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; MIRĖ JONAS JASAITIS

I k Ištisinėj imtis ir išvyko į Maro- j mo bei dėl ekonominės progra
mą. Ten jis gyveno iki paskuti mos. Jis užtikrino, kad neturtin-

-r-TF'

IŠLEIS ĮSTATYMĄ AMBU- 
LANSŲ TVARKYMUI

— Politiniai stebėtojai spėja, 
kad Irano prezidentas Hani Sadr 
gali pasitraukti iš pareigiu Jis 
pats pastaruoju metu tai pareiš
kė spaudai.

— Jonas Jasaitis smarkiai su
trenktas automobilio nelaimėje. 
Guli Šv. Kryžiaus ligoninėje. Jį 
gydo dr. Tumasonis.

Jos kraštui 
tūkstančius, 

tokio dydJo,

vado-
avia-

so tinkamumą savo užduočiai

— Valstybės sekretorius A. M. 
Haig Jr. pareiškė, kad santykiai 
su Sovietų Sąjunga nepagerės įr 
viršūnių konferencijos nebus, 

I kol ji nepakeis savo elgesio.

VALENSA PATARĖ RADO- 
MUI NESTREIKUOTI

KALENDORSLIS
Kovo 18: Kirilas, Edvardas, 

Vaigalė, Eimutis, Vainis.

Saulė teka 5:59, leidžiasi 6.
Oras vėiUI.' ' "■ f • - ■

nių dienų. Nėra dar tikslių ži 
niij,- bet yra pagrindo manyti 
kad buvęs aviacijos vadys ruo 

>. šėsi perversmui. Slaptai, atvyki

Du Amerikos astronautai nauja raketa kils į erdvę - 
naujiems tyrinėjimams vesti. Jiedu pasirinks naujas 

orbitas ir lengviau kontroliuos grįžimą į žemę.

B ±4

Kazys Oksas paskirtas Illinois etninių grupių pirmininku. 
Kartu su juo matOYne jo žmoną Joan, kuri visą laiką glau 
džiai bendradarbiauja su savo vyru. Illinois gubernatorius 
Thompson pasirinku Oksą kaip žodžio besilaikantį žmogų.

SOVIETAI TAIP PAT KALTINAMI 
' ORO PIRATŲ APGINKLAVIMU

SVARBIAUSI DALYKU LAIKOMAS NUŽUDYTAS 
PAKISTANO DIPLOMATAS

CHICAGO, 111. — Jčhas

KOMPARTIJOS DIENRAŠTIS
PUOLA SEKRETORIŲ HAIG

PRAHA.— Čekoslovakijos ko

į Linkolnui ir kitiems 5 preziden- 
•/.e*jtams, išrinktiems kas 20 m tų 

prezidentais.
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L. K0LAK0WSKIS ANALIZUOJA 
LENKIJOS ĮVYKIUS

. Gdansko įvykių išvakarėse 
Londono žurnalas Survey išleido 
du stambius numerius, paskir
tus Lenkijai. Įvadą šiam- dabar
tinės Lenkijos profiliui parašė 
žymiausias šių dienų lenkų filo
sofas Leszekas Kolakovvskis,- da
bar dėstantis Oksfordo univer
sitete, Anglijoje. Jo žvilgsnis 
į Lenkiją vertas ypatingo dėme
sio, neš jei gvildenamos temos 
turi gyvybinės reikšmės Lie
tuvai.

Kas būtų, jei Sovietų Sąjun
gos kariuomenė įsiveržtų į Len
kiją? Kolakowskio nuomone, or
ganizuotos opozicijos sambūrių, 
fizinis sunaikinimas ne tik ne
išspręstų šalies problemų, bet 
dar pablogintū padėti. Įmano
ma sutriuškinti virš trisdešimt 
savįlaidinių laikraščių ir su
grūsti' Į kalėjimus keletą tūks
tančiu aktyvistu, bet neįmano
ma vielinėmis represijas priemo
nėmis sunaikinti galingiausios 
jėgos, kristalizuojančios pasi
priešinimą sovietizacijai, ir stip
riausio moralinio autoriteto — 
Katalikų Bažnyčios.

Beplisdamas lenkų opozicinis 
sąjūdis vis labiau įvairėjo, rašo 
Kolakovvskisčį Qrganizaci j as sa
vo interesams ginti sudarė ūki- 

• ninkai, darbininkai, intelektua
lai, pasauliečiai kataliką^:pasi
rodė ir politinis pasi^rstymas: 
kai kurios politinėSCgrupuotės 
(dar ne visai.partijos) artimes
nės socialdemokratams, kitos 
glaudžiau siejasi su nacionalis
tine tradicija. Tačiau nematyti 
komunistinių disidentinių gru
pių -A- trockistų, maoistų ir kai- 
ruoliųi Visos veikiančios grupuo
tės sutaria, kad turi būti atsta
tyta Lenkijos nepriklausomybė 
ir atkurtos reprezentacinės ins
titucijos. Nėra prasmės jas da
linti į kairiąsias ar dešiniąsias. 
Jei sovietinio imperializmo ne
apykanta ir Lenkijos laisvo ap
sisprendimo svajonė reiškia “de- 
šinuma”; tada beveik visi lenkai 
yra dešinieji; jei nepriklausomų 
profsąjungų siekis reiškia “kai
rumą”, tada didžioji dauguma 
yra kairieji.

Nepriklausomybė ir demokra
tija, tie esminiai siekiai, drau
ge yra tolimi tikslai, nepasiekia^ 
mi tiesioginėmis taktinėmis 
priemonėmis, — tęsia Kolakow- 
skis. — Todėl lenkų antilotali- 
tarinis opozicijos sąjūdis mėgi
na; veikti dabartiniuose politi
niuose rėmudse. Suvereninės de
mokratiškos Lenkijos atstatymo 
vilties stiprinimas, kova su ko
munistiniais melais, atviras rep
resijų ir sauvalės pasmerkimas 
— visa, kas tik įmanoma nu
veikti dabartinėse ribose, prisi-

ANGLIJOS PARLAMENTAS 
BIUDŽETĄ PATVIRTINO

LONDONAS (AP). — Žemie
ji Rūmai patvirtino. Anglijos 
premjerės Margaret Thatcher 
patieki:;,Į biudžetą. Biudžetas 

Lenkijoje ir kituose prievarta priimtas, priešinantis ' kai ku-j 
Į “naujojo pasaulio” narvą
Įstumtuose kraštuose nereiškia, nariams; jų buvo apie 30. Dau-, 
kad žmonės pradeda tikėti vals- j giausia pasipriešinimo buvo bal- 
tybinės doktrinos nesąmonėmis į suojant mokesčių pakėlimą ei 
— iš tikrųjų, žmonės susitaiko ! garetėms, alkoholiniams gėri- 
su priespauda, kaip su tikrove, , mams ir ypač gazolinui, kuriu 
nuo kurios neįmanoma pabėgti, i galonui papildomai pakeliama 
ir priima savo .likimą, kaip be-Į 41 et. Debar galenas Anglijoje 
jėgiai ir pasyvūs policinio rėži- Į 
mo pavaldiniai. Kada šalį gali- į 
ma vadinti dvasiniai pavergta? i 
Ne tada, kai jos gyventojau ari

deda ir prie pagrindinių tikslų 
siekimo. Sovietizacijos raida

riems Konservatorių

kainuos $2.80.

Buvo ir staigmenų. Konserva
torių atslJ/as Christopher Broc 

bentTų’diddė'dalis,'Im^^ikėti j kiebank-Fuwler atsistojo ir, pa- 
oficialiaja ideologija, bet kai jie ė^s ?esis biptus zeni-vn’ ap
ipuola į neviltį. Vienas pagrin-ido Prie 0POZiC1J°s grupės, atski- 
dinių opozicijos uždaviniu ir vra Ilusios nu0 llarbo Partijos kairia- 
oriėšintis tokiai nevilčiai/ ' ppamių. šioji grupė numato 
‘ artimoje ateitvje įkurti Soc.al-kokia RyH. Europos atoms’idemokrJlu -.y
Į sį klausimą Kulakowskis atsa
ko atsargiu optimizmu. Jis pri
mena, kad Vakarų politikai pa
prastai mėgindayo aiškinti savo 
susitaikėliš-kąpolitika, sakyda-
mi, kad “bet kokie pasikeitimai munistų partijos dieiiraštis Rn- 
sovietiniame bloke prasidės iš de Pravo labai plačiai komen- 
Maskvos”. Toksai pasiaiškini-• tuoj a JAV Valstybės sękreto- 
mas darosi vis mažiau Įtikimas. I riaus Haig laišką Vak. Vokie-’ 
Ispęrijų istorija ro'do, kad jos; tijso kancleriui. Sovietų val- 
kartais pradeda irti nuo pakraš- • džia pasiūlė duoti Vakarų Eu- 
čių • ,iry darosi šiu^ymetu. j fo^j^ąiūislių dujų, jeigu euro- 
Vakaįų ir- Bytjr, Europoj praWstu stipraus plie-
jungta "bendras?interesas —■'■į^-rno vamzdžius, kuriais rusai ga- 
greitirili šią raidą Vikingomis,! lėtų atstumti dujas Vakarų Eu- 
bet strategiškai aišU^mis prie-. repai.
monėnis. Tai reiškia, kad reikia 
skatinti ūkinį ir politinį Įvairu-j 
mą Sovietu'Sąjungos Viešpati jo- j 
je ir visais'galimais būdais pri-’ 
sidėti prie kovos prieš galin
giausią sovietizmo ginklą — ko
munistų melus. (Elta)

Sekretorius Haig įspėjęs vo
kiečius ir kitas vyriausybes, kad 

i jos nepatektų į Sovietų pinkles. 
Rusai dabar siūlo pravesti dujas 
į Europą, o vėliau, kada visi 
Įrengimai bus pravesti, tas du
jas rusai galės naudoti kaip po
litinį ginklą ir Europa, ko gero, 
bus palikta be natūralių dujų.

čekų laikraštis, komentuoda- 
Illinois valstijos senatorius A. mas sekr. Haig nuomonę, sako, 

Marowitz (D., Chicago) pareis- jog savo' pareiškimu sekretorius 
kė, kad Senato subkomitetas kišasi i ne savo reikalus ir bando t cturi investiguoti privatinių kom-j pakenkti gerienįs Sov. Sąjungos 
panijų, ainbulansus ir medi- ir Vak. Europos santykiams, 
autovežimius, paruošimui spe
cialaus įstatymo šiai sričiai.

Illinois valstjos
— Popiežius Jonas Paulius II 

sekreto'rius1 šią vasarą planuoja aplankyti 
Jim Edgar pranešė, kad jo Įslai- ■ Šveicariją. Kelionę pradės bir- 
ga prie eilės numatomų leisti želio 1 dieną.
Įstatymų, prijungs ir privatinių! ■— =— ■■■—■■—=-?=- —
ambulansų saugumo įstatymą, tymo, kuriuo remiantis, būtų 
pagal kurį ainbulansai turės buvę galima patikrinti anibūlan- 
kasmet būti patikrinami

Iki šiam laikui nebuvo įsta- saugiai atlikti.

WASHINGTON, D.C.-i Vals
tybės departamentas, remdama
sis įkaitų, buvusių 13 dienų pa
grobtame Pakistano lėktuve, pa
rodymais, sako, jog oro piratus 
globojo ir juos apginklavo ne tik 
afganistaniečiai, bet ir Sovietai. 
Departamento kalbėtojas Wil
liam J. Dyess pareiškė kores
pondentams, kad Sovietų ir Af
ganistano valdžios pareigūnai 
lankėsi Kabule nusileidusiame 
lėktuve ii’ turėjo progų nugink- 
luo.tr oro,piratas, bet vietoj td, 
jie juos apginklavo kulkosvai
džiu, granatomis ir sprogmeni
mis. Jie visą laiką atvirai rodė 
draugiškumą lėktuvo grobi
kams. “Aš nenumatau, kaip So
vietai gali išlikti neatsakingais 
už savo veiksmus”, — pasakė 
jis. Tikrumoje, visus ginklus ir 
amuniciją Afganistane kontro
liuoja Sovietų okupacinė val
džia. Dyess pareiškimu, Sovietų 
Sąjungą laikosi griežtos linijos 
oro piratų atžvilgiu, tačiau šiuo 
atveju ji pasmerkė teroristus 
tik dešimtą dieną, kai lėktuvas; 
buvo Damasko aererdrome.

j žiūrint daugelio JAV kontaktų, i 
‘Sovietų Sąjunga nepadarė pa- 
1 stangų baigti šį incidentą.

Afganistano prezidentas Bah
rain Karmai atvirai pritarė oro 
piratams if ragino Pakistano 
pezidentą Mohammed Zia ui 
Haq išpildyti jų reikalavimus. 
Toks Karmalo pareiškimas ne
galėjo hūti padarytas be Sovietų 
okupacinės valdžios, turinčios 
veto teisę visiems nutarimams 
ir pareiškimams. Įkaitai buvo 
nustebę oro piratų ir Sovietų 
draugyste, jds labiausiai bijo
dami.

Dyess gyrė Sirijos atsakingą 
laikyseną (žinoma, ji galėjo 
patraukti teroristus į teismą už 
Pakistano diplomato nužudymą 
Kabulo aerodrome). Liudinin
kų parodymais, tas, o ne kitas 
lėktuvas buvo pagrobtas dėl to, 
kad jame buvo diplomatas Ta
riq Rahim Kham

Ja- 
saitis, bu v. JAV B'endruonxėn& 
centro valdybos pirmininkas, 
veiklus BALFo narys, šaulys ir 
aktyvus kelių kitų organizacijų 
narys, mirė antradieni.

