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Gro'mySai labai nepatiko JAV 
ambasadoriaus priminimas apie 
Sovietų valdžios įsikišimą į-Len 
kijos reikalus, o gal jis nenorė-

NĖRA GARANTIJOS, KAD PASIUSTAS 
MAISTAS ATITEKS BADAUJANTIEMS
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Saulė teka 7:11, leidžiasi 4:51 
Sniegas, šlapdriba, lietu*.

į Izraelio teritoriją 
daug žalos. Izraelis išvarė siri 
įiečius iš Izraelio'

volas šaronas suprato, kodėl 
kia ruoštis gintis.

— JAV bendrc'vės pardavė Li 
bijai įvairiu ginklų už 63 mili
jonus dolerių.

— Adlai Stevenson bando su 
rasoti debatus so Illinois valsti 
jos gubernatorium Thdmpsonu.

— Ponia Sharon Ray penkta 
dienį atlydėjo savo vyro palai 
kus j Arlington National ka
pines. *’

-— Gynybos sekretorius Cas
par Weinberger buvo nuskridęs 
j Paryžių ir dalyvavo nužudyto 
pulkininko Charles Robert Ray 
atsisveikinimo iškilmės?.

— Varšuvon susirinkę vysku 
pai pareiškė savo įsitikinimą, 
kad kąro stovis nepadeda atsta 
fyti krašto ūkio. > • ■ y •

— Vyriausybė putarė -tikslia* 
nustatyti, ar naftcfc pardavinė- 
tojai sumoka valstybei skirtus 
mokesčius.

Sekr.Uaig ateinančią- savai
tę susitiks su Sovietų užsie
nio reikalų ministeriu A., 
, Gromyka aptarti įvairius 

Lenkijos reikalus.

juodžio 5 dieną Floridoje, St. Petersburg Beach bulvare, buvo suruošia

— Kongreso atstovas John 
Rhodes, „buvęs Respublikonų 
partijas vadas Atstovų Rūmuo
se, daugiau nebekandidatucs j 
JAV Kong resą.

vusių žmonių drabužiuose, kad 
paties Williams odos žievelių 
rasta apie žuvusiųjų kaklą, tad 
negali būti jokios abejonės, kad 
jis yra įsivėlęs į šių, o gal ir dau- 
diau juodukų nužudyme.

Du advokatai bandė nuver
tinti chemiko Larry Patterson 
įrodymus Atlantos teisme, l»ėt 
jis įtikino prisiekusius teisėjus, 
kad Wayne Williams turėjo būti 
juodukų žudikas.

Iki šio meto William atsigin
davo, kad jis nekaltas, bet che
miko Patterson parodymai jį 
sukrėtė.

Praeitu melu *> 4,
didelė Pavergtųjų Tautų demonstracija. Paveiksle matom? lietuvius, žygiuojančius pro

estradą ir nešančius vėliavas-bei plakatus. \

BEIRUTAS, Libanas. — Siri
jos ir Palestinos atstovai ketvir
tadienį išskrido į Tunisą, kur 
tikisi susitikti su arabų valstyr 
bių atstovais ir pasitarti apie 
JAV vetp teisę. Arabai planuoja 
pasmerkti JAV už veto teisės 
pavartojimą ir pasmerkti Izrae
lį. už Golan aukštumų nusavini
mą. Dabar Izraelitai veža kariš
ką medžiagą į Golan aukštumas 
ir cementuoja pasienio apkasus.

Palestiniečiai planavo sušauk
ti arabų protesto mitingą Liba
no sostinėje, bet jiems nepavy
ko. Tunise bus tiktai keli atsto
vai, bet jie neturės kitų valsty
bių įgalidjimą. Egiptas ir Pakis
tanas atsisakė siųsti atstovus, 
lie nori, kad konferencijos dar
botvarkė būtų iš anksto paruoš- 
ta. Visos valstybės žino, kad Si
rija įsiveržė j Izraelį. Jos taip pat 
tino, kad Izraelis pb karo atida
vė dideles sritis Sirijai. Gene-

WASHINGTON, D.C. — Atei
nančią są vaite sekretorius Alek
sandras Haig susitiks, su Sovie
tų užsienio reikalų ministeriu 

^Andrei Gromyka, — sako oficia
lus Valstybės departamento pra
nešimas; ' k '■

Pradžioje buvo manyta, kad 
sekretorius susitiks ir tarsis su 
Gromyka bent dvi dienas, bet 
sietais dienomis susitikimas su
trumpintas į vieną dieną. Be to, 
jis apribotas tiktai vienu klau
simu,-būtent -— Lenkijos. f

Paprastai, šiuose susitarimuo
se aptariami atominės energijos 
klausimai, o vėliau paliečiami 
bendri, pasaulio taikos klausi
mai, tuo tarpu ateinančios savai
tės pasitarime paliktas tiktai 
vienas svarbesnis klausimas. 
Tuo reikalu JAV ambasadorius 
Maskvoje jau kalbėjosi su mi
nisteriu Gromyka, bet jiems ne
pavyko svarbesnių klausimų iš
spręsti. Lenkijos klausimas kom
plikuojasi, susitarimas vis to
linasi.

Maskvoje ministeris Gromy
ka, išklausęs amerikiečio skun
dą, patarė ministeriui nesikišti

jo, kad JAV ambasadorius pri
mintų Sovietų ministeriui apie 
Sovietų intervenciją karo sto
viui įvesti Lenkijoje.

I-enkų klausimas tapo pačiu 
svarbiausiu tarptautinės politi
kos klausimu.

JAV sučiupo Sovietų agentus, 
laužančius pagrindinius Helsin-

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $377.

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidento R. Reagano' paskelbtos 
sankcijos, surištos su karo 'sto
vio įvedimu Lenkijoje, taip pat 
surištos su" Sovietų karo me
džiagos 'siuntiniu į Nikaragvą, 
Gvatemalą ir pastangomis įsi
stiprinti S-lvadore. ?

Prez. Reaganas savo bendra
darbiams aiškiai pažymėjo, kad 
sankcijos yra surištos ne vien 
su Lenkija, bet ir su Pietų Ame
rika bei Afrika. Sovietų Sąjun
ga pasirašė naują “draugiškumo 
sutartį” su Angdla, kuri įparei
goja Sovietų Sąjungą teikti pa
galbą Angolos vyriausybei. Va
kar pasirašytoji sutartis gali su
daryti pavojų Namibijai. Tą pa
vojų kelia ir Nikaragvon siun
čiami ginklai iš Kubos. Lenkijos 
klausimas komplikuojasi.

KALENDORĖLIS

Sausio 23: Raimundas, Vada- 
maras, Tyrūnė, žiemis, Vartulė, 
Kuras, Garbcna.

Sausio 24: Timotiejus, Dami- 
lė, Rainis, Ardaugas, Vendė.

Sausio 25: Donatas, Žiedė, 
Rimgaila, Mylė, Grumpis, žvirb-

— Libijos diktatorius yra nu
gurkęs 80% šėrų Fiat-Allis 
bendrovėje.

“Mes sveikiname Jus dviem 
žodžiais — Taika Jums”, — sa 
ko vyskupų parneštas atsišau
kimas.

Varšuvoje sukviestame vys 
kupų pasitarime dalyvavo ir ar
kivyskupas Josef Glemp. Jis pa 
reiškė, kad turį pasibaigti len
kų tarpe neapykanta vienų prieš 
kitus ir noras keršyti, šie arki 
vyskupo žodžiai įrašyti į sek
madienį bažnyčioje būsiant' 
skaitomą atsišaukimą.

BIZNIERIUS NUSIPIRKO 
ŽEMĖS GALĄ

LONDONAS. Anglija. — Pie
tinis ir toliausiai į vakarus atsi
kišęs Anglijos pakraštys priklau
sė senai britų šeimai. Pakraštys 
yra stipraus granito, aukščiau 
iškilęs negu kili pakraščiai, ir 
toliau išlindęs į vakarus,'negu 
kitos uolos.patarimas nesikišti į lenkų rsi-! 

kalus klausimą išspręs, bet tik- i 
rovė parodė, kad lenkų klausi- Į 
mo nuslūmimu į šalį negalima I 
išspręsti. , --t

Prezidento sankcijos 
pradeda atsiliepti

Sovietų valdžia mato, 
prez. Reagano paskelbto^ sank
cijos pradeda^ atsiliepti. Sovietų 
pirkliai panoro atsiimti iš; Ame
rikos šių męlų grūdus žymiai

Vyskupų atsišaukimas bai
giamas popiežiaus Jono’ Pau
liaus II žodžiais, savo laiku tar
tais Pietų Lenkijoje: “čia mes 
visuomet buvome laisvi". Mes 
pradėsime savo kelionę į Juod
bruvės Motinos šventyklą Su 
maldomis ir dideliu tikėjimu 
kartu su šventuoju Tėvu, kuris 
tikisi dalyvauti čenslakavoje 
Juodbruvės Molinos 600 melų 
sukakties minėjime.

susitarta. Galimas daiktas, kad 
Amerikos javais rusai nori mai
tinti lenkus.

Europos Bendrosios Rinkos 
nutarimas neduoti lenkams 
maisto, kol nebus panaikintas 
karo stovis Lenkijoj, verčia ru
sus pirmon eilėn spręsti? Lenki
jos klausimą?, yi .' *'

Sankcijų klausimas 
rišasi su Afrika
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SEKRETORIUS HAIG IR GROMYKA 
SVARSTYS LENKIJOS KLAUSIMĄ
LENKIJOS KLAUSIMAS YRA SVARBESNIS Už VISUS
' KITT'S TARPTAUTINIUS KLAUSIMUS

• Bendrosios Rinkos vadovybė 
buvo paruošusi 236 milijonus 
tonų įvairaus maisto Lenkijos 
badaujantiems, bet turi turėti 
garantiją,, kad karo stovį tver
iantieji generolai leis nuvežtą 
■maistą skirti badaujantiems, c 
ne kariuomenės vadams, polici
jai-ar komunistų partijoš narių 
Šeimoms.

VARŠUVA. — Lenkijos vys
kupai, susirinkę Varšuvoje, pa 
ruošė atsišaukimą, kuris atei
nantį sekmadienį bus skaitomas 
•viąose Lenkijos katalikų bažny 
čidše.
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i m:tr- 
žymiai daugiau, negu 
Hill šeima tikėjosi gauti.

JAV komisija netrukus 
vyks į Vistnemą išaiškinti liki
mą 2,500 Amerikos karių, din
gusių karo metu.

Tas Anglijos pakraltys vadi
nosi žemės Galas. Užlipus ant 
uolos ir pasiekus viršūnę, buvo 
galima žiūrėti tiesiai į vandeny
ną. Ten nuolat pūtė vėjas, vasa
ros melu visus gaivinantis.

žemės Galas priklausė s.nai 
Charles Neave Hill giminei. 
Uola buvo graži, bet ramiam 
britui ji mažaj naudos atnešda
vo'. Uola, pakraštys ir žemė bu- 
y<> vertinama 2 milijonais, dole
rių. Kąsni st Žemės Ga’ą aplan
kydavo'apie 2-milijonai turistų, 
I er savininkai nemokėjo iš jų 
surinkti didesnės sumes.

Du astronautai pakils “Columbia” erdvėlaiviu, o' trys astronautai 
ruošiami naujam skriejimui.

LENKIJOS VYSKUPAI PRAŠO KARIUS GALIMAI GREIČIAU 
PANAIKINTI KARO STOVĮ VLSAME KRAŠTE

■STRASBURGAS, Prancūzija.
— Europos Bendrosios Rinkos 
atstovai pranešė susirinkusiam 
Europos Parlamentui, kad ji su
stabdė maisto siuntimą į karių 
valdomą Lenkiją, nes nėra jokids 
garantijos, kad badaujantiems 
Lenkijos gyventojams siunčia
mas maistas duodamas badau
jantiems. Yra pagrindo manyti, 
kad karių valdoma Lenkija gau
tą maistą gali sunaudoti kitiems 
tikslams, negu jis yra skiria
mas. į

Europos Bendroji Rinka buvo 
numačiusi paskirti badaujančiai 
Lenkijai tūkstančius tonų mais
to 15% pigiau rinkos kainos. 
Toks maistas parduodamas len
kams nuo 1980 melų gruodžio 
pradžios, bet nuo šios dienos 
maisto siuntimas .į Lenkiją su
stabdytas, pareiškė Bendrosios 
Rinkos pirmininkas Gaston 
Tliorix C. tV-

Praeitą savaitę kitas britas pi 
lietis — David Gladstone ui 
žemės Galą sumokėj 
jo'no, 
Neav
David Gladstone yra tikras, kad 
padarė didžiausią ir pclningiau- 
3.:ą transakciją pasaulyje. Jis 
džiaugiasi ir yra tikras, kad tu
ristai per kelis melus jam at
neš daugiau pinigų, negu jis už 
Žemės Galą turėjo mokėti.

TIKRINA MIKO ŠILEIKIO
SVEIKATĄ ■ '

CHICAGO, Ill. — Praeitą ket- 
virtadienį Mikas Šileikis/ besi le
dydamas pietus, ’paliejo truputį 
vandens. Už kiek laiko jis pa
slydo’, tačiau pajėgė lengvai at
sikelti. Viskas atrodė tvarkoje, 
nebuvo reikalo šauktis gydytoja 
Bet penkladisnio rytą Šileikis 
pasijuto taiytunf apdaužytas; 
Nuslydimas 'galėjo : pertempti 
raumenis ir. pakenkti. . Nuvyko 

palikrinti svėįkaią;

Gydytojas patikrino visais- kau
lus ir raumenis; bet. nitko. su
laužyto nepastebėjo. Gydytojas^ 
visdėllo, nutarė palaikyti menb 
ninką ligoninėje, kad kartais kas 
nepasirodytų.

Visi linkime šileikiui atsigauti 
ir grįžti prie .mėgiamo savo dar
bo — tapybos.

in Arnoto*

ARABAI RUOŠIA DEMONSTRACIJAS 
PRIEŠ JAV, PREZ. REAGANĄ 
ŠAUKIA ARABŲ ATSTOVŲ PASITARIMĄ KOVAI

PRIEŠ IZRAELĮ IR AMERIKĄ
DAMASKUS. — Sirijos pre

zidentas ir krašte likusieji pa-' 
lestinrečiai ketvirtadienį suruo-Į 
šė mitingą, kuriame buvo sako
mos kalbos prieš JAV veto'. Kal
bėtojai nurodė, kad Amerikos 
atstovas balsavo už rezoliuciją, 
smerkiančią Golano aukštumų! 
nusavinimą, tačiau, kai Saugu-’ 
tao taryba svarstė arabų pasiū
lymą imtis sankcijų prieš Iz
raelį, tai JAV ufJėjo' veto.

Arabai tvirtina, kad Jungti
nėse Tautose vyrauja ne įstaty
mai, bet džiunglių papročiai. 
Pasmerkė Izraelį už Golan aukš 
tumų nusavinimą.'o bausti nesi 
ryžta ir benori.

JAV atstovas priminė, kad Si
rija iš Golan aukštumų įsiveržė! nos ir palaidi siūlo pluoštai pa- 

padarė ’ kankamai įrodo, kad Williams 
šių dviejų juodukų žudi- 

iš Golan kas. Jis nurodė, kad Williams 
aukštumų. Kalbdnt apie Gulant šunies plaukų rasta dviejų žu- 
aukšluinas, reikia turėti galvoje 
sirijiečių įsiveržimą į Izraelį.

Sirija šaukia pasitarimą 
Tunise

MOKSLININKAS KALTINA 
JUODŽIŲ ŽUDIKĄ

ATLANTA, Ga. — Teismu 
liudijo' Georgia valstijos specia 
llstas Larry Patterson ir pareis-į i l’gon 
kė, kad pas du nužudytus neg
rus ir fotografo Wayne Wil
liams namuose rasti plaukai ir 
odos žievelės pakankamai įrodo, 
kad Williams buvo dvieju juo
džių žudU^s.

L. CatUrson tvirtina, kad 21 
i mėtų James R. Payne ir 27 m. 
Nathaniel Cater drabužiuose ir 
odoje rasti Williams šunies plau
kai, paties Williams odos lupę'
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?IRKHE JAV TAUPYMO BONUS
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DŽIOJO ŠAU- 
>S VALDYBAI

Tarybinių Socialistinių Respublikų S-ga - 
TSRS - "demokratiškiausia” šalis pasauly

Kad, kai ausytas Herkulis1 šis mūsų baubė, 
Sukeldavo visam miške jis siaubą.

Žvėris koks čia, kurios kilmės? — tai ne vistiek, 
Ar jis dantytas? Jo ragu gal tiek ir tiek?”

Kalbu, kalbų, vien apie Asilą tiktai!
Ir kuo pasibaigė jau visa tai?

Ir metų nepraėjo, kai visi žinojo, 
Kas būtų Asilas, koks būdas jojo:

Dėl jo paikumo patarlė net sugalvota, 
Ir Asilu tik vandeni vežiota.

.L a

teisės griežtai saugomos įstaty
mų. Tokie piliečiai gali keliauti 
kada nori ir kur nori, savo nuo 
žiūra pasirinkti pasaulėžiūrą, 
pritarti arba kritikuoti valdžios 
pravedamą poltiką, dalyvauti 
arba nedalyvauti politiniame 
gyvenime, išpažinti tikėjimą ar
ba būti ateistu, žodžiu, dėl to pi
lietinės teisės nenukenčia ir to
kie piliečiai nei anketose, ne sau 
gurno organuose nerūšiuojami.

(Bus daugiau)

sugebėjo taip spekuliuoti liau
dimi bei jos interesais. Naujoji 
konstitucija mažai kuo skiriasi 
nuo vergų statuso.

Vergvaldžių laikais ponas lai
kė save vieninteliu vergu inte
resų gynėju. Jis juos maitino.

iauHų Sąjungos Tremtyje reikalai

ANTANO MARUOS BYLA

sign 
in®_________________

ThM way, wh£k you're

penses. yotTTI Mfll be mrikHng 
a more secure f fcc your

Čiurlionio ansamblis, šokęs 1957 m. birželio 30 dieną Chicagoje. Pirmoje eilėje sėdi: šokių 
grupės seniūnas H. Jo'hansonas, mokyt. Mečys Aukštuolis, ansamblio vadovas Alfonsas Mi
kulskis, mokyt. Aldona Raulinaitienė, ansamblio pirm. J. Nasvytis, akordeonistai — R. Ba

bickas ir E. Žilionis. Kili — šokėjai.

he woratm wbo reaRy know 
i pnod harparn.
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Kilme ir laipsniais tau didžiuotis miela, 
Bet kiek naudos čia, jei menka tavoji siela

1) HerkuMsr jėgos mitinis Graikijos didvyris.

(J. A. Krylovo Pasakėčias — vertė Jonas Valaitis)

“TSRS Sąjungoje nustatyta 
bendra sąjunginė pilietybė. 
Kiekvienas sąjunginės respub
likos pilietis yra TSRS pilie
tis” 33st).
Remiantis žmogau^ teisių dek

laracija, kiekvienas pilnametis 
žmogus turi teisę laisvai — val
džios organų netrukdomas, iš
važiuoti laikinai arba visam lai
kui iš savo krašto, pasirinkti gy
venamąją vietą, savo nuožiūra 
priimti arba atsisakyti piliety
bės. Tiesa, demokratiniuose Va
karų kraštuose pilietybės įgiji
mas įstatymų ribojamas ir rei
kalaujama, kad asmuo, prašan 
tis pilietybės būtų susipažinęs 
su tos valstybės politine struk
tūra, teisinėmis normomis ir pi
liečių pareigomis. Tačiau piliety
bės atsisakymas tokiose valsty
bėse visiškai laisvas — nevar
žomas jokiais įstatymais, slapto
mis instrukcijomis, represijo- 
mos arba organų biurokratiniais 
veiksmais.

žemė aplink savo ašį sukasi 
be jokio garso ir erdvėse nesi
girdi jokių to apsisukimo sukel
tų vibracijų.

jau, *
3. Rinktinės valdybos nariai be 

pagrindo apkaltino, kad šaulys 
Antanas Marma savo straipsniu 
Naujienose šių metų sausio 28 
dieną apšmeižė šaulę Vandą Ur
bonienę, o tuo pačiu ir Vytauto 
Didžiojo Šaulių Rinktinę.

Rinktinės Garbes Teismas, 
kruopščiai susipažinęs su kalti 
nimu ir pridėtais daviniais, o 
’aip pat apklausinėjęs su byla 
-msrusius asrpenis, nusprendėPrašome apimti ko skubiau- 

šį papęuįmą. Kitu atveju, 
pnę’us iįįna tikram laikui pas
kelbsiu ji spaudoje. nes aš jokie 
papeikimo neužsitarnavau.

Reeiškiu pagalbą:
Šaulys Antanas Marma

Tuojau buvo sudarytas Vy
tauto Didžiojo Rinktinės Garbė- 
Teismas, kurio pirmininku bu
vo paskirtas Algis A. Regis, teis
mo nariais tėvas jėzuitas Jonas 
Bore\nčius ir Antanas Raudys.

Jie apklausinėjo Antaną Mar
mą ir kitus šaulių pareigūnus, 
surištus su šia byla, ir Rinktinės 
Garbės Teismo sekretorius A. 
Raudys atsiuntė Antanui Mar
inai tokį sprendimą:

VYTAUTO DIDŽIOJO ŠAU
LIŲ RINKTINĖS GARBES 

TEISMAS

kad pastarieji naudingiau jam 
tarnautų. O vergai, sutinkamai 
su pono interesais, turėjo neri
bojamą laisvę pykdyti pono įsa
kymus, norus, reikšti jam dė
kingumą, meilę, prisirišimą. Ta
čiau kas bandydavo išsilaisvinti 
iš tos laisvės — pabėgti nuo po
no, buvo negailestingai baudžia
mas.

Kaip matome tarybines kon
stitucijos 50 ’straipsnis “Ameri
kos neatrado”, o tik savaip per
frazavo vergvaldžių laikų lais
vės sąvoką ir pritaikė ją savo pi
liečiams.

v o viešu straipsniu spaudoje B. STASIUKAITIS 
sausio 28 dieną apkaitino šauk 1 
Vandą Urbonienę remdamasis 
nepaptikimo objektyvumo bol
ševikiniu leidiniu "'Gimtasis 
Kraštas” Nr. 46 leidžiamu oku— 
puotoje Lietuvoje. Garbės Teis- * 
mas rūpestingai patikrinęs vi- : 
sus davinius ir asmeninius pa- į 
liudymus vienbalsiai priėjo iš- * 
vados, kad skundėjo padaryti 
vieši apkaltinimai šaulei Vandai 
Urbonienei visiškai neatatnka,. 
tikrenybei.

Remdamasis virš minėtais da
viniais Garbės Teismas nuspren-j 
dė. kad Vytauto Didžiojo Rink
tinės pirmininkas Vladas Išga- 
naitis ir Valdyba buvo pilnoje 
kompetencijoje ir šauliškame 
pareigingume pareikšti šauliui 
Antanui Marmai bausmę.

Algis A. Regis
Garbės T eismo Pirmįninkąs..s.

Tėvas’ Jonas Borevičius
Garbės Teismo Teisėjas

Antinas Raudys 
Garbės Teismo. Teisėjas 

ir Sekretorius

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė išleido B. Stasiukai&o stu
diją ^Tarybinių Socialistinių 
Respublikų Sąjunga — 4kdemo- 
kratiskiras«r šalis pasaulyje'’, 
spausd&ntą praeitais metais ne
legaliai leidžiamų Perspektyvų 
21 numeryje. Manoma, kad N. 
skaitytojams bus Įdomu susi
pažinti' su autoriaus keliamo
mis mintimis.

Haujienv Redakcija

Kuomet Jupiteris pasaulį kūrė. gy'^^;
Ir priveisė jame^vfsokių gyvių; •*’

Tuomet'ir Asilas tarp jųjų buvo. .j. < f 
Ar tyčiomis, ar reikalų perdaug užgriuvo,

Per tokį rūpesčių perpilną laiką 
Pūtėjas debesių nuleipo

Ir Asilą dėl laiko ūmo ‘ ■ 
Sukūrė jis’beveik tik vovęrėfi^raumo,

Ir Asilo met nieks^epastebėjo.
Jis buvo- išdidūs, ir kiek jėgų bedėjo, ■ 
Su kuo ir kuo lygiuotis bet galėjo?
Juk turint tokio mažo ūgio bėdą, 

Kam nors ir pasirodyt gėda.
Ir ėmė Asilas prašyt Jupiterį, 

Kad ūgio daug daugiaū pridėtų.
Ir sako: .“Susimilk! — na, kas pakęst galėtų, 

Kai liūtai ir drambliai garbės tiek patiria.
Be to, nuo mažo ligi vyro 

Visi tik skelbia jiems pagyrą.
Kodėl tu Asilams esi toks piktaširdis, 

Kad jiems garbės bei pagarbos nėra nė garso, 
Ir apie Asilus nė žodžio nieks negirdi. 

0 jeigu aš ūgiu prilygčiau nors ir veršiui, 
Drambliu ir liūtų, aš nužeminčiau didybę, 

Visi kampai tuomet apie mane prabiltų”.
Kasdien ir vėl — bene nutiltų:

Taip Asilas kartojo savo įkyrybę 
Ir tiek Jupiteriui jis įsipyko,

Kad pagaliau patenkinti sutiko, 
Ir Asilas pavirto gyvuliu didžiu

jr nesiderina, nors TSRS 
konstitucijos fttWdM bando tai 
įrodyti.

2. TSRS PILIETYBE - 
DIES PANČIAI

Ton can’t aSard to be Trocf. 
Because if you’re in charge vi 
the family budget, you’re, 
linking abeszt
future, too.

And that's ^here ŲJS.
Sarings Bonds come in. Buy 
them through your bank. Ot 

»your husband to 
c the Payroll Sa 1*- 
where he worts-

Kas liečia sąjunginių respubli
kų “teisę” išstoti iš TSRS aiškiai 
pademonstravo 1968-tųjų metų 
Čekoslovakijos įvykiai. Socialis
tinė vyriausybė, kuri dargi juri
diniai neįėjo į TSRS sąstatą, ne
galėjo laisvai kurti savo krašto 
demokratinio socializmo ir už ši 
eksperimentą buvo žiauriai nu
bausta. Todėl ir 70 straipsnis

“Tarybų Socialistinių Res
publikų Sąjunga vieninga są
junginė daugianacionalinė vai 
stybė. sudaryta remiantis so
cialinio federalizmo principu, 
laisvo nacijų apsisprendimo ir 

lygiatesių Tarybų Socialisti
nių Respublikų saVarankiško 
sisivienijimo pagrindu”

yra grynai propagandinis, sie
kiantis užtušuoti socimperialisti- 
nius valstybės siekimus. 1940 
metaisTSRS .pasikėsinimas prieš 
Pabaltijo tautų nepriklausomy
bę ir tų tautų okupavimas, pasi
naudojant smurtą, jėgą, melą, 
parodo kas sudaro Tarybinių So
cialistinių Respublikų savanori- 
ko susivienijimo pagrindą. Prie
spauda ir laisvė, taip kaip melas 
ir tiesa vienoj sąvokoj netelpa

2652 West 65 Street. Chicago, 
IL 60629

Liejos 9, 1981
Rinktinės Gaibės Teismas sa

vo pilno sąstato posėdyje, susi- 
dėnčiame iš pirmininko Algio 
A. Regio, teisėjo Tėvo Borevi- 
čiaus ir teisė‘o Antano Raudžio, 
svarstė šaulio Antano Marmos 
patiektą skundą prieš .Vytauto 
Didžiojo Šaulių Rinktinės valdy
bos pirmininką Vladą Išganaitį 
Šių metų -balandžio 13 . pienes 
skunde šaulys Antanas 
kaltina, kad; .'.,’..>’5 /“ v

"• '-.-.-V
1. Rinktinės valdybos pirmi

ninkas įvykdė jam bausma (ne
vieša papeikimą), kurį skundė
jas laiko neteisingu.
2.Bausmę nuspr endusieji Rink

tinės valdybos nariai neturėjo 
sprendimui reikiamo ; kvorumo

‘Tarybinės visuomenės va- 
Į doyauįanti ir vairuojanti jėga, 
] jos politinės sistemos, vaisty
ki binių ir visuomeninių orga

nizacijų branduolys yra Tary
bų Sąjungos Komunistų par
tija. TSKP egzistuoja liau

džiai ir tarnauja liaudžiai”.
l Iš to straipsnio^ atrodytų, kad 
j liaudis renka komunistų parti- 
j jos narius, kuriems suteikia tei-
• sę vadovauti. Bet taip nėra. Ko-
• munistai sudaro apie 6% visų 
gyventojų, tad kas jiems suteikė 
tokius plačius Įgaliojimus val
dyti liaudį. Juk ne liaudis skiria

j savo atstovus į Komunistų par 
! tiją. o patys komunistai savo 
Į nuožiūra (pagal pažintis, pagal 
! reikalą) “šventina” eilinius pi- 
! liečiąs į KP narius. Be to, į KP 
j narius priimami .visam amžiui, 
i tad kurgi demokratijos princi

pas ir renkamų organų paskir
tis, jei tiems organams vadovau
ja niekieno neišrinkta TSKP 
Ttaip atrodo tik juridine pusė, 
gi faktinė dar antidemokratiš- 
kesnė. Juk TRS^pariijai vado
vauja CK, kuris faktiškai jėga 

i yra užgrobęs valdžią visam lai- 
[ kui. Tas centro komitetas ir yra 

‘tarybinės visuomenės vadovau
janti ir vairuojanti jėga”, o ne 
komunistų partijos nariai, ku
rių pagrindinė paskirtis būt; 
Centro komiteto .įrankiu — bi
zūnu valdyti liaudį.

j Demagogiškai skamba 
“Kiekvienai sąjunginei res

publikai paliekama teisė lais
vai išstoti iš TSRS” (72 st.).

j Kaip gali tauta pasinaudoti 
j teise laistai išstotu ii TSRS sąs- 
!tato,^ei ta? tautar-atimtos '^ele- ■

mentariausios teise>: žodžio, 
spaudos, susirinkimų laisvė. Juk 
bet kekia forma propagavimas 

I už išstojimą įstitymu traktuoja- 
I mas antivalstybižkumu — nesi- 
į derinantis su 5Q konstitucijo? 
! straipsniu: Ų -

“Sutinkamai su liaudies in 
teresais ir siekiant stiprinti ir 
vystyti socialistinę santvarką 
TSRS piečiams garantuoja
mos žodžio, spaudos, susirin- 

! kimų, mitingų, gatvės eitynių 
i ir demonstracijų laisvės”.

Kadangi “liaudies interesai” 
sutapatinami su Komunistų par
tijos ir vyriausybės interesais 
|ai piliečiams paliekama teisė 

1 ‘ik liaupsinti tarybinę valdžią ir 
j santvarką. Santcvarkos kritika 

irba siekimas ją demokratinb— 
pakeisti, arba kurios nors sąjflr* 
£inės respublikos noras išstoti iš 
TSRS neketina su “liaudies m- 
.įęre VokieUja ne*

neatspėja jos vardo
t į

Daktaras papurtė galvą ir vėl 
pradėjd stestoskopą prie jauno 
vyruko krūtinės.

— Man nepatinka jūsų širdies 
plakimas. Atrodo, jog jūs turi
te keblumų 
toris, ar ne?
ras.

— Taip, iš tikro. Bet jos var
das nėra toks. Ji vadinasi Ona 
Plųkiūtė.

A. Skunaas neparemtas LŠST 
statuto nuostatais. Statuto 34-tc 
straipsnio 2-ras skirsnis nurodo, 

“asmenys, nepatenkinti da
linio valdybos nutarimu, dviejų 

bėgyje nuo nutarime 
Paskelbimo dienos, gali skųsti 
garbės teismui, statute numaty
ta tvarka.” Daviniai parodo, kad 
Rinktinės bausmės nuorašas 
skundėjui buvo pasiųstas š. m. 
vasario 7 dieną, gi skundėjo 
skundas Garbės Teismui datuo
tas balandžio 13 dieną, taigi aiš
kiai prasilenkęs su statuto nus
tatytais laiko apribojimais. Gar
bės Teisma>. todėl, pripažįsta 
Rinktinės valdybos bausmę šau
liui Antanui Marmai galiojan-

Skundejo 2-13 raštiškos gra
sinimas Rinktinės Valdybai atsi
imti baudą arba jis kreipsiąsis 
dėl šio reikalo į spaudą negali 
būti suprastas kaip apeliacija 
Garbės Teismui “statute numa
nyta tvarka.” Šitoks skundėjo el
gesys yra pažeidimas šauliške 
01 ūmo ir LŠST statuto ir jo dva
sios. :<<

B. Rinktinės valdyba,-' įvyk- 
dvdama šauliui Antanui'Marmaiv

drausmės nusižengimo nuospren 
dį, buvo kvorume, pilnai atatin- 
karč’ame statuto §109 straipsnio 
3-čią ir 4-tą skirsniu^. Buleteniai 
arba, pagelbiniai pareigūnai, ku
rių sąrašą skundėjas patiekia, 
neturi galios teisiniai pakeisti 
minėto statuto straipsn. nuosta
tų. Drausmės baudų kompeten
cijas nusako §63-čas ir gretimi 
straipsniai.

C. Šaulys Antanas Marma sa-

Jeigu Antanas Marma būtų ir kad kaltintojai pasidarė teisė 
pasitenkinęs Vytauto Didžiojo 
šaulių Riinktinės pirmininke 
sprendimu, tai apie Marmos by
lą nieko nežinotų, nes

paskelbtas nutarimas 
buvo ne viešas.
Antanas Marma 1981 metų va

kario 13 dieną pasiuntė Rinkti
nės vsdovvbei tekį pranešima:



Kunigaikščio Žvelgaičio žuvimas

ne

GERIAUSIAS'LAIKAS

MARIJA N0REIKIEN1

JAY DRUGS VAISTINE

LIETUVIŲ MOKYTOJŲ SĄJUNGA 
PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS

kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 
ir patarė mums toliau studijuoti.

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

Inž. LIŪDAS.MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

2608 West 69th St., Chicago,DL 60629 ♦ TeL 925-2787,

parašė 700 puslapių knygų, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių

Juody; talkon žada pakyiesti 
daugiau jaunų lituanistų /bei aka
demikų. . , •
Jo posėdžio dalyvius M. Aųl 

nė pavaišino kavute, skanumy 
nais bei sumuštiniais. • F : ;. -

nę namuose įvyko valdybos na
rių posėdis. Visuotintam^ sUriP li
kim e buvo nutarta palikti tą pla
čią valdybą, ■ -tik papildyta 
dviem naujom -*■» mokyt. Svajo
ne Kerelyte ir Rūta Vajaviciūtp. 
Bet buvusi pirm M. "šutiopė pa
reiškė, kad ji dėl susidėjusių ap
linkybių savo parėigbsę- nelik* 
dąnti, sutinkanti būti*V-bosna
re. Valdybą pareiįonijs, pasiškir
stė sekant ai: pirm. Bi Gelažius, 
vicepirmininkai: A. Bagdonas ir 
Svajonė Kerelytė, >ekret.—Rūta 
Valavičiūtė, kasipinkė— Bur
neikienė. parengimų ■ yądovė — 
Rožė KįauČiūnienė, nąrėęs St 
Petersonienę ir'M. Sultenė. 'Mo
kytojos S. Kerelytė Ir* R. Vėla- 
yičiūtėjnors abi jaunos, bet ener 
gingos, Rejfcia tikėtis, fkad jos 
įtrauks daugiau jaunų mokytojų 
į L. Mokyt. Sąjungą. ■>
Valdyba nutarė šin. kovo rpėn. 

pabaigoje suruošti mūsų didžio
jo darnaus Mąironi<i.50-tie^ metų 
mirties sukaktį, sp^cįalią akade
miją. Minėjimo programą ąpšįė 
mę suorganizuoti mokyt. S. įCe-

paskaita apie ištremtuosius mo- 
ky'Ljus Sibiran..

Piniginę apyskaitą susirinki
mui smulkiai referavo iždinin
kė Burneikienė. Ręv. komisijos 
pirm. J. Tamulis perskaitė revi
zijos aktą, pabrėždamas, kad vis
kas rasta tvorkoje. Susirinkimas 
apyskaitą vienbalsiai patvirtino'.

Mokyt. J. Plačas pranešė, kad 
lit. mokyklų, ir mokinių • skai
čius nuolat mažėja. Jis. prašė,' 
kad tutiečiai paremtų lit.'- mo
kyklas piniginėmis aukdmife^nT 

. Susirinkimui vadovavo aiikšt-. 
mokyklos . direkt. ' J.’ Mtisilionįš/ 
sekretoriavo mokyt. Vanda 'Mi- 
lavickieriė. . \ - ’ . ’;’•>>-.1

* ■ ‘ V*- ■' t ‘ V-1
'•Š. m.’ sausio 9 d. pas M.- Šuliė-

NEUŽMIRŠO.JIŲSAVęS .

Laikraštininkai' paklausė ang
lų aktorių Rėx Rartisoną: , ■

— Kas, jūsų nuomone, yra di
džiausias iš gyvųjų aktorių?

... — Yra keletas mūsų — kuk. 
liai atsakė Harrison

tidnes”, kuriais Henrikas Latvis 
turėjo galvoje vasario, patį šal
čiausią mėnesį, bet ne kovo — 
reikia spėti, kad lietuviai pražy
giavo (pro Rygą) vasario mėn. 
Mūšis prie Ropažių. kuris kroni
kininkui buvo pagrindinis įvykis, 
turėjo vykti pirmojė kovo mėn. 
pusėje.” (commentar. 47 psl.).

10) Be ordino būrio, Ikškilės 
vokiečių įgulos karių-vokiečių 
kariuomenę sudarė vyskupo ka
riauna ir Rygoje buvę (pirkliai ir 
miestiečiai. Iš viso jų galėjo' būti 
200-300 gerai ginkluotų vyrų. 
F. Benninglioveno skaičiavimu, 
iki 1210 m. Rygoje galėjo gy
venti apie l,0<M) nuolatinių gy
ventojų.

Mokytojų. Sąjungos narių 
sUsitinkime pr.m. lapkričio mėn. 
18 d. pfpt V. Sruogienė kalbėjo 
apie mirusios ,,dr. Krasauskaitės 
kelius dėstant liet, dalykus Lie
tuvoje ir JĄV-bė$e; pažymėjo 
jos reikšmingus parodymus Kon 
greso Kersteno komisijoje. A, 
Kleiza papasakojo a. a. lituani
sto Stasio Barzduko nuveiktus 
darbus. Rožė Kriaučiūnienė api
brėžė, mirusio, Jono Jasaičio veik 
lą ir paskutiniu' metu dėstymą 
lituanistinėje K. .Donelaičio mo.. 
kykloje ir tragišką jo žuvimą 
autonobilio avarijoje. -

Išsamių L.M*okytojų S-gos val
dybos darbų .apžvalgą padarė 
.pirm. Magd. Šulienė. Suruošti 
parengimai gerai pavykę, bū
tent: Kristiono Donelaičio, mi
rusių mokytojų I.- Ignatonio, B 
Babrausko ir mokyt.' Rukienės

padalinimų, nuotaikos ir pasi- 
priešiniami prieš rusus dar la
biau sustiprėjo.
ę Panaikinus jėzuitų i ordiną, 
Švietimo' komisija per mokslą iri 
švietimą bando prikelti sužlug
dytą valstybę, bet pastangos 

Į nebuvo našios, nes tada mokslas 
nedaug kam buvo prieinamas.

Vilniaus universiteto moksli-, 
ninkai uždegė, nors' ir--negau

sų, mokslą einantį jaunimą; jų 
auklėtiniai, tęsdami savo garbin
gą tradiciją, skiepijo, visame 
krašte praeities istorijos ydin
gus, žygius. Iškilo visa eilė moks
lo vyrų, atsirado reikalas leisti 
lietuvių kalba laikraštį, ,kuris 
skatino patriotizmą, skleidė vie
nybę ir tiesė gaires į nepriklau
somą gyvenimą.

Nežiūrint nesėkmių, priespau- 
« dos ir persekiojimų, tauta suge

bėjo' išeiti iš dūminių pirkių • ir 
išvystė mokslą. Devyniolikto 
šimtmečio antroje pusėje prasi
dėjęs mūsų tautos atgimimas 
augo, plėtėsi ir niekas nepajėgė 
jo sulaikyti ar užslopinti; jis nu
tiesė gaires mūsų tautos laisvei

Jau prieš Pirmąjį Pasaulinį 
karą lietuviai buvo pasiruošę 
savitam gyvenimui. Aušros pa
žadinti ir knygnešių išjudinti, lie
tuviai sukruto. Su pirmąja lais-

Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno,’ P. Joniko,'V/Stankcil, 
I. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K Mhtuaėvičhua y, 
Meilaus straipsniai bei studijas, ffiūstruatos nūotritukomli^lj 
M. K. Čiurlionio, M. Lileikio, V. KaJubos, A, ROkitdėS ir JL Virno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik 'fĮI'

@ DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, , rtiyfojbi Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
(rentes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainnrtjan- 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duc&nenimll 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi.; kainuoją ,

11) Galimas dalykas, kad 
Žvalgaitis, būdamas lengvai su
žeistas grobio žygio veiksmuose,: 
nebegalėjo vorai vadovauti rai
tas, todėl liko sėdėti rogėse.

12) žuvusių priešų galvas par
siveždavo pergalės ženklan, pa
gal tų laikų paprotį.- , , ,.

13) Tas kunigas, tai .tas pats 
Jonas iš Vschtos, 1203 m. pate* 
kės nelaisvėn Jersikos Visvaldžio 
ir lietuvių žygio prieš Rygą me
tu. (Liv. Henriko Kronika)

14) Tas žygis smulkiai apra
šytas Z.R. “Grobio'ir Naikinimo 
Žygis”, 1979 m., 39-44 psL

15) F. Benninghovenas aiški
na, kad vokiečiai buvo priversti 
pulti lietuvius, neš bijojo,- kad 
neatkristų nuo jų-sąjungininkai 
žiemgaliai (69 psl.).

(Iš Kario) . .
(Pabaiga) :

vės kibirkštėle jie entuziastiškai, 
su ]>asiryžimu, stojo laisvės ko
von dėl nepriklausomybės. Karo 
įvykių sūkury, kada vienas oku
pantas po nesėkmingos kovos, 
praradęs, didybę, slinko į vaka
ru^ tai antras' i? rytų veržėsi, .j 
Lietuvą, ją nusiaubdamas^ o tre- 
čias, klastingai-' užgrobęs dalį 
Lietuvos ir barškindamas gink
lais, .grasė ultimatumais. Prisi
keliančią valstybę, nuo groburt- 
niškų -ir plėšikiškų kaimynų-rei
kėjo ginklu apginti. Tą sunkų, 
ryžtingą įr kilnų darbą atliko 
šai-anoriav ■ '

(Bus daugiau) - '

im Ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje) tfk &« 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą.Ir poe* 
riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju ui imogaus tebea. 
Kayga yn didelio formato, 265 puslapių, kainuoja *6,

• SATYRINIS N0VELS8, M. Zoečenko kfiryba, 7. Valriaa 
vertimasi 200 pri. knygoje yra 40 sąmojingu Dcrva&ų. Itštna |QL

Knygos gaunamos Nan] Ienose, 1739 8o. Hdstad
(E I066K ūtMkant peitn, yridMf Kofart ■kMcnnft

(Tęsinys)

[ 7a) Kraštotyrininkas Juozas 
i šliavas nubliitė, kad Žvelgaičio 
i kalnas seniau vad’nosi Žagare, 
, kartu su miestu 
, valdoma i 
. rytus nuo 
t miestas vra

jas. Jis nebuvo joks valdovas ar 
politikas. Jo nesenstanciame ku- 
riny '‘Metuose” atsispindi bau
džiauninkų gyvenimo vargai, jų 
išnaudojimas ir nuoskaudos. Jo M 
kurinio žmonės yra paprasti Z 
būrai. #

Peržvelgus Mindaugo ir l>o- B 
nelaičio veiklų ir jų nuopelnus 
lietuvių tautai, matome, ka<l jie < 
,ahko bendro neturi su Vasario 
;16 dienus prasme, ir yra skir- 
tingi istoriniai įvykiai. Vasario • 
1G diena išvydo pasaulį ne k a- k 
ralių ar didikų dėka, bet tik iš- 
ėjusių mskslus lietuvių patriotų ** 
dėka. Nenorėčiau nuneigti ar su
menkinti Mindaugo ir Domiai- 
,ėio nuopelnų, ir nemanau, kad » 
jų nereikėtų pagerbti. Būtų gra
žu, kad jiems ir kitiems mūsų 
•kraštui nusipelniusieins asme- C 
rainis būtų ruošiami pagerbimai • > 
\r paminėjimai. Metuose yra H 
daug sekmadienių ir šventadie- 5 r* 
•nių, nesunku surasti pagerbti ir i 
paminėti tinkamą dieną, nemai- 
tsant ir nesuinenkinant šviesiau-* 
•sies mūsų istorijos lapuose Va- J į. 
.sario šešioliktosios dienos reikš-! S 
jmės. 4*

B759 W. 71gt St, Chicago, HL
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• A Atdara fiokiadieirfais mw

Us Juozo Adomaičio — Dėdės Senio gyvenimas^ Tai y* aaufef 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli fo laikcrtarplo buitiės lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių tttygi 
parduodama tik už TL ’ v’ . . * J

e UETUVHKASTS PAMARYS, Henriko Tot^Tamašimia 
įdomiai parašyta studija apie Rytprflafus, remiantis Pakahiėi ty 
Labguvos apskričių duomenimis. Ap: 
Hetuviul Leidinys fllnstrnotas nuotra 
vitovardžių pavadinamai Ir jų. vertinta!4

Pries vertindamas Vasario 
šešioliktosios dienos reikšme, 
aš manau,' kad bus pravartu 
paminėti, nors trumpai, kai ku
riuos mūsų valstvbės kūrimo, 
si ir vystymosi žvarbesnius pe
rimi us ir įvykius, v 1

Mūsų pn tėviai, kovojo 
savo krašto laissvs, niekad 
buvo jos išsižadėję, net sun
ki a usui is f> beviM išk iausi ai s
laikais. Nuo pat Lietuvos vals
tybes pradžios mirga tautos gy
veninio pulsas. Vyko sunkios 
kovos, grumtynės, kautynės 
pasipriešinimas. Juos lydėjo, 
sėkmės ir nesėkmės, laimėji
mai ir nepasisekimai, ašaros ir 
kraujas, bet tauta nepailsta, 
nepavargsta, nenusjmena, ne- 

-t * palūžta, o dar su dxlesHiu at
kaklumu veržiasi; gipa 
tėvynę, yeja priedų iš 
krašto. . r .

* *v

Iš trijų Baltų kilčių, tik lie
tuviai tesudarė savo valstybe, 
todėl, kad iš .Lietuvą valdan
čių kunigaikščių atsiradd vie
nas iškilusis knniggikštis Min
daugas, kuris sujungė visas tų 
kunigaikščių žemes i po savo 
globa. Pirmą kartą Mindaugo 
vardas minimas 1219 metais.

Mindaugas Lietuvą sujungė 
veržiantis ir grūmojant kry- 
ziuočių ordinui. Jis sumušė ka
lavijuočių ordiną, turėjo ne- 
sklandufmi 'saviijų tarpė, bet 
valstybės ribas, plėtė į rytus 
Jis atsiėmė šeiriai priklausan
čias žemes: Gardino, Naugar
duko, Slonino ir ki.:
t Mindaugas su savo žmona ir 
sūnumis buvo , pakrikštyti 
1250 m., pabaigoje ar 1251 m. 
pradžioje. Su juo buvo pa\ 
krikštyti jo dvariškiai ir daug 
lietuvių. Jo pastangomis -buve 
įkurta bažnytinė provincija, 
ruoštasi ‘ krikštyti' yišą LVįu. 
vą. Deja, tik dėl ordino klas
tos, Mindaugas nutraukė su juo 
santykius (nežinia, ar krikšto 
jis išsižadėjo).

1253 metais Mindaugas ir jo 
žmona iškilmingaiz buvo vaini 
kuoti karaliaus vainikais. Karu 
nas uždėjo Kulmo vyskupas 
Henrikas. Tada Lietuva kovojo 
prieš visą Europą, kai šioji tei
kė paramą ir pagalbą kryžiuo
čiams. Bet Lietuva nepalūžo' ir 
nesužlugo toje kovoje. Vedę tas 
kovas lietuviai turėjo būti mil
žinų sielos. Mės payirtpme ne
didele tauta todėl, kad kelis am
žius buvome po okupantų lete
nomis.
. Tolminkiemio klebonas Kristi 

j^nas Donelaitis buvo baudžiau
ninkų gynėjas, jų mokytojas ii 
lietuvių literatūros meno kūrė

Mokytojas ganytos pamokoje 
klausia mokinį: -r

— Kada pats guriausias laikas 
vaisiams skinti? . * ‘

Mokinys, gerokai pagalvojęs, 
atsako!’-. -'V X*a .

— Kada šeimininko nėra' so- 
de, o šuo pririštas. >; ;. -

pilimi ir jo 
sritimi, nes į šiaurės 

piiiakalnio įsikūręs 
vadinamas Senoji 

Žagarė. Tuo tarpu, archeologi: 
niai tyrinėjimai Rak tu vės pilia
kalnyje parodė, kad ta pilis yra 
buvusi senesnė už žvelgaricio. 
Greičiausia, Raktuvė sudegė lie
tuvių žiemgalių kovos metu. Ta
čiau, žuvus kunig. Žvelgaičiui^ 
Žagarės srities žiemgaliai, ma
tyti, atgavo laisvę ir atstatė 
Rakluvės pilį (ji miir’ma 1272 
metų dckum:nte). Tą rodytų 
prie p’Jes įsikūrusia', atsista-' 
riusio miesto pavadinimas ->-r- 
Naujoji Žagarė. Tuo būdu, gali-> 
ma" manyti, kad istoriniuose šal
tiniuose minimas Baktės (Rac- 
keten, Racken, Ratten ir Rat- 
lawscher bergh) vardas yra da- 
batrinė Naujoji Žagarė. (Kraš
totyra, 1967). 

■ I

8) Tai Ttiraidos pilis ant Ra
lukalnio, šalia jos'1214 m. vokie' 
čiai pastatė Fredelando pilį, vė
liau pavadintą irgi Turaida 
(vok. T.ayden). ' ,

9) . Prie Ropažių lietuvių vora 
galėjo atsidurti po lėto žygio, 
dar prieš kovo mėn. vidurį. To
kį laiko apskaičiavimą randame 
ir Bonnelio chronografijoje:

. .iš par. 1 žodžių: “circa qua- 
di-agesiman, quo magis illae gen- 
tes ?suas exercere solanl expsdi-

Kunigaikštis Mindaugas Lie-'. " •. ' ■ 4"
tuvos valstybę sujungė ir suvie- ____ -___
nijo, kad sudarvtu stipru pasi-l . ... .-
priešinimą besivejantiems į ’ P^pnesinmias ir noras nuse 
mūsų kraštą kryžiuočių ir kala-j kratyti rusy Jung°' 1 ° valslybės 
vijuočių ordinams. Jis sujungė 
ir' sustiprino pačius lietuvius 
bendrai ko'yaį. Mindaugas yra 
Lietuvos valstybės pradininkas.

Visai ‘kitokiomis aplinkybėmis 
'r'-sąlygomis įskilo Vasario 16 
dienos reikšmė. ■ Ji- negali būti 
siejama nei su Midaugo karūna-- 
rija, nei su Donelaičio “Metais”. 
Vasario 16 dienos istoriniai įvy
kiai rutuliojosi ir plėtojosi šimt
mečiais per kovas ir kančias. !

Neapykanta klastingam ir 
žiauriam okupantui, noras jo 
ausikratyti' ir išsilaisvinti, iškilo 
konfederacijoj ir-privedė pri| 
paspriešinimų, maištų ir suki
limų.

Anksčiau buvusi svarbi bajo
rų pareiga stoti su savo vyrais 
ginti tėvynę ir kovoti už ją, įėjo 
j užuomaršą. Guostasi savotišku 
sąžinės suraminimu, kad silpna 
valstybė /niekam nereikalinga, 
todėl jos niekas ir nepuola. Taip 
priėjo prie valstybės irimo ir 
žlugimo.

Pakrikusi ir sužlugdyta vals
tybė bandė prisikelti 1768 me
tais Baro konfederacijoj. Joje 
atbudo, prasiveržė tautinė savi
garba ir patriotizmas: už tėvy
nę, už laisvę, už tikybą ir už pil
ną išsivadavimą iš rusų nasrų. 
Tai buvo pirmas, pd valstybės 
žlugimo, organizuotas, viešas

. v patarimas;.: ■
. .— Jeigu.žmona nekalba su ta
vim jau per šešetą mėnesių, tai 
dėl tos priežasties’ neieškok di- 
voAo. Kitos tpkios rtiąząkalbės 
jau nebe'sųtiksii v- ;,7 V , '

i i t.
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Lenkijos tolimesne ateitis
Diplomatai ir reporteriai, stebėję iš arti Lenkijoje 

įvykdytą karinį perversmą, pripažino veik vienu balsu, 
kad perversmo planas buvo paruoštas ir įvykdytas su 
dideliu meistriškumu. Vienu smūgiu, panaudojus kariuo
menės, saugumo ir milicijos jėgas, dešimtmilijoninis So
lidarumo sąjūdis buvo sutriuškintas, bet jo dvasia ne
sunaikinta.

Lygiai stebėtojai negalėjo suprasti, kaip Solidarumo 
vadovybė nepramatė karinio, perversmo galimumo ir ne
pasiruošė tekiam atvejui? Solidarumo vadovai buvo šven
tai įsitikinę,.kad-lenkas prieš lenką rankos nepakels, nes 
<=is4 dėfįku priešas yra rusai, kurie ruošiasi invazijai. 
Jie buvo giliai įsitikinę, kad invazijos atveju visa-lenki] 
tauta, išvien su Lęnkijcfe kariuomene ir Lenkijos Bažny 
čia, stos ginti savo Nepriklausomybės ir iškovotų laisvių. 
Įsivaizdavę savo tautos vieningumą ir ryžtingumą, bei 
turėdami už savo nugaros Vakarų pasaulio pasiryžimą 
pritaikinti Sovietams griežtas sankcijas, Solidarumo va
dovybė buvo beveik tikra, kad Sovietai nedrįs pradėti- 
invazijos.

Pasirodo, Kremliaus strategai buvo daug pranašesni, 
nes sugebėjo pakreipti Lenkijos įvykius tokia linkme, kad 
jiems nereikėjo pasiųsti savo tankų ir kariuomenės dali 
nių- lenkų tautos iškovotoms laisvėms sugniuždinti. 
Maskvos paruoštą planą atliko Lenkijos kariuomenė, su 
saugumo ir milicijos pajėgų pagalba. Užklupti netikėtu
mo, primas arkivysk. J. Glemp ir popiežius Jonas Pau
lius II paskubėjo atsišaukti i lenkų tautą, kviesdami 
susilaikyti nuo brolžudiškų žygių, kas padėjo karinei va
dovybei moraliai nuginkluoti dešimtmilijoninį Solidaru
mo sąjūdį.

Už tai reikia pripažinti Kremliaus strategams dide
lius nuopelnus, nes savo sugalvotu ir pravestu planu pa
statė taip pat Vakarų vyriausybes į keblią padėtį. Vaka
riečiai visą laiką rėmė nesikišimo Į Lenkijos vidaus rei
kalų politiką, nes patys lenkai turės surasti sprendimą, 
kaip išbristi iš ūkinės katastrofos. Nieko nebuvo pasa
kyta apie galimą karini perversmą, kaip viena iš prie
monių sulaikyti kilusią anarchiją krašte. Tik Sovietams

pradėjus invaziją, buvo numatytos ir sutartos vakariečių 
griežtos sankcijos ir kiti politiniai ėjimai

Vien prezidentas Reaganas pasmerkė pykdytą smur
tą Lenkijoje ir pritaikė Lenkijai ir Sovietams ribotas 
sankcijas, kas esminiai negalėjo pakeisti susidariusios 
padėties, nes Vakarų Europos sąjungininkai nebuvo iš 
anksto įspėti, o vėliau neparėmė JAV politikos.

Prof. Zvigniew Brzezinski, buvęs prezidento Carte- 
rio patarėjas, skaitomas žymiu sovietinės politikos žino
vu, kalbėdamas CBS programoje Face the Nation, maž
daug sekančiai išdėstė tolesnę Lenkijos ateitį. Jo nuomo
ne Lenkijos įvykius lėmė ir lems du pagrindiniai fakto
riai. Pačios lenkų tautos išsilaisvinimo siekiai ir Vaka
rų demokratijų vedama politika Sovietų Sąjungos atžvil
giu. šie abu faktoriai yra vienas nuo kito priklausomi ir 
turi būti suderinti, norint pasiekti užbrėžtų tikslų.

Prof. Brzezinskio įsitikinimu, Lenkijos kariuomenės 
vadovybė nebuvo parsidavusi Maskvai, bet buvo pasta
tyta prieš alternatyvą — arba patiems užgniaužti So
lidarumo sąjūdį, arba sulaukti' Vengrijos ar Čekoslova
kijos likimo. Įvestas karinis režimas, neturėdamas pla
čios atramos tautoje, bus priverstas stvertis griežtų smur
to priemdnių savo valdžios išlaikymui ir tvarkos atsta
tymui krašte, kas iššauks pasipriešinimą ir neramumus 
tautoje. Stoka stabilumo Lenkijoje neigiamai veiks į vi
sos Europos politinę pusiausvyrą, ns jos pačiame vidu
ryje susidarytų naujas sprogimo židinys.

Pagal tolimesnius prof. Brzezinskio išvedžiojimus, 
lenkų darbininkų ir valstiečių pasipriešinimas prieš įves
tą karinę diktatūrą, pavartojant sabotažo ar darbo sulė
tinimo metodus, privestų Lenkiją prie ūkinės katastro
fos, kas priverstų Maskvą stvertis invazijos ir kruvinų 
veiksmų lenkų tautos pasipriešinimui palaužti. Tokia ope
racija būtų labai skaudi ir pavojinga Vakarams.

Išvadoje prof. Brzezinski pasiūlė lenkams susilaiky
ti nuo streikų,. sabotažo, veiksmų :&r darinį iulėtiniinOįMęs' 
tuomi nieko nelaimės. Lygiai patarė vakariečiams ne
kurstyti lenkams imtis tokios akcijos, nes pasekmės bū
tų daugiau grėsmingos Vakarams negu Sovietams. Jo 
nuomone, lenkų tauta ir Vakarų demokratijos turi sude
rintai siekti padėties atstatymo ■ prieš įvedant karo sto
ri. Atstačius padėtį, Lenkijos vyriausybė, Solidarumo fe
deracija, bet jai pilnai atsisakiusi nuo politinių siekių pa
keisti esamą santvarką, ir Lenkijos Bažnyčia sudarytų 
bendrą organą krašto ūkio atstatymui, bet ne jo valdy
mui. •

Taip sudarytas trijų veiksnių organas dar neišspręs
tų ūkinių problemų. Į pagalbą turėtų ateiti vakariečiai 
su Maršalo plano tipo pasiūlymu, kas galėtų suvilioti Len
kijos vyriausybę. Prof. Brzezinskio Įsitikinimu, toks pa
siūlymas rastų didžiausi pritarimą lenkų tautoje, nes su
darytų rimtas galimybes krašto ūkio, atstatymui, gerbū
vio užtikrinimui ir iškovotų laisvių palaikymui. Nepasi
sekus šiam planui, Vakariečiai turėtų atšaukti Jaltos su
sitarimą ir ieškoti naujų santykių sudarymo tarp Va
karų demokratijų ir Sovietų Sąjungos su jos satelitais.

Nors prof. Brzezinski labai teigiamai atsiliepė apie 
prez. Reagano užimtą tvirtą poziciją Lenkijos klausimu, 
bet jo pasiūlymas prieštarauja Reagano filosofijai. Atvy
kusiam dar pavasarį lenkų kilmės kard. Kroliui į Baltuo
sius Rūmus prašyti pagalbos Lenkijai, prezidentas Rea- 
ganas atsakęs maždaug sekančia mintimi] Humanitari
niais sumetimais Amerika sutinka padėtf lenkų tautai 
maisto produktais, bet nesutinka atstatyti subankruta
vusio komunistinės sistemos ūkio. Taip darydavo libe
ralai išgelbėdami į didelius sunkumus patekusias komu-

Š»e žmonės parūpino nakvynę Pirmosios Lietuvių Tautinių 
šč'krų šventės atvažiavusiems dalyviams ir žiūrovams. Pa
veiksle matoma nakvynių komisijos narius. Sėdi: Teklė Ža
kienė, Jenas Pasiukas, Elena Strikienė. Stovi:. Zigmas Haza
ras, Fabijonas Valinskas, Aleksas Pocius, Povilas Šimoliūnas.

M. GEDONIS

Rytų-Vakarų turistinė komunikacija 
žiauri ir nekultūringa

Rusai turistų doleriais finansuoja komunistinę 
propagandą ir revoliucijas pasaulyje
(Tęsinys) .. .......arh Kauno — Proviniskių ka- 

Prašyti parodyt Proviniškių ką- Įėjimą, kur A P., karo metu be- 
ciklopedijoje”, tomos XII, pus- .įtraukianti iš Lietuvos rusams,• '   * -

nistines valdžias, suteikdami joms lengvomis sąlygomis 
kreditus, aukštą technologiją, maistą ir kitką. Tokiu, bū
du komunizmas niekuomet nesugrius dėl savo vidujinių 
prieštaravimų. Mes, koncervNtoriai, tokiai politikai no
rime padaryti galą.
. _ Rrpf.. Brzezinskio pasiūlymas tik tuomet būtų priim
tinas Reagano administracijai, jei Lenkijoje susidarytų 
nepriklausoma nuo Maskvos diktato vyriauysbė, kad.ir 
Jugoslavijos stiliaus. Šį nusistatymą patvirtino šiotnis 
dienomis atsilankęs Varšuvoje pas primą arkv. J. Glem- 
pą senatorius Larry, Pressler. Primas jam perdavė sen- 
šąeįhg|,''žinfą apie ^Lech Valenso atsisakymą pradėti bet 
kokias derybas su karine vyriausybe, kol gen. Jaruzels
kis neatšauks karo stovio ir neatsiprašys už įkalinimą 
Solidarumo veikėjų. Kas įrodo, kad Solidarumo dvasia 
nėra palaužta, dėl to negalima tikėtis greito karinės dik
tatūros atšaukimo.

Toliau primas J. GJemp prašęs senatoriaus L. Press- 
lerio paveikti Reagano administraciją, kad atšauktų tai
komas sankcijas Lenkijai, nes nuo jų daugiausia nuken
čia lenkų tauta ir jos pratęsia sunkią Lenkijos padėtį. 
Senatorius ne tik nepažadėjo primui paremti jo prašymo, 
bet pareikalaus sankcijas sustiprinti, kol nebus atšauk
tas karo storis ir paleisti iš kalėjimų Solidarumo vei
kėjai.

Lenkijos drama, pasirodo, nebuvo užbaigta karinio 
perversmo smūgiu, bet jo eigoje-iškilo tarp Lenkijos vy
riausybės, Lenkijos Bažnyčios ir darbininkijos, nauji ne 
sutarimai ir priešingumai, kurių nesijuto Solidarumo su
klestėjimo laikotarpyje. Tie priešingumai dar labiau su
stiprės, kai bus ieškoma išeities is esamos padėties, ku
ri gali visai kita kryptimi pasukti tolimesni Lenkijos li
kimą. Ryšium su vykstančiais kitimais pačioje Lenkijo
je, atatinkamai keisis santykiai tarp Sovietų Sąjungos 
ir Vakainj demokratijų, nes Lenkija yra atsidūrusi pasau
linės politikos kryžkelėje

žiauriai nužudė šimtus kalinių, 
j garbingų ir ištikimų lietuvų tau- 
Į tos sūnų. j

Klausimas gidui: Kodėl Lietu
vos dabartinėje mokykloje lie
tuvių kalbą dėsto iš Rusijos gi
lumos atvykę rusai, kada yra 
pakankamai savų lietuvių uio- 

'kytojų? (Ar tai ne ,tautos tusi- 
nimo darbas?...) 
....Kodėl valdžia neleidžia Gūdi- 
jos lietuviams steigti lietuviškų 
mokyklų?

Kaip žinoma, Gudijoje gyve
na apie du šimtai tūkstančių lie
tuvių ir jie neturi nė vienos lie
tuviškos mokyklos, nes valdžia 
jų prašymo neklauso ir neleidžia 
mokyklų steigti. Tuo tarpu rusų 
kolonistams Lietuvoje steigiama 
rusiškos mokyklos vos keliems 
ar keliolikai rusiukų.

Kitas klausimas gidui^ kodėl 
rusų kalba Lietuvoje yra įvęda^-./ 
ma net j vaikų , darželį, kada pa
čioje Rusijoje, vaikus/-rusiukus 
pradeda, mokyti, sv^įmos kalbos 
įtik ^huo* 1Ž L- Tf rietu am
žiaus-? .. v k

I Tai tikras Lietuvos jaunuome
nės rusinimas r- - . y ■

> Klausimas, gidui — kodėl ok. 
Lietuvos janimas yra yąldžios 
visokiomis, lengvatomis vii ioja- 

: iš Lietuvos į Rusijos gilumą? 
j Kodėl lietuviai ; studentai siun- 
biami į Rusijos universitetus, o 
darbininkai į Rusijos gilumoje 

i esamus fabrikus-, kai , Lietuvos 
: universitetuose pakanka jiems 
pilnai vietos, o darbininkams 

į yra pakankamai darbų pačioje 
Lietuvoje?

Kodėl ok. Lietuvoje atsitinka 
'okios dažnos auto avanrijos ir 

: jose vis tik “per nelaimę” žūna 
tauriausi tautos sūnūs: kunigai, 
lituanistai, Helsinkio aktų sig
natarai ir t.t., kodėl?

Kodėl žydai masiniai bėga iš 
Rusijos į Vakarus, jei “Didysis 
brolis” rusas yrą toks “broliš
kas"!. toks talerantas mažu
moms?

(Nukelta Į šešt* puslapį)

J. Klauseikis

PASTABOS APIE BR. RAILOS 
NUSIBASTYMUS t

(Tęsinys)
Labai man jis patikdavo, ten geri pažįstami gyve
no. Ir pirmas rašinys Naujienoms J. Klauseikių 
pasirašytas buvo: “Lietuviškieji teismai ir jų ko
va už žydų teises”. Kai po kelių metų gavau ži
nią. jog tėvo gyvųjų tarpe nebėra, kad broliai su 
šeimomis išvežti į Sibirą, kitaip sakant, mano 
čia spaudoje bendradarbiavimas jiems nepakenks, 
leidau Naujienų redakcijai paskelbti, kas J. Klau- 
srikiu pasirašo, ir tai buvo pakartota daugybę 
kartų įvairiomis progomis, ar tai atostogų iš 
Naujienų spaustuvės išvykstant, ar kitais atve
jais. Taip tad nuo to laiko ir tą slapyvardį tebe- 
vartoju, jis pasidarė mano antrąja pavarde, už
registruotas net atitinkamoje JAV įstaigoje.

Gaunu ir laiškų ir kitokios korespondencijos 
J. Klauseikiui adresuotos. Čia turėčiau paminėti 
vieną nuotykį, kuris buvo tais pačiais metais, kai 
“Bastūno maištas” išleistas. Grįžau paatostoga
vęs Desert Hot Springs dykumoje. Vėlai vakare 
uskambcjc telefonas. Kalba J. Kuprionis. Pagy- 

•ė kad įam patikęs Naujienose straipsnis, ku
riame i kaip Ylakiuose ir Vilniuje ren
giamasi rami: ' ti muziko Jono švedo gimtadieni, 
f Mas apie tai 1 -vau gavęs iš turistų. Turįs r6i- 
Laia: 14. lar. sudaryti vyriausius žurnalistų

birvoš bertdradarhių klubas

sąjungos organus — centro valdybą ir revizijos 
komisiją. Kvietė įstoti į sąjungą. Pagal J. Kuj> 
rionį, būčiau naudingas ir gaučiau mažų mažiau
sia revizijos komisijos nario pareigas, nes val
dybą jis jau šiaip taip sulipdęs. Atsakiau, jog 
nesu žurnalistas ir nemanau į tą sąjungą stoti. 
Nebuvau tada bastūno knygos skaitęs, tad toks 
ir paprastas atsakymas tebuvo, o šiaip būčiau nu

sistebėjęs, kaip manė gali kviesti į sąjungą, kai 
jos garbės narys mane net Maskvos agentu kny
goje pristato. Manau, kad J. Kuprionis, tokį kvie
timą man pareiškęs, gal ir pats žurnalistų sąjun
gos garbės nario knygos dar buvo neskaitęs. Tai 
dar 'ienas pavyzdėlis, jog nereikia man nei Vaiž
ganto ar Maironio garso, bet, kam J. Klauseikis 
reikalingas, tie susiranda.

Pagaliau ir Railos knygų pristatyme abu žy
mieji prakalbininkai ar paskaitininkai nevartoja 
savo metrikinių pavardžių. Š. Žakevičius pasi
vadino S. Žymantu, tai jo asmeninis reikalas, kada 
ir kodėl taip jis pasivadino. Pr. Visvydo metri- 
kinė pavardė yra Višomirskis, ir jo “draugas”, 
politrukas V. Kazakevičius ne kartą komunisti
nėje spaudoje Visvydą prisiminęs, prideda ir 
VišomirsM.

KAI DIRVA IEŠKOJO KORESPONDENTO
Bemeluodamas Br. Raila sąvo. mele susipai

nioja. Viename puslapyje jis rašo Klauseikio ne
pažįstąs, nesąs siūlęs būti Dirbos bnJradarbiu, o 
kitame puslapyje rašo, kad Dirvai korespondento 
ieškodamas, gal būsiąs ir ant Klauseikio pataikęs.

Vadinasi, Br. Riiląjyt atikas huminėda- 
mas užrištomis akimis Dirvai korespondento ieš
kojo, ir lyg tai. ąklėi vištai grūdas, būsiąs jam 
Klauseikis pasitaikęs,

Faktai yra kitokie. Dirvos redaktorium J. 
čmberkiui esant, nė tik Railos, Aleksandrūnp, 
Bachuno, bet ir paties redaktoriaus dar pas mane 
išlikusiais laiškeliais buvau kviečiamas Dirvai 
korespondencijas rašyti. Ir parašydavau nema
žai.

(Bus daugiau) - -
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Biblija iš tikrųjų sako mums, kad yra pragaras; bet Biblijos 
pragaras yra tik mirties stovis. Nė ebrajų, nė graikų žodžiai, 
kūne lietuviškoje Biblijoje išversti “pragaras”, neturi jokių min-

— visa -tai paeina nuo tradicinės teoWgijos, o ne iš Šventojo t 
Rašto. Senajame Testamente žodis “šeol” Ir Naujajame žodis 
“hades” yra vartojami išreiškimui nesąvokingos aplinkybės. Pa
vyzdžiui, pastebėkite pranašo žodžius: “Nei žinojimo, nei išmjn- . 
lies nėra kapuose (šeole), į kuriuos tu skubiniesi”.—Pam. 9:10-12.

Kaxbant gi apie “šveistainę” arba “skaistyklą”, nė tų žodžių 
nesiranda Biblijoje, ir nieko nėra pasakyta apie plačiai pasklidu
sią nuomonę apie kankinimą. Keista (ar ne?), kad įvairus prie
tarų velniūkščiai turėjo tiek daug pažangds pasaulyje ir tiek daug

Kune domitės, prašome parašyti atvirlaiškį. Gausite dovanai įvairių 
knygų, padedančių suprasti Sv. Raštą.

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI
5421 S. Mozart St., Chicago, IL 60632

OK r AUK V. DARGIA 
GYDYTOJAI ir chirurgas 

CummuniTy tiirUUt

VALANDOS: 3—8 darbo dienomis U

TaL: 542-2727 arba 542-2725

TEL 233-5893

DR, A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 Wwt 103 rd Streot 

Valandos pėgal susitarimą.

LIETUVOS VYČIŲ 112 KUO
POS SUSIRINKIMAS į 

Sausio 19 d. Marquette Parko 
parapijos salėje pirm. P. Binkis 
atidarė susirinkimą, sveikinda- į 
mas su Naujais Metais. Po to! 
pakvietė dvasios vadą kan. V,; 
Zakarauską sukalbėti maldą. Ta • 
proga pasisakė, kad buvo 10 j 
dienų išvykęs. Sveikino daly- ■ 
vius ir linkėjo sėkmės. Be to,

J. RINKEVIČIUS

GIMNAZISTO MIRTIS

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

2613 W. 71st St. TeL 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir ucontect lens^’.

Dr. LEONAS SElBUTlb
INKSTŲ, KŪSLES IR. ’ .

V PROSTATOS CHIRURGUA 
! 2656 WEST 63rd STREET 
Valandos: antrai 1—4 popiet,

r Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijas teleL: 448-5543

(Tęsinys)
Baigėsi jų poilsis eglynėlyje.
— Negalima jo palikti! — at- 

priminė lenkų katalikų persekio- sa^ė Uosiui Ąžuolas prie eglai- 
jimą ir blogėjančią padėlį. i

Valdybos nariai padarė trum-' 
pus savo veikios pranešimus. į 
Paminėsiu artimiausius paren- ’ 
gimus: Vyčių choro koncertas su 
šokiais sausio 23 d. 7 vai. vakaro. 
Bilieto' kaina $12.50. Vasario 
7 d. Martinique restorane “Me
morial of Lithuania” banketas. 
Bilietas $20. Bilietai gaunami1 
valdybose. Visi kviečiami gau-, 
šiai dalyvauti.

Gavau aplinkraštį iš p-lės K ' 
Šankus. Jame kalendorine tvar-! 
ka surašyti parengimai. Jų ■ 
gausu. Į

Susirinkimas baigtas malda, i 
kurią sukalbėjo !kun. A. Markus.; 
Dalyvavo ir kun.' Savukynas.

Prasidėjo., vaišės: kavutė su ‘ 
šokoladiniais pyragėliais. Reikia 
pripažinti; -kad pas vyčius gra- ? 
žus susiklausimas ir jaučiamas Padedamas Beržo, atsistojo. Ir 
tarpusavio nuoširdumas. Daly- ■ susvyravo. Uosis ištraukė iš ki- 
vavo apie 40 asmenų. Prie pre- i senės laidą.
zidiumo stalo visuomet pakelia- — Uch! Permesim laidą per 
mos valstybinė ir tautinė vėlia- juosmenį ir tempsime tave.
vos. K. P. — Neee! — pasitraukė Jova-

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

g1 111 .............
PERKRAUSTYMAl

Leidimai — Pilni ipdriuds 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R< t E RĖMAS. TeL 925-8063

Apdraustas perkraustymar 
ja įvairi p atstu m y. 

ANTANAS VH.IMAS 
TeL 376.1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
tADUO ŠEIMOS VALANDOS

nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.
Stoties W0PA - 1490 AM 

transliuojamos iš musę studijos 
Marquette Park*.

Vedėja — Aldona Dairiem 
Talef.: 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

r1 .....—
® "Lietuvos Aidai”

KAZt BRAZD1KJNYT* 
Programos vodėfa

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro- 

Vi*o* laidos ii WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St fetmtarg, Fla, 12JD n*. M> 
U WHS stotie*. UM AJJ tega.

MW W. Tirt Street

Onoj*, Dtinots 60621 
THet 778-5374

nebuvo — nei žeminės, bėgimo, 
nei raudonų egl?ų. Sapnas tai. 
Nereikia eilėraščių, nereikia 
skausmo pašautam. Tiktai žvelg
ti į žalias eglės spyglius, f Ryš
kiai mėlyną ir artimą dangų. 
Gyvas! Gyvena!

— Mama!
(Iš St. Prakapo 1982 m. 

kalendoriaus)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME — 

1729 South Halsted Street, Chicago 

Tel. 226-1344

SENOVBS LIETUVIAI BUVO 
GERI SPECIALISTAI 

ALŲ GAMINTI

Lietuviukas medus ir alus buvo 
išvežamas ir į kitas šalis

Lietuviai senesniais laikais 
buvo pagarsėję kaipo gaminto
jai gero alaus ir midaus. Tie 
gėrimai buvo išvežami statinė
se ir į svetimas šalis ir pakliūda
vo į Vokietiją, Prancūziją, Ang
lį ą ir kitur.

Lietuvos kaimuose būdavo ne 
mažai įgudusių alaus gaminto
jų.. Prieš Kalėdas ar kitokias 
šventes jiems būdavo tikra dar- 
bymetė. Kiekvienas, žinoma, 
Vartojo savotišką būdą paga
minti ta gėrimą. Vienas tokių 
* receptų” buvo toks

Paimdavo 12 stiklinių rupiai 
sumalto miežių salyklo ir 12 
stiklinių miežinių miltų. Pas
kui paimdavo statinę, kurios 
dugne išgręžta skylė, kad galė 
♦ų ištekėti misa (persisunkęs 
vanduo). Dugne padėdavo šiau
dų, supildavo putą ir užpildavo 
karstu vandeniu. Statinaitė už
dengiama ir laikoma šiltoje vie
toje.

Sekančią dieną vanduo išlei
džiamas į kitą indą ir vėl pri
pilama karšto vandens. Paskiau 
išvirdavo saują apynių, supilda
vo į misą arba išleistą skysti
mą. Ataušus įpildavo vieną stik
linę mielių ir pastatydavo, kad 
gerai išrūktų. Po to supildavo 

'į kitą statinaitę ir laikydavo šal
toje vietoje iki galutinai pasida
rys skanus ir tvirtas alus.

Žinoma, yra visokių būdų ga
minti alų, bet visur reikalinga 
patyrimo ir nuovokos.

Perf ilgų metų eilę kai kurie 
Lietuvos ūkininkai buvo virtę 
tikrais šios rūšies specialistais, 
nekalbant jau apie bravonnin- 
kus dvaruose ir miestuose.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel. 927-1741 — 1742

ras nuo laido. —- Neee!
— Diržus! — įsakė Ąžuolas.
Visi nusijuosė diržus, juos su

segė, ir Beržas įsikinkęs tempė
1 Jovarą. Uoįs t-ebevilko egliša

kes. Jovarui atrodė, kad širdis 
plaka, kraujuodama petyje. Au
šo. “Kodėl sniegas raudonas?”
— klausė jisai savęs. — “Eglės 
raudonos? Nuo mano kraujo?”

Raudonumas išnyko. Praretė- 
jusiame miške jis nepaprastai 
ryškiai matė kiekvieną kamieną
— tai rusvą, tai pajuodusį nuo 
senumo, tai baltsamanį. Įsidė
mėjo kiekvieną sniego šūsnį — 
kelmai užpustyti. Kankorėžių

voverės 
' čionai gyvenama. Ir taip traukė 

viskas aplinkui savęs — matyti, 
jausti, girdėti, kad net skaus
mas atlėgo. Petį tebeskaudėjo, 
bet jis tarytumei būtų atsisky
ręs nuo kūnO, ir skaudėtų jį ša
lia, kažkur kabantį virš sniegų.

Staiga išvydo: kareiviai su au
tomatais rankose. “Kliedžiu?! 
Ne.” Kareiviai, aplenkdami me
džius, artėjo. Diržai, juosę jį, 
krito į sniegą. Jisai nuvirto po 
egle. Vėl paraudo viskas, ir tok
sai skausmas persmelkė, kad jau 
visas kūnas atrOdė lyg viena 
žaizda, iš kurios alma kraujas. 
Pasirėmė sveikąja ranka, žvel
gė. Ąžuolas išsitraukė granatą. 
Kareiviai prigludo už medžių. 
Ąžuolas pakėlė granatą prie 

- smilkinio ir žengdamas kimiu 
balsu giedojo:

— Lietuva, tėvyne mūsų 1...
Beržas ir Uosis stovėjo iškėlę 

rankas. Sugriaudė sprogimas. 
Granatos skeveldras aižė kamie
nus. Nuo eglės šakų šūstelėjo 
sniegas. Ąžuolas susmuko.

Vėl grįžo tikros spalvos — 
žali eglės spygliai, už jų — blyš
kiai mėlynas dangus. Artimas, 
geras, čia pat, virš eglės viršū
nės. Snaigės spindėjo ant šakų. 
Oras toks grynas, kad net atsi
kąsti jo gali. Jokid Skausmo, kil
ta. Gera po egle. Gyvas! Gyve
na! Nebuvo skausmo! Nieko

č.ų. — Aš niekados nepaliksiu 
sužeisto kovotojo!

— Pliurpa!
— Tylėt! Sušaudysiu!
— Cha! Juk jisai miršta. Ma

tai! Pats sugalvojai švęsti! Pats 
įsakei atvesti tą piemenį. Aš ga
liu jo mirtį palengvinti. Jam 
bus lik geriau.

— Nedrįsk! Aš esu vadas, ir 
įsakau!

— šūdas tu, o ne vadas! Kur
toji tavo Amerika! Ar ji mato, išaižos aplink eglę — 

j—____________ ’ v*__ • —_______kaip mes čia dvesiame!
— Tylėk! Amerika ateis! Kei

kia sulaukt! Reikia sulaukt!
Priėjo prie Jovaro:
— Ar gali jau?
Jisai jautė, kaip drabužiai prie 
ties pavirto kietu, sušalusiu 

įuobu, kurį kraujas degino iš 
vidaus, bet ištirpinti 'nepajėgė

P

Crab Salad Served In Melon Boats

■

With melons abundant now at local markets, an exciting 
luncheon idea is Curried Crab Melon Salad. Family or guests 
will enjoy the light, yet satisfying combination of delicious 
Alaska King crab and juicy sweet honeydew melon.

Succulent Alaska King crab is sliced and tossed with crisp 
•vegetables and a curry-seasoned mayonnaise dressing. The 
salad is served on peeled and quartered melon “boats” on 
individual lettuce-lined salad plates.

Alaska King crab meat is snowy white in color with bright 
Ted striations. Fully cooked, with tendons and cartilage 
removed, the meat is ready to be enjoyed in a favorite recipe 
after defrosting. In-shell packs of whole Alaska King crab legs 
and split legs are also available.

Curried Crab Melon Salads

3/4
2

1 package (6 to 8 oz.) 1/3 cup mayoimaise
frozen Alaska King 1/2 teaspoon curry powder
crab meat, thawed 1/4 teaspoon sugar

cup sliced celery f beaspoOfi lemon jnice
tablespoons chopped 1 honeydew melon

green onion Salad greens
Drain and shce crab. Combine with celery and green onion.. 

Blend mayonnaise, curry powder, svgat end lerton Juice; 
toss with cr^b mixture. Chill. Cat melon into quartern length
wise; remove seeds and rind. Place melon quarters on saladl 
plates lined with greens. Spoon crab salad onto mdon. Maker 
4 servings.

R. VILIAUS

KNOW VOUR HEART

vakarų vejai
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

„ tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted SU Chicago, IL 60608

Good Health Habits, Begun Early, Can
Add Years to Lives of Your Children

TMF* PMVJlf AUV nr 
TMPOUGM WAJLAH EXFQCBF.

HEART AND HEALTH habits started early in childhood 
can reduce the risk of heart attack in later life, according 
to yqgr Heart Association. The Association is condueting

fU 1969 Heart Fond Campaign here and io 85M other 
communities through February. The Heart Fwwd rapports 
reaearek, atotbtRw tlli cotanrwfty service programs.

FAX.

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

,1m 2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650
TeL: 652-5245

JEAN VANCE ir GEORGE S0RIN1

Aikštės automobiliams pastatyti

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

amsulanso
PATARNAVIMAI

TURIMI 
aOPLYCIA* 

'ĮSOSE MIESTO 

□AL fSL

UUmųm

Lietuvių 

•aud^tavių 

Jirtk torių

STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS 
(LACKAWIC^

2424 WEST SiOb S1KEE1 1*1211
11028 SOUTHWEST HIGHW Al, nuo* Hila, iii. >74*4418

P. J. RIDIKAS
MM S6. UALSIED STEKE*)

BUTKUS - VASAITIS

<343 So. CALIFORNIA AVE

T«L; OLyrapic HCMD

Tel: LAfayett* 1*3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LLTUAN1CA AVĖ. TeL: Y Arda 7-1138 > 111|

■ ' .
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?ių proga atsiuntė $5 Nauji? 
hcms paremti. Dėkui.

R ITV.-Y AK AR£ TURISTINĖ 
KOMUNlKACjFA KIAURI

IR NEKULTŪRINGA

(Atkelta iš 4 psl.)

Yra ir daugiau panašių klau
simų okupantui ir jo patikė
tiniams; reikia tik drąsos pasa
kyti ir tos drąsos reikia turėti. 
Jei pavergta tauta drįsta kovoti 
pogrindyje, kalėjimuose, mir
ties pavojuje, kodėl tas pats lie
tuvis atvykęs su Amerikos pi
lietybe turėtų bijoti pasakyti 
okupantui tiesą?

■ » $ *

VAKARŲ — RYTŲ ESAMA 
TURISTINĖ KOMUNIKACIJA 
YRA UŽGAULI 4R. NEKUL- 
_ Į TURINGA

I Veik'kiekvienas Lietuvą lan- 
•kęs, iš kelionės grįžęs, pasakoja, 
f kokie yra mieli, vaišingi lietu
siai, ir kokie yra atšaurūs, rūs
tūs, grėsmingi rusai. Maskvoje ;

nemalonius žvilgsnius, pakelti 
įų brutalų elgesį, kas širdį pib 
verčia it kūju 'plaktijies turistas 
yra muitininko traktuojamas ne 
k- ;p mielas, dosnus svetys, bei 
kaip toks didžiausias nusi
kaltėlis. Turisto lagaminai ir vėl 
pagrindinai išverčiami, iškrato
mi: nepraleidžiama nei lininio 
audeklo, nei kokio medžio dro
žinėjo, o gintaro gabalėli, plėš- , 

. te nublėšia nuo kaklo ar nuo ran 
J kcs visai nesivaržydami. Na, h . 
kokią moralinę teisę turi rusas 
iš lietuvio atimti Lietuvai ir lie- i 
tuviai priklausantį gintaro gaba-! 
lėlį?...

Tai šitokia žiauri, vargana yra j 
šiandieninė Vakarų — Rytų' 
turistinė komunikacija. Tad ir 
Matomas klausimas, ar iš viso 1 

■ verta naudotis šitokia nekultū
ringa turistine komunikacija, ar 
verta už tokią kelionę išleisti j 
kelis tūkstančius dolerių, kurių

— Lietuvių Tauragės klubo 
metinis narių susirinkimas įvyks 
sausio 24 d. 2 vai. popiet Šaulių 
namuose, 2417 W. 43rd St. Na
riai prašomi dalyvauti, nes bus; 
renkama nauja valdyba. Pra
šom atsinešti nario knygutes. Po J 
susi inkimo — vaišės. V-ba

i
Į

Namai. Žwni — Pardavimai
UAL ĮSTATO FOR SALI'

, Namai, fu* — Fai darini 
UAL £$TATI FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMJ 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L . i .

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZAXAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, UI.

ftis ir tonas įsakantis, šis muiti
* • . ■ > i

Įninkąs, tarsi plėšikas, drąskyte , 
;*tsdrasko turisto lagaminus, mai- Į 

atima net skaitomą vakarų !
O suradę
P.Asla. ’SU

:r i šias

“LIETUVOS ATSIMI
NIMŲ” BANKETAS 
Chicagos vyčiai ruošia jau 

22-rąjį “Lietuvos Atsiminimų” 
banketą. Jis bus vasario 7-tą, ir 
vėl Martinique salėje, 2500 West 
91th Place.

Nd.-s dauguma vyčių nėra 
matę Lietuvos, tačiau jie ją my
li, ir daug dirba, kad būtų at
gauta jos nepriklausomybė. O 
Vasario 16-tąją Cricagos vyčiai 
visuomet atšvencia iškilmingu 
banketu. Jame pagerbia ką nors, 
kas daug Lietuvos reikalui gero 

— Petras Galinauskas iš Mar- yra padaręs, šįmet bus pagerb- 
i quette Parko, Chicagoje, žvengtas Vanagaitis ir “Margutis”, 

kaip tik šiuo metu 
veikiems 50 metų su-

TeL 847-7747

tdkraštį -ar-1 
‘Lietuvos ‘istdi r 
didžiau s* u p 
knygas svicci: 
vyksta šiandrc 
amžiuje?!...

Negana muitininko teroro, • 
“nuo muitinės patalpos balkono! 
turistą seka dar kelių kitų sek
lių budrios^ veriančios akys. . . 
O didžėiausia dvasini skunda tu
ristui tenka išgyventi

a
— E.' ir S. Zclbai, iš Brighton 

Parko, Chicagoje, atsiuntė $15 
laikraščio palaikymui. Nuoