota Prancūzijoj, 
malonumas stebėti ši

4c * įs

KAIP TOLI PASIEKIA 
TėLEVIZIJA?

skaitomas maždaug klasikiniu.
vulčlianis paskirtos mirties, ang- Susidomėjimas didelis, 
liškai vadinamos “dog pound”.

Pastebėjęs nepaprastus šuns
“Popeye” veikėjus daugelyje 

i laikraščių pradėjo ir sukūrė E. 
C. Segar prieš 51 metus. Filmo 
direktorius Ro'bert Altman. Pro- 
duseris Robert Evans. Rankraš
tis — Jules Feiffer. Drabužiai 
— Scott Bushnell.

milijonai mato vaidinimus 
į “Here’s Boomer”, leidžiamus 
’ Paramount filmų įmonės. Jis 
dabar 1 metų, 18 colių aukščio, 

, rusvų ir gelsvokų plaukų, sve- 
. ria 15 svarus 
! Turėjome 
Boomer, jo 

. labai mielas, 
paliepus 

; dešinėn, j
Kaip gi, amerikiečiui našiu-' . ,. x v._ v i • l --i • v. , nes, lipti ant kėdės, žiūrėti pro liūs, vokietaite iškviečia slaptos , , . , . .. .. t, t
! T . iii- i - . ,skvles. šokinėti, piktai ir links-1galybes valdytoją —kuris pasi-1 ~, , ? ) mai loti, šliaužti, verstis... Parodo buvęs naciu generolas — , .v . r. v, \.K. . - klausėme, kada išmoks pasira-pasikalbeti kryžkelėje tarp Rv- ’ ..... . 1 1 , . 1

. • t7 , ‘ i ~ svti ir jaunimui knygutes skai-itu ir vakaru Berlyno. (Pana-i*. J v. . . . . . \ ; lyti.. .šiai, jei koksai tipelis norėtų pa-. ” * * *
sikalbėti su KGB viršininku...) !m • j • i . . i Popevelai dar ne viskas: amerikietis!
bara slaptos galybės, viršininką, \ Žinomi komiški piešiniai ir se- 
jam pamokslauja, priekaištau- J nokai gaminami juokingi kartu-} aštuntas filmas, kurių “3 Wo’m- 
ja. Ir galybės viršininkas aiški-|nai. Pasaulyje skaitomi, stebimi 
naši, teisinasi, sakytum pamo- ;.milijonų jaunų ir senų.
kos neišmokęs mokinėlis savo! 
mokytojui. Išbartas, gailestingai ’:

rudų akių.
“pasimatymą 
globėjais, šunelis: 
gerai supranta ir 

moka suktis kairėn, 
gulti, stotis, klauptis,

Pagrindinis artistas Robin
i Williams vaidina Popeye. Sunki CIT Į.. ! paskirtis. Taip, sukūrė charak- 1C » terį pagal anuos piešinėlius ir 
kartūnus. Jam reikia veitki kaip 
gumos kamuoliui ar dideliam 

, ,. . trintukui, vis atsilaikančiam,vaizduoti negvva, traukti uz kel-i ■ . , . ,' - * j smagiam, traukiančiam pypku-
‘ tę. Ir kalbėti džiržgiančiai 
šnypščiančiu, bet nepiktu balsu.

j Robin Williams žinomas šim- 
Į tams milijonų žiūrovų pasauly
je televizijos filmuose “Mork & 
Mindy”. Tenai jisai dar geres
nis, nepakartojamai talentingas.

Srelley Duvall pagrindinė mo
teris “Popeye” filme. Tai jos

ji taip vykusiai perdavė pieši
nėliais “pažįstamos” plonutės, 
keistos, cypsiančios, naivios, 
širdingos, drauge išlepintos mer
ginos atspindžius — kartais vir-j 
ši j o visus kitus.

Pasikalbėjime pasakė, kad jos 
direktorius nieko nemokė, tik 
paklausė ar žino, ką reiks vai
dinti. Atsakė “taip”. Tuo ir pasi
baigė. Labai padėjo aprėdymai, 
batai lygiai dvigubo didumo ir 
stori, vos galėjo kojas pakelti.

“Popeye” filmuotas, daugu
moje, Malta saloje, kuri yra iš
tisas uolų gabalas. Viską pasta
tė specialiai filmui. Namai, lai
vai įdomūs. Pasirinktas sunkus į 
vaidybinis stilius, įdomiai įvyk
dytas. Per daug duoda pagrin
dinių charakterių, tatai blaško 
dėmesį. Neaiški Popeye kalba, 
vis pro pypkę.

