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SALVADOR!
SOVIETU SPAUDA SUSIDOMĖJO

LIETUVOS KATALIKAIS
Lietuvių savilaidos įtakai at

remti, Sovietų spauda talpina 
vis daugiau straipsnių apie Lie
tuvos katalikus. Žurnale Nauka 
i religija (1980, Nr. ,10) pasiro
dė I. Mačiulio straipsnis “Gyve
nimas diktuoja pasikeitimus’’. 
Autorius tvirtina, kad “objekty
vūs” socialistinės tikrovės veiks
niai’’ pakeitė lietuvių “kulld 
tarnų” nusiteikimus. Jis cituoja 
rankraštyje tebesantį lietuvių 
katalikų kunigo straipsnį, ku
riame sakoma, kad “komunisti-
nis sąjūdis, laimėjęs didžiosios 
pasaulio' dalies protus ir širdis, 
gimė ir vystosi iš Dievo valios”. 
Mačiulis taip pat tvirtina, kad 
Lietuvoje tebeplmta šekuliari-
zacija. . A '.

Ankstesniame J. Aničo ir L 
Mačiulio straipsnyje “Gyvenimo 
poveikyje’’ (Nauka. i religija, 
1980, Nr. 2), aprašomas kunigų 
pasipriešinimas prieš 30-10 me
tų. (To paties žurnalo 4-me nu- 
mėryje. tvirtinama, kad- iš 1-300 

" ’ prieškarinių kunigą, 248 akty
viai bendradarbiavo su “fašistų 
okupantais”, o kili 250 dalyva
vo “buržuaziniai nacionalistinio 
pogrindžio sąjūdyje” ir jo “gink
luotose gaujose”,?.kurių vadų 
tarpe buw 50'kunigų.)

Tik straipsnio pabaigoj trum
pai užsimenama apie- kunigus, 
kurie tebėra “nelojalų^’. - Jie 
“klastoja Bažnyčios, iir tikinčių- 
jų padėtį SSRS-ojc," mėgina 
kurstyti katalikybę paremtas 
nacionalistines nuotaikas, ir:pa- 
žeįdinėja Sovietų įstatymus apie 
religinius kultus. Jų išpuolius 
inspiruoja tarptautinis antiko
munizmas ir reakcinės lietuvių 
emigracijos klerikaliniai sluoks
niai”. '■

Laikraštyje Moskovskije no- 
vosti (1980.XII.28) V. Mikuli- 
čius aprašo “Lietuvos katalikų 
šventes”. Lietuvoje/ rašo jis, 
“plačiai švenčiamos Kalėdos”. 
Tikinčiuosius aptarnauja 700 
kunigų, “kulto tarnus” ruošia 
kunigų seminarija Kaune. Mi- 
kuličius pamini kryžiaus kelių 
vaikštynes Varduvoje, kurių tra
dicija tęsiasi 350 metų. Jis ci
tuoja “lietuvę mdterį”, kuri kas
met dalyvauja vaikštynėse. Ji 
kalba apie “šventą vietą” ir apie 
“didelį dvasinį džiaugsmą”.

Bendras straipsnio įspūdis — 
maža tauta laisvai atlikinėja 
savo egzotiškus papročius “ta
rybinėje -santvarkoje”; (Elta)

— Neturtingiems šelpti drau
gijos, gavusiefe 4 milijonus do
lerių iš buv. Carterio administ
racijos energijos sekretoriaus, 
sutiko atiduoti vyriausybei po 
ketvirtadalį milijono, nes pini
gai jau buvo išleisti.
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Pietį,.Kaliforajjoje žemė dreba ir kelia didelį 
<; ^ietns pakrančių-gyventojahM.į

AMNESTIJA NEPALIETĖ 
GEN. CHUN PRIEŠO

SEOUL, P. Korėja. — Naujai 
prisaikdintas Pietų Korėjos pre
zidentu gen. Chun Dco Ihvan 
amnestavo tūkstančius politinių 
kalinių, kitiems bausmę gerokai 
sumažino, bet didžiausio savo 
priešo paruoštas amnestijos įsta
tymas nepalietė.

Kin Dae Jung yra atkakliau
sias demokratinės santvarkos 
šalininkas. Jis kėlė didelį triukš
mą 1971 metais, kai tuometi
nis prezidentas Park C. Hee, 
atprezidentavęs vieną terminą, 
norėja pasilikti dar veinam ter
minui. Kin Dae Jung pradėjo la- 
bai aštriai kritikuoti buvusį pre
zidentą. TcCkritika buvusi tokią 
atšri, kad saugumas pradėjo jį 
persekiotu Kin Dae Jung turėjo 
pabėgti į Japoniją, kur - gavo 
tremtinio teįses. Bet P. Korėjos 
žvalgybos agentai Tokijo mies-

tu .Korėją/ " .
Korėjoje jam buvo suruoštas 

teismas, jšikišo JAV 'ambasada. 
Jis buvo’.amnestuotas ir paleis
tas. Bet-^praeitais metai^.karįai 
jį apkailibi&'per.yersino'?ęuosii^u 
ir paskyrė jabl mirties baūsi^/ 
Gen. Thvąn, skrisdamas į JAV, 
mirties bausmę pakeitė kalėji
mu iki gyvos galvos. Dabar am
nestiją paskelbė’ didelei daugu
mai politinių" kalinių, bet Kiniui 
amnestiją* nepritaikyta.

— Lenkijos jkareivia.Li-plėšd 
Zolniers ^dhjoscr’laikraštį už 
katalikų 'bažnyčios • niekinimą. 
Jie prisimena Katyne ir kitose 
Rusijos vietose žuvusius len
kus karius.

— JAV pardavė Marokui 108
pačius naujausius tankus, nebi-jviai nuvesti į aerodromo patal- 
jančius smėlio. Marokas sunio- pas. Tačiau Afganistano radi- 
kėjo 182 milijonus dolerių. jas pranešė, kad visi asmenys

—PACIFIC
=^OCEAN

Diktatorius F. Castro labai susirūpinęs savo agentais, vadovaujančiais
Salvadoro maistui. Nikaragva patarė ('.astro agentams kraustytis iš 

Nikaragvos. Jie jau žino, Lad turės kraustvtis ir iš Salvadoro.

PAGROBTAS PAKISTANO LĖKTUVAS 
NUSKRAIDINTAS I AFGANISTANA i” .

GROBIKAS REIKALAUJA IŠLEISTI .SAVO 
GIMINES Iš KALĖJIMO f .

ISLA-MABADAS (AP) —- Po- tebėra lėkjpv^ Jiems parūpin-
Ulinis^ tUšidėnfas, tuo tarpu te- 

. žinomas- Alanigirir vardu, gra
sindamas granata^, pagrobė Pa
kistano- Tarptautinės oro linijos 
lėktuvą su 148 asmenimis ir 
Pr'v^^j^risti i Afganistaną. 
Boeing ■ spraūsminis lėktųvąs 
Jpjtmarlienį' pakilo iš Karachi 
aerodro’mo skristi į Penshavvar 
miestą- šiaurės Pakistane. Lėk
tuvo pilotas pranešė, kad vyras, 
ginkluotas granata, reikalauja 
skristi į Afganislano>sostinę Ka
bulą. Jis taip pat reikalauja 
paleisti iš kalėjimo jo gimines, 
suimtus; laike; politinių neramu
mų Karachi mieste. Valdžios 
žiniomis, Alamgiras yra nužu
dyto premjero Zulfikar Ali 
Bhutto šalininkas.

Pakistano televizijos žiniomis 
lėktuvas nusileido Kabulo aero
drome. Lėktuvo'įgula ir Lelei-

Earthquakes 
since 1850: 

minor
Main faults

LENKŲ KARIAI KAL
TINA BAŽNYČIĄ

VARŠUVA, Lenkija. — Ko
munistų , kontroliuojama lenkų 
spauda vengė liesti katalikų 
bažnyčios. Komunistai kritikavo 
kataliką - bažnyčios principus, 

los kili tikslinsi “i-I“"*’ .“^>7 Sneiėhu
ilolvkol bei „tteklM malsim. ; vęldą^pas.sakanę.ns ko- 

z įnigus, bet didesnio-krašto-kon-
Pakistano valdžią pasiūlė Ai'- (flikto metu neliesdavo aukštes- 

ganistano administracijai pa- nių dvasiškių.
siųsti grupe asmenų tartis su< 
grobiku del žmonių ir lėktuvo' ■ 1 i
paleidimo. Tuo tarpu Kabulo: 
valdžia nieko į tai neatsakė. Jo’s 
santykiai su Pakistanu dėl So
vietų okupacijos yra blogi.- Af
ganistanas kaltina Pakistaną 
partizanų ir pabėgėlių globoji-, 
niu. Pakistane jų yra apie mili
jonas asmenų

ŽUVO EGIPTO KARO 
MINISTERIS
4 f ’* v ' a

KAIRAS, Egiptas.'— Pirma- bet kada -ga-K'tų-įšiviaftti į Len- 
dienį Egipto dykumoje malūn- kiją. tGięrekas, išvarytas iš polį 
spamio nelaimėje, žnvb Egipto tinio biuro,' bet kardinolas* ir 
krašto apsaugos ministeris gen. ’ šiandien lenkams sako pamoką-
Ahmad Badavi. Ministeris buvo 
tiktai 52 metų amžiaus, bet ka
ro metu pasižymėjo drąsa, daly
vavo mūšiuose ir laimėjo daug 
įvairių medalių ir garbingų pa-Į 
žymėjimų.

Jis buvo išskridęs į Egipto? 
kalnus apžiūrėti Izraelio' atiduo-; 
tas sritis. Kartu su juo buvo 
nuskridę keli aukšti štabo kari
ninkai.

Jų malūnsparnis, pakildamas 
iš paskyrimo vietos, užkabino 
aukštai-iškeltą geležies stulpą iri 
krito., žuvo visi malūnsparnyje 
buvę '^kariuomenės vadai ir la
kūnai.

Prezidentas Anwar Sadatas 
visam kraštui pranešė apie di
delę nelaimę ir apgailestavo. Jis 
pabrėžė, kad užims daug laiko, į 
kol Egipto kariuomenės vadovy- j 
bė galės išauginti ir išmokslinti 
tokius specialistus.

LAIMĖJO VIENO
BALSO DAUGUMA

Vasario 24 dieną Waukegane 
įvyko miesto mero pirminiai 
rinkimai. Respublikonų kandi
datų balsus teko perskaičiuoti. 
Lake apskrities rinkimų parei
gūnai pirmadienį paskelbė, kad 
vieno balso dauguma rinkimus 
laimėjo kontraktorius Jerry
Onan, gavįs 1,659 balsus. Jo’ mai įvyks balandžio 7:dieną.

liam streikui, tuometinis koniu-* 
: nistų partijos gen. sekreto'rfus 
' prašė kardinolą Vyšinskį padėti 
; vyriausybei apraminti darbinin- 
'kų nuotaikas. Gierekas sutiko 
'įvesti visus elektroninius įren- 
I gimus, kad kardė Vyšinskis : iš 
1 čenstakavos ’ iiažnygios ^|ėtu 

?■’ Upasakyli pamokslą vfsiemš^Ė^r?
{Rijos-radijo klausytojams.. Kar- 
| dinolas. kvietė lenkus turėti gal- 
i voje Sovietų, karo-jėgas, kurios

lūs ir kalbas/”^?<'''7 '"
Antradienio lenkų kariuome

nės laikraštis Zolnierz Wolnosci 
pirmą kartą pasisakė prieš len- 

įkų katalikų banžyčios vadovybę. 
I Esą, ji labai glaudžiai bendra 
! darbiaujanti su Solidarumo uni
jos vadais. Girdi, ta unija esan- 

j ti Lenkijai pavojinga.

PIETŲ AMERIKOS LIE
TUVIŲ. KONGRESAS

WASHINGTON, D.C. — šių 
įmetu vasario 11,^5 dienomis 

« Buenos Arnes middle vyko did? 
'lis Pietų Amerikos lietuvių kon- 
! gresas, kuriam vadovavo Julius
Mičiudas.-r.

Dr. Kazys Bobelis pasakė kal
bą, informuodamas apie VLIKo 
vedamus darbus. Jis suteikė ži 

! nių apie Lietuvos laisvės bylos 
eigą ir Madrido konferencijoje 
padarytus pareiškimus.

— Antradienį aukso uncija 
kainavo $456. Doleris kasdien 
stiprėja.

— Maroko lakūnai mokosi 
JAV karo mokyklose.'

oponentas, -mokyklos, administ 
rotorius Haig Paravon, gavo 
vięnū balsu ’mažiau. Mero rinkl-

SALVADORAS GAUS MALŪNSPARNIUS, 
APMOKYS JUOS VARTOTI

PASIUSTA 20 NAUJI; PATARĖJU, JIE VIETINIAMS 
NURODYS KAIP VARTOTI NAUJUS GINKLUS

WASHINGTON, D.C.— Pre
zidentas Ronald Reaganas, pa
tyręs, kad Kubos vadovaujami 
komunistai sutraukė žymiai di
desnes jėgas į Salvadoro kaimy
nyste ir rengiasi duoti mirtiną 
sm ūgį daba r t inei vyriausybei, 
pirmadienį paskyrė dar 25 mili
jonu doleriu pašalpa Salvadoro 
vyriausybei. Vasario mėnesio 
pradžioje duota dešimt milijo
nu doleriu pašalpa, bet šiandien 
paaiškėjo, kad tokios sumos 
neužteks, nes komunistai su
traukė žymiai didesnes jėgas į 
kaimynines valstybes, kad gale 
tų permesti į Salvadorą ir taip 
baigtų kovas.

Vienas kitas Kongreso narys 
'skėlė klausimą apie instrukto
rių siuntimą į Salvadorą. Buvo* 
keliamas balsas, kad Kongresas 
spręstų, ar galima siųsti dau
giau paramos ir daugiau^įnš- 
truktorių. Sekretorius Haig pa
reiškė, kad" negalima lankti, kol 
Kongresas apsvarstys klausimą. 
Iš kaimyninių valstybių isiver 
žusios jė'go's galėtų primesti ko 
monistine ar kitaip vadinamą 
santvarka . Salvadorui anksčiau 
negu Kongresas susigaudytų, ap
tartų ir/nii tartų, ką daryli. Sal
vadoras vra nedidelė Vidurio
Amerikos valstybė, esanti Paci- 
fik^ pakraštyje. Gvatemaloje ir 
N ikįtragvo j e . įsi ga lėj ę ko'm u n i s - 
lai labai <.lengvai galėtų įveikti 

^500 Sutvadoro karo- jėgas. 
Ypač;v jeigu pastarosios būtų 
paliktos be šaudmenų ir be pa 
larėjli moderniems ginklams 
vartoti.

Sekretorius Haig pareiškė 
ka<Į? šiuo atveju Valstybės^ Jį- 
partartientas ir piezident^s pri 
^ėiėjp41aryti sprendimus pasku
bomis. Jis pats informavo Nika
ragvos vyriausylaę, kad ji su- 
stabdvtu karo medžiagos ir 
žmonių siuntimą į Salvadorą 
Vyriausybė pareiškė, kad ji 
žmonių į Salvadorą nebesiunčia, 
bet labai galimas daiktas, kad 
kitos jėgos naudojasi susidariu 
iia padėtimi ir siunčia apmoky
tus vyrus ir ginklus į Salvadorą 
.Sekretorius Haig prašė Nika
ragvos vyriausybę sustabdyti š; 
Irafiką į Salvadorą. Jeigu Ni
karagvos vyriausybė nesiimtų 
šių žingsnių, tai JAVįsustabdy 
tų visą Nikaragvai teikiamą 
ekonominę paramą. Iki šio me
to Nikaragva gavo maisto ir 
kitokių vertybių už 60 milijonų 
dolerių. JAV sustabdė prekių 
siuntimą 15 milijonų dolerių 
vertei. Jeigu Nikaragva ir toliau 
kišis į Salvadoro vidaus reika
lus, tai minėtos sumos niekad 
negaus. To neužteks. JAV pa
reikalaus grąžinti ?60 milijcYių 
paskolą.

Sekretorius Haig pritš 2 sa 
vaites pranešė Nikaragvai, kad 
suvaldytų žmonių ir ginklų 
siuntimą į Salvadorą. Nikarag
vai buvo duota 30 dienų. Jau 
praėjo 15 dienų. Ueka dar dvi 
savaitės Nikaragvos • Salvadoro 
pasienio trafikui sutvarkyti, 
kad ji ‘Nikaragvoj ftaJUttafi

BREŽNEVAS IŠRINKTAS 
TARYBOS PIRMININKU *

MASKVA, Rusija. — Leoni
das Brežnevas antradienį pa
skelbė, kad 2tTasis komunistų 
partijos suvažiavimas išrinko 
partijos centro komitetą ir 14 
asmenų politinį biurą.

Piies savaitę buvo pasklidęs, 
gandas, kad Andrejus Gromyka 
gali būti pavarytas iš politinio 
biuro. Ruvo nurodoma, kad 
nauju užsienio reikalų ministe- 
riu parinktas Anatolijus Dob
ryninas, bet naujai paskelbtame 
politinio biuro sąraše Do'bryni- 
nas yra tiktai kandidatas. Brež
nevas visuomet pasitaria su A.

' Dobrvninu reikalais, liečiančiais i “ ...Ameriką, bet galutinai spren
džia Gromyka. Kiekvienam aiš
ku, kad svarbesniais klausimais 
Gromyka tariasi su Brežnevu, 

i, Gromykos j>aslruošimas ' nusi- 
'leisti gali ogesniajam 'jį laiko 
.aukštoje pozicijoje.

MIRTIS KALĖJIME VALSTI
JAI KAINAVO $32,600

1975 m. gruodžio 9 d. State- 
ville kalėjime mirė 18 metų či- 
kagietis Mark Joseph, nuteigtas 
kalėti vieneriems metams už įsi
laužimą į butą. Jo tėvas pada
vė į teisiną keturis sargybinius 
už jo sūnaus' miišimą? ir kanki- 
iiimą. > Liudininkais nustatyta, 
kad M. .Joseph buvo mušamas 
ir laikomas prie karšto radiato
riaus. Medicinos ekspertai liu
dijo, kad Mark Joseph nenusi
žudė, o mirė nuo išgąsčio — 
shock.
- ’Pirmadienį po^5 metų bylinė
jimosi, tėvas sutiko baigti bylą 
už $32,600.

BYLOS DĖL MOKESČIU
Cook apskrities prokuratūra 

praeitą savaitę padavė į teismą 
23 asmenis, nesumokėjusius 
Real Estale mokesčių virš $1.2 
milijono, šį pirmadienį pasiųs
tos Circuit teisman 13 asmenų 
bylos. Jie nesumokėjo virs 110 
tuksi, dolerių už 1977 ir už 
1978 metus.

maištininkai nesiveržtų į Sal
vadorą.

Salvadoro karo jėgos gaus 
malūnsparnius (helik Jpterius), 
kuriais galės sustabdyti besiver
žiančius maištininkus iš Kubos 
ir kitų kraštų. Naujai pasiųsti 
20 instruktorių pasidalys į ketu
rias grupes ir apmokys Salvado
ro lakūnus, kaip naudoti ma
lūnsparnius kovai prieš įsibro 
vusius maištininkus.

Sovietų Sąjungos užsienio rei
kalų ministerijos pareigūnas 
Zamiatinas pareiškė, kad Sov. 
Sąjunga nebesiunčia karo jėgų 
ar ginklų į Salvadorą. Kitos 
Amerikos valstybės ten maišti
ninkų nebesiunčia, todėl JAV 
yra pasiryžusio^ padėti apvalyti 
Salvadorą nuo užsieniečių. Još 
kviečia ir kitas valstybei padėti 
Sahrkdotb vyriausybei.
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
■ Dėsto RIMAS NERIMAVUSIUS •'

J

\ negailu pakelti.’ Išvažiuoju pas 
motiną- Duok bilietui nusipirk
ti septynias rešimt dolerių!

Vyras: — Bet gi bilietas kaš
tuoja tik $35.

‘ Žmona: — O su grįžimu?

Tarybinio gyvenimo vaizdeliai
Liūno miesto Lenino rajo

no liaiutičs teisėjas Steponas 
Umbrasas ’"'tiesos” 191 nr. pa-

mokyklos ir vienos Kauno mo
kyklos septintukai Gintautas 
Zanikevičius, Violeta Zanikevi-

NEBEPAž|STAMI

Vyras Įeina į vonios kambarį 
ir randa žmoną, maudančią tris 
bailiai purvinus vaikus.

— žmonele,• juk mes turime 
tik du vaikus!

Pasikalbėjimas
Maikio 
su Tėvu

sako ja tųjie triumu pasibaigu
sius vengrišku J konservuotus 
/mėlius, sutraukusius didelį, 
pirkėju būrį Raudonosios Arini- j 
jus prospekte. Susigundė net ir 
iš ekskursijos Kaune autobusu 
grįžtantys Utenos M. Melnikaitės 
trikotažo galanterijos įmonės 
darbuotojai: “Prie netoliese sto
vinčios maisto produktų auto-į 
mašinos stovėjo eilutė žmonių, i 
Vyko guvi, bet keistoka preky- ■ 
ba: vengriški konservuoti žirne
liai buvo parduodami gana bran
giai. Daug negalvoję, nors ir > 
suprasdami, kad permoka, ule- 
aiškiai suskato pirkti, kas po ke- i 
lėtą dėžučių, o ir po visą dėžę.;

čiūtė ir Rolandas Jankūnas. Jie 
prisipažįsta, kad juos su 20 kg 
nurautų morkų sugavo jų savi- 

! ninkas J. Rimkevičius. Pasak 
pirmą kartą morkų vagystėje 
dalyvavusios V. Zamkeviciūtės, 

i morkas buvo planuojama par 
duoti Vilijampolės turguje. 
G. Zamkevičius ir R. Jankūnas 
milicininkams prisipažino, kad 

t anksčiau jiedu morkas raudavo 
ir pardavinėdavo tik iš ūkio 
daržo, neliesdami atskiro žmo
gaus daržo. Tai labiausiai ir jau
dina P. žemkauską: “Ir suprask 
dabar, kad nori, kas suformavo 
tokį skirtingą požiūrį į asmeninę 
ir valstybinę nuosavybę...”

Taip, tavo teisybė, bet aš į 
pirma turiu surasti, kuris yra , 
ne mūsų! 

aje * *
VINCUKAS ŽINOJO

Montessori vaiku darželyje 
mokytoja aiškino mokiniams 
apįe Padėkos Dieną ir klau
sė:

— Kodėl pilgrimai į pirmą
ją Padėkos Dienos šventę pa-į 
kvietė indėnus?

Visi vaikai nežinojo, tik gu j 
vus Vincukas pakelė ranką, 
atsistojo ir pasakė:

Todėl, kad tuo laiku ne-.j 
buvo daugiau ^ką kvieslį...

Tačiau prekyba greit buvo nu
traukta. Operatyviai . atsiradę 
pareigūnai užkirto kelią toles
nei spekuliacijai”.

g Petras Žemkauskas “Kom
jaunimo Tiesos” 181 nr. skaity
tojus supažindina su trimis jau
nais morkų vagimis. Tai Kauno

t “l iesoje” rašoma apie vic- 
I ną Kauno mokyklų bendrabučio 
valytoją, 3 vaikų motiną, J. Si- 

i monaitienę, kuri sugebėjo viso
kiais būdais iš pažįstamų žmo
nių išvilioti 1 14.500 rublių, 
“pardavinėdama” valdiškus bu
tus.

naktin!: KElT'RAITO

Kartą Immortstas M arte! 
Twain važSnerjo po Europą.; 
Vienoje muitinėje jį klausė, 
ką jis turi savo bagaže? Hu
moristas atsakė, kad visur yra 
drabužiai. Tačiau niuitinin-
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SUPRANTA3IA PEDAGOGIKA

Kaimynų dviejų, ūkininkų pažangių -- 
Daržus teskyrė statinių aukšta tvora, 
Nuo pakeleivių apsauga gera.
Daržai pilni daržovių prabangių.
Ne tik žmonėms užteko, 
Bet ir šerti kiaulėms 
Riebiosioms ir prakaulėms.
0 jau penimės dėl sunkumo virsdavo ant tako. 24 
Abu kaimynai dėl garbės skersavos, 
Savo daržais ir kiaulėmis didžiavos.

Štai vieno Deglė, godumu pasižymėjus, 
Kitas nustumdavus nuo lovio,
Užsigeidė kaimyno daržo užuostų skanovių, 
Kaip jsigaut j daržą, apžiūrėti nuėjus...
Tvora aukšta, be jokio plyšio, sandari, 
Nei perlipti, nei perlįst negali.
Tai Deglė nuosavu šnipu 
Po rabarbaro plačiu lapu, . , 
Apačioje tvoros tunelį išsiduobia
Ir juo įlindusi kaimyno daržo 
Saldžiųjų žirnių ankštis liuobia, 
Tardamosi, kad ji pranaši tokia, 
Tai josios jokie nuostatai nevaržo 
Nei savame, nei svetimame lauke,

rajono aštuonmetės Linkuvos

IR VĖL?
Policininkas sulaikė vairuoto

ją, kuris užvažiavęs į šaligatvį 
pervažiavo .tris žmones ir per 
lenga įvažiavo į krautuvę.

— Ką tai reiškia? — barė po
licininkas vairuotoją.— Tamsta 
važiavai 
g.cičiu, 
žmones, 
žiavai į

per miestą 100 mylių 
tamsta sužeidei 

tamsia pro langą 
krautuvę! Tamstą

kia uždaryti į beprotnamį!
Ką. ir vėl? nustebo 

ruotojas. - 
paleido!

tris 
įva-

vai-
Mane ka tik iš ten

TARYBINIS GALVOJIMAS
Oratorius, užbaigiant karštą 

prakaltą ryšium su 1*3 metę 
komunistinio valdymo:

Draugai! Leiskit užbaigti 
Majakcvskio žodžiais, iš poemos I 
“Vladimir Iljič Lenin”:

“Mes sakom Lenin,
o galvojame — partija,

Mes sakom partija,
o galvojame Lcnir.. ..”

Balsas iš salės: - Ir taip per 
GJ metų sakome vieną, o gal
vojame ką kitą.

v

\ ENGTI SVETIMŽODŽIŲ
Teisėjas: Liudininke, ar tams

ia esi visiškai tikra, kad šis kal
tinamasis yra identiškas su anuo 
vyriškiu, kuri tamsta buvai su
sitikusi.

Liudininkė: ’lai]), ponas tei- Į 
sėjau, esu Iikfs.

Te .'ėjas: Ar lamsla žinai, ką 
reiškia žodis “identiškas”?

Liudininkė: Teisybę sakant, | 
Tu*, ponas teisėjau.

* e Profesorių* garsiai Kalban
čiam studentui: “Jaunas žmo-

— Sveikas, Maiki!
— Tu, tėve. mesk tą savo pyp

kę į garbiau. Daktarai sako, kas! 
rūko, tai vėžį gauna.

— Aš tavo argumentai^ neti
kiu. Matai, Maiki, darbininkų

teises.
— Gerai, Maiki, kad turėjome 

tokį žmogų, kap Meany kuris Į 
kovojo už žmogaus teises. Senais Į 
laikais, kai nebuvo unijų, pats! 
matei, kokia darbininkų padėtis

gau, ar tamsta esi šios klasės 
mokytojas?

— Ne, pone profesoriau, pasi-j 
aiškino studentas.

— Tuomet nekalbėk.kaip koks 
idiotas!

REIKIA ATSKIRTI

kas atįdarė vieną
] drabužių rado 

r i klausė:
— Jūs sakėte, 

drabužius...
-— Tai]>. Jūs savo rankose 

laikote naktinę kepuraitę — 
nightcap.

Kunigas pertraukęs i

Vienas geras katalikas per iš- 
jažintį giriasi kunigui, kad visą 
amžių buvęs pavyzdingas ir gy
venęs pagal visus tikėjimo rei
kalavimus.
paklausė:

Ar esi visiškai tikras, kad 
toks esi?

- O, taip!
I bažnvoia vaikštai?
O, taip!
Artimų neskriaudi? Skolas 

sąžiningai grąžini?
Atsiprašau, čia jau nebe 

tikėjimo, o biznio reikalai! — 
per traukė gerasis katalikas.

T- *

Autobuse
Viename žmonių perpildytame 

autobuse vienas vyras sėdėjo 
akis užmerkęs ir galvą nuleidęs. 
“Gal tamsta sergate?” pasiteira
vo autobuso konduktorius.

O ne, aš tik negaliu ma
tyti stovinčių moterų, — 
eisino šis.

pasi

Pavojinga juokauti

Kai tik pasižiūriu į 
naują skrybėlę, lai negaliu 
tis nesijuokęs, sakė vyras.

žmona jam atsakė:
Kažin ar tau neišdulkės vis’ 

Juokai, kai prisius sąskaitą.
* * ❖

APDAIRUMAS

tavo

tarp 
boftką degtinės]

kad turite vien

UNIVESITETE

unijos AFL-OO prezidentas Ge: buvo tekstilės pramonėje Law-.

Nukentėjusiam ūkininkui jau proga anam įgelti 
Ir savo ūkininkavimą aukščiau iškelti.
Ir jis ateina skųstis.

— Žinai, kaimyne, nėra didžiausioji bėda,
Kiek ji iš viso
Suryja žirnių, pupų, šabalbonų ...
Tegu sau ėda, jeigu alkana;
Bet kiek be reikalo išmindžiojo, iškniso,
Bastučių, “siemečkių” paguldė, išvertė ant šonų.—

Tai Deglės savininką griebė rūstis
Ne tiek dėl to, kad nuostolį kaimynui naša, 
0 dėlei to, kad didi gėda: "X
Lyg sotaus ėdalo pas jį per maža,
Iki ausų Deglieji nepriėda. T ‘

— Reik imtis priemonių griežtų
Dėl tokių šnipų užriestų: -
Nes “kas per daug,
Tai jau šelauk”!...
Pasibėgioti ploto reikia,
Niekas į dorą laisvę besiveržiančių nepeikia,—

Taip taręs ūkininkas virvę susivijo
Ir kilpą užmetė ant kaklo to knisyklio galvijo.
Ir, parsiplėšęs tą deglatą,
Į šnipą klumpini įvėrė “dratą’V
— Jei tokia priemonė drausmės nepatogi, 
Tai kam vagi? —

cigaru rence. Mass- Kai Sacco ir Van.} 
zetti pradėjo organizuoti darbi-j 
nirikus, tai teismas nusprendė 
juos pakarti...

— Taip, tėve, taip buvo. Da
bar kiti laikai. Net valdžia skai-; 
tosi su darbininkais. Valdžia ir] 
pensiją skiria atitarnavusiems 
žmonėms. Kas bus toliau, mes 
gal nesulauksime, bet vis kas. 
nors bus panašaus. i

— Lik sveikas, Maiki. Aš dar. 
turiu užbėgti pas Andriejų...

— Neskubėk, tėve, suspėsi. Aš 
noriu tau priminti, kad praeitą ■'

širdies
m. su-

orge Meany ir mirė su 
burnoje-..

— Meany mirė nuo 
smūgio sausio 10 d. 1980
laukęs 85 metų amžiaus. Aš, tau, 
tėve, apie šį ‘taurų žmogų papa- * 
sakosju plačiau. Jis buvo kilęs 
iš darbininku kasės. Jo tėvas' 
pradžioje buvo plumberų uni-?

j jos vadas Bronx, N. Y. Sūnus 
1 George taip p^t buvo eilinis dar 
į bininkas, gerai suprato darbo 
padėtį. Kai tapo unijų vadu, net 
valdžia su juo skaitėsi. Ispanijos

Diena niūri, ūkanuola, mie
guista. Profesorius pavardė
mis tikrina paskaitai susirin
kusius studentus. I kiekvieną 
iššaukta vardu kas nors V 4.
ko “Esu“! arba “Yra“, 
iššaukus Snipso pavardę 
kas neatsiliepia.
nustebęs:

vi^no

MIRTIES

žmogus numirę

>toja, o moterį? 
burna užsidaro.

karalius Juan Carlos, lankyda- j savaįįe tu sakei, kad mūsų vi- l
masis JAV, paprašė susitikti su 
George Meany. Kai susitiko, ka-.

suomenę disorientuoja veiksniai 
ir veiksneliai. “Veiksniai juk 

ralius pasakė: Ilgai laukęs pa-,yra Altas ir Vlikas, bet.ne “Ro-- 
simatymo. Jis su Meany pusant-1 dinos” šalininkai, kurie tik ken-

volenrinc L-nIKainci onio • * i > • • __ • 1

atsa-
Tik 
nie-

Pr< fesorius

ne turi nė

klausė
(iydylojas

ietis su- 
kiimnet

toŽmona vyrui: — Daugiau

tros valandos kalbėjosi apie dar-į Jr Vilkui,
bininku unijas. Meany visą sa-\ 
vo gyvenimą buvo priešingas koJ (ja 
munistų sistemai, kuri nieko ge
ro darbininkams nedavė, nieko] 
nau4o nesukūrė, išskiriant poli-1 
ei jos ir šnipu klasę, pasaulinį te
rorą. AFL-CIO prezidentas Ge
orge Meany neprileido į jo va-! 
dovaujamas unijas komunistų,] 
kurių tikslas — teroras. Jis žino-] 
jo, kas yra gera ir kas bloga, ir t 
nieko negali būti tarpe šito. Me-Į 
any nekentė Hoffos ir kitų suk-S 
čių, kurie pasinaudojo darbiniu-J 
kų pmigais. Meany pakėlė dar
bininkų gyvenimo standartą- Tie 
sa, jis buvo stačiotikškas ir at
viras kovotojas už demokratinę 
santvarka. Visas pasaulis žinojo 
ir skaitėsi su 13. 6 milijonu dar-, 
bminkų unijos vadu. Kai 1952j 
metais Will am Green mite, jis* 
užėmė ĄFL postą multimilimni- 
nėje darbininkų organizacijoje, 
kuri tada buvo suskilusi į dvi 
dalis — (’JO. Jis jas sujungė.
Tai įvyko 1955 metais gruodžio :
5 d. Tačiau turėjo sunkią kovą, j nelaiko gudriu paukščiū, nes jos 
bandant sujungti International j tepasirenka dieninės pamainos. 
Brotherhood of. Teamsters, ku-j r ~ 1 v ’ •
riai vadovavo Hoffa. Daug kasi duoti kitiems patarimą, 
nemėgo George Meany, vadino! 
jį cigaro čiulpiku, bet tuo pačiu! 
kartu matė, kad jis neatlaidžiai J 
gina darb ninku teises ir žmo
gaus laisvę. Daug kartu jis susi
kirsdavo su KrSšrngeriu. Brze- 
zinSkiu ir lėtais valdžios atsto
vais. kai jis išlšėlė minti organi I 
zuoti tarptautinę dart>rninkų unil .
Hl-

bau

apie

įdomu. Malki. Pasakok to
ks rp buvo.
Meany daiig padarė ir 
jį bus dar da^ug ko prisi

minta. Kai iš Sovietu Sąjungos
aUko Nobelio premija apdova
notas rašytojas SoJzenyizinfis. 
lai prezidentas Fordas ir sekre
torius Kišs’ngeris atsisakė susi
tikti su Sol žen y t zi nu, kad nesu- 
pykdyti Sovietų hierarchijos. 
Meany pasakė: tai gėda, ir pra
dėjo organizuoti priėmimą žmo

— Gerai, Maiki, kad mano klai 
l pataisei.

• Moderniais laikais, jei vai-' 
i as nori pasislėpti už motinos 
sijono, tai 
ant kėdės.

• Vienas darbininkas pelėdų

pirma turi užlipti"

e Nieko nėra lengvinki, kaip

© Kai susipeša vaikai, tai su
sipyksta ir tėvai.

3 Dvi kūmutės, pasiškaičiu- 
sios dafl. Vla-do Vaftiekūno Re- 
inkarna<*4jos knygą':

— An norėčiau atgimti graži 
ir turtihg^s — sako viena. j 

šiaip ar taip, būtų tik ue-l 
s paxrkfirtimas, atsako’

J —
j žymu 
antroji. ;

© Pašauktas vandentiekio’tai
sytojas gerokai psvėhvo. Atejęsi 
šiaušia: —Kaip jūs susitvarkėte, 
su vandeniu?

— Puikiai. Mes savo vaikus! 
mokėme plaukti...

© Savo laiku Mafija iš žoli
ninkų spaudė “sultis”. Dabar 
bankai spaudžia 20/< už pasko-: 
lintus pinigus. Vienas New Yor- 
ko tiltininkas vis norėdavo sul-5 
čių iš “tautos kamieno” ir jas

gui. kuris kovoja už žmogaus vadino syvais. Don Pilotas

Dabar Degloji tuo tepasiguodžia,
•mzpon ėjo hiAOZJEp ūįuejįS bus pny[

Jeigu kieno nagai užauga per ilgi,
Kas rausiasi po pamatais kaimyno
Ar per tvorą kopia,
Visi težino,
Kad ateitis tokių nekokia.

DAIRONAS

Naujienos, Chicago, 10. Wednesday, March 1, 1981.
J
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KODĖL IR KAIP PASITRAUKIAU 
IŠ LIETUVOS

(Tęsinys)
Viršininkas pažadėjo su kurpium 
dar pasikalbėti. Pasikalbėjimo 
pasėkos buvo tokios: kai virši
ninkas kurpiui pasakė, kad iš 
apklaus: ų 12 liudininkų nei vie
nas nepatvirtino kaltinimo: “Ta
čiau, jei tave paduos teisman, tu 
gali labai nukentėti už tokį 
šmeižtą”. Tuomet kurpius pa- 
greiičausiai, jo girtuoklė motina 
klausęs ką daryti.

Viršininkas pataręs pakeisti 
parodymą.

Tuomet surašė antrą parody
mą, kad kurpius buvęs labai gir
tas, tai nežinąs kas pasakė, o 
gal jam pačiam prisisapnavo. 
Dėka viršininko pastangų, bylą 
prokuroras numarino.

Vykd. kom. pirmininko nega
liu kaltinti šioje byloje. Vėliau 
kelis kartus jis buvo man pagel- 
bėjęs, ko kitas bolševikinis pa
reigūnas nebūtų išdrįsęs daryti-

Bolševikinė valdžia įsakė, ne 
tik dideliuose miestuose, bet ir j atvažiavęs.
mažuose miesteliuose įsteigti pro 
f esmes sąjungas. Tokia sąjunga 
buvo įsteigta ir Gruzdžiuose. 
1941 m. sausio mėnesio visuoti
name susirinkime buvo nutarta 
kreiptis į apskrities vykdomąjį 
komitetą, kad vykd. kom. pir
mininką Loveikį pašalintų iš pa
reigų ir sugrąžintų buvusį vir
šaitį į pareigas. Motyvai tokie: 
Loveikis išdidus bukagalvis, nei 
su juo pakalbėti svarbiu reika
lu, neišklausęs, apkeikia ir išva
ro. Nesirūpina vargstančiais se
neliais: Buvęs viršaitis per Ka
lėdas, Velykas ir kitomis progo
mis duosniai sušelpdavo maisto 
produktais ir pinigais, kambarė
lio t nuomą užmokėti • ar kitam 
svarbiam reikalui. Su tokiu nu
tarimu pasiuntė delegaciją į 
Šiaulius. Vykd. kom. pirminin
ko neprašalino, bet apskrities 
vadeivom priminė, kad. Stalino 
saulė biednuomenės nešildo.

Nors mokesčiai uz 1940 m. bu- pirkits £av taupymo

vo jau sumokėti, bet išreikalavo 
antrą kartą sumokėti. Uždėjo 
drakoniškas pyliavas grūdais, 
net ir už 27 ha miško, kur au
go Lk skujos. Sąmoningai, kad 
buožes daugiau privargintų, py
liavų pristatymą įsakė pavasarį, 
kada keliai pačiame paleidime. 
Jei buožių negaila, jie skirti su
naikinimui, tai kuo arkleliai 
kalti?! i
Atliekant baudžiavos prievoles, 

priartėjo birželio mėnuo- Birže
lio 4 d., atvykęs milicininkas pa
sakė, kad iš Šiaulių yra atvykę 
du valdininkai ir prašo mane 
atvykti į milicijos nuovadą. Nu
vykęs, radau kabinete vieną dry 
bsant ant sofos, o antrą sėdintį 
prie stalo. Kai pasisakiau, kad 
esu kviestas ir kas teks esu, pa
prašė sėstis ir papylė klausimų, 
kaip iš gausybės rago. Paskui j 
nuėjo prie už mano nugaros gu- j 
linčio ir pasakė rusiškai, kad aš

Tas, vaidindamas 
miegantį, ir stebėjęs kaip aš lai
kausi tardomas, priėjo šypsoda-į 
masis ir padavė ranką pasisvei
kinti. Padavę papirosą, pradėjo 
klausinėti užsirašinėdamas. Pa-j 
galiau, priėjo prie atvažiavimo j 
tikslo: Ar padėsi mums dirbti?} 
Aš lyg nesuprasdamas, sakiau, | 
kad dirbu tarybinei valdžiai ir 
parodžiau kvitus apmokėtų mo
kesčių, pyliavų ir 4 savaičių prie muzikos garsai 
aerodromo darbų. Jis atsake: ]<a]]ja yra suprantama visiems. 
“Gerai, bet tas mūsų neliečia . čja ga]jma tik liek pasakyti, kadGerai, bet tas mūsų neliečia”.

JONAS RIMŠA “Margot” (Tapyba)

ANUPRAS TAMULYNAS

, Los Angeles šaulių kuopos naujas vadas
1981. II. 22, Los Angeles, Vi-: savo telefoninius pasikalb?ji 

la Trakai svetainėje įvyko L. 
A. Daumanto šaulių kuopos 
metinis narių susirinkimas, iš
rinkęs nauju kuopos pirminin 
ku inž, Juozą Ruokį, padėjėju 
— Joną Dženkaitį; į v-bą per 
rinkti tie patys: sekr. — VI. 
Račius, ižd. — Jonas Avižie
nis ,moterų vadovė — Judita 
Paškauskienė; kand. į v-bą: 
Veronika Paplauskienė, Kazys 
Motušis, Marcelė Oksienė; 
Reviz. k-ja: tie patys— Jonas 
Venckus (pirm), Myk. Barau-

■ skas; Gerbės Teismas: tie pa- 
' tys — pik. Tomas1 Sereika 

(pirm.), Juozas Mitkus, RegL 
na Jurkūnienė, kąnd.—- Alęks. 
Maskoliūnas. Kuopos garbės 
nariais išrinkti: rašyt. Jurgis 
Gliaudą ir buv. kp. pirm. Ka
zys Karuža, kuriam dėl ligos 
ir dalinai dėl bolš. pasturlakų 

tapyba ir Maptų grasinimų (blackTnail)

Tapybos ir muzikes
santykis 1

žmogaus tikslas — siekti kas 
’įražu, kilnu, gera. Grožio siekė 
autos visais laikais, siektume ir 

mes, sieks ir po musu gyvenan
čius kartos. Bet, deja, kekia to 
grožio pasiekimo riba ir ar ji iš- 
zis yra pasiekiama? Manau, kad 
ne —s grožio siekime ribes nėra, 
grožio idealas nepasiekiamas. 
Kiekvienos epochos nauja karta 
sieks mene grpiio ir v.s ieškos 
naujų priemonių siekti grožiui, 
kuris vienokiu ar kitokiu būdu 
tenkintu žmogų. Kiekviena žmo
gaus atlikta meno apraiška skir
ta žmogui, nes be žmogaus nie
kas kitas menu nesidomi.

Ką žmogus išgyvera. ^ar suku- 
r’a, noriai dalinasi su kitais, tai 
žinJgaus įgimta savybė. Tų savo 
pergyvmimų — atsiekimų per
davimui kitiems naudjja prie
mones: kalbh, re š a, muziką, ta
pybą ir kit. . . ‘

.Vaizdiniu menu - I
skulptūra menininkas gali išsa- pasitraukus iš kuopos pirm.ko 

mėn. tas 
Naujokas,

m us!
Kuopa labai džiaugiasi galu

tinai atsikrapėiusi Jokiu orgaui 
zaciniame darbe nevykusiu 
naujoku. Naujasis pirminin
kas jį įspėjo, kad laike 2-jų sa 
vaiėių grąžintų v-bos sekreto- ' 
riui abu protokolus. t-

Nepakęsdami tokio nemoki 
šos vadovavimo, keli kuoposį 
nariai jau išstojo, bet dabai; 
kuopos vairui patekus į gera? 
rankas, ne tik išstojusieji grįš/ 
bet jau atsiranda ir naujų, noJ- 
rinčių įstoti nariais į Los Arfai 
gėlės D^tunano- šaulių Kuox 
pą. •; • ' j

Matcikis

PREZ. REAGANAS DIDINA
APSAUGOS BIUDŽETĄ j 

WASHINGTON, D.C. — Pr<£ 
zidentas R. Reaganas geroką? 
apkarpė prezidento Carterio pa
ruoštą valstybės biudžetą, bet 
kai priėjo' prie krašto apsaugos 
biudžeto, tai jis jį padidino drr 
1 bilijonais: dolerių. .

Pirnion eilėn prez. Reaganas 
Įsakė paskirti 2.45 bil. .dolerių 
naujam bombonešiui statyti. Vi
si planai šiam bombonešiui sta
tyti buvo pasiūlyti prez. Carte- • 
riui, bet jis-sustabdė. Reaganas 
mano, kad JAV turi turėti pa
čius mcderniškiausius ir didžiuo
sius lėktuvus. .Į

Prezidentas taip pat nori, kad 
būtu išvilkti iš sandėliu karo 
laivai “New Jersey”, “Iowa” ir 
lėktuvnešis “Oriskany7”. Tai kai
nuos 920 mil. dolerių. Taip pat 
Įsakė pradėti atomo jėga varo
mą naują lėktuvnešį, kurio-sta
tyba kainuos $650 milijonų- .

kyti savo jausmus, išgyvenimus, pareigų, laikinai 9 
įvykius, įvairius vaizdus. Meni- pareigas ėjo Just, 
ninkas gali .atvaizduoti \ įr abs- kuris susirinkimą nustebino 
trakčias sąvokas: meUę) ligą, visai nepagrįstais antagonistis- 

. mirtį, tėvų ir vaikų ųneilę. Tik kais išsireiškiais prieš buvu- 
jis vartoja kitokias išraiškingu-Į sį kuopos pirmininką Kazį Ka-' 
mo priemones; — ne žodžius, ne ružą, tikrai turintį labai daug 
muzikos garsus, -bet spalvas7 ir neabejotinų nuopelnų šiai kuo 
kitokią medžiagą. į pai. Gi paties Naujoko tik to-

r Menininkas gali atvaizduoti; kie “‘nuopelnai“ šiai kuopai, 
kasdieninę buitį: vaikas žaidžia^! kad dar ligi šiol negrąžino iš 
bėgioja, vaikas knygą skaito. ! sekretoriaus paimtų dviejų 

‘Žmonės dirba laukų darbus: protokolų, dėl ko ir šis susirin- 
piauna žolę, kerta rugius. Meni-. į kimas negalėjo svarstyti eina- 
ninkas, panašiai kaip fotografas, mųjų reikalų. Jis intriguojan- 
patiekia savo nupieštus vaizdus; ‘ įiajs raišais prie.- buv. kp. pir- 

. žinoma, su savo kūrybine f anta-Į mjninką klaidino net Šaulių 
zija. Bet jie aiškūs, išraiškingi:! Sąjungos Centro valdybą, ka-

Dėl šių dienų greitos mokslų Į binėjosi prie kubposs’ iždiniri- 
srityje pažangos mokslo veika
lai greit sensta, o menas šios 
nuoskaudos nepatiria. Juk seno
vini graikų, romėnų bei egiptie
čių meną ir šiandien vertiname;- 
Juk Leonardo da Vinci, Rafae- 
lio, . Rubenso' - tapybos vertė 
šiandien nesumažėjo.

Koks ryšys yra tarp 
muzikos ir tapybos?

Vieni teigia, kad muzikos 
tapybos rysyš yrą artimas, o kiti = 
teigia, kad muzika ir tapybą \ 
nieko bendro neturi. Bet mūsų'i 

; Čiurlionio kūryba ką kitą bylcįĮ i Į 
ja, kai kas;pabrėžia tą artumą,; 
tarp muzikos ir Čiurlionio tapy--Į 
bos. O kaip iš tikrųjų yra, sūri- i 
ku pasakyti.

(Bus daugiau)

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

teikti estetinio pasigėrėjimo, 
kaip ir kitos meno rūšys. Kada 
muzikine kalba — muzikos gar
sas! perduo’da (groja) mums ži
nomos dainos melodiją, tada 
muzikos garsų, išraiškingumas 
mums ypatingai aiškus, nerei-, 
kia sukti galvos, ką tie garsai 
vaizduoja.

Muzikos reikšmė žmogui ne
abejotina — ji veikia į žmogaus 
jausmus; nuteikia žmogų links
mai, ar liūdnai, tai priklauso 

,nuo muzikos pobūdžio, štai,, sa
kysim, 'orkestras groja maršą. —■ 
visų nuo'taika pakyla — kiek
vienas žengia koja tvirčiau..Mu
zika reikalinga žygyje, parade, 
kovps lauke pakelia karių kovin- 
gurfią ir f.t. •' - r : •-

Muzikos melodija sudaroma 
iš nevienodo garsų- aukštumo. 
Dainos ar muzikos! garsai turi 
turėti tarpusavyje ryši — turi 
būti ;jų dermė. Muzikos žino
miausios dermės : yra mažoras 
ir minoras.

Mažoras muzikos dermė, 
kurio's pagrindą sudaro mažori
nis akordas (do-mi-sol).

Minoras — muz. dermė, ku
rios pagrindą sudaro minorinis 
akordas (la - do - mi).

Visi muzikos kūriniai turi me
lodiją, dermę, ritmą, metrą ir 
kompoziciją. ’’

Bet, deja, ne taip lengva iš 
girdimų muzikos garsų įsivaiz
duoti, ką autorius norėjo pavaiz
duoti, nors daugelis tvirtina, 

i —; muzikos

Jis norėtų, kad a.š, kaip* daug ].įūjną muziką nuo linksmos vi- 
metų buvęs viršaičiu, turįs gy-:^ atskiria. Be to',’ šokių muziką 
ventojų pasitikėjimą, laikas nuoį nėra .sunku suprasti. Taip pat 
laiko pranešinėčiau kokios gy_jOperos muziką lengva suprasti, 
ventojų nuotaikos, ar patenkin-1 nes žodžiai, veiksmai bei jude

siai padeda suprasti. Bet kada 
kompoiztorius nori muzikos gar- 

i sais atvaizduoti mėlyną jurą, 
įjos lėtas bangas, ar kaip aušra 
nušvieia vandens paviršių, tai 

| jau reikia geros vaizduotės >-L 
i spręsti mįslę, kad atspėtų.

Literatūroj kūrėjas naudoją 
vaizdų sudarymui žodžius. Ta
pytojas naudoja spalvas, o mu- 

I zikoj naudojamos efekto, vaiz3- 
I do sudarymui kitos priemonės 
— muzikiniai garsai.
. Muzikinės kalbos charakteris; 

ramus, audringas ir, švelnus
į Senovėj dainos, šokiai ir mu- 

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas žika buvo neskiriami: kartu dai- 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa- į navo apie darbą, darė judesius 
žinti ir jas užsisakyti. i fr šoko.

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS. NORINTIEMS

ti tarybų valdžia ir pan. Atsa
kiau, jog negaliu, kad turiu ūky
je darbo iki ausų, nes darbinin
kai nenori eiti prie sunkių ūkio 
darbų.

(Bus daugiau)

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTO JAMS i
UŽ DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS SIUN 

CIAMOS TREČDALĮ METŲ!

PATS SKAITYK IR DAR

ir

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati* 
nimo vajaus talką!

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

CHICAGO, IL 50608

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

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  dot 
Pavardė ir vardas -------------------------------
Adresas _-------------------------------------------

, kuri*

Sponioriau* pavardė, vardai ir vietovė

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

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi m 
raitės susipažinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimų.
Pavardė Ir vardo .> . ...
AdrMas .____ _ . . ■■ . —— ..........

Muzika turi priemonių veikti 
j žmogaus jausmus, žadinti 
džiaugsmą, mažinti sielvartą,

ko ir kt. dėl kažkokių pinigi
nių atsiskaitymų ,nors tam 
yra Revizijos Komisija. Deja, 
jis pats per kelis mėn. išleido 
kuopos pinigų net 128 dol. už 12.4 metų

e Vidutinis šių laikų • Ameri
kos jaunuolis.' mokyklą lankys

** I ! 
ir

Kt-
TUS PARAGINK SKAITYTI: 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

POVILO LAURINAVIČIAUS KŪRINYS

Gyvas, įdomus ir jaudinantis lietuviško / 
gyvenimo 406 pusi, romanasBE DRUSKOS

Kiekvienas lietuvis privalėtų įsigyti ir susipa
žinti su lietuviško gyvenimo tikrove, labai gy- 
J 5 s vai parašyta ir lengvai skaitoma. -

Minkšti viršeliai.......... $8.00 ’

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

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

*   L' ■ ‘ f 7 ■

JAY DRUGS VAISTINE g

2759 W. 71st St, Chicago, HL S
BTPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SA1 = 

; f_- DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS ;

Atdara, šiokiadieniais nuo , .f B

| TeL 476-2206 |
1IDIM

LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Štankos, 

g| J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V« 
M Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis ir 

M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
I kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik 33.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų

£ šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan- 
5. tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis

bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.
• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy

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 $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 36.

• KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 36.

• SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 p«L knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 32.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėt! dolerį persiuntimo IšJatdoma,
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Mažuma savo valios daugumai neprimes
Kas atidžiai seka Amerikos lietuvių gyvenimą, tai 

mato kaip labai energinga, apsukri ir melaginga mažu- 
* ma bando primesti savo valią, bet jai nesiseka. Kar

tais susidaro Įspūdis, kad rėksniai, vartodami demago
gines priemones, jomis užmerks daugumai akis, Įtikins 
ją nepatikimais dalykais ir primes savo valią, bet vis dėl
to jai nepasiseka.

Amerikos gyvenime buvo vienas laikotarpis, kada 
komunistai, susižavėję ne jų padaryta Rusijoj revoliuci
ja, manė primesti ją ne- tik Amerikos lietuviams, bet ir 
visai Amerikai' Įvedant šią “laisvės, lygybės ir broly
bės-^idėjomis paremtą santvarką.Jiems pavyko pagrob
ti lietuvių darbininkų .Įsteigtus laikraščius, pavyko pa
sakoti, kaip pačioje*vRūšijoje buvo liejamas kraujas, bet 
kai patys įsitikino, kad gerais- norais, be prievartos 
priemonių buvo pasiekti priešingi rezultatai, negu dau
guma tikėjosi, tai suiro visi propagandos statyti pla
nai. Vietoje lygybės, pagrindan padėta pati didžiau
sioji nelygybė; vietoje laisvės — didžiausioji nelaisvė, 
o vietoje brolybės — didžiausios brolių žudynės. Broly
bė baigėsi žiauriausiomis komunistų partijos narių di- 
džiausomis skerdynėmis. Stalinas komunistų partijos 
vardu išžudė visus Įtakingiausius Rusijos komunistų 
partijos centro komiteto narius.

Rėksnių mažuma buvo pasišokusi pagrobti i savo 
rankas Naujienas, bet jiems nepavyko; bandė pagrobti 
Susivienijimą Lietuvių Amerikoje, bet pritrūko galios. 
Susivienijimas apsigynė, persitvarkė ir išaugo i pačią 
galingiausią lietuvių organizaciją. Apsigynė ir Nau- 

1 jienos. Kai susirenka didesnis lietuviškų organizacijų 
narių skaičius, tai rengėjai nurodo jiems vietas, imasi ap- 

, saugos priemonių, persitvarko ir gyvuoja.
Visi žinome, kad Į lietuvių tarpą buvo mestas nau

jas rėksnių ir demagogų būrys. Jie norėjo prievarta 
primesti daugumai lietuvių savo valią, bet jiems nepa
sisekė. Jie galėjo pagrobti vieną kitą organizaciją Į sa
vo rankas, kalbėti jos vardu, bet pamažu tos organiza
cijos pastebi pavojų ir imasi apsaugos priemonių, ap
sivalo nuo rėksnių, sustiprėja ir klesti.

Esame liudininkai visos eilės Įvykių, kurie rodo, 
kad nauja rėksnių banga vėl pradeda ryškėti. Žmonės 
Įsitikino, kad naujai atidarytos fronto patrankos leidžia 
tiktai suspaustą orą, o ne kulkas. Jie bando sukurti 
naujas organizacijas, primesti daugumai savo valią, 
juodą vadino baltu, bet visa tai būva labai laikinas da
lykas. Tuščiaviduriai rėksniai priversti trauktis, kai Į 
susirinkimus ateina didesnis narių skaičius ir balsų 
persvara rėksnius atleidžia iš visokų jų turėtų pa
reigų. Organizacijų vadovybė atiduodama Į daugumos 
rankas. Tiktai ši kartą dauguma bus protingesnė. 
Ji neleis keliems rėksniams pagrobti vadovybės ir Įti
kėti, kad “tautinė demokratija” yra demokratiškesnė, 
negu paprasta demokratija, paremta lygiomis teisė
mis ir kad “bankuchininkų” pasisakymai yra vertingesni, 
negu Amerikos Kongreso narių pasakytos kalbos už pa
vergtų tautų laisvę.

Pas mus nueita tiek toli, kad Senato užsienio ko
miteto pirmininko pasakyta pati turiningiausia kalba 
pavergtos Lietuvos reikalu, paminėta tiktai vienu sa
kiniu, o pirmoh vieton išdėstytas latvių salėje "suruoš--' 
tas baliukas. Seni Amerikos lietuviai įtraukė i Lietu
vos laisvės kovą pačią galingiausią valstybę pasaulyje. 
Jie žinojo, kad negausi lietuvių tauta nepajėgs pati at-' 
sispirti. Didžiausiais lietuvių kovos už savo laisvę ir ne
priklausomybę strategais reikia laikyti tuos kovotojus, 
kurie ŠĮ reikalą suprato ir amerikiečius Įtraukė Į pa
vergtos Lietuvos kovą. Jų darbą tęsia protingiausieji 
mūsų tautiečiai, supratę tos kovos svarbą ir tęsia senų 
mūsų veikėjų planus. Tuo tarpu su okupantu susiuos- 
čiusioji mažuma tikisi gauti nuolaidų iš rusų. Jie neži
no, kad rusui visą laiką terūpėjo plėšti, grobti ir išnau
doti. Apie pagrindines žmogaus teises su juo nekalbėk. 
Tos teisės buvo atimtos iš pačių rusų, o dabar jas atimti 
ir iš visų kaimyninių tautų.

Jokios Amerikos administracijos metu nebuvo to
kio didelio Kongreso ir Senato atstovų-skaičiaus, kuris 
taip ryškiai pasisakytų už Lietuvos laisvės atgavimą, 
koks jis yra šiandien. Tuščiaviduriai bandė, sudalyti kon
taktus Kalifornijoje, ruošė rezoliucijas, bet nė viena 
ne tik nebuvo priimta, ji net ir nesvarstyta. ALTo pa
ruoštos , rezoliucijos Atstovų Rūmų ir Senato priimtos. 
Kongresas Įsakė kelti Lietuvos klausimą Madrido kon
ferencijoje. ALTo Įtikinti senatoriai ir atstovai, Lietu
vos laisvės klausimą iškėlė galingiausiame pasaulib 
parlamente, o rėksniai bando Kongreso atstovų kalbas 
nuslėpti nuo savo skaitytojų. Jie tyla nori lietuvius ko-

San Francisco ir apylinkių lie
tuviai Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo dieną, 1918 metų 
vasario šešioliktąją, šiais metais 
paminėjo vasario 22 d. sueiga 
Milpitas mieste. Čia Šv.. Jono 
parapijoje svetimtaučiams kle- 
bonuoja kun. Viktoras Pavalkis. 
Jis leido lietuviams naudotis pa
rapijos sale ir 2 vai. p- p. patsai 
klebpnas lietuviams atlaikė pa
maldas ir pasakė pamokslą.

Pamokslinęs mintys apie 
nepriklausomybės minėjimą

Pamokslą klebonas Pavalkis 
pradėjo aiškinimu, jog Vasario 
šešioliktoji jungio visus lietu
vius, tiek tėvynėje pasilikusius, 
tiek svetur išblaškytus. Tėvynė
je Lietuvoje žmonių dvasia ne
palaužta, kaip tai matyti iš po
grindžio spaudos ir disidentinės 
veiklos. . j

Gyva lietuvybės dvasia ir iš
eivijoje reiškiasi spaudoje, or
ganizacijose ir politinės veiklos 
veiksniuose, kurie informuoja 
apie pavergtą Lietuvą svetimas 
vyriausybes bei kitas svarbias 
institucijas. Madrido konferen
cijoje, kalbėjo kun. Pavalkis, 
Lietuvos byla atnaujinta ir So
vietų Sąjunga pasijuto apkaltin
tojo suole. Tai vis išeivių veiklos 
pasiekta.

Kai Irane buvo diplomatai pai 
imti nelaisvėn ir juos išvaduoti 
misija nepavyko, vilties nenus-^ 
totą. Diplomatai grįžo be kraujo, 
praliejimo. Lietuviai; tūrim irgi 
Vilties p^iustoti, Lietuvos klau
simą kelt kiek ir kur galima, ta
čiau perdaug nepasitikėti, bet 
melstis. Gerai, kad ir šis minėji
mas padėtas pamaldomis, taip 
baigė kun. Pavalkis pamokslą.

Prieš mišias buvo giedama 
“Pulkim ant kelių” giesmė, o po 
mišių “Marija, Marija”.. •

Veiklos apyskaita ir val
dybos rinkimai

Prieš vadinamųjų naujųjų 
ateivių atvykimą San Francisco 
lietuviai turėjo Balfo ir Alto sky 
rius, bet dabar jų nebėra ir tik

Lietuvių Bendruomenės S. F. 
Apylinkė yra viena čia veikian
ti organizacija. Tiesa, prieš ke
letą metų spaudoje buvo pasis
kelbę apie savo veiklą lietuviai 
respublikonai, bet apie juos vie
šai nieko nebegirdėti. Tad ir Va
sario šešioliktosios minėjimus 
čia rengia Bendruomenės apy
linkės valdyba. Kai minima Lie
tuvos nepriklausomybės diena, 
ta pati sueiga yra ir metiniu 
bendruomenės susirinkimu.

Šįmet, kaip ne kartą ir praei
tyje, Vasario šešioliktąją pami
nėjau ne su Los Angeles lietu
viais, bet su San Francisco lietu
viais. Praeityje būdavo čia pir
ma atliekama minėjimo progra
ma, o po jos metinis susirinki
mas. Šįmet pataikiau kitokion 
tvarkon.

Po pamaldų bažnyčioje publi
ka susirinko į parapijos salę. 
Valdybos pirmininkas Romas 
Tervydis perskaitė dienos pro
gramą. Praeityje, kai būdavo 
pirma paminima Lietuvos nepri
klausomybės diena, o po to vyk
davo susirinkimo programa, pu
blikos sumažėdavo, susidaryda
vo sunkumų valdybą renkant. 
Gal dėl to dabar pirma išklausy
ta praeitų metų veiklos apys
kaita ir išrinkta nauja, nes iki 
šiol veikusioji valdyba R. Tervy
dis, Felicija Prekerytė Brown, 
Danutė Janutienė, Alberta As- 
traitėį Singh, Aldona Sehgal ir 

-Petrafe Indreika atsistatydino ir 
nebesutiko būti renkami. Naujai 
valdybon išrinkti: Julija Fraser, 
Aldona Butkutė, Gediminas Ma
žeika, Tomas Gribinas, Alfonsas 
Vindašius.

Kalbėjo Vladas Šakalys

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimą pradėjęs, 
pirm. Tervydis dėkojo klebonui
Pa vaikiui už mišias, už leidimą 
pasinaudoti sale ir pakvietė ats
kaityti invokacįją. Po jos pirmi
ninkaujantis kalbėjo, kaip jau
noji kartą prisiminimais ir kitų 
pasakojimais vaizduojasi Lietu
vą. Pernai čia per nepriklauso-

votojus padaryti kurčiais ir aklais. Iki šio meto lietu
viai buvo geriausiai informuoti kovotojai, o dabar 
bando lietuvius padaryti ignorantais, nuo jų visai nu
slepia Lietuvos nepirklausomybės sukakties proga pa
sakytas kalbas.

Jie mano, kad šitokiu būdu lietuviai nusisuks nuo 
vedamos kovos, bet jiems Į galvą neateina mintis, kad 
lietuviai nusisuks nuo jų. Negalima nuslėpti nuo- skai
tytojų Kongrese pasakytų kalbų ir okupantui parody
tų labai karčių žodžių. Kongrese pasakyti žodžiai yra 
dideli darbai. Tie darbai virs veiksmais, nešančiais lais
vę ir gerovę visiems pavergtiesiems.

mybės minėjimą pasikviestas 
okupuotoje Lietuvoje viešėjęs ir 
sudaręs skaidrių ir muzikos mon 
tažą “Mano Lietuva” Perkūnas 
Krukonis. šios dienos progra- 
mon pakviestas Vladas Šakalys 
neperseniausiai j laisvąjį pasau
lį pabėgęs, gerai žinąs okupuo
tos Lietuvos gyvenimą.

Pakviestas kalbėti Vladas ša
kalys sakėsi atvykęs iš Los An
geles, kur dalyvavęs minėjimo 
programose. Iš vergijos pabėgi
mo odisėjos nepasakojo, nes, kaip 
pastebėjo, tai jau gana aprašyta 
spaudoje.

Apie Lietuvos nepriklausomo 
gyvenimo dienas girdėjęs iš tėvų 
ir kitų šeimos narių. Vaikas bū
damas išgyveno ir matė partiza
ninio karo žiaurumus. Jau 13 me 
tų būdamas pateko okupanto 
tardyman už. vaikiškus rašinė
lius, “priešvalestybinius” lape
lius.

Kaip caro laikais pasipriešini
mas ėjo nuo bažnyčios, neįsilei- 
džiait “graždankos”, taip ir da
bar pasipriešinimo šaknys reli
gijoje. Esama ir kitų prieš oku
paciją veiklos šaltinių.

Bandoma dabar ten įtikinėti, 
jog okupacija esanti pažangi, 
tuo siekiant rezistenciją slopin
ti. Bloga ekonominė padėtis tei
kianti vilčių, jog Sovietų Sąjun
gos imperija sugrius- Detentė 
tik Vakarų pasauliui mulkinti. 
Laisvėjimas ves prie kolonizaci
jos sugriuvimo, viso pasaulio 
Sovietų S-ga neužvaldys. Lenki
joje .darbininkai veda kovą prieš 

•Vadinamąją darbininkų valdžią.

Ragino Vladas Šakalys išeivių 
jaunimą veikti, primindamas pa
vyzdžiu Los Angeles -jaunimo 
veiklos gražią pradžiąT*«.iskino, 

..jog reikia veikt'Vakarų Vokie
tijos vyriausybę, kad paskelbtų 
Molotovo — Ribentropo akto 
panaikinimą, kuriuo pasidalyta 
Stalino ir Hitlerio įtakų sfero
mis. Nevengtina esą ir aštresnių 
pasisakymų demonstracijose.

Iš publikos buvo keletas klau
simų: apie maisto stoką, apie 
siuntinius ir apie keliones į 
okup. Lietuvą.

Meninė dalis ir baigmė
I

Lietuvos n e p riklausomybės 
minėjimo programą baigiant Vi
lija Mickevičiūtė paskambino 
pianinu tris tarptautinių kompo
zitorių kūrinius ir Danutės Ja
nutienės vadovaujami “Vakarų 
vaikai” pašoko šešis tautinius šo
kius. Tiek pianistė, tiek šokėjai, 
kurių buvo šešios poros, susilau
kė gausių publikos plojimų.

Iš gan tolimų vietų suvažia
vusieji lietuviai, apie 80 žmonių, 
dar kurį laiką šnekučiavosi prie 
jų pačių suvežtų užkandžių, o 
šis korespondentas baigė kelioli
kos dienu svečiavimosi šiaurinė- 

(Nukelta į penktą puslapį)

P. L.

KŠYŽANOVSKIO BE CENZŪROS 
VILNIAUS “MATĖT,NIKAS”

(Tęsinys)

Stepono Batoro universitetą perėmė iš bu
vusio St Ehrenkreuzo Kauno universiteto prof. 
Končius ir tapo universiteto kuratorium. Auto
rius pastebi, kad Vilniaus universitetas praeity 
turėjo savo kuratorių — juo buvo senatorius 
N0W0SILC0W, universiteto likvidatorius. Vie
nok kuklus prof. Končius, kaip Stepono Batoros 
universiteto likvidatorius, tikriausiai savo garbei 
nesulauks Mickevičiaus, kuris jį apvainikuotų. .. 
(Įgeliantis sarkazmas). Oficialiai SBU egzistavo 
iki 1939.XII.15 d. gi po to Lietuvos valdžia per
ėmė universitetą ir jo turtą.

Lietuvai perėmus Vilniaus valdymą, lapkri
čio pradžioje Vilniuje Įsisteigė Lenkijos komite
tas. Buvo tai savavališka institucija, iš lietuvių 
pusės nepripažinta, taigi — nelegali, tačiau nau
joji valdžia toleravo ir tuo būdu 'numatė opų rei
kalą turėti kokia nors daugtūkstantinės lenkų vi- 
<uome nes Vilniaus mieste reprezentaciją.

Autoriaus tėvas buvo tos organizacijos va
dovaujančiu aser'u. Br. Krzyžanowski, atsižvel
giant i ilgametį politinėj sferoj veikimą bei pa
tirti. be to. tui’damas pažintį su kaikuriais Lie
tuvos valdžioj asmenimis, sėkmingai bendravo

ne tik su Vilniaus, bet ii Kauno valdžia. Lietu ( nu Merkio bei vidaus reikalų ministeriu gen. Ka- 
vių, ypač mokyklinio amžiaus jaunimo tarpe pra.- j zimieru Skuču. Lietuvių valdžia vis dar nezi- 

davo Kaune. Markys, tapęs 1939. XI. 21 d. Vil
niaus krašto pilnateisiu Įgaliotiniu - valdytoju, 
Įstaigą perkėlė Į Vyskupų rūmus. Po jo pilnatei
siu Įgaliotiniu ir valdytoju tapo Kazimieras Bi
zauskas.

Pasitarimams su minėtom asmenybėm vado
vavo autoriaus tėvas. Juose buvo vartojama ru
sų kalba, bet dažniausiai lenkų kalba. Lietuviai 
taisyti esamos padėties formų nelinko. Kartais 
priėita prie širdingesnių tonų be konkrečių pa
sekmių. Iš lietuvių pusės, nuolaidų formoje, ri
botas! bendrais pažadais.

Lietuvių valstybei jų trokštama sostinė įkri
to Į rankas visiškai be režimo jėgos žaismo kon
trolės pžistangų, — pastebi autorius. Tuo būdu 
atgauta sostinė, pasirodė miestas, kuriame lietu
vių kalba mažiau žinoma, negu vokiečių ar pran
cūzų, nekalbant apie rusų.j Todėl išeities situa
cija buvo keistai juokinga — jumoristinė. Reži
mas ąnt galvos stojosi. Suprantama, kad miestą, 
milžiniškoj lenkų dougumoj apgyvendintą, len
kų universitetu sutvirtintą, lenkų bažnyčios hie
rarchijos sucementuotą, dešimtimis Įvairiais ki
tokiais ryšiais .surištą, idant taip perdažyti, kad 
tiktų būti sostine, o fie Lietuvos kolonija, neįma
noma. Esą, primerktomis akimis stebint Į su
pančią realybę, Įžvelgiant žlungančią nepriklau
somybę, Lietuvą reprezentavo Vilniui išbujojusį

,dėjo reikštis ekspensyviai tautinės aspiracijos, o 
tuo pačiu iššaukė ir lenkų tarpe, sunkino ben
dravimą, budino nesantaiką. Autoriaus išsireiš
kimu — “litvinizacijos” pasireiškimai labai vei
kė tėvo nervus, ypač telefonisčių atsisakymai su
jungti numeri, jei buvo užsakoma lenkų kalba. 
Pageidauta arba lietuviškai, ar rusiškai Po aš
trių pasikeitimų žodžiais, lenkė telefonistė su
jungdavo.

Lietuvių pusė, žengusi net.krą žinsnį ant už
minuoto Vilniaus pagrindo, velijo bent pradžioje, 
išvengti tautinių susiduriu sovietų akyse. Jau 
prieš lapkričio 11 dieną, lietuvių valdžia kreipę
sis į lenkų komitetą su pageidavimu, kad užlaiky
tų lenkų jaunimą ramyvėj, nes sąryšy su minėtos < 
šventės minėjmu, lengvai galėtų neramumai persi
kelti j gatves. Be to, dėka minimo komiteto, m<>- 
kyklos streikas, iššauktas gruodžio pradžioje dėl. 
atleidimo lenkų direktorių iš mokyklų ir lenkų 

(mokytojų dalinai, praėjo ramiai. Įvykis baigtas 
mokyklų uždariniu ir i jas pakartotinomis 
registracijomis. Dalis jaunimo negrįžo Į mo-, 
kyklas ir perėjo slaptus mokymo kotnpleksus.

Lenkų komiteto veikla daugumoje reiškėsi re- 
prezentacinėj ir lenkų interesų ginybos veikloj 
prieš Kauno valdžias: Memorialų bei protestų 
rašymais ir betarpinių kontaktų su lietuviškais 
ministeriais, ypač ministeriu pirmininku Anta- 

nacionalizmą, juokingai sulkmenišką. Auto
riaus motina, 60 metų amžiaus, buvo Vilniaus 
geležinktelio stoty policininko — “kalakuto” su 
mušta. (Lietuvos policininkai vadinami kalaku
tais). Dažniausiai policijos lazdos krito ant len
kų nugarų prie mažiausių progos pretekstų.Baž- 
nyčiose vyko komiškai spektakliškos giedojimo 
lenktynės, kurios baigdavosi triukšmingomis 
muštynėmis.

Autorius piktinasi nauju Lietuvos piliety
bės Įstatymu, kuris, anot jo, turįs tikslą užgrobt’ 
Vilniaus krašto gyventojus. Įstatymas pagristai 
nesureguliuota, nesunormuota teises Vilniaus 
priklausymą Lenkijai ir laikas nuo 1920 metų 
kija, skaitomas nuliu). Tai sunkiai suprantamas 
kija, skaitomas nuliu. Tai sunkiai suprantamas 
koks tai “nulinis laikas” — tempus nulum.

Sename Testamente Jozue sulaikė saulę ir 
tuo pačiu laiką... Padarė tai tik pusei dienos, o ne 
18 metų. Lietuvos Įstatymas Įvykdė didesnį pokš
tą: Nesustabdęs saulės, sulaikė laiką 18 metų...

(Bus daugiau)
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ckup. Lietuvoje mirus,
Valerijonui POCIUI ir šeimai reiškia nuoširdžią 
užuojautą ’

N M VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

Laidotuvių DirektoriaiT»Lx 5*2-2727 arba 542-272?
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8907 Wasi lOJra Strati 
ValanOoa p*jyu iunumu*.
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Lietuvos Aidai
KAZĖ BRA2DŽ10NYTĖ 

Programos vedėja

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

to

f

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. 
is WT1S stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

QPTOMRTRiSYAA 
KALBA UBTU VIRBAI 

z*l» fl. fl *t. i.u 737-5l4*> 
Vitriną m*im_ x*ri4auxu xiiuius u 

VuuLaCt x&Ufiot 
/ai.

Or. LEONAS SE1BUT1S 
INKSTU, PŪSLES IR 

PROSTATOS CM1KORGUA 
26*6 WEST 63rd STREET 

Valandos; anirao. i—t popiet, 
KeivHUo. 5—t vat vaK. 
Ofiso leietonas; /zo-2otiO, 

Rszidencųos t»i«L: 448-5545

Upytės Draugiško klubo susirinki
mas Įvyss penKtacLeni, kovo 6 a., 
Aneies Kojax saieje, 4ou0 S. Talmaa 

, Avė. Fraazia 1 vai. pup^ec. iNa^iai 
prašomi ais^iankyu, nes dus aau.g 
svaroių pasitarimų ateities veiKios j ‘ 
reikalais. Fo susirinkimo Dus vaisęs, i ‘

A. Kalys GAIDAS - DAIMID 
f

® DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie Šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą ’, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana’', 200 psl., 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino ’, 3ū8 
puslapių.

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau 
šios rūšies knygų, tai prašoma kreiptis į:

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 60632

UK. PAUL V. DARGUS ' 
CYOYTOJA. CHIRURGAS 

Cor-.mutdfy kiinikvs 
Medicina* direktoriuj

t9M S. Manboim R<, WmlcĖMt*r, IL.
VALANDOS; 3—9 darbo dienomi* Ir

DR. C. K. BOBBLU
Prostatos, ir. xsrų u iiapumu 

takų cnirurgiju.
OUZO CENTRAL AVfc.

at. Petersburg, Fla. 3371%
TeL (813) 321-4200

SAN FRANGSCO, CALIF.
Atkelta iš 4 psl.

j e Kalifornijoje ir atsisveikino 
nakties kelionei. į Los Angeles.

Susirinkimo ir minėjimo daly
viai buvo raginami nepagailėti 
pinigų lietuviškajai veiklai ir 
aukoti pagal pasirinkimą kuriai 
nors organizacijai. Buvo išdaly
ti rinkliavos vokeliai, o kiek jų 
su auka rinkėjams-grąžinta, prieš 
išvažiuodamas nesužinojau.

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA Korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiy atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

Albinas Kudinskas

A.a. /Albinas Rudinskas nrirė 
1981 m. vasario 26 dieną Holly
wood, Floridoje, sulaukęs 86 
metų amžiaus. Gyveno pas duk
rą Mildred Rochester, 
Anksčiau visą laiką 
Ciceroje.

Velionio Rudinsko
Helen mirė prieš keletą metų. 
A.a. Albinas Rudinskas palaido
tas kovo 2 d. Lietuvių Tautinėse 
kapinėse, šalia žmonos.

Velionis Albinas daug metų 
dirbo “Naujienose” kaip “mei- 
leris”, atseit — laikraštį paruoš
davo' paštui bei miesto kios- 

Ikams, kartais spausdindavo. Jis 
buvo ilgametis Naujienų bend
rovės direktorius.

A.a. Albiną Rudinską pažinau 
prieš daugelį metų, kai atėjau 
i Naujienas -dirbti. Jis buvo 
draugiškas, visuomet su -šypse
na, niekas nematė jo blogoje 

Eržvilko Draugiško klubo svarbus nuotaikoje. Į spaustuvę ateiiia- 
susinnkimas įvyKs treėiad-eių, kovo vo pasiimti adresų su šypsena. 
4 d., 7:30 vai. vak. Aneies saieje, , , . . .

j45uu So. Talman Avė. bus svarstomi sakydavo: Ar jau galiu adre- 
— i likviduoti klubą, ar dar laikyti. Jūsų’ SU3 pasiimti? ‘ -

balsavimas yra svarbus, f o susmin-
kimo bus vai^s-e • Būdinga ir tai> kaip jis airb.

j Javo. Dienraštį jis taip sparčiai 
1 mašinėle adresuodavo, kad ki

tas užtruktų valandas, o jis žai
biškai prikraudavo kalnus paš
to maišų. Pavienių prenumera
torių mažuose lietuvių gyvena
muose miesteliuose buvo mažai, 
tai reikėdavo po vieną kopiją 
atskirai vynioti laikraštį, Taip 
pat ir į užsieni. Jis ir tai greit 
padarydavo.

Kartą atostogų metu jam te
ko pavaduoti nuolatinį spaus- 
dintoją. ir pačiam atlikti laikraš
čio eksponavimo darbą. Laik
raštis į paštą turi būti nuvežtas 
laiku, traukinys nelaukia. Jis 
mane paprašė jam padėti laik
raščius vynioti, bet kol aš suvy
niodavau per minutę dešimt ko
pijų, tai jis per tą patį laiką — 
30 kopijų. Tą atlikęs, vėl šoka' 
prie spausdinamos -mašinos iš- 
.mti laikraščius ir t.t. .

Albinas Rudinskas ir skelbi
mų savo miestelyje gaudavo 
Naujienoms. Jau miręs Tv P. 
Deveikis iš Ciceros dažnai ko
respondencijų parašydavo ir taip 
pat skelbimų gaudavo.

Į pensiją

z

REIKALAUJA DUOTI
ŽYDAMS PINIGŲ >

WASHINGTON, D.C. — At
stovų Rūmų narys Sidney Yates, 
sakosi nesuprantąs, kaip prez. 
Reaganas galėjo įsakyti nu- 

į traukli iš Rusijos atvažiuojan
tiems žydams paramą. Sovietų 
Sąjunga atima iš žmogaus vis
ką, kai nularia leisti jam išva
žiuoti. Kai iš Rusijos išleistas 
žydas patenka į Ameriką, tai jis 
nieko neturi, nes Sovietų val
džia viską iš jo atėmė.

JAV k.cKvienais metais skir
davo po 'j iš šių melų biudžeto ši suma jau 1 I ač^au visuomet atvykdavo į

I pensiją išėjęs, Rudinskas ii- *■ 1 Į
laiką gyveno pas dukrą, kuri 

$20 milijonų, bet dabar i yra mokytoja Rochester, Mrch. 
... j.......  c~..i visuomet atvj4<davo į

nubraukta* 1 rezidentas yra įsi-! Nauj.enų parengimus. Paskuti- g 
; tikinęs, kad patys žydai arba! 'ij kartą susitikime prieš porą g 
kiti geri žmonės turės atvykę-' f^etų Naujienų, bankete Marti- g 
liams padėti. Jeigu kitos tautos 
žmogus išvažiuoja iš Rusijos, 
tai čia jis negauna jokios para
mos. IJradželo direktorius David 
Stockman abejoja, kad nutrauk
ti milijonai bus atstatyti. •

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 IdL A. M.

Lietuviu 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 Daulcu* 
Telef.: HEmlock 4-2413

nique restorane. Jis tada man 
msiskundė širdimi ir buvo su-' 
menkęs, pasenęs, bet turėjo ge
ni atmin į ir mudu ilgokai fojer

KNOW VOUR HEART• •

palestiniečių centrą, issprcgdi- 
■' no narna ir pasitraukė į Izraelį, i

riS9 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60429

— Pirmadienį Izraelio gink
luotosios jėgos užpuolė vieną j

R
J JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

>7

Aikštės automobiliams pastatyti

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

pasikalbėjome. Jis dar priminė, 
kad grįžęs į Rochester netrukus 
išvyksiąs į Floridą. Jam ten 
lengviau žiemą praleisti.

Velionis Albinas Rudinskas 
paliko liūdinčią dukrą Mildred 
ir jos vyrą William R. Steere, 
anūkę Pamelą ir kitus gimines, 
daug draugų bei pažįstamų.

Kūnas buvo pašarvotas Pet
kaus koplyčioje Ciceroje. Lai
dotuvės buvo privačios. Atsi
sveikinimas buvo" sekmadienio 
vakare nuo 5 iki 7 vai.

Tegu jam būna lengva šio 
li.svojo krašto žemelė ilsėtis 
iarp daugelio jo buvusių drau- FĮ 
gų ir pažįstamų, kurie ten nuėjo 
anksčiau. M. Šileikis 1

A. t A. broliui VACLOVUI

LIET. B-NĖS (R) BRIGHTON PARKO 
APYLINKĖS VALDYBA

mirus, 
reiškiame giliausią užuojautą josio's vyrui, VLIKo vice- . 
pirmininkui dr. Kostui Jurgėlai, dukrai Elenai ir sūnui 
Algiui su šeimomis. Linkime ištvermės.

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO

KOMITETAS

*Lietuviu

TeL; lArda 7-34ur

AMBULANS©
PATARNAVIMAS

TURAMS
KOPLYČIAS 

<GSCSE MIESTC 
DALYSE.

Direktorių

Asociacijoj

<;

Gyv. 'Marquette Parke, Chicagoje

Mirė 1S81 m. kovo 2 d. vidurdierį, sulaukęs 85 melų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Panevėžio ap^kr., Ramygalos 
par., Grigalių kaime.

Amerikoje išgyveno 67 metus.

Paliko nuliūdę: žmona Man-, duktė Bernice Muench, 
žentas Bernanl, penki anūkai, krikšto sūnus Algird Masokas, 
du švogeriai — Justin ir John Vilkanskai su šeimomis, trys 
švOgerkos — Valeria Sungail. Adela Romant rr Jennie Seio- 
nas su šeimomis, bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko sesuo Pranciška Dauėiūnas ir seserų bei 
brolių vaikai.

Priklausė Sv. Vardo draugijai ir MarrjGfctte Parko Lie
tuvių Namų Savininkų organizacijai. Buvo fondatorius Stu
dentų Fondo Lietusių Kolegijos Romoje.

Kūnas bus pašarvotas trečiadienį 2 Vai. popiet Lack - 
Lackawicz koplyčioje, 2121 W. 69th St., Chicago, Iii.

Ketvirtadienį koVo 5 d., 9 vai. ryto bus lydimas iš kop
lyčios į Sv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnjvią, o po 
gedulingų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse.

Visi a.a. Pairi Masioko giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskulinį p; tarnavimą ir atsisveikinimą.

lieka: žnrona, duktė, anūkai, gim nės.

laidotuvių direktoriai: S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213

i

...........j,.., yT—y-TTr,

- GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeika Evans

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

EUDEIKIS
1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

Tel 927-1741 —1742

SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
VIARQEETTE FUNERAL HOME

2533 W. 7ist Street
1410 So. 50th Ave^ Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS pastatyti

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LilUAMCA AVE.

l BUTKUS - VASA1T1S
1446 So. 50Ui Ave., Cicero, HL LeL: OLympic Z-10O1

PETRAS BIELIŪNAS
*348 So. CALIFORNIA AVE. I'eL; LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUOA1LNAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138 -113*

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ1

2424 WEST 69th STREET REpublic 7*1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos HilU, DL »74*441l I

P. J. RIDIKAS
W54 So. HAJLSTED STREET Tek r Arda 7-191 5

5 — Naujienos, Chicago, 8, DL Wednesday, March 1, 1981



CICERO APYLINKĖJE
s. m. vasario mėn. 22 d. RLE f inkti 6 atstovus į suvažiavimus. 

Cicero apylinkė turėjo savo me 
tinį narių susirinkimą. Susirin
kimas pradėtas lygiai 12 vai. šv 
Antano parapijos salėje. P kas 
S. Pranckevičius, atidaręs susi
rinkimą, pasveikino susirinku 
sius svečius ir narius, pagrasy
damas visų sėkmingai ir sklan 
ožiai athkti patiektus daibotvar

Susirinkimas pasiūlė šiuos as- 
nen.s: S. Pranckevičių, A. Tau
kiną. J. švedą, J. Gužaitį, St. 
Paulauską ir B. Novickį, kurie 
vienbalsiai buvo ir išrinkti. »

Vienam valdybos nariui pasiū 
liūs ir susirinkimui pritarus, bu
vo pakviestos šios ponios būti 
n u < > 1 a t m ėm i s pa ren girnų, šeimi - 
rinkėmis: I. Prenckevičienė, O. 
Vyšnauskienė, N. Skopienė, O. 
Ašoklienė ir B. Zumarienė. Ka- 
d; ngi Irena Pranckevičienė iš
rinkta į valdybą, tai ji ir vado
vaus šeimininkių būriui.

Kaip ir visada, daugiausia lai
ko paima klausimai ir sumany
mai. Ir šį kartą buvo pasiūlyta 
įvairių naujovių, planų ateičiai,
ir t. t. Vienus pasiūlymus gal ir Atsimi 
pavyks įgyvendinti, o kiti yra 
daugiau sudėtingi ir pareikalau
tų daugiau jėgų ir didesnės tal
kos j u įvykdimui. Tuo tarpu 
š ų metų valdybos veiklos pla
nas jau buvo sudarytas, o jei 

; prisidės dar daugiau, nežinau, 
ar valdyba viena pati savo jė
gomis pajėgs tą naštą pakelti.

Po susirinkimo uždarymo/ vi
si buvo pakviesti prie kavutės 
ir užkandžių.

kės punktus. Minutės susikaupi
mu buvo pagerbti mirę apylin
kės nariai. Susirinkimui pirmi-: 
ninkauti buvo pakvėstas p. St*! 
Paulauskas, o sekretoriauti — 
ponia Danutė Liepienė ir Apoli
naras Skopas. J

Praeito susirinkimo protokolą 
perskaitė A. Skopas. Minint įsi
kūrusį Cicero lituanistinę mo
kyklą buvo pamnėti asmenys, 
kurie aukojo šiai mokyklai. Iš
vengti neaiškumams, čia nonų 
paminėti, kad protokole buvo iš
vardinti tik tie asmenys, kurie 
š:ai mokyklai aukojo susirinki
mo metu. Aukojusieji vėliau, į 
šį protokolą nebuvo įtraukti.

Valdybos p-kas padarė apž
valgą iš praitais metais atliktų 
darbų: turėta gana daug posė-: 
džių, dalyvauta, visuose ADTo 
rengtuose minėjimuose, suruoš
tas labai < pasisekęs Tautos- šven- j 
tės minėjimas ip Rudens Balius, 
surengtą Jaunimo, popiete, dali- 
vMita Pavergtu Taūtu dėmoriš- V 1tracijo'se. t s . I

Kasininkė Danutė Liepienė pa-.
tiekė kruopščiai paruoštą kasos . Centrinėje-; Amerikoje, 1
apyskaitą. Cicero RLB a^^įinkės
valdyba 'financiniai yra^Rusijos bazė. Parodo ru-! 
stovy j e. 1N evįeltaL ęgvįzįj os v.&lą^us lėktuvus
misros įnarys? laivų pardavus, išsikėlė į 630 First
perskaitęs aktą, kon|įątavo^kaa^^2^ ^karagua jau komunistų A v 
taip kruopščiai, tvarkingai ir tąti^ žinioj e. Kubos kariai, kaip par-

“Lietuvos Atsiminimu” radijo pranešimas
.m. kovo 7 d. "Lietuvos; sudarytą iš ištraukų iš populia- 
mų” radijas, kuriam rių muzikiniu veikalų — opere- 

vadovauja prof. dr. Jokūbas ■ nu. Po koncerto bus svainis ba-
Stukas, ir kurį plačiai klauso j liūs, grojant M. Matulionio liet. 
New Jersey, New Yorko ir (ion- j orkestrui, 
neetieut valstybių lietuviai, bus į 
girdimas nauju laiku: šeštadie
niais nuo S iki 9 vai. vak. iš 
pačios WEVD stoties, tačiau tik 
FM banga: 97.9.

“Lietuvos Atsiminimų” radi- 
i jo 40 metų gyvavimo sukakčiai, 
taip pat dvitūkstantinei radijo 
transliacijai atžymėti, šių metų 

Iš Marquette Parko atvyko pavasarį.
ponai — J. Bagdžitisjif JkTrioys j Gegužės (May) 16 d., šeštad., 
su filmą:; Attą^^on;^^mqri-; 7 Val. vak., Kultūros Židinio sa- 
cas. Šioje filmo je labaiįvaizdžiai .Įėję, Brooklyn, X.Y., vokalinis 
parodyta’kaip kįmxmizmas,vKu- j vienetas “Vaiva’, sudarytas iš 
bos ir Rusijos pagalba,, sparčiai studentiško jaunimo Čikagoje,

i Centrinėje^ Amerikoj e, j kuriam vadovauja muz. Faustas 
Karibų Jūros salose. Klibos sa-j Strolia, atliks įdomią programą,

.•enue.

piai buvę vedaęni visi piniginiai, į 
reikalai ikąd kasininkei ir visai; 
valdyba iį tenka , išreikšti nuošir- ■ 
džią padėką* Žinoma, susirinki-r 
mas nepagailėjo už tai paploti.

Patiekta „darbotvarkė buvo ga-, 
na ilga, ibet ji buvo sklandlžiai 1 
pravestaj ir mereikėjo niekur ii-Į 
giau susjoti. j

Šiais ritėtais turėjo būti išrink 
ti 4 valdybos nariai, nes S. Pran 
ckevičiąus, Danutės Liepienės. 
Liudvikos. Dubauskienės ir Apo-i 
linaro Skopo kadencija pasibai-į 
gė- Stasys Pranckevičius atsisa
kė kandidatuoti, o Irena Petraus 
kienė, nebaigusi savo kadenci-

Sekančią dieną, gegužės 17 d., 
' sekm°d., 12 va!., šv. Trejybės, 

š tos liet, parapijos bažnyčioje, New
ark, N.J., bus atlaikytos iškil
mingos koncelebracinės mišios 
už gyvus ir mirusius radijo ge-! 
radarius. Po mišių, 1 vai. popiet, 1 
gražioje parapijos salėje bus iš- į 
kilmingi pietūs — banketas, su 
įdomia menine programa, kurią j guli Elmhurst 
taip pat atliks “Vaiva”.

“Lietuvos Atsiminiu” direk
torius, prof. dr. Jokūbas Stukas, 
jau iš anksto kviečia visus klau
sytojus ir bičiulius šiuose rengi
niuose. dalyvauti. L. A.

Crane, muziką — kempoz. Po. 
ger Nixon. R. Žymantaitei teko 
pagrimlinis vaidmuo. Ji yra bu
vusi tefrontietė, septynerius me
tus for t.pi joną studijavusi To
ronto konservatorijoje.

! „ Edvardas Mozūraitis iš 
Montrealio baigė agronomijos 

mokslą bakalauro laipsniu 
Guelph universitete. Jis pa- 

1 kviestas direktoriaus asistentu 
; drbti universiteto 1 a bora turi joj.

Čiurlionio Galerija, Ine. 
j Vasario 16-tos Lietuvos Nepri 
j klausimybes minėjimo proga, 
yra išstačius! galerijoje, 4038 

j Archer Avė., mūsų dailininkų 
(laibus — a. a. Povilo Pažino, 
a.a. Adomo Varno, M. šileikio 
ir kitų. Pirmoji galerijos salė 

' skirta šio įvykio paminėjimui, 
i Antroji galerija užpildyta įvai 
rių dailininkų tapyba ir grafi
ka. Visuomenė kviečiama pa
rodą aplankyti ir susipažinti 

j su naujais kūriniais. Tjimas 
laisvas ir nemokamas. Lan- 
kvmo valandos kasdien , išskv 
rus sekmadienius ir trečiadie
nius. Įėjimas pro Midland Sa- 

du-and Loan bendrovės 
Paroda tesis ilgesni

Suzana

hurst,Ill.Ji jau 
dėsi širdimi.
Viliutė mirė

Viliulė - Shri~eier 
ligoninėje EI ni
keli metai skun 
Jos sesutė Flora 

prieš ketvertą
metų. Juodvi yra lietuviu vei-1 
kėjo Vili o dukros.

nas 523-5523.

l»mi — Pardavimui , Pirmai, Žemi Perdevim®} 
RIAL ESTATE FOR SALI | REAL E5TAT1 FOR SAL3

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
xR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKLHMAIS.

VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

PJETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

22’2 W. Cermak Road Chicago, DL Tel. Virginia 7-7745

BUTU NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

.VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO 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 BUTU MEDINIS prie 83-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.

• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duotu Neaukšta kaina.

ELEKTROS ĮRENGIMAI > 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio. 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Tel. 523-8775

—Valerijai ^^putaitci-Qk er~ 
ry šį mėnesi Illinois universi-. 
teto (Chicago Cicrle) ligoni-' 
nėję bus padaryta akių ope-! 
racija.

I

— Sukako dveji metai, kai. 
Mirė muzjkas ir tapytojas 
Nakas. Našlė 
monografiją.

—Sol. Gina 
sol. Arvydas

GENERAL REMODELING 
® Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. » Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Ksdzie Avenue 

Tel. 776-8505

— Sol. Stasys Citvaras dai
nuoja bosu garsiame ukrainie
čių Dono kazokų chore, kuris 
pradėjo 54-ąjį sezoną.

— Beverly Brazytė - Opelkie- 
nė pakviesta šiemetinio Gintaro 
baliaus pirmininke. Balių ruo
šia 
klubas, pirmininkė Irena To
nai tvtė.

tizanai, veržiasi į EI Salvadorą. į . ^v" Pe^ro *r lietu-
Mažoie Trinidado šžSdjekugaben Į v1^ ParaPD«s banžyčia, Eliza- 
tos milžiniškos ruŠiY žemkasės Įbeth’ N J” reikahnga didelio 
ir traktoriai, kurie lygina žemės ;r£monto- Jos abu ^otiško sti’ 

- - - - įrengti didžiu-įliaus turės buti nugnau-
į ti. Klebonas kun. Petras Žemei- 
‘ kis pareiškė, kad šis remontas 
kainuos $54,000. Miesto parei
gūnas Anthony Samaldnis pa
reiškė, kad bokštą išjudino lėk
tuvai ir vėjas. .

— Balzeko Lietuviu Kultūros 
muziejus ruošia velykinių kiau
šinių dekoravimo kursus balan- 

įdžio 4 d. 10-12 vai. ryto ir 1-3 
vai. popiet. Kursams vadovaus 
žinoma tautodailės žinovė Uršu
lė Astrienė. Informuoja ir kur- 

‘įsantus registruoja Rita, telefo-

paviršių ir ruošia i o .
Ii oerodroma. Tikrai verta šia'J J1filmą visiems pamatyti; o ypač 
jaunimui. ?

Ap2 Skopas

— Liberty Savings & Loan
jos, pasitraukė iš valdybos. To-jAssn., Elizabeth, X.J., yra sena 
kiuo būdu teko rinkti 5 nerius. lietuvių finansinė institucija. 
Buvo išstatyti 5 kandidatai. Į Jos direktorių tarybą sudaro: 
valdybą vienbalsiai išrinko: L.; Rūta Kidžius, Frank Ruzgą, 
Dubauskienę, Danutę Liepienę, Į John Reedy, Aleksandras Balan- 
Ireną Pranckevicienę, Apoiina-• dis, John Potts, James Štokas, 
rą Skopą ir A. Ašoklį. Kandidate j Water Melinis, Stanley Valatka 
liko ponia S. Palionienė.
< Revizijos komisija sutiko pa- vadinosi Lietuvių Tapymo ben- 
silikii dar vienai kadencijai, lai drovė ir s:u o hhsUn^ turpj;» lie- 
jr" rink’nris alpu »U J r tuv u I .itertv tin’ii los l>*i Inos.

ir William Senkus. Seniau ji

The v call i?

& £U1 W110Ll£J€lLlVi2o #

Are you uncomfortable with your laxative? Then 
the little white pill they call “The Overnight Wonder? 
one pill at bedtime safely, surely stimulates your system 
own natural rhythm. Overnight. So in the morning, you’ro 
back on the bright side. Comfortably! If s 
2 good feeling.

What is “The Overnight Wonder”? 
Ex-Lax” Pills. That’s right— pills from 

Lax. Look for the white box. *
Use only as directed.

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 _ __ ____

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais _—__ —- ---- -------

Minkštais viršeliais, tik___
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

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

$8.00

$4.00
$3.00

$2.00

VU,

173S So. HALSTED ST, CHICAGO, IL 60608

1

rucsia jo darbų-

Čapkauskienė ir.
Strimaitis vra

Čikagos Lietuvių Moterų pakviesti Į Los Angeles šv. Ka 
zimiero parapijos 40 metų ju-j 

t biliejinį koncertą, kuris Įvyks 
{birželio 21 dieną, kartu su tra

dicine parapijos rengiama Lie.— Sol. Regina žymantait
Peters, sopranas, 1980 m. gruo- tuvių Diena. Jiems akompa- 
džid 7 d. turėjo debiutinį pasi- nuoti pakviesta pianistė Rai_- 

New Jersey valstijos monda Apeikytė. Programos 
kuri Kean kolegijos vedėja sutiko būti filmų ir te--

Wilkins teatro salėje atliko “The levizijos aktorė Rūta Lee-Kil- 
Bride Comes to Yellow Sky” j monytė Lowes. !
spektaklį. Libretą šiai moder- I 
niai operai yra parašęs Stephen

rodymą 
operoje,

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
JCARUA NOREIKIENE

t IMž Vyaut f>tk ŠL, CMcac*, HL <062® y Ttl WA lr271f(

•« ?
Didelif p*xtrinkiiMJ geros rūžlee įvairių prekių 

MAISTAS B EUROPOS SAND KLIU

Cosmos Parcels Express Corp,
ilAEQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

I Ml W. f5tk St, Ckkxgo, JU. S0621, — let WA 1-2757

SUSIVIENIJIMAS LIETUMŲ AMERIKOJE
yra seniausih, didžiausia ir turtingiausia lietrviu traternaUnė or- 

V^nriacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metuf.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie turn 
darbus dirba-

SLA — išmokėki daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno. n>- 
riamg patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugai gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

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

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

SLA— kuopt} vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitėa 
J savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Joms 
mielai pagelbės i SLA jsirašytL

Galite krelptti Ir tiesiai 1 SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
New York, N. Y. 10001 

W W. JOtk p.
T»L (lit) S63-W4

ir

Juozo Šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma
įdefrni 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji 
kyti paštu.

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

prašomi užsisa-

adresas:
Campbell Avė.

TESTAAIEhTAI
Tuo reikalu jums gali daug

— Viktoras Šimaitis pildo: 
INCOME TAX Šimaitis Realty; 
Įstaigoje, 2951 W. 63rd Street J 
Darbo valandos kasdien nuo padėti teisininko Prano ŠULO 
10 vai. ryto. Tel.: 436-7878 arba paruoštą, — teisėjo Alphonse 
763-0337. • WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 

^išleista knyga su legališkomis 
; formomis.

Knyga su formomis gauna.
• ma Naujienų administracijoje 

t i-ii- 1739 South Halsted St, ChicaVARŠLVA — Lenkai kelis 606Q8_ Kaina $3
menesius kalbėjo apie streikus, 
vienur kitur streikavo ir grasino 
skelbti visą kraštą apimantį ge-' 
neralinį streiką, bet dabar pa
tyrė, kad krašte nėra ne.tik mė
sos, bet jau trūksta ir duonos. 
Pirmadienį valdžia pranešė vi
siems streikuoti nustojusiems 
lenkams, kad bus įvestos korte
lės ir kitiems maisto produk-, 
tams j

Komunistinė valdžia lenkams 
oficialiai pranešė, kad ekonomi- 
nė padėtis negreitai pagerės. ‘ 
Jeigu bus geras derlius, lai ru- j 
denį galės būti vaisių, bet nie- j 
kas nesitiki rudenį 
giau mėsos.

Tuo tarpu, dabar 
aiškėja,, kiek įvairių 
turėjo komunistai su Giereku 
priešakyje. Gierekas pirkdavo 
Vakaruose įvairiausias mašinas, ‘ 
o rusai jas vežėsi į Rusiją, Jie 
net neprižadėjo mokėti už ma-' 
šinas, nes Gierekas viską gauda
vo kreditan.

(Pr.)

STREIKAI LENKAMS 
DUONOS NEDUOS

O Iš šių dienų jaunesniosios 
kartos Amerikoje, 75% užbai
gia vidurini mokslą ir 45% lanko 
kolegiją. Numatoma, kad iš jų 
21% gaus bakalauro laipsnį, l' 'c 
gaus magistro laipsnį ir 1% 
gaus doktoratą.

ENERGY
WISE «

gauti dau-

Vis labiau 
privilegijų

PIGIAU KEINA

Škotas sako kitam:
— Mano žmona nuėjo pas 

akių gydytoją.
— Taigi tu pats akių gydyto

jas.
— Taip, bet aš brangiau imu.

Urrft um of efiswasber 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity*

Dart ba a Bora į

f DAŽYMAS IR REMODE- ' 
LIAVIMAS

I Nėra darbo permažo. Visus paimu.
Iš lauko ir vidaus.

Kainos labai prieinamos.
Į GEDIMINAS BARANAUSKAS

4514 So. Talman Avenus
Tel. 523-0383

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6'2+h Street 
Tel. Republic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

M. 5IMEU5

Notary Public
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Mipl**ocd. T»l. 254-7453 
T«:j> pat darom) vertimai, giminiu 
iškviatlmai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERSPOU^
F. Zapclit, Asent 
IMSVj W. 95th Si. 
Ewrj. III, 
€0642, - 424-4654

StM Fanu'f »e Qxnpia;

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAHTS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St. 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tof 

arba pagal susitarimą- 
Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo valandoa: nuo 0 v*L ryto 
Ud 6 vaL vak. šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vai d. 
Ir pasai susitarimą.

T<£ 776-5162 arba 776-51SI
2649 West 63rd Street

Chicago, UI. 60621
DBMSES
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