Jis labai smarkiai susitrenkė 
atuomobilio nelaimėje. Jam bu- 
vo sulaužytos abi kojos ir smar- n? 
kiai sutrenkta galva.

Šv. Kryžiaus ligoninėje jis tu
rėjo geriausius gydytojus, bet 
jie nėpa'jėgCjb išgelbėti.

— Astrologas Zolar pranašau
ja, kad prez. Ronald Reaganas 
išgelbėjo Amerika iš depresijos 
ir veda į globalinę taika ir tur 
tingumą — į Akvarijaus amžių. 
Jis taip pat nemirs eidamas pre
zidento pareigas, kaip atsitiko

NUŠAUTAS MAIŠTO VADAS, BUVĘS 
AVIACIJOS PULK. ABDEL KADER

MAISTO VADAI PASKUTINIU METU GYVENO 
MAROKE, ATVYKO SUKILIMO DIENĄ

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Pranešimai iš Mauritanijos sako, 
jog buvusių aviacijos karininkų 
perversmas prieš dabartinę vy
riausybę nepavyko, maišto me
tu nušauti įtakingiausi maišto 
vadai. Maištas galėjo būti gerai 
paruoštas, bet maitšininkų skai
čius buvo labai mažas, jų turė
tos informacijos buvo netikslios.

Buvęs Mauritanijos aviacijos 
pulkininkas Abdel Kader, bai 
gęs prancūzų karo mokyklą, 
viena kariška mašina privažia
vo prie prezidentūros ir parei
kalavo leisti jį į vidų. Preziden
tūroj nebuvo paties prezidento. 
Jis buvo išvykęs inspekcijos 
daryti, o sargai, gavę griežtą 
nepažįstamo karininkę įsakymą 
jį įlisti, ten pat vietoj jį nu~ 
šovė. Perversmo vadovybę per
ėmė jo pavaduotojas, bet 
buTnirffnai sužefttasr

Pasirodo, kad maištui 
vavo buvęs Mauritanijos 
cijos vadas pulk. Abdel Kader 
Mauritanija buvo prancūzų ku-; 
lonija. Prancūzija perle.do Mau
ritaniją vietos gyventojams ii 
valstybės tarnautojams. Pulki 
ninkas^Ą. Kader buvo nepaten 
kintas* tW metu civiline Mauri 
tanijos- valdžia, ruošė pervers . 

imą, j^m nepavyko. Jis nenorėjo J kontroversijas ir klaidingu; 
! patektų į ii gus

RADOM, Lenkija. — Solida
rumo unijos vadas Lešek Valen
sa (Walęsa) buvo nuvykęs į 
Radotną, dalyvavo dideliame 
mitinge ir patarė darbininkams, 
nestreikuoti. . Jeigu premjeras 
pašalino visus negerus valdžios 
atstovus, tai kuriam galui strei
kuoti? Valensa pridėjo, kad 
Lenkijoje jau ir taip vyko labai 
daug streikų.

Valensa pripažino, kad keli 
darbininkų reikalavimai dar ne
patenkinti, bet prašė darbinin- 

: kus suprasti, kad šiose sąly
gose daugiau negalima tikėtis, 
.lis patarė darbininkams apsi
galvoti ir pradėti dirbti. Valensa, 
J’ra įsitikinęs, kad darbininkams
j niekas nieko neduos, jeigu jie 
' nebedirbs.

PROPAGUOJA EKONO
MINĖ PROGRAMĄ

.WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Reaganas pirmadienį 
buvo pakvietęs į Baltuosius Rū
mus priešpiečiams trylika mo- 

J <erų, Kongreso’ narių. Jis joms 
! paaiškino apie susidariusias

tardvmus bei 1 kinimus dėl biudžeto sumažini-
• i ■ .

— Buvęs prezidentas Jimmy 
Carteris' parašė atsiminimų kny
gą, kurią išleis Rantam Books 
leidykla. Joje rašJma apie san
tykius su Iranu ,apie taikos de-Į 
rybas Vidurio Rytuose ir apie ki 
tus įvykius.

į Mauritanijos sostinę Nuakčot, 
sėdo į pagrobtą karišką mašiną 
ir •,nuyyko prie prezidentūros 
Jis buvo pasiruošęs užimti pre
zidentūrą, bet jam nepavyko 
Prezidentūros sargas jo nepa 
klausė. Jis paleido kulką pulki 
ninkui j kaktą ir ten pat vietoj 
užmušė.

Paaiškėjo, kad aviacijos pul 
kininkas tikėjosi turima drąs. 
užimti prezidentūrą, bet jo ap 
skaičiavimai bu\o netikslūs 
Paties prezidento’ rūmuose ne 
buvo. Prezidentui išvažiavus 
sargai turi įsakymą nieko mįsi 
leisti. Sargas vienu šūviu nu 
šovė maūšto vadą.

Pulk. Kader buvo įsitikinęs, 
kad jam pavyks užimti prezi 
dentūra ir prašnekti į krašto 
gyventojus, bet'jam nepasisekė.

gieji bei jų apylinkės nenu
kentės.

Atstovės paaiškinimu buvo 
patenkintos. Jos, reiškė ypatingą 
rūpesti dėl neturtingųjų ir pen
sininkų.

— Senatorius Roger Jepsen, 
respublikonas iš lotvos, pareiš
kė, kad Kongresas išleidd tris 
milijonus dolerių suautomatinti 
keltuvus, vienok tebesamdo 89 
operatorius, sumokant jiems 
apie $900,000. Jis įnešė įstatymą 
tai panaikinti.

Prezidentas tuojau buvo iš
kviestas namo. Jis pagyrė pre
zidentūros sargybą už gerą pa 
reigų ėjmirf. Jis praiušė visam 
kraštui apie ruoštą perversmą 
l>et tuo pačiu mi tu pasteliėjo, 
kad viskas likviduota.

Kitas automobilis turėjo už 
imti vyriausyltės centrą Nuak- 
ėot sostinėje, bet ir tiems ne
pavyko. Perversmas buvo taip 
paruoštas, kad jis pavyktų be 
šūvio, bet kai šūvis buvo paleis
tas, tai perversmas nepavyko. 
Abu maištininkų automobiliai 
buvo suimti. Bus ruošiamas 
greitas karo teismas.

Manoma, kad perversmą ga
lėjo ruojti Maroko policija.

» * i.. ;■ • «■' ’

ri tani ja yra j pietus nuo Maro
ko. Dabar, kai Marokas nori 
užvaldyti vakarų Sacharos fos
fato kasyklas, galimas daiktas, 
kad Murokui pasidarė patrauk
ius ir Mauritanijos smėlynai.

Vak. Sacharoje yra didžiausi 
fosfato klodai ir iš jų gaunasi 
geriausios trąšos, 
neša tūkstančių 
Mauritanija yra
kaip Prancūziją ir Ispaniją kar
tu sudėjus. Nuakčot mieste yra 
700000 gyventojų. Mauritani
joje gyventojų daugumą sudaro 
Afrikos juodžiai. Jie dirba pa
čius sunkiausius darbus. Jų yra 
apie 1.6 milijono. Be to, krašte 
yra didokas skaičius maurų ir 
berberų. Jie yra apdairesni, ver
čiasi amatais.

Mauritanijos šiaurėje įsigalė
jo vadinami Polisario partiza
nai. Vak. Sacharoje pradėjo gal
vas kelti komunistuojantieji 
elementai. Marokas praeitą sa
vaitę įspėjo Mauritaniją, kad 
tų elementų įsigalėjimas gali 
įj priversti siusti savu ginkluo
tas jėgas į tą Mauritanijos ra
joną. Polisario partizanai dau
giausia paramos ir ginklų gauna 
iš Libijos ir Aliifo.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMAVLCIUS

— Atrodai geriau, negu rš ti
kėjausi, — sako gydytoja-.

-t- Gal todėl kad laikiausi a;u
Sovietų radijo žinios

jūsų vaistų butelio esanč ų nu
rodymų, — atsako pacientas.

— O kokie tie nurodymai.*
— Laikyk butelį stipr.ai už

kimštą.

ta
nu

kus kiekviename puode, po du 
automobilius garaže, o dabar 
turime po du galvos skaudėji
mus nuo aspirino. (La Guardia)

Raukšlės yra paveldimos, 
levai jas gauna iš savo vai
kų. (Doris Day)

e Nėr paveikesnio raminan
čio vaisto pasaulyje už kelis ma
lonius žodžius. (Pearl Bailey)

a Meilė lai ieškomas daly
kas. santuoka — kariaujamas 
dalykas, skyrybos — kvočiamas 
lalykas. (Holand Rowland)

o Padėkdie vyrui, kuris ne
deda, kol neranda tobulos nio- 
:ers. ir padėkdie jam dar la
biau, jei jis ją randa.

Kartais moteriai geriau 
negu su-

DVI ROLĖS Iš KARTO
Nauja aktorė bando suvaidin

ti paskirtą filme rolę. Po kele
to bandymų, susijaudinęs auto
rius taria:

— Tamsta privalai suprasti, 
jog dabar pasirodai dviejose 
rolėse.

— Kaip tai dviejose?
— Pirmoj e Jr paskutinėje.

Reikėjo pagalbos 
kalną ritosi vežimukas SU'

S Santa Ana, Gal., miesto 
ryba išleido potvarkį, kad 
teisti kalėjimu nemažus nusi
kaltėlius privalo sumokėti kiek
vieną dieną po $18.80 už patal
pą ir maistą. Tuo tarpu krimi
nalistams, nuteistiems už sun
kius nusikaltimus, apmoka mo
kesčių mokėtojai.

t Žinovai tvirtina, kad kom
piuterių industrija gali paga
minti mašiną, galvojančią tai-), 
kaip žmogus, bet negavo jai už
sakymų.

e Margučių slėpimas i 
ieškojimas liks Velykų žaidimu, 
tik dėl infliacijos jie bus labiau 
slepiami.

padidinti savo metus, 
mažinti. Tuo būdu bent kas vis 
dar pasako, kad ji gerai atro
danti. (Gloria Swanson)

e J. A. Valstybėse kasmet 
pagaminama beveik tris kartus ’ 
daugiau automobilių, nei gims
ta kūdikių. (K. Ti

e Patvaldystė; tai 
valdžia.

Į 
pienu, į kuri įkinkytas asilas. 
Turistas noriai gelbsti stumti 
vežimuką. J

Šeimininkė: Ačiū tamstai, j
(B. TiUet) ; už suteiktą pagalbą.

Turistas: Tai menkniekis.;
šeimininkė: — Visai ne! Juk 

vienas asilas nebūtų galėjęs už- 
temepti vežimo.

* 4 *
Atsargi mergaitė

— Tu sakai, kad neisi už ma
nę;
gu iš 1(H) dolerių, 
tavim apsivesiu.

— Gerai, Joneli 
met i:i3i.y 
.ei ICO dc® .'■tu'updavo dažnai 

rėdavo pasižiūrėti, kas 
atsikelti.

pačios

no- .
padės

8 Lašas po lašo ir kepenis ; 
pratašo.

Sigita Pasilytė

MOKSLININKU POKALBIS
Sutikęs pažįstamą, 

mokslininkas 
sako jam:

—- Užeikit 
papietauti. 
Smit-onas

— Bet juk
rius Smitsonas.

— lai nieko, nepakenks

rytoj 
liu

garsusis
Einšteinas

pas manę 
profesorius

aš ip V>u proFeso,

nelis apsivedė irgi su negražia! 
moteriške. Po kiek laiko jiems; 
gimė dukrelė, bet labai graži.! 
Atsilankęs su sveikinimais! 
draugas pažiūrėjo į- tėvą, mo- 

kūdikį ir sakė: 
Dabar ir 
kad gar

tina

keti
aš pradėsiu ti- 
vs a ;eša vai-

BAILYS

PIETIEČIŲ DRAUGYSTĖ

su Ala-!
kniuos ūkininku:

Ar jūsų kaimynai 
giški jums?

Be jokius abejonės

(Irau

stovi I

— Jų draugiškumui 
rinti.

RADIJO REKLAMA
\ iena radijo Motis davė 

kią reklamą:
— Dabar minutę nieko

to-į

ne-; 
girdė-it. Paleisim į darbą siu-| 
varna mašiną Schmidt ir Co., | 
kuri nedaro jokio triukšmo.

Viena- blo<

® ©

- Atrodo, kad tu, tėve, gerai 
nusiteikęs?

O aš susilažinau su drau- — Matai, vaike, tarp blogų 
kad tikrai su

sutinku. Mat, 
Įavau. kad tu

neturi en

Pasikeitė rolėmis

— Prieš metus aš su Jurgiu 
tapome biznio pusininkais, nes 
aš turėjau pinigų, o jis — pa
tyrimo.

O kaip dabar?
. — Jurgis turi pinigų, o aš pa
tyrimo. . .

į: * *

© Jis buvo tiek mokytas, kad 
galėjo pavadinti devynio- 

kaibomis, ir tiek durnas,
arklį
mis

! Kad jojimui nusipirko’ karvę.

\yras su žmona 
žvėryną. Beveikšeiodami taip 
susiginčijo, kad žmona pradė
jo mušti jį su lietsargiu. Varg
šas leidosi bėgti ir 
liūto narve. Moteris 
sakė:

— Ach, tu bailv!

BENJAMINO FRANKLINO
IŠMINTIES SAKYMAI

.i draugai: nuėjo i j . .*

pasislėpė 
priėjo

! Sovietų pilietis parašė laišką kymas: Principe taip, jis Eri- 
Erivano radijo stočiai, klausda
mas: “Ar tiesa, kad kdsmonau- 
tas Gagarinas iš Maskvos per 
grožio konkursą laimėjo pirmąjį

; prizą, išlošdamas “Volgos” mo
delio automobilį?”