Filmas visai šeimai. Muzika, 
dainos Harry Nilsson. :

Tess

Svarbesnės televizijos progra
mos JAV-ėse turi dešimtis mi- * i
lijonų žiūrovų. Dar daugiau 
kitose valstybėse, štai, paskuti-' 
niausi duomenys; “Happy Days” 
rodoma 65 valstybėse; “Laverne 
& Shirley” — 27 valstybėse, 
“Mork &’ Mindy” — 38 valsty. 
bėse; “Taxi” — 34 valstybėse;

! priedu — visose JAV valstijose. •

e n” laimėjo geriausios artistės 
garbe Cannes festivalyje. Vai
dino televizijose “Love, Ameri- 

Baretta”, “Satur-

2am4 — Pardavimui 
R£AL ESTATE FOR SALI

_ Žemį — Fird*»ln»
SEAL ESTATE FOR SAL

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINA2 
Ji ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJTMAIS.

^EL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
22’2 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. VI

BUTŲ NUOMAVIMAS
.• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDĖJO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 88-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms

. šeimoms.
. • MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
i Parke, 15 metų. Reikia skubiai par- 
i duoti. Neaukšta kaina.

Dėkui už i 
I 
i

Šidlauskui, ‘ 
ankstybą

ŠIMAITIS REALTY
Notary’ Public

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-55S8

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidir 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
TeL 927-3559

DĖMESIO 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTO 
Tiktai $120 pusmečiui autornol 
Liability apdraudimas pensin 

kam s. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
TeL 523-8775

f GENERAL REMODELES
Alumin, langai, durys, me 

' apmušimai- • Staliaus darbai, 
mento laiptai, porčiai, stogą 

ir visa kita. - ■
FETINGIS CONSTRUCTiOh 

x 7152 So. K?dzie Avenue 
Tel. 776-8505

F “ 1
' STASYS ŠAKINIS

LIETUVIS DAŽYTOJAS
Dažo namus iš lauko 

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

Plačioji visuomenė neblogai
žino' Popeye charakterį (tariasi j can Style’
Papai). Kimiu balsu jūrininkas, day Night Live” ir kt. Netrukus 
mažas ūgiu, tvirtas ncišpasaky- su ja bus paleistas filmas “Even 
tai. Iš dantų nepaleidžia pypku- Cowgirls Get the Blues” (Net 
lės '— bačkutės išvaizdos. Kaip Į piemenaitės nuliūsta). “Popeye” 
kaladaitės storos rankos. Pa- *--------  : ■ —

nurijęs spinačių. Nėra patrauk- ^8 
lūs. Viena mergaitė jam ištiki;} 
ma ir dėl tos Olive 
žęs viską padaryti.

Walt Disney ir
įmonės Hollyvvoode
mą “Popeye”. Amerikiečių fil
miniame pasaulyje veikalas

Oyl pasiry-

Paramount 
paleido fil-

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

American Travel Service Bureau
V727 S. Western Ave^ Chicago, JU. 60643

Telet 312 238-9787
e Nemokr.mil patimivliMs ul’nkant lėktuvų, traukiniu, laivų kelky 

bIiį (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervadias; Parduoda 
tne kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoj* ir teikiame infer 
macijss visais kelionių reikatlsii.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik :eixia rezervuoti vietai 
H anksto — prieš 45-60 dienu.

r " ..... ■— ■ - —............ - ■ ........ .. >

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

susirūpinimą__________________________ $8.00
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 

grožis. Kietais viršeliais______________  $4.00
Minkštais viršeliais, tik____________ $3.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____ $2.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, n. 60608

Vienas geriausių šio sezono! 
filmų. Paleido Columbia. Paga- j 
mino Roman Polanski. Meislriš-| 
ka ranka jaučiama nuo pirmos 
iki paskutinės minutės. Pagal 
žinoma Thomas Hardy veikalą. 
Pag r in d in ė artistė
Kinski. Su ja pasikalbėjus, pa-

—Dalius Brazdžionis, Los An- ; 
gėlės, Cal., pratęsdamas prenu- ■ 
meratą, savo gerus linkėjimus. 
atlydėjo $25 auka. Tos apylin- ■ 
kės tautietis užsisakė Naujienas; 
vieneriems metams, bet pavar-; 
dės prašė neskelbti, 
auką ir už dėmesį.

— Dėkui Stasiui 
Springfield, Ill., už
prenumeratos pratęsimą ir ta; 
proga atsiųstus nuoširdžius Jin- • 
kėjimus ir už 10 dolerių auką, j

— Ona ir Jonas Dovidaitis, /a- 
bai gerbiami tautiečiai iš Michb 
gan City, Indianos valstyjos, 
prie rnetinės prenumeratos pri
dėjo $15 auką. Dėkui.’

— Juozas Petkūnas, Racine, 
Wis., lankėsi Naujienose. Dėkui 
už vizitą, ankstybą pratęsimą pre 

Nastassia numerates ir už ta proga įteiktą
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V/e'll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI,

KARUA NOREIKKNa

K3S We>t St, Chloro, CL f B«2S a T«1 WA <
Dldelir pasirinkimai geroi rūffss Įvairiu prskix Ž

Cosmos Parcels Express Corp.

1501 W. frth St^ Cikago, HL <0«2t. — TeL WA S-Z737

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra ?einausih, didžiausia ir turtingiausia lietuviu rratemabnė or- 

fctniLacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metua.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti tr kitiems, kurie turw 
darbus dirba.

SLA —išmokėic daugiau kaip ASTUGNIS MILIJONUS doleri* 
epdraudų savo nariams.

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

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

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiMi 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai

^LA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
11,000 apdraudos suma temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
1 savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės l SLA įsirašyti

Galite kreiptis Ir U erini i SLA Centra: *

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
N^r York, FLY. 10001 

a«7 W. FOOk 
T*L (511)

$15 auką. j
į

— Šakių Apskrities Klubas' 
parėmė Naujienų leidimą $20 
auka ir ją įteikė per klubo kasi-’ 
ninką A. Dumčių. Dėkui valdy-, 
bai ir visiems to klubo nariams.
— A. Dumčius iš Cicero, lanky

damasis Naujienose, įteikė $10 
auką. Dėkui už visokiariopa pra- 
ramą ir auką.

I — Julius Verba, Hot Springs, 
Ark., buvo atvykęs Čikagon ir 
lankėsi Naujienose. Dėkui už vi
zitą, ankstybą prenumeratos pra
tęsimą ir už įteiktą 87 auką ka
lendoriui. Po $5 įteikė: Jonas 
Razmukas iš mūsų kaimynystės. 
Jonas Janulaitis, K. šerepeka ir 
Juozas Skeivys iš Marquette 
Parko. Dėkui visiems.

— Ponia Ann Gūvis iš Mar
quette Parko lankėsi Naujieno
se. Dėkui už vizitą ir už įteikta 
$10 auką kalendoriui bei Nau
jienų paramai- j

— Rožė Didžgalvienė, daugelio 
patriotinių organizacijų veikėja, 
sveikindama savo mielą draugę 
Oną Satfckienę, gyv. Beavers- 
ville, III., gimtadienio proga, pra 
tęsė jos prenumeratą.

— Visi Vyčių pareigūnai kvie
čiami sekmadienį, kovo 1 d., su
sirinkti Ciceros šv. Antancf baž
nyčioje, kad vėliau 11:30 vai. 
ryto galėtų sueiti parapijos sa
lėje užkandai. Tuo reikalu rei
kia kreiptis telefonu j Jean 
Vance 652-5215 arba Stefan 
Uginčius 585-5282. (Pr.)

■— Dengiame ir taisome visų 
rūšių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.
ARVYDAS KIELA, 434-9655

nuomoti ar apdrausti savo nuo 
savybę Chscagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimai

: BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 

TeL 767-0600

DAŽYMAS IR REMODE- 
LIAVIMAS

Nėra darbo permažo. Visus pai 
Iš lauko ir vidaus.

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKA 

4514 So. Ta Iman A venų# 
Tel. 523-0383

A. tVBRAS
Laikrodžiai Ir brangenyb 

Pardavimas Ir Taisymas 
2646 West B’Hh Street 
Tel. REpubUc 7-1941

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

WANTED TO.RENT 
Ieško Kambariu

MOTERIS NORI NUOMOTI 3 ar 
kambarių butą. Brighton Parke, 

antrame aukšte.

Skambinti 376-9570

4

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

MOTERIS ieško darbo prižiūrėti 
ligonį; galima ir vietoj gyventi.

Skambinti 568-1614

— Viktoras Šimaitis pildo 
INCOME TAX Šimaitis Realty 
Įstaigoje, 2951 W. 63rd Street. 
Darbo valandos kasdien nuo 
10 vai. ryto. Tel.: 430-7878 arba 
763-0337. (Pr-)

f

Siuntiniai į Lietuv 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avė 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-!

Motery Public 
INCOME TAX SERVICE 

4159 S. Maplewood. Tel. 254-7 
Teip pet deromj vertime!, ci m 
Iškvietime!, pildomi, pilietybė* j 

tymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POU
F. Zapolit,
3 W; W. 95th St 
Ev-erp. Ptrk, Hl.
40642, - 424-U54

State F ana F*e J

ADVOKATU DRAUGIJA 
V. BYLAITISir V. BRTZG 

2458 W. 69th St. 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 v 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-t 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

• \
— Kenoshos ALTo skyrius 

Vasario 16-osios minėjimą ruo
šia kovo mėn. 1 d., sekmadienį, 
3 vai. popiet šv. Petro parapijos 
salėje. Bus paskaita, meninė 
dalis ir pasirodys tautinių šokių 
“Bijūnas” šokėjai. Po minėjimo 
bus užkandžiai su kavute. Pra
šome vietos ir kaimyninių apy
linkių lietuvius dalyvauti.

ALTo skyriaus v-ba

Advokatas
GINTARAS P. CEPtNA

Darbo valandos: nuo 9 vaL r
Iki 6 vaL vak. šeštadieni nu

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

776-5162 arba 776*51
2649 Wed 63rd Street

ChirasT. TU

snwos owA«invi Avr biixyu 6 Naujienos, Chgo., IU.» Sat-Monday, Feb. 28 March 2,

Nemokr.mil