1
Į Erivano radijo stoties atsaky
mas: “Principe taip, bet daly
kas liečia ne kosmonautą Gaga- 
riną, o valstietį Gagariną, ne iš 
Maskvos, o iš Odesos. Reikalas 

. liečia ne grožio konkursą, o re- 
' buso išsprendimą. Taip pat rei
kalas eina ne apie Volgos mode
lio automobilį, o apie' dviratį, 
kurį Gagarinas ne laimėjo, 
iš jo pavogė.

Kitas klausimas Erivano 
• dijo stočiai: “Ar blakės gali 
Į vOliuciją kelti ?” 
. Erivano radijo stoties atsa
kymas: Principe taip, kadangi 
jose teka valstiečių ir darbinin
kų kraujas.

Dar vienas klausimas Eriva- i
no radijo stočiai: “Ar tiesa, kad 
t^s žmogus, kuris per Erivano 
radijo stotį juokus skelbia, pats 
Erivane g}wena?

Erivano radijo

vane sėdi.

ALI BABA
Ali Baba iš Chicagos 
Sudūmojo pagarset,

Į‘,vv,a
1 buso i

bet

ra-
re-

. Nuvažiavo į “Rodiną” 
Penkias dienas pailsėt.
Uniforma ir medaliai 
Pasiliko namuose;
Negi supras ten skarmaliai 
Auksą žėrint peluose.
Kėlė tostus, su partorgais 
Ir vampyrais raudonos 
Armijos vajantdrgais — 
Tais engėjais Lietuvos.
liaupsino "Gimtasis Kraštas”,. 
Iškilmingai išlydė.
Čia medaliai, garbės raštas 
Švietė kaip aušros žvaigždė.
O ‘sugrįžus išsigynė, 
Kaip Judas pardavikas, 
Ir nematė, kad tėvynę 
Vis dar smaugia bolševikas.

Prof. K. šilvasaris

“Naujoji moralė”, atrodo,e
yra niekas kita, kaip buvusi se- 

$toties atsa- noji nemoralė.suteiktą didelę garbę. Kai su
grįžta į JAV, jis jau nereikalin
gas. Mauras savo atliko. O jūs, 
lietuviai, dabar rieki lės. Tai tiki 
mažas pavyzdėlis, bet jis paro-1 
do, kaip reikia suprasti komu
nistų veiklos taktiką.

— Gerai tu, Maiki, sakai. Pra-1 
eitos savaitės "‘Draugo” 'Spyg-į 
liuose ir Dygliuose vienas ^pat
riotas’’ rašo, lietuvius išvadin
damas avimis, šunimis (skali
kais) ir taip toliau. Ar ne ko-J 
munistų propagandos pasėka? >

— Taip yra, tėve. Komunistai 
ardo lietuvių vienybe.

— Kitą kartą pasikalbėsime, 
Maiki. Dabar liks sveikas.

— Iki pasimatymo, tėve.

LYDEKA IR KATINAS

Kai račius griebias siūt batus, 
0 kurpius ima dirbt ratus, 
Tai nieko gero iš to nebus. 
Ka§ svetimoj srityj darbuotis ima 
Tas turės tik nusivylimą.
Senai lydekai Įgriso upėj viešpatauti 
Ir ji sumanė pelių medžioklėj dalyvauti. 
Nėra žinios, ar velnias jąją prikalbėjo, 
Ar ji jau misti žuvimis daugiau nebenorėjo, 
Tik katiną pradėjo ji maldauti,
Kad ją paimtų su savim pelių bedžioklėj dalyvauti.
— “Bet artame amate tu ką nors nusimanai?” 
Paklausė katinas griežtai, ••
“Žūrėk, kad neapsigauti;
Gali tu sausumoj užtrokšti ir neatsigauti”.
— “Na, man yra menkniekis gaudyti peles, 
Jei aš gaudydavau -net dideles raudes”.
— “Gerai, tai einam”.
Abu nuėjo
Ir medžiot pradėjo.
Katinas darbavosi tvarte, o ji klėtyje medžiojo. 
Katinas daug pelių jau sudorojo
Ir prisisotinęs daugiau, jų nenorėjo nei matyti. 
Dabar jis eina lydeką aplankyti.
Štai žiūri: ji guli vos gyva su kraujuotu sprandu 
Ir žiurkės jai uodegą nukando.
Pamatęs, kad kūmai tas darbas visai netiko, 
Jis nutempė ją Į upę, kur ji ir pasiliko,

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

APSAUGOK VIEŠPATIE! 
į - t

Anglijos karalius George VI 
paskyrė savo asmenišku gydyJ 
toju Londono universiteto pro 
fesorių Russėl. Žinia buvo pa-J 

studtrvs žmogui ištikimi 
sena žmona, senas šuo 

i kišenėje.
• Norėdamas sužinoti mergi

nos blogybes, pagirk ją jos drau
gėms.

. • Geriausias daktaras yra tas, 
' i žino niekam 

nevertu vaistu.
• Niekas nepasako geresnio 

o

iri ....j Kuris daugiausia

Pasislėpei 
už liūto nugaros, kad 
tikti su manim!

nesUbi- pamokslo loip skruzdėlė, 
; skruzdėlė nesako nieko.

ARITMETIKA
PIRMOJI MEILĖ

dažnai!Gydytojas : Kaip 
pasikartoja tas skausmas?

Kas penkios miPacientė: 
notes.

Gydytojas: 
tęsiasi?

Pacientė: 
pusvalandi.

O. mažiausiai

Daug kas prašė mergą žiedo, 
Daug kas alpdamas maldavo... 
Davęs svarą ir dar priedo 
Tą malone iš jos gavo.
Tik neklauskit, kiek mokėjo 
Daktarams už inj.kcRas 
Ir visas dezinfekcijas,
Kol jgs. . . “dovana” išėjo...

dalykų yra ir gerų.
— lai sakyk, ką gero gir

dėjai?
Klausiau kan. V. Zakaraus- ! 

ko pamokslo Lietuvos nepriklau
somybės minėjime Vasario 16 

. dieną.
— Tu, tėve, eini į bažnyčią?
— O kaip! Juk aš Bostone bu

vau Vyčių generolas, tai tu ma
nai, kad aš koks bedievis. Ma
tai, kad ko'munistai krikščionis 
nori grąžinti į pagonijos' am-

. žius. šito tai nebus!
— Gerai, tėve, gerai. Laisva

me krašte melstis niekas ne
draudžia, tavo sąžinės negali 
varžyti ar persekioti. Ar skaitai, 
tėve, kai Sovietų Sąjungos “bro
liškųjų respublikų” suvažiavime į 
Maskvoje Griška (Griškevičius) į 
garbino ir dėkojo už visokias 
komunizmo malones. Jis įsisma
ginęs parodė aštrius dantis už
sienio lietuviams: “Mes ir to-j rašyta ant lentos. Vienas 
irau didinsime politinį budrumą, I dentas perskaitęs pridėjo apa_ 
duosime ryžtingą atkirtį iš už-;čioj:
sienio inspiruojamoms bet ko-1 — Viešpatie, saugok kara-į
kioms buržuazinės moralės,. Iių!
buržuazinio nacionalizmo ir an- j 
titarybiškumo recidivų apraiš-; 
koms, šmeižikiškiems JAV im- į 
perializmo talkininku-reakcinin- , x. x „; . stotį trvs motervs, dvi žymiaiemigrantu ispuo- _ • _ .. > . .arčiau, o trecioji dviem valizomis; 

nešina žvmiai atsilikusi. Pirmo-*
toks Griškos šūka- j sios spėjo į vagoną įšokti trau- 
primena piemenų į kiniui jau pajudėjus, o trečioji; 

mėtimąe\ kai j’aįsu valizomis pasiliko perone.
j . St Mies virširr.tikas, reikšdamas
| Užuojautą, sako: ‘T am sorry”.

“Dėl manęs tai niekis”, atsa
kė pavėlavusi moteris, bet pa 
manykite, anos dvi tai tik mane 
į traukinį atlydėjo. . .

*
TRYS MOTERYS

Atskuba, atbėga į geležinkelio

Laikėsi nurodymu Mrs. S. Ingclis

ku lietuvių 
liams”.

Maiki, 
rimas man 
akmenimis 
susipyksta.

Leisk
Griška dar
“Mes atkakliai skiepysime mū
sų žmonėms, vadinasi, lietu
viams, įvirtusį kc’inunistinius 
įsitikinimus, taurius tautų drau
gystės, tarybinio patriotizmo ir 
proletarinio i n ternacionalizmo 

_  jausmus”. V ;1-
Man atrodo, kad tas lietu

vių išdavikas truputį kukū. Jis 
pliauškia nesąmones, skleidžia 
pagiežą laisvajam pasauliui, to
dėl. kai nubaltinti Sovietų juo-j 
duosius darbus' Kodėl jis, jeigu! 
fnl/r iVt i n i iii •

man pabaigti. Tas 
garsiau šūkteri:

— Kiek metų turi šie dinosau- 
ro griaučiai?

— 200 milijonų ir 34 metus.
— Iš kur toks tikslumas?
— Kuomet atėjau dirbti į šį 

muziejų, jie turėjo 200 milijonų 
metų, aš čia dirbu jau 34 metai.

’iMWW

Types OF EUROPEAN 
subsist

k WEQE miaoe ^oM^EctsroM‘ct>v’BQ.M6Sy 

ROQ THE J/

URM TIME OF
r SAMCF \T WAS TW€ HFiGHT

* *02 ro f&UGE’ OM ONE
- CHQKX, while the othep chee< was 

tCFT xA/rruo-jv BvFK)

toks geras, nepamini lietinių,: 
’kurie pūdomi Sovietų kalėji
muose, trėminiudse, psichiatri
nėse ligoirnėse? jis dėkoja už 
savo tautiečiams padarytas iri 
daromas skriaudas, dėkoja už

. Lietuvos ir kitų tautų pavergi
mą, linksniuodamas buržujais, 
imperialistais, Uubiųet Sovietu 
Sąjunga kėsinasi visą pasaulį 
pavergti. Kur gi logika?

Taip> tėve. Raudonasis kir
minas knisasi mūsų tarpe. 
Visokiais būdais maišo galvas, 
<kkidži i neapykantą lietuvių J 
!arąx\ Net atvirai veikta. Pavyz- j 
džiui, fchoko Mero “Stnptyzas”» 
— stačiai pasijuokimas iš neiš Į 
manelių. Bet kai Mauras atliko j 
savo*, tada kitas atliks ir kitą, j 
Prisiplaka paprasti! prie žymes- - 
nio asmens, nusfvilioja į Mask-’ 
\ ą. ten surengia jam parodą, iš
garbina, o sis padėkoja už jam

LIETUVA — DID
VYRIŲ ŽEMĖ

Lietuva — didvyrių žemė..
Mūsų giedama seniai, 
Bet iš tos didybes semia 
Savo naudą tik velniai
Mums .platybių reikalauja 
Bočių sienos, jų vardai. 
Bet viduj Šeimininkauja • 
Lcbkai, žydai ir gildai.. .•
Vaidininkai ir atstovui — 
Demokratai, rods, visi, 
Bet nejau tautos vadovai 
VaikSėois pėsti ir Įkiši? ...

Automobiliais tik dunda 
Su mergelėmis linksmi... 
Sąžinė tik tuomet bunda, 
kai už kvAius teisiami.
O lų partijų tarp mūsų. 
Jų lyrtfgramų ir barnių. . . 
Liek vargiai pas vargšę bl.. . 
Atsiras už marškiniu.

savo dukteris važiuoti 
mums n*leidžia?

atmautas ir 
iJetuva. ta
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DETROITO NAUJIENOS
D.L. ORGANIZACIJŲ CENT-7 d. Dievo Apvaizdos

RO VEIKLA
Kovo mėn. 11 d. Šv. Antano 

parapijos patalpise įvyko DL- 
OC valdybos posėdis, kuriame 
dalyvavo pirm. Dr. Algisi Ba
rauskas, vicepirmininkai — ad
vokatas Al Ambrose, adv. R. 
Sakis ir B. Brizgys, sėk. teis. S. 
šinioliūnas, kasin. A.Vaitėnas, 
valdybos nariai — G. Vaške
lytė, R. Macicnis, V. Rinkevi
čius ir informacijai A. Sukau 
sįkas. Pirmininkui kiek pavė
lavus, posėdį pradėjo vicepiriri. 
R. Sakis. Sekret. S. šinioliūnas 
perskaitė darbotvakę ir praei
to posėdžio ’protokolą- kuris 
buvo priimtas be pataisų. Se
kantį pranešimą padarė kasin. 
A.Vaitėnas, pranešdamas, kad 
Vasario 16Lsios proga aukų su
rinkta 4,905 dol., iš 350 auko
tojų. t

Nors ir buvo trukdytojų, ten 
ka pasidžiaugti, kad rezulta
tai gavosi neblogi: surinkta 

daugiau, negu praeitais me
tais. Sąrašas dar neuždarytas, 
ir aukos dar priimamos. Kas 
dar oeįteikėte, malonėkite pa
reigą atlikti.

Paskirtos :pašalp'c’s: abiem 
radijo valandėlėms po 20 dol.. 
“Naujienoms“, “Dirvai“ ir 
‘Draugui“ po 15 dol.

Sekantiems metams Vasa
rio 16-sioš šventei paminėti 
salė, jau išnuomota vasario 11 
dienai. ' -

Nutarta DLOC metinį visuo
tinį atstovų susirinkimą šauk
ti balandžio mėn. 5 d. 
šv. Antano parapijos 
posė.

Tautybių festivalis 
miesto centre, liepos mėn. 1-7 
— 18 ir 19 dienomis. Jame da
lyvaus ir DLOC.

Posėdis praėjo gana sklan
džiai.

parapu 
rečitalio
Radijo

supažindino

jos salėje. Muzikinio 
vakarą atidarė A_L.B. 
Klubo pirm. Kazys 
Savo trumpam žodyje pri
statė smuikininką' 1. Va-vliū- 
ną ir jo sūnų pianistą Vytenį 
Taip pat publiką
su J. Vasyliūniene - JanušiAf 
kuri 
turi muzikoje smuikas. J. Va. 
syliūnienė paminėjo, kad smui 
kas muzikoje pirmą kartą at
sirado XI šipitmetyje. Vėliau 
jis visą laiką garsėjo ir popu-' 
liarėjo.Ta proga priminė daug 
garsių muzikų, kaip Bethove
ną ir kitus. Neužmiršo pami-i 
nėti ir lietuvį J. Gaidelį bei 
kitus.

Čia paminėsiu, keletą kūri
nių, kuriuos L Vasyliūnas pa-- 
grojo: A. Tale—Allegro rišo.’ 
luto, A Song — Allegretto ir 
daugiau;

Užbaigus rečitalį, publika 
šiltai paplojo. Išvykdamas Į 
aerodromą, pažadėjo sekantį 
kartą atsilankyti ir detroitie-į 
čius palinksminti.

Koncertui pasibaigus, 
•užkandžiai ir kavutė.

Rengėjai — A.L.B. 
Klubo valdvba.

paaiškino kokią reikšmę

- -Z':

Detroito Lietuvių Organizacijos Centro Valdybos deh^a- 
cija Vasario* 16-osios iškilmingo minėjimo proga š;ų metų 
vasario 11 d. lankėsi pas Michigano gubernatorių W. Mil
liken Lansingc. Iš dės. į kairę: organizacijų Centro 
Valdybos vicepirm. Vitalija Vaškelytė, Julija -Kriaučių- 

naitė-Bryce ir advokatė Virginija Daugvydaitė-Dean.
Gubernatorius pasirašo deklamaciją.

(A. Sukauskomuotrauka) ‘

Smagiai atšvęstos Kazimierinės pas Skripkus dimo-
šeštadienį, kovo 7 d., į brolių 

Kazimiero ir Vlado Skripkų gra
žiąją rezidenciją netoli Lemont, 
111., rinkosi jų artimieji, giminės 
ir draugai pasveikinti Kazimie 
ra Skripkų jo vardinių proga. 
Dalyvavo jo sesers sūnus, elekĘ 
ros kęntraktcrius Klaudijus 
Pumputis su savo žmonele Bi-

Į u‘e. jau netrukus busimąja me
dicinos daktare, kitos sesers sū-

I nūs Virgius Pumputis su savo 
busimąja, brolių Skripkų gim
nazijos ir jaunų dienų draugas 
ir beveik kaimynas Vytautas 
Ripskis su savo žmonele Sofija, 
Ripskių sūnus, Vietnamo vete
ranas, kapitonas Stasys Ripskis 
-u save žmonele’ Danute, kurie 
ik prieš metus vadė; buvęs kai

mynas iš Lietuvos Jonas Samai- 
t:s su žmonele Aleksandra, či- 
kagietis ir dalinai, viskonsinietis 
Juozas Stasiulis su žmona-Aldo
na, elektros inžinierius Vito Uz- 
nys su žmona Adele; Antanas 
Martinkus- su savo žmona Gert-

su 
su

ir

rūda; kaimynas Tony Urbaų 
žmona; Jonas Merzvinskas 
savo kaiminka ir kiti; '

Buvo palinkėta geriausių
sveikiausių metų. Skambėjo lie
tuviškos patriotinės dainos. Po
būviui baigiantis, vienas iš sve
čių, atsiklausęs brolių Skripkų, 
pądėkojo jų vardu visiems ir vi
soms už atsilankymą su sveiki
nimais ir linkėjimais, ir vėl vi-’ 
sięms sveteliams buvo priminta 
nępamirsti, kad birželio 27 d. 
lįąs atšvęstos Vladinės po ką tik 
peržydėjusiomis obelimis ir ki
tais dekoratyviniais medžiais, 
kurių čia yra šimtais.
jTik gaila, kad šį kartą nesi- 

ujiatė jų artimiausių kaimynų iš 
Lietuvos —'p. Klemenso Jurge
lio, kuris dabar gyvena Hamil
tone, Kanada, Klemenso (Šepu
čio iš Muskegon, Mich., ir Vac
lovo Paliūno, gyv. Toronte.

Vienas iš dalyvavusių 
ir dainavusių

£ £ %
Lietuvoje, kai augome, tai ma

ma, ryte pakilus, gamina šeimai 
pusryčius. Šaukia “Vaikai kelkit 
adynas giedoti”. Keliam ir gie
dam. Paaugom, lankom mokyk
lą ir turim eiti šv. Mišioms tar
nauti. Keletą mylių veda į ŠV- 
Onos. Šv. Petro, Šv. Roko atlai
dus. Ne kad nori, bet turi eiti, 
Kryžiaus keliai kryžiaunose die* 
nose — visas kaimelis apie kP 
lometrą traukiame prie kryS 
ž’aus. Ne tik ten meldėmės, bet 
ir eidami giedami šv. giesmes,; 
Štai koks buvo auklėjimas lietuj 
vių šeimoje. Gal ne visur, bei 
daugumoje taip buvo.

Patekėjo aušra. Tėvynę reikią 
ginti nuo priešų. Būriai savanom 
rių, kas pėsti, kas raiti traukit 
fronto link. Jie nežiūrėjo uni
formų, bet griebė ginklą ir stem 
gėsi nugalėti priešą, kad Tėvyųė 
išvystų laisvę, kurią, priešai bu*, 
vo pavergę. Po didėlių kovų irr 
•aukų, Lietuva buvo laisva ir nei 
priklausoma.

f

’ Stovykloje vyko misijos. Vie
nas kunigas papasakojo, kad Ka
ro muziejui reikėjo, 'kario pa
minklui lavono. Vykę komisija 
į frontą- Berods, skirtingose vie
tose iškabė tris žuvusius savano
rius. Visi ant krūtinės turėjo ra- 
žanciti. Štai kokie idealistai Lie
tuvą išvadavo!.- • .•< *i *-
■ Kitose misijose-; papasakojo, 
kaip kunigas ėjo pas ligonį ne* 

. šinas Šv. Sakramentu. Buvo pir
mos fronto linijos. Žygiavo bū
rys karių. Kai kumgas suskam
bino, tai visi kai vienas suklau
pė, nors lijo ir buvo purvas.

Ar mūsų tėvai tremtyje išauk- 
lėja tokį jaunimą? Jei yra viena 
kita tokia šeima, tai išimtis. -.

K. Paulius 
(Bus- daugiau); ■

ROMUVOS KRYŽIAUS REMONTO VAJUS
Artinantis Antrojo pasaulinio j kui bėgant, 

j karo pabaigai, užgriuvus karo 
buvo baisenybėms Lietuvą, nemaža 

! gyventojų dėl įvairių priežasčių
Radijo^ pasitraukė į Vakarus, kur laiki-

! nai apsigyveno ‘ įvairiose sto- 
j vykiose.
i

sunvko, išskyrus 
Seligenstadto ir, rodos, Augsbur
go. Labai gaila, bet tenka pasa
kyti — kaip gražiai buvo pradė

ta, taip negražiai pasibaigė. Tai 
tikras nusikaltimas nepasirūpin
ti savo statytais paminkliniais 
kryžiais, kurie anuomet buvo 
mūsų gražių sentimentinių jaus
mų apgaubti.

Seligenstadtd stovyklos kry
žius buvo pagrindinai restauruo
tas ir buvusio sudaryto komite
to Amerikoje pastatytas Romu
vos sodyboje, Vokietijoje. Jis 
daugiau kaip 8 metus puošia 
Vasario 16 gimnazijos aikštę ir 
yra visų iškilmių centras, žo
džiu, pagal lietuvišką tradicinį 
pavyzdį, sodybą globoja visų 

. b'etuvių mylimas ir brangus 
Rūpintojėlis.

i Bet šiuo metu reikalingas ne- 
i mažas remontas.

Akivaizdoje to' viso, maloniai 
prašoma tautiečių, ypatingai, 
buvusių Seligenstadto stovyklos 

. gyventojų, pagal išgalę, aukoti. 
Aukas siųsti: Midland Savings 
and Loan Association, 2657 W. 

_____ _ 169th St.; Chicago', IL 60629: 
m,~a i tata r\n i t.t i TT tttaa tct t'itt i THTmpA t i nm valėtu dalwauti minėtoje kon- . Einamosios s-tos Nr. 51 3483-1, GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS,re.eneijoje iRow RMt>s.

Pirmininkė E. Mikužiūtė pra- 
; neš apie ČLT praeitais metais 
atliktus darbus, ir bus išrinkta 
nauja taryba.’ Čikagietis

DETROITO SKAUTĘ 
MUGĖ

Skautų mugė
titėn. 22 d. Dievo Apvaizdos

I

Lietuvis, išvykdamas į rc;i- 
nią, giliu maldos skausmu aL-i-

parapijos salėje. Mugė bus ati- palaimos 
dara 10:30-vai. r. Svečiai lau
kiami iš arti ir tūli.

12 vai. 
patal-

Bus pagaminta įvairaus lie
tuviško skonio maisto ir gėri
mų. Be to, bus įvairių paįvai
rinimų laimėjimo stalas 
gausus skautų išdirbinių.

Rengėjai — Baltijos ir 
bijos Tuntai.

kovo sveikino su sodybos ir pakeliui 
stovinčiais kryžiais, prašydamas • 

ir globos kelionėje, 
kurioje jam ir buvo ištiesta pa- 

j slaptingos mistikos globojanti 
ranka. Todėl atsidėkodami Die
vui, kur stovyklose daugiau lie
tuvių gyveno, ten statė pamink
linius, tautinio meno motyvų, 
gražius kryžius.

Tuo pačiu kryžiai reprezenta
vo Lietuvą ir rodė vietiniams, 
kad lietuviai yra giliai tikintys

GYVENIMO NUOTRUPOS
dę man kambarį prirodijo Mar- 

■ quette* Parke. Ten apsigyvenau.
Vieną kartą prieina ir- klausia 
mano patarimo’ Girdi, buvęs 
dijakonas nors, kad aš Jį nuyež- 

j čiau pas panas... Aš jam sakau, 
: “Alfuk, susimildamas to* neda
ryki’’ Pagalvojo ir-sutiko su ma-

Dar būdamas Vokietijoj skai
čiau'spaudoj, kai vienas jaunuo
lis, didelis neklaužada, išdaigoms 
trūko pinigo- Baudė-varge gyve
nančią mamytę ir pagaliau vie
ną kartą skaudžiai sumušė. Įsi
taisė dviratį ir pakely sunkve
žimis užmušė. y

Dar vienas jaunuolis matomai no patarimu. Buvęs dijakonas 
buvo gražiai-auklėjamas. Tama- pasisamdė kitą asmenį. Važiavo, 
vo šv. Mišioms. Gauja jaunuo- j Berods, pusiaukelyje — akciden-’ 
lių jį įtaigojo, kad, tėvams išvy- j tas ir mūsų.dijakoną.. ; užmušė- 
kus, sekųiadienį neitų šv. Mi-| Liko apie $9,000 jo broliui, 
šioms tarnauti,.o dalyvautų a lai Tas susirado “partnerę2’ ir atsi- 
dviračių lenktynėse. Jis sutiko, darė taverną. Užpuolė plėšikai 
Važiavo pro bažnyčią. Nuo baž- ir jj 
nyčios laiptų nušoko juodas šuo! 
tiesiai i jo dviratį ir jis... žuvo. Į

SMUIKO MUZIKOS 
REČITALIS DETROITE

Izidoriaus" Vasyliūno smui
ko rečitalis ivvko 1981 m. kove V **

Ant. Sukauskasį. , ... ... , v, * 1 ir krikscioniskos kultūros auks-.
CHICAGOS ALTO KONFEREN- itos morales įmones. Prasidėjus , 
GIJA BUS BALANDŽIO 26 D.Į jai j uzjtmus, kryz.ai

į daugiausia liko be globos ir, lai-- 
Chicagos Lietuvių Tarybos Į —------------- =■- ---

konferencija įvyks šių metų ba-! Tautiniuose namuose. Visos Chi-. 
landžio mėn. 26 dieną Lietuvių cagos lietuvių organizacijos,lietuvių organizacijos, 

pritariančios Chicagos Lietuvių

UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN-
I. CIAM0S TREČDALĮ METŲ!

Visi lietuviai kviečiami atkreipti j Naujienas 
savo asmeniška dėmesį, gerai su jomis susipa-

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME i MENESIUS

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus I plati
nimo vajaus talką!

L Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu araitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

X i 03 O. n A A-mfX JOM

CHICAGO, IL 60608

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

• Užsakau Naujienai kaip dovaną savo _ 
yra naujas įkaityto} a*. Priede--------- dol.
Pavardė ir vardas -------------------------------
Adresai - ------------------------------------------

, kuris

Sponioriaus pavardė, vardai ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuviiką spaudą b 
Naujienų pastangas, praiau jas siuntinėti už pridedamus _ dol 
Pavardė ir vardas ____ 1---- -------—-----------------------------------
Adresas -------- ——------------—— ---------------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavwdi Ir vardai 
'Adraa&a - i

■Galima auką įteikti ir rašan
čiam. Iš anksto dėkojama.

J. Tijūnas, 
buvęs komiteto pirm.

Į... užmušė. . .
j . Dijakonas panoro pažeisti Die- 
| vo ir bažnyčios nuostatus, kū- 
j riuoš jis geriau žinojo už mus vi- 

Darbovietėje, 'Wabash Rail-1 sus, žuvo. Ir brolis neteko gy- 
road Co., dirbome nemažai lie- vybės dėl Dievo valios pažei- 
tuvių. Ten buvo nemažas -būrys 
išsi 
kelios grupės mėgo lošti korto-j 
mis- Vienas iš jų . buvęs diako-! 
nas. Pats įsitikinau, kad jis ge
rai orientuojasi religinėse prob
lemose. • i

Vieną kartą čia gimusį ir Lie
tuvoje augusį, kuris jau turėjo 
automobilį, prašė- nuvežti į vie
ną užmiesčio ligoninę — esą, ten 
yra jaunų lenkaičių...

Mudu su šiuo vyru gražiai su
gyvenome, nes- jis pas savo dė-

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS
tuviu. Ten buvo nemažas būrys :--------------- ■ -----\------ : - ,mniTrr
išsimokslinusių. Pietų metu net,|Į|BB|||||BIM«n^
1 1 ' _ —_________ * _ A 1 t ■■ - ’ '

401 puslapių. Persiuntimas $1.

NAUJIENOS

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

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

a 1ŪFESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI * FANNIE KAY SAL- 
. DUMYNAJ • KOSMETIKOS REIKMENYS .

Atdara šiokiadieniais nuo

D« KUHLMAN, Regurtmotai vaiMininkaz
? ; TeL 476.-2206 į : ■

IIBHIBHIIIIIIIIIIIIDBIIIIH

. • . LITERATO RA, lietuviu .literatūros, meno ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, 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.

t 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
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusk, kainuoja ?2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
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 J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina ?6.

• 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 56.

• SATYRINES NOVELES, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 p*l- knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gauname* Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paitu, pridėti doleq penfnntlmo maldoma.
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■ Amnestija jau užmirštama
Naciai, norėdami išvilioti rusus komunistus iš leng

vai ginamų Minsko balų pozicijų, atidavė rusams, kas 
jiems nepriklausė — Lietuvą, o vėliau labai lengvai su
naikino Sovietų divizijas. Naciai laimėjo pradžioje, o 
vėliau rusai vėl grįžo ir atėmė Lietuvą.

Lietuvą ištiko didelė nelaimė. Bene bus pati didžau- 
sįoji, kurią mūsų istorija pažįsta.

Dr. Kazys Grinius, perversmininkų labiausiai nu
skriaustas, pasiūlė užmiršti visas lietuvių- vienų kitiems 
padarytas skriaudąsįužmiršti visa tai,kas buvo planuota 
ir padaryta1 prieš Sovietų ir nacių karą, rasti bendrą 
kalbųjį“ visas savo jėgas nukreipti prieš didžiausią lie
tuvių taūtos ir visos žmonijos priešą. ’Lietuviai kovojo 
prieš carą ir laimėjo nepriklausomybę, laisvę ir demo
kratinę santvarką. Dr. Grinius žinojo, kad visi privalo
me sujungti savo jėgas kovai už Lietuvos ir kitų Pabal
tijo kraštų laisvę.

Dr. Grinius pasiūlė amnestiją vieni kitiems. Jis 
nurodė patį didžiausią lietuvių tautai priešą ir patarė 
visą gyvą ir sveiką • lietuvio energiją nukreipti prieš 
sovietini imperializmą, pasivadinusi komunisitnė 
santvarka. Dr. Grinius, kai rašė apie šią amnestiją, ne
buvo krašto prezidentas. Jis buvo pašalintas iš prezi
dentūros. Nuo rusų jis buvo labiausiai nukentėjęs, 
gu bet kuris kitas lietuvis politikas, bet jis pajėgė 
kartą pasiaukoti. Jis patarė užmiršti 
dalytas skriaudas r nukreipti visą 
džiausią pavojų.

Siūlomoji amnestija nebuvo joks 
amenstijos nemanė primesti joks prezidentas. Tai buvo ‘ 
įtak’ngo ir logiškai galvojančio kovotojo už Lietuvos Į 
lasvę pasiūlymas, r.
nereikėjo daug aiškinti ir įtikinėti.
vis, kuris suprato susidariusią pačioje Lietuvoje ir

vienas kitam 
energiją prieš

ne- 
dar 
pa- 
di-

Įstatymas. Šios

niaus pasiūlyta amnestija galioję 40 pietų. Visi jo pa
siūlymo laikėsi. Bet paskutiniu metu mūsų jaunieji po
litikai pradėjo žengti kita kryptimi. Galimas dalykas, 
kad priešas jiems jau neatrodo toks baisus, koks jis at
rodė vyresniesiems. Tokiai pažiūrai įrodymų jie netu
ri, bet patys džiaugiasi naujomis mintimis ir priėjo iš
vados, kad jau galima kirsti lietuviui net ir tuo atveju, 
kai nėra joko pagrindo tokiam liuksusui. Priešas dar 
yra labai galingas. Dar ir šiandien patys sunkiausi 
smūgiai turi eiti lietuvių tautos priešui, naikinančiam 
lietuvių kultūrą, praeitį, literatūrą ir visa tai, ką lietu
viai yra pasiekę.

Pastebėjome, kad kiekvieną kartą vis dažniau puo
lamos Naujienos, lietuviai socialistai demokratai, Nau
jienų redaktoriai, jų skelbiamos demokratinės idėjos, 

Jie tiek toli nueina, kad užmiršta, kur jie atsidūrė, ko 
jie siekia ir sugalvojo net “tautinę demokratiją”. Pro
tingesnieji to nedaro. Jie žino, kad smarkiausi smū
giai turi eiti didžiausiam tautos priešui, bet pas mus 
atsiranda tokų viršilų, kurie nori net pulkinin
kams įsakinėti. Kada aukštesnės mokyklos nebaigęs 
skyrininkas bando savo valią primesti pulkininkams, 
kad jis, lietuvių kalbos neapdorojęs, pradeda net kny
gas rašyti, kas ir ką turi daryti, tai atėjo metas ne tik 
priminti dr. Griniaus amnestiją, bet ir pasakyti, kodėl-ji 
dar ir šiandien turėtų galioti.

Patyrusioms žmonėms priminimo nereikia. Bet 
knygas pradėjusiems rašyti seržantams to neužtenka. 
Jeigu jie būtų rašę savo atsiminimus, kaip jie, neklau
sydami savo vadovybės, vilko tankus laukan, prie tiltų 
ir keliems leitenantams padėjo primesti savo valią vi
sai Lietuvos karo vadovybei, o dabar bando net ameri
kiečiams įrodyti, kad Amerikos demokratų santvarka 
yra gera, bet ji būtų dar geresnė, jeigu mes1 įvestume 
“tokią” demokratiją, tai būtų saugiau ir 
jokio pavojaus net . ir. demokratinėje' 
gyventi. •" . ■ .

Rytoj pradėsime spausdinti Naujienų 
vieno lietuvio surinktus faktus, kuriuos jis atsimenamas 
dėjosi demokratinėje Lietuvos valstybėje, -kaip buvo 
gerbiamas krašto daugumo rinktas prezidentas, kak/ 
vyriausybės priešakin buvo pasodintas didelis avantiūris
tas, pasiryžęs valstybėje steigti kitą valstybę, veikian
čių įstatymų plyšius aplipdė naujais įstatymais, kaip 
policijoje pradėjo įvesti kitą policiją, turinčią labai di
delę galią, įstatymais nerašytais.

Norime pridėti, kad šios atkarpos autorius yra uni
versitetą baigęs inteligentas, visą laiką besidomėjęs vi
suomeniniu Lietuvos gyvenimu, buvo suimtas, kalintas 

kalėjimuose, kovojęs prieš nacius ir komunistus, vė
liau, viską palikęs, pasitraukė į Vakarus ir pasiekė 
Ameriką. Jis džiaugiasi, kad Amerikoje gali naudotis 
spaudos laisve, joks tankistas neįmes jo be teismo į 
kalėjimą, ir kad jis kartas nuo karto primins amnesti
ją ir, didžiausią mūsų tautos priešą užmiršęs, nepradės 
badyti kovotojus prieš okupantą.

Laikysimės ^amnestijos, bet kiekvieną kartą
” didelis keistuolis

Dr. Kazys Sidlauskas, ALTo pirmininkas

neatsirastų 
Amerikoje

atkarpoje

ALTo pirmininko dr. K. Šidlausko kalba, 
pasakyta Los Angeles lietuviams

Kovo 7 d. Amerikos Lietuvių Tarybos Los Angeles sky
rius minėjo veiklos 40 ipetų sukaktuves. Buvo atskri
dęs Amerikos Lietuvių Tarybos centro valdybos pirmi
ninkas dr. Kazys Šidlauskas ir minėjimo dalyviams 
perskaitė susirašytas mintis ir faktus apie ALTo veiklą. 
Dr. Šidlauskui leidus, jo prakalbos teksią persiunčiau 
Naujienose išspausdinti. — J. Klauseikis. . . <

Mieli Los Angeles lietuviai!

Šį vakarą man tenka maloni 
privilegija pasveikinti Los An
geles altininkus, jų draugus ir 
svečius Amerikos Lietuvių Ta
rybos ir Valdybos vardu, mi
nint Jums 40-ties metų Los An
geles ALTo skyriaus veiklos su
kaktį.

Neturiu tikslių žinių iš Ame
rikos Lietuvių Tarybos skyrių 
istorijos, bet neabejoju, kad Jū
sų ALTo skyrius buvo vienas 
tarp pačių pirmųjų, nes pats 
ALTo Centras irgi tik praeitais

kai ’ metais galėjo prisiminti, kad 
buvo Įkurtas prieš 40 metų.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Organizavimas vyko Amerikos 
Rytų pakraščiuose, todėl toli
mųjų Amerikos Vakarų pakraš
čio gyventojams losangeliečiams 
tenka išskirtinas nuopelnas, kad 
jie suorganizavo vieną iš pir
mųjų ALTo skyrių, kuris buvo 
ir tebėra virš dviejų tūkstan-

r Griniaus pasiūlymas galiojo. Jam kuris nors tautinės demokratijos, 
Kiekvieas lietu- ją primirš, tai jam priminsim kelis dalykėlius, kurie 

jam bus nemalonūs. Tai neičvengiamas dalykas.
tarptautinę padėtį, dr. Griniaus pasiūlymą priėmė. Kaip to išvengti? Visai paprastai. Kirsti smūgius 
Jam nereikėjo įsakinėti. Jis žinojo, kad tai yra logiška didžiam priešui. Jeigu šitą dėsnį primirši, tai smūgiai 

lietuviui. | ne-:§vengiami. Priminsime nepadorią praeitį. Užuomar- 
yra daug stipresnis, kada šai visuomet priminsime, kad jis jau ne tuo keliu pra-

elgsena, privaloma kiekvienam doram
Amnestijos įstatymas

jis turi tautos moralinį pritarimą. Nerašyta dr. Gri- dėjo sukti.

eių mylių atstume nuo ALTo 
Centro.

1) Kokius ALTas turi 
nuopelnus?

Amerikos Lietuvių Tarybai 
niekas nepaneigia jos praeityje 
atliktų didelių darbų. Vienok 
dažnai tenka girdėti pasisaky
mų, kad ALTas jau prieš eilę 
metų paseno ir turi užleisti ki
tiems savo vietą. Po Lietuvos 
užgrobimo ir jos įjungimo j So
vietų Sąjungą ALTo vadovai 
tuoj pat pasirūpino, kad ŠĮ so
vietinių bolševikų agresijos ak
tą pasmerktų Jungtinės Ameri
kos Valstybės, šis pasmerkimas 
JAV-bių netrukus buvo padary
tas — 1940 m. liepos 21 d., kuris 
tebegalioja iki šios dienos.

Per eile vėlesniu dešimtmečiu 
Sovietų Sąjungos buvo daromos 
didelės pastangos, kad J.A. Vals
tybės pripažintų Lietuvos į So
vietų Sąjungą Įjungimą teisėtu. 
Įvairiais laikais buvo pavojų,

kad toks pripažinimas galėjo 
būti išgautas. Prięš visas šito
kias paslaugas kietai stovėjo 
Amerikos Lietuvių Taryba ir jai 
pavyko atsilaikyti.

ŠĮ kartą man tenka kousta- 
*uoti, kad toks pavojus jau tu
rėtų būti praėjęs. Valstybės de
partamentas pasirūpino, kad ir 
lis Lietuvos nepriklausomybės 
simboliai — Lietuvos diploma
tinės ir konsularinės misijos — 
turi būti išlaikyti neribotą laiką. 
Kuomet Lietuvos valstybės de
pozitai mūsų diplomatinėms mi
sijoms išlaikyti pasibaigė. Vals
tybės departamentas sujungė 
visų Pabaltijo valstybių depozi
tus (ypačiai gausius latvių mili
jonus) ir juos naujai investavo', 
kad visų trijų valstybių misi
joms išlaikyti užtektų tik jų pa
lūkanų.

Negana to, J.A. Valstybės po 
ilgų pastangų sutiko, kad Pabal
tijo valstybių diplomatinis ir 
konsularinis personalas būtų at
jaunintas, priimant ir tų vals
tybių tose tarnybose nebuvusių 
asmenų, kad tik jie nebūtų JAV 
piliečiais. Kaip žinote, anksčiau 
buvo reikalaujama, kad tik Pa
baltijo laisvųjų respublikų pi
liečiai, buvę diplomatais, galėjo 
būti priimami į tuos postus, bet 
jų pažengęs amžius būtų nu
traukęs tęstinumą. V v

Negalima sakyti, kad tik'lais
vųjų lietuvių ir kitų pabaltieėių 
pastangomis buvo atsiektas šis 
Pabalti j o - valstybių egzistenci j os 
simbolių pratęsimas. Tiesa, kad 
ALTas su Amerikos latviais ir 
estais jau keletą metų darė pa
stangas per Jungtinį Amerikos 
Pabal tiečių Komitetą.^ su.. Vals- 
lybės departamentu5! ši reikalą 
sutvarkyti.xVienok negalima už
miršti Pabaltijo tautų laikyse
nos pavergtose tėvynėse, po 40 
metų vergovės, kurią visą k ką 
stebi J.A. Valstybės. Mes galė
tume rėkti, kiek tik norime, ir 
vargiai ar kas mūsų išklausytų, 
jei mūsų tauta pavergtoje tėvy
nėje jau būtų praradus išsilais
vinimo viltį.

(Bus daugiau )

— Turkų policija nušovė ke
turis pasikėsintojus, bandžiusius 
nužudyti politinius priešus. Jie 
nesutiko atiduoti ginklų poli
cijai.

— Lešek Valenesa sutiktų va
dovauti Lenkijos vyriausybei, 
jeigu dėl susidariusių aplinky
bių jis būtų pakviestas Įvesti 
tvarka, c.

— Atrodo, kad Izraelio rinki
mus laimės Izraelio Darbo par
tija, kuri vykusiai veda rinkimi
nę kampaniją prieš dabart'nį 
premjerą Beginą.

JERONIMAS CICĖNAS

1MLNTYS APIE GYVĄJA 
LITERATŪRĄ

(Tęsinys)

“Jis ne mokslininkas, gilios paslapčių šak
nies knisikas. Jam ne tai įdomu kas tai yra, sa
kysim, saulė, kokiu greitumu į mus atbėga 
jos šviesos spinduliai ir t.t. Jam tik gražu, kaip 
ji blizga menkiausioje lietaus pelkelėje, mažiau- 
siame vandens lašelyje, kurs pasikaria šakelės 
galūnėlės, šiame viename lašelyje, šitoje vienoje 
galūnėlėje tiek daug graznos ir nuostabumo, 
kad jautrioje širdyje ji pavirsta gyvybe, net as
meniu. ” (Vaižgantas).

“Tauta gausėja, kada žmonėms gimsta dau- 
vaikų, bet gyvėja - šviesėja, žmonėms taurėjant. 
O tam reikšmingi yra sąmoningo rašytojo, ga
lingo menininko kūriniai”. (Vydūnas).

Bolševikinę pažiūrą į kūrybą ir kūrėją ga
na būdingai apibrėžė Vilniaus LKP(b) skyriaus 
sekretorius, kuris 1941 m. per Rašytojų N.amų 
atid^iymą pareiškė:

Jūs esate partijos smogiamasis dalinys, 
d a r y k i t literatūrą. Va, vaikams persiversta 
iš rusų graži knyga apie didįjį kovotoją 
Dzieržinskj, bet ar visi suaugę žino, kaip kovota 
-u kontrrevolijcija ir koks žmonių draugas bu
vo Dzieržinskis ...

Še tau ir tema: budelis apaštalo togoje! Gal 
dar: plėšikas bankų sargyboje, arba: masiniai 
trėmimai, kaip veiksnys turizmui plėsti. Suk. ta
ve pakratai, — galima atsakyti liaudies prie 
žodžiu.

Vokiečiai liepė Valstybės Leidyklai padary
ti vertimą apie pamišėlį iš Austrijos, bet, kiek 
teko girdėti, nesiūlė mūsų rašytojams rašyti te
ma “Gestapo — naujausoji nervų gydykla”, jie 
dalį rašytojų tiesiog paskvietė garbės svečiais į 
... Stutthofo koncentracinę stovyklą. Ir pas vie
nus ir pas kitus—totalinis suniekšėjimas.

Iš autentiškų šaltinių patiriama, kad seno
sios lietuviškos knygos naikinimas okupuotoje 
Lietuvoje vyksta negirdėtu tempu. Ar valios? 
Literatūra nueis nuorašais, šitokia knyga pasi
rodė per pirmąjį bolševikmetį, o ypač paplito 
rudųjų blakių siautėjimo metu. Nuorašais, be 
kitų, ėjo naujausi Kossu-Aleksandriškio eilėraš
čiai “Be tėvynės brangios”, Maironio antivokiš- 
kieji eilėraščiai ir satyros eilėmis. BolŠevikme- 
čiu “Katiuša” dainuota. Jau pranyko sūriai ir 
kiaušiniai”, o “Jeigu karas rytoj”:: “Mūsų liau
dis visa-aplyplyšus, basa—į kolchozus raudoda
ma traukia6” Germanmeciu niūnuoja: “Lietuvi, 
valdyk liežuvį: gestapo po kaimą lietuviškai 
šneka6”

Iš KNYGŲ TVINSTA DRŪTYBE,
ir nėra būdų josios sulaikyti. Prisimename, 

per pirmąjį goševikmetį, ypač prieš rinkimus į 

vad. Liaudies Seimą, nešiota šlovintosios klasi
kės Žemaitės ir Janonio portretai. Jie pasikvies
ta į talką bolševizmui. Tačiau išimta iš apyvar
tos paties Revoliucinių Kovų Muziejaus direkto
riaus Juliaus Būtėno monografija apie Žemai
tę, nes ten, mat, buvo cituoti klasikės laiškai.

“Jūs —mūsų geriausioji ir tvirčiausioji spė
ka — išbėgote Amerikon, bent iš ten atsliepkite, 
reikalaukite liuosybės, palengvinimų, rašykite 
su daugybe parašų! Čia visi prislėgti, bijo išsi
žioti, ant galo ir užginta minėti teisybę! O iš ten 
galite visai atvirai išmėtinėti valdžios šuny
bes, kankinimus nekaltų žmonių... Dabar gera
proga, geras laikas, rašykite, pasirodykite spėka 
galinti kas valanda stoti ir ginti savo tiesas. 
Jums pepigu, netaiko į jus karabinas ar durtu
vas už kiekvieną išsižiosimą. Pas mus bėda: už- 
žioti dantys, užsmaugtos gerklės, o drąsesniems 
— net kartuvės pastatytos.. .”

“Taip jau pripratome prie kraujo kvapo, 
jog ir gryninusiame ore, rodos, jauti žaizdą...O
kas duos gryną orą pakvėpuoti kalėjimuose su
kištiems? Arba velkamiems vagonuose į šiaurę 
mūsų broliams kovotojams?”

O Janonis — ir jis....partizanas:
Neverkit pas kapą narsiųjų draugų;
Kas krito kovoj, tie didvyriai, 
Kiekviena kova reikalinga aukų— 
Laimingi už laisvę numirę ...

1845 metais išėjo pirmoji Simano Daukanto 
“Lietuvių Būdo” laida. Atskleiskime jo žodžius:

“.. .stovyla, kalba ir kožnas žihgsms reiškė 
visus liuosus esančius ir deja tam, kas neteisin
gai ranka kurį tarp jų palytėjo ar žodžiu užga
vo, tas ant vieta žegterėjo, nesgi kelio nedoram 
nelenkė. Visi pakenčiantys šaltį ir alkį išturin
tys,, kalboje ir elgimesi per vis tiesą saugojan
tys ir mylintys....

....Liuosybę savo per vis mylėjo ir godojo,už 
kurią viso pasaulio aukso nebūtų ėmusys; atkak
liai vergybos neapvežėjo ir už velnių darbą turė
jo tardamys: v “Velnias tau, sako, tevergauja, ne 
žmogus”, o tiems, kurie tarė jimes vergauti ir 
kentėti, džiugaudamys juos laimingesne ateičia, 
visados vienokį atsaką davė, tardamys: “Lyg 
saulė patekės, mums rasa ir akis išės”. Namų sa
vo niekados neužmiršo, nesgi kame keliavusys, 
vargusys ar viešpačių rūmuose linksminusys, vi
sada nnamų savo ilgėjos, todėl šiandie dar sako
ma: “Savo namaitėje, kad ir smilgaitėje, arba 
noris ubagu būčiau, bet namų savo neužmirš
čiau arba nuliūdo, ar ne namus pardavęs”, ką 
dainės pačios dar šiandien testigavoja: “Oi, ei- 

įsiu, eisiu, aš čia nebūsiu, čia ne mano nameliai, 
I čia ne mano tėviškėlė....”

(Bus daugiau) ‘

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK
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ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda, veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie Šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rddyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psL, 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 
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

TeL 226-1344
^^♦xxtxx*xxKoi«<x*xx«<x*o:«<x«<X4X>»:<:x*xx*:

(

OR PAUL V. D ARGI S 
GYOYTOJAa »R CHIRURGAS 

Community ItlinIV*. 
direktorių*

S. ManboUn Rd. Wotichwhr, IL 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis b 

tss utr« ieitadieni 8—3 vJ

Til____3-M9J

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
SPECIALYBi AKIŲ L1GO* 

3907 Writ IC3rd 5trwi 
Valandos pafil

Dlt ^TŽANE PLĖCKASj 
OPTOMITRISTAi 

KALBA LIETUVIŠKAI 
26U W. 'll St. T»L 737-514$ 

Tikrina iki*, ifriuiko ikinim 
“contact iemer’* 

w ų&u IšcuryU.

U

xnx

! >-. LEONAS SEIBUTIS. madienį,
inkstų, pūsles ir 

PROSTATOS CHiRURGCJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Rezidencijos telef.: 443-5545

KTKUFES; A2VPROTEZIST A. 
Aparaxai - Protean. Meo 

špagai; tojeoc
supports) fc L t

TeltL: C-MM

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

5025 CENTRAL AVh
St. Petersburg, Fla. 3371V 

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas perkraustyma* 
iš įvairiu atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos is WOPA, 

1490 kih A-M.

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

Vedėja — Aldona Daukus 
Falai.: HEmloclc 4-2413

si

*159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

I

JEAN VANCE ir GEORGE SORIM

Aikštės automobiliams pastatyti
į

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

SUSIRINKIMŲ

I

-S.
1111

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

Visos laidos is WCEV stoties, 
banga 1450 AM.-

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

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374

laidotuvių direktorius*

CHARLES STASUKAIUS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

!

Laidotuvių Direktoriai

Plieno liejyklos South Works fabrikai

Plieno liejyklų kibirkštys
9 R. Dubinskąs, dirbąs US

GAIDAS - DAIMID

‘’Lietuvos Aidai
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programos vedėja

pus. i 
j mybos 

i j

Mažeika Evans

Upytės Draugiškas klubas rengia 
žaidimų pobūvi (Bunco Party) sek- 

kovo 22 d., 1 vai. popiet 
z Dariaus-Girėno posto salėje, 4416 S. 

Western Avenue. Nariai ir svečiai 
kviečiami atsiianKyti. Bus gerų dova
nų ir kavutė po žaidimų. Visus kvie
čia Rengimo komisija.

Marquette Parko Lietuviu Namy 
Savininku organizacijos valdyba kvie
čia savo narius ir norinčias įstoti. 
nariais, į susirinkimą kovo 20 dieną privedė prie kito* pastato, kuri. 

17:30 vai. vak. parapijos svetainėje, ‘
68z0 S. Washtenaw Ave. Tik apsimo- _ 
kėj’usiems nariams bus matuojamas šinų stūmokliams varyli 

registruota specialistė gailestingo-j 
ji sesuo ponia Ona Ankus. Susirinki- 

*mb metu išgirsite svarbių naujienų, 
| kurios liečia ir ųarius. Po susirinki- 
| mo — vaišės. Juozas Skeivys

Lietuviu Žagarės klube eilinis na
rių susirinkimas Įvyks sekmadienį, 
kovo 22 d., 1 vai. popiet Anelės Ko- 
jak salėje, 4500 S. Talman Avė. Na
riai kviečiami atsilankyti, ' nes yra 
svarbių reikalų aptarti ir jau laikas 
užsimokėti nario duokles. Bus ir vai
šės. Rožė Didžgalvis, rast.

MOKYTOJO A. GULBINSKO 
LAIŠKAS

. Spausdiname seno Naujienų 
skaitytojo, kalbėtojo’, fotografo 
ir visuomeniniais reikalais visą 
laiką besirūpinančio, visus lie
tuvius Į vieną Bendruomenę 
apjungti norinčio, lietuvio inte
lektualo, vakar Naujienoms at
siųstą laišką. Panašiais laiškais 
aukštus mokslus baigusieji inte
lektualai Naujienas užverčia. 
Mums’ atrodo, kad autoriaus- 
draugai galės pasidžiaugti kal
ba ir išreikštomis mintimis.

Štai trumpas laiškas:
“Gerb.,
Siunčiu vėl pusmetinę prenu

meratą. Nėra reikalo’ man pri
minti ,nes pats seku, kad sko
loje nelikčiau.

Siunčiu, nes noriu žinoti ką 
veikia REORGŲ REORGANI
ZUOTAS VLIKAS ir jo reorgi- 
niai rėmėjai. Labai įdomu 
paskaityti ir ANONIMINIAI 
straipsniai reorginių rašytojų.

Kartais ir geros kritikos pasi
taiko, todėl pakenčiu ir SVILO- 
NISKĄJį MELĄ ir p. dr. Dani
levičiaus svaičiojimus. Nekrei
piu dėmesio reo'rgų rcorginės 
šmugelinci veiklai, nes tai tar
navimas okupantui. Kai man 
įkyrės ,tai parašysiu, šiuo tarpu 
būkite malonūs aptvarkyti PAš-

i 
I
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! Steel South Works, Chicagoje, 
industrinio deguonies gamybos 
procese gavo aukščiausią $5,000 
premiją už idėją, kuri plieno 
gamyboje sutaupo daug energi

jos. Industrinio deguonies ga- 
; įrengimų vėsinimui bu

vo imamas šaltas vanduo' iš 
Michigan ežero ir įrengimuose 
.kaitės karštas vanduo buvo nu
leidžiamas į kanalizaciją. R. Dų-

dirbto čekio pasiima tikrai 
“monsterišką” kąsnį. Kąsnius 
gerus atkanda federaliniai, vals
tijų, unijos ir kt. nutraukimai 
kaip United Way šalpos siste
ma. Tokie “monsteriški” mokes
čiai labai gadina iniciatyvą dar
bo atlikimo procese.

G Lipdomi-sumanymai pen
sijos amžių nutęsti iki 68 metų. 
Tai stebėtina, kaip toks išsisė
męs senelis galės atlikti paskir-

oinskui kilo mintis, kad tą karš-. tą darbą plieno gamyboje, ang
lą vandenį galima sunaudoti lies ar geležies rūdos kasyklose, 
garo jėgos gamybai. Karštą van- Senelis turės dirbti, kai tuo tar- 

j denį požeminiais vamzdžiais pu jauni vyrai gatvėse slampi- 
), kuria-, nės, plėšikaus ir nerūpestingai 

. me gaminami garai įvairių ma- j dienas leis, gaudami įvairių pa- 
Re- šalpų čekius. Ar valdžios biuro- 

! kratai turi kiek logikos?
nuleidus į kanalizaciją, panau- . " J. J-tis
Tojus jį garų gamybai, yra su-Į ------- --------- —
taupoma labai daug energijos1 s .
Ir R. Dubinskąs už tai atlygiu- NAUJOS KAPINES 
as aukščiausia premija. į Hot Springs, Arkansas. Dėme- 

Negana to, liejyklos gen. su- šio lietuviams, planuojantiems 
perinlendentas Jack Freese fab-! apsigyventi Hot Springs, Arkan 

sas, mieste ir apylinkėse.
Vietos dvasiškiams, Kun. P. 

Patlabai ir kun. J. Burkui pri
tariant ir bendradarbiaujant, Hot 
Springs apylinkėse, gražioje vie 
toęė, yra įkurtos Lietuvių kapi
nės, visiems be išimties lietu

ti rinkoje užimti tvirtą vietą, iš ; yiams..
jos- išstumiant visus atplaukian
čius importus.

riko laikraštuke “Cornerstone” 
R. Dubinską stato kaip pavyz
dį, kad darbininkams ir kartu 
administraciniam personalui rei
kia dirbti solidariai; naudoti 
naujas idėjas, kuriomis būtų 
galima atpiginti plieno gamybą 

Lietuvių kapinių įkūrimo pro- 
! ga, norintiems tose kapinėse įsi- 

e US Steel South Weiks sau- gyti vietas, yra duodamos dide- 
sio ir vasario mėnesiais buvo lės nuolaidos: šeimos galvai vie 
gauti labai maži plieno užsaky- i ta kapinėse yra duodama nemo- 
mai. Kovo mėn. užsakymai pa-i karnai, likusiems jo ar jos šei- 
gerėjo, bet nėra pakankami. Dar-! mos nariams už vietą kapinėse 
bininkai • vieni dirba normalią Į reikia mokėti po 250 dol.; pa- 
5 dienų savaitę, kiti dar vis ten- i vieniams, savystoviai gyvenan- 
kinasi sutrumpinta 4 darbo die- * 
nų savaite. Yra dar ir nemažai 
atleistų. Laukiama ateityje žy
miai pagerėsiančios gamybos

9 Jaunesnieji plieno darbi
ninkai Social Security sistemą 
vadina “Monster”, kuri iš jų už-

AM6ULANSO 
PATARNAVIMAS

TO patarnavimą, ries tankiai 
gaunu vėliau išleistus Nr.Nr. • 
daug 'greičiau už anksčiau Įž
eistuosius. Nėra normalaus pri
statymo. '

Sekinės protingai kritikai.
A. Gulbiflskas 

Arcadia, 198LIIM0”

Lietu vių 

uudotu vių 
Direktorių 

Asodaeijoj

■ MOTIEJUS STRUMSKIS
■B. GyV. Chicago, Illinois
s; Po ilgos ir sunkios ligos mirė 1981 m. kovo 17 dieną, 
H 12:05 vai. ryto, sulaukęs 79 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, 
• Kėdainių apsk., Krakių vis., šilainių kaime.

Amerikoje išgyveno 31 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Petronėlė, sesers duktė Bronis- 

liova Keželienė ir jos sūnus Algimantas su šeima, brolienė 
I Stella Strumskis ir jos šeima bei kiti giminės, draugai ir 
f pažįstami. Lietuvoje liko sesuo Antanina Valiulienė ir sesers 

bei brolių vaikai.
Vietoj gėlių, prašome aukoti lietuvių organizacijoms.
Priklausė Lietuvių Fondui, Lietuvių Bendruomenei, Lie

tuvių Pensininkų Sąjungai ir Marquette Parko Lietuvių Na
mų Savininkų organizacijai.

Kūnas bus pašarvotas trečiadienį 3 vai. popiet Petkaus- 
Marquelte koplyčioje, 2533 W. 71 st St.

Penktadienį, kovo 20 d„ 9 vai. ryto bus lydimas iš kop
lyčios į šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o' po 
gedulingų pamnldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse.

PHU J J PS - LABANAUSKAS
3307 So. UTUANICA AVE.

■ ft K I T .

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

. J'JOYMr KOlUJt

!
t

I

TeL: Y Aid* 7-34UJ

TeL: OLympic 2-1003

■ TeL: LAfayette 3-3572

TeL: YArda 7*1138 - 1131

TeL f Arda 7-191)

. .....

TURIMI
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSE,

P. J. RIDIKAS
*354 So. HALSTED STREET

PETRAS BIELIŪNAS
M* So. CALIFORNIA AVE.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubHc 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, DI 974-4411

GEORGE F. RUDMINAS
MIS So. UTUANICA AVĖ.

a.a. Motiejaus Strumskio giminės, draugai ir pažįs- 
isidotuvėse ir suteikti 
kinimą.

žmona giminės.
. Tcl. 176-2343.

BUTKUS - VASA1T1S 
i44b So. 50th Ave^ Cicero, III.

5 — Chicago, X, DC Wednesdav. March 18, 1981

6845 SOUTH WESTERN AVE 
Tel. 737-3600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

tiems asmenims, vietos kapinėse, 
taip pat, duodamos nemokamai.

Priežiūra tose kapinėse bus 
nuolatinė ir suinteresuotieji as
menys neturės ja rūpintis.

Aukščiau nurodytomis nuolai
domis gali pasinaudoti tik tie 
asmenys, kurie pasirinks Lietu
vių kapinėse vietas iki Sausio 
22,1981 m.

Norint gauti šiuo reikalu dau
žau informacijų, prašoma kreip
tis į LB Hot Springs Apylinkės 
••av.tarpinės . pagalbos (sociali
niams) reikalams valdybos narį 
T. Dambrauską, 104 Marigold, 
Hot Springs, .Arkansas 71901. 
Telef. 1-501-623-2691.

Kapinių sekcija

EN7AUSV (P DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

VANAGŪNO PADĖKA

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

B'ūkite geri per “Naujienas” 
Į pataisyti ir patikslinti p. K. Pau
liaus reportažą “Chicagos Pen
sininkų Sąjungos susirinkimas”

SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

Faktinai p, J. Skeivys, valdy
bos pirmininko pavaduotojas, Į 
pagyre “Naujienas” už dedamus 
skelbimus.

Aš iš savo, pusės, atstovauda
mas labai gausų būrį vyresnio 
amžiaus tautiečių, mūsų Pensi
ninkų Sąjungos narių, noriu pa
girti ne tik “Naujienas”, bet ir 
kitus, visiems nuoširdžiai padė
koti už jų palankumą mums ir 
už dedamus ir skaitomus veltui 
mūsų pranešimus. Ačiū visiem®?

Stasys V anagūnas,
Lietuvių Pensininkų S-gos, 

Chicagoje, pirmininkas 
1981 -111-13 d.

i 
S 
I

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HUM*

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

Telef. 476-2345

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:



ŽINIOS IŠ PAVERGTOS LIETUVOS I
NEPATINKA UŽSIENIO

RADIJO STOTYS

Tiesa praneša, kad Ameri
ka smalkiai suaktyvino ardo
mąją propagandinę veiklą 
prieš Tarybų Sąjungą.“ 

sako, gerinu 
nuodytojai 

.aisvės“ ir “Laisvoji j 
ir kit s stotys, pu kir 
milijono dolerių, o 
Amerikos atstovų rū-į 
pridėjo 3 mil. dolerių

“eterio 
stotys ‘T 
Europa“ 
ta 9,9 
neseniai 
mai dar
toms stotims.

nusikaltėliai prieš žydus, bet ir 
nusikaltėliai prieš lietuvius, es
tus, latvius.I tinia'siais metais gyveno, įreng- 

! ta menu ralinė lenta.
1910 m. ministerio pirnihun 

I ko A. Merkio pasiūlymu, jis 
buvo paskirtas Lietuvos karino 
menės vadu, Sovietų Sąjun- 

' <4 ti okupavus Lietuvą, gen. V. 
Vitkau kas įsake kariuome
nei: “Imkitės visų galimų prie 

* monių, kad Sov. Sąjungos ka- 
i i r.eiu būtų apsaugota nuo 

; bet kurių išsišokimų“ ir 
? Viliau jis jau buvo pas?: 
j siisovktintosios Lietuvos 
i riuomenės vadu.

PRO VILNIŲ Į MASKVĄ'
Vilnius nebus olimpinis mie 

st as, kaip rašo “Tiesa”, bet. 
sako, iš tikimasi, kad jį aplankys apie 
leritoii-i 1 tūkstančiai turistų, vykstam! 

Amerikos! čių į Maskvos olimpiadą. Per 
Lietuvą, kaip rašoma, važiuos* 
specialūs traukiniai su sporti
ninkais, treneriais ir turis
tais.

TRUMPAI

dii bill

irtas į
ka~

- Amerikos Balsas, duo’dąs lie-
> tuvišką railijo programą paverg- 
! tai Lietuvai jau 30 metų, prap’.ė-
tė programas bangomis 42,13, 
49,98 ir 30,96, duodant žinias 
Lietuvos laiku 6 vai., 8 vai. Ir 
dar G vai. 15 min. ryto.

- Senatoriaus C. M. Levin dė
ka, Detroito Liet. Organizacijų 
Centro rezoliucijos, pasirašytos
dr. St. M.škinio ir St. šimohuno, 2J,2 Road
atspaustos “Congressional Re-

! ccrd ’. (ALTo Informacija)

N«mal, limi — Pardivlmul 
JUEAL ESTATE FOR SALA

_ Kinui, Žemi — Pirdavlm®8
JtEAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
xR ZEM-US NUOŠIMČIAIS MKNESLNIAIS ISSĮMOKSIMAIS.

^£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: <

“Laisvės“ ir “lai svosios E 
ropos“ pajėgumą, sako, no 
ina padvigubinti.

Egiptas ir Izraelis, 
karto sutiko, kad jų 
jose būtų .statomas 
transliavimo stolvs“.

sa ko,

TIKIU SPARTI'OI JAI

Eksperimentinio narui sta
tybos kombinato gaternislas A. 
Kučinskas, pagal “Tiesą 4, jau 
dirba 1983 metų sąskai’i. c 
šaltkalvis A. Ališauskas ir opc 
ratorius J. Tainkevičius 1982 
m. sąskaita.

IR VĖL LAIMĖJO DIDĮJĮ 
BALTIJOS

BUS BLOGAI ŠUNIMS IR 
KATĖMS

VALSTYBĖS DEPARTAMENTASAPIE LIETUVA-
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

Chicago, HL Tel. Virginia 7-774*

BUTŲ NUOMAVIMAS 
» MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI. 

yiSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

PRIZĄ
apie Baltijos 

tautų foto- 
Baltijos didį-

Tarptautinėje 
jūrų gyevnančių 
grafijų parodoje 
jį prizą gavo klaipėdietis Vac
lovas Strauskas. Jam dar teko! 
ir Skandina v i j os f otosą j u n gų 
nri-zne i

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY.
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

JAV Valstybės departamentas ’ areštuota per 30 žmonių, 
monstracijose dalyvavo 
taničai.

savo vasario’ mėnesio politinį 
i biuleteni “Gist” paskyrė išrvš- 

liečiu laikraštis“, padaugėjo kint5 politika ’Pabaltijo
valkataujančių šunų ir kačių, 
kurie, kaip žinoma, kartais f” 
serga pasiutimo liga. Todėl mi 
nislrų taryba nutarė .
tinti kovą prieš šunis ir katesJ

Minilsteriu taryba įpareigoJ ryšius su šių Pabaltijo kraštų 
jo visos eilės < 
reigūnus prižiūrėti i 
liuoti gyvulėliu savininkus.

Lietuvoje, kaip rašo “Vals-

o de- 
tūks-

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.
® MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke,* 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. 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

J valstybių atžvilgiu. Pabrėžiama,1 
su; i kad JAV nepripažįsta neteisėto.
Jį priverstino Estijos, Latvijos ir 

sugriez-. Lietuvos inkorporavimo į Sovie?
i tų Sąjungą. Dėl to JAV palaiko l .. .... ,

organizacijų pa-’(]ar ]aįSVų vyriausybių sudary-
L ?r. ^°ntio- Įomis atstovybėmis. Pabaltijo

• valstybių JAV nėra pamiršusios 
Miestuose ^venvler^e, kurir viltingai žiūri į ju ateitį.

i! K f
. JAV pastoviai skelbia savo 

politiką, nepripažįstančią inkor
poravimo, palaiko ryšį su Pa
baltijo tautomis per Amerikos

NAUJA REZOLIUCIJA 
KONGRESE

gyvena: ii a ugi a u k a i p į viena 
Parodoje dalyvavo 832■ frrtd- seimaj laikyti ka.tę^ar šunį bus 

galima tik su raštišku leidimu, 
ir tai, • jei neprieštarauja visi 
kiti namo gyventojai. j

Bus draudžiama šunis ir ka-įtaisą. JAV ambasadoriui Mask- 
tęs vestis į parkus, ; sodelius, j v°Je ir JAV vyriausybės na-! 
,aikštes ir tt. T<HP 
draudžiama vežti juos 
bosais ar troleibusais. .

Šunys ir katės turės teisę pa
sirodyti viešose vietose? tik su 
savininkais, antraip jie bus 
laikomi valkataujančiais’ nežiū
rint, kokios jie būtų veijslės.

Už taisyklių nesilaikymą šu_ 
nu ar kačių savininkas galės
būti nubaustas nuo 10 iki 50 žmogaus teisių komiteto posė- 
rublių ir gyvulys atimtas.

menininkai iš <8 kr^fii su 1 ir 
puse tūkstančių fotografijų. -

“Tiesa“ rašo, kad yra kuo 
pasigėrėti, paskutinius tris 
kartus didžiuosius Baltijos pri 
žus vis laimi “mūsų respubli
kos fotografai“, atseit, lietu
viai.

TRAKIOSE TAIP PAT 
TI ESTŲ SPŪSTIS

Ne tik; Palanga savaitgaliais 
užkimštai turistais. Kaip ma
tyti iš “Tiesos“, toks pats liki
mas ištinka ir Trakus. Per me
tus Trakus aplanko apie mili
jonas turistų, atvykstančių net 
ir iš tolimojo Vladivostoko.

Trakų ežerai pilni valčių ir 
rėksmingų tranzistorių. Ežerų 
salelėse turistai kuria laužus ir 
girtauja ir rėkauja. Trūksta 
vietų nakvoti ir pasistatyti au 
fomašinoms.

• PAGERBTAS SOVIETINIS
BENDRADARBIS

Ohio’. kongresmanas J. Ash- E. Čiuplinskas 
brook pasiūlė naują rezoliuciją 
Kongrese,, reikalaujant, kad 
JAV prezidentas pavestų JAV 
ambasadoriui prie Jungt. Tautų 
pareikalauti, kad Sovietų Sąjun
ga laikytųsi Jungt. Tautų nuo
statų agresijos klausimu, taip 
pat ir kolonizacijos reikalu, ati
traukdama iš Pabaltijo valsty
bių savo įgulas, agentus, kolo
nistus, nutrauktų savo kontrolę 
Pabaltijyje ir sugrąžintų politi-

Notary Public

Insurance, Income Tas

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

D Ė M E S I O
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Tel. 523-8775

GENERAL REMODELING.
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. ♦ Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kadzie Avenue - 

Tel. 776-8505

_  Gitaras Urbonas ir prieš-‘ 
komunistinis laikraštis Speak 
Up susilaukė organizuotos pa- 
ramos.Specįalus komitetas ruo 
šia Spaudos vakarą kovo 28 d. 
6 vai. Toronto Lietuvių Na
muose. Garbės komitetą suda
ro: dr. J, Zmuidzinas, dr. A. 
Pacevičius, adv. J. Kuraiti*, R. 
Jonaitienė, inž. H. Lapas, inž, 

A Firaviėius,
J. Strazdas, A. Snkus, L. Ber- 
žinvtė, kun. J. Staškus V. 
Skrinskas,, dr. A. Barkauskas,’ 
A. Rinktinas, Pr. Berneckas,1 
inž. G. Šernas ir S. Varanka.1 
Bilietai platinami visose pa-! 
rapijose ir Lietuvių namuose. 
Taip pat juos galima gauti 
pas T. Stanulį, V. Kulnį ir St. 
Varanką. Ta proga prašoma
paremti prenumeratomis, pa- KAMPINIS geltonų plytų aš- 

siųničant 10 dolerių šiuo adresu: tuonkampis bungalow, dažyti 
žemi langai. 3 miega- 

, Canada M5T mieji. Pilna pastogė. Žaidimų 
kambarvs su virtuve; maudvnė, Į 
gulimasis, šildymas gesu. 2 ma
šinų įvažiuojamas mūrinis gara
žas. $68,000. Skambinti pirma
dienį ir penkt. po 6 vai. vak. 

434-0055

nius kalinius ir tremtinius iš SPEAK UP, Box 272, Station stiklai,
Įriams neduota leidimo lankytis j vergu darbo’ stovyklų ir kalė- r. Toronto, Ont.UZ-j

auto-H Pabaltijo kraštus, pabrėžiant 
Į inkorporavimo n e pr ipažinimo 
‘ politiką.

* ❖ *

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMI
SIJOJE ŽENEVOJE

jimų. 2‘W2.

i
T

Trys pabaltiečių atstovai — 
J. Kartelis, J. Riats ir dr. J. Ncr- 
kaitis buvo numatyti atstovais

1 dyje Ženevoje, 
(Iš Eur. Lietuvio) • rint uždavinį

Šveicarijoje, tu- 
iškelti žmogaus 
atvejus Pabalti-teisių laužymo 

jo valstybėse.
Pagal BATUNO informaciją,

Garbes nuo 1980 m. rudens Pabaltijyje 
r 1 1 — - ■ ' ------- - ------

DAKTARĖS LAIPSNIS 
DRĄSIAI ARABEI 

CHICAGO, Ill.
daktarės laipsnis bus Įteiktas
poniai J. Sadatienei, Egipto pre
zidento A. Sadato žmonai. 
Laipsnis bus Įteiktas I)e Paul 
universitete pirmadienį, kovo 
23 dieną. Laipsnis jai bus įteik
tas už nepaprastą energiją ir su-

Pagerbti gcn. Vincui Vitkau 
skui viena Vilkaviškio mokyk 
la pavadinta jo vardu. Katine^ manumą humanitarinėje ir so- 
prie namo, kuriame jis pasku dalinėje srityje.

They call it 
“The Overnight Wonder" 

« for constipation.
Are you uncomfortable with your laxative? Then meet 

the little white pill they call “The Overnight Wonder’’ Just 
one pill at bedtime safely, surely stimulates your system’s 
own natural rhythm. Overnight. So in the morning, you’re 
back on the bright side. Comfortably! It’s 
a good feeling.

What is “The Overnight Wonder’’? 
Tx-Lax" Pills. That’s right—pills from 
L - Lax. Look for the white box. • t

Um* only as directed.

ALTO PIRMININKAS APIE KA
RO NUSIKALTĖLIU BYLAS

Dr. K. Šidlauskas, ALTo vai-,• , r
du pasveikinęs naująjį Teisin
gumo departamento sekretorių : 
William Smith, atkreipė jo dė
mesį į tai, kad speciali komisi
ja, kuriai pavesta tirti karo nu
sikaltėlius, privalo domėtis ne 
vien kolaboravusiais su naciais, 
papildžiusiais kriminalinius nu
sikaltimus, sunaikinant 
skaičių nekaltų žmonių.

Turi būti baudžiami ne vien

— Bzrufe. Tamuhjnaite iš
rinkta Chicagos universiteto 
Lietuvvių studentų klubo pir
mininke, Bernadeta Geštautai-1
— vicepirm.? Inga Šmulkštytė
— sekr., Dana Brazdžiūnaitė
specialiems reikalams. Klubą 
globoja Arūnas Liulevičius.Klu 
be yra virš 30 narių. j

—Sol. Praurimė Ragiene dai
navo trijų parapijų Mo’terų

didelį draugiją koncerte kovo 15 d.
■

SIUNTINIAI I LIETUVĄ

2?03 Siti SL, CWca<*, UL Cofi2> $ Tek WA

MAISTAS B EUROPOS BANDILIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.

mi W. St, CkioLgo, HL «082f. — Tel WA I-T7J7

t

Toronto Lietuvių Namuose, 
akomp. muz. Rimas Strimai
tis. Literatūros kūrinius skai
tė Ramunė Jonaitienė. Pelnas 
skiriamas Lietuvos politinių 
kalinių šeimoms šelpti.

.. —Adu. Pertas Simonėlis iš
rinktas liberalų partijos kan
didatu į Ontario seimelį. ,

— Jonas Karpis, Toronto L- 
SK Vytis nary s,šią vasarą k vie 
čiamas žaisti Australijos krep
šinio rinktinėje.

— Australijoje n e paprast o 
populiarumo susilaukė knyga 
“The World of Olegas Trucha- 
nas”, išleista 1975 m., kainuo
ja $20. Pasak leidėjų, tokių 
knygų Australijoje sunku par
duoti 5,000 egz., o jos jau iš-

rfFLP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy reikia

LIVE-IN
HOUSEKEEPER

GENERAL HOUSEKEEPING 
& CLEANING DUTIES.

Also CHILD CARE for 3 & 4 yr. olds.
Own room. Call in teh morning 

between 9 & 12 
471-9750

DAŽYMAS IR REMODE- 
LIAVIMAS

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

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenue 
Tel. 523-0383

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

A, TVERAS
Laikrodžiai Ir brangenybės 

Pardavimas Ir Taisymas 
56+6 West 69th Street 
Tel. REoubllc 7-1941

SHOPPING? DROP IN!!!
NEW ARCHVIEW RESTAURANT 

3480 S. Archer Ave. 
<254-4862

OPEN 24 HOURS 
“HAPPY EASTER”

Įstaigoje, 2951 W. 63rd Street. 
Darbo valandos kasdien nuo 
10 vai. ryto. Tel.: 436-7878 arba 
763-0337. (Pl)

— š. m. kovo 29 d., sekma
dienį, 2:30 vai. popiet Floridoje, 
Miami Lietuvių klube, bus vai
dinama komedija “Uošvė į na-

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenua, 
Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

M. I I M X U 1 
Motery Public

INCOME FAX SERVICE 
4159 S. Maplewood. Tol. 254-7455 
T«tf> p«t daromi vertimai, giminly 
Iškviatimal, pildomi pilietybė* pra- 

lymai ir kitokį blankai.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTN’S 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 ....______________ 81.00

Minkštais viršeliais, lik------------------- $3.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____  $2.00 i

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba ; 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENOS,
173J So. HALSTED ST., CHICAGO. II. 60608

(f ..  - ---  ' —
SUSIVIENIJIMAS LIETUVTŲ AMERIKOJE

yra seiHausih, didžiausia ir turtingiausia lietrvlu Eratemaltnė or- 
ganisacija, lietuviams Ištikimai tarnaujanti jau per. 92 metui.

SLA — atlieka kultūrlniui darbus, ir kitiems, kurie tu<w
darbus dirba. t

i ‘ ? I

SLA — išmokėte daugiau kaip ASTUGNIS MILIJONUS doleri< 
ipdraudų savo nariams.

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

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

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

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

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

Galite kreiptis Ir tiadLal 1 ŠIA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
York, N. Y. 10001

W W. 30th P.
T*L Oil) Ml-lllf

parduėta 25,000 egz. ir vėl iš
leista dar viena 6,000 egz. lai
da. Už pirmosios laidos egzem 
pliorius rinkėjai jau siūlo net po 
$200. Tas Olegas Truchanas 
buvo pokarinis ateivis iš Lie
tuvos, gimęs prie Šiaulių. At
vykęs Australijon, apsigyveni 
Tasmanijos saloje ir susidomė
jo jos gamta. Visą savo gyve
nimą paskyrė gamtiniams Tas 
manijos tyrinėjimams, juos už
fiksuodamas talentingose nuo
traukose. Nors daug tų jo nuo
traukų sudegė didžiajame Ho- 
barto gaisre, bet ir likusios 
pakankamai atskleidžia foto
grafinį A. Truchano talentą. 
Nuskendo 1972 m. susio 6 d., 
betyrinėdamas Pedder ežero 
apylinkes, šiandien toji vieto
vė pavadinta valstybiniu A. 
Truchano parku. Knygą “The 
World of Olegas Truchanas“ 
parašė jo bičiulis ir bendra
darbis Max Angus.

— Viktoras Šimaitis pildo

mus — tylos nebus“. Vaidinimą 
atliks vaidintojų grupė iš St. 
Petersburg. Ruošia šaulių Auš
ros kuopa. Prašome visus lietu
vius atsilankyti į linksmos ko
medijos vaidinimą. K. P.

— VERTINGIAUSIA DOVA
NA _  lietuvio dailininko meno
kūrinys. ČIURLIONIO GALE
RIJA, Ine., 4038 Archer Avė., 
Chicago, Ill. Telefonas — Mid
land Savings darini valandomis 
254-4470, kitu laiku 434-6155.

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS

Mes kalbame lietuviškai. No
rime pirkti lietuviškas knygas, 
parašytas apie Lietuvą. Nuo 
pirmadienio iki ketvirtadienio, 
nuo 11 vai. ryto iri 7 vai. vak. 
4104 Archer Avė. (pusė bloko

į Vakarus nuo California)

pirkite jav taupymo eonuj

HOMEOWNERS TOUCT
F. Zapoli*, Agent 
3208'/! W. 95th $t 
Evorg. Park, 111, 
40642, - 424-8654

advokatų draugija
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

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

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

•»

Advokatai
GINTARAS P. ČEPtNAS :

Darbo valandom nuo 9 vaL ryta 
iki 6 vai. vak. Sežtadieni nuo 

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

Tol 776-5162 arba 776-5161
2649 West 63rd Street

Chicago, Ui- 60621
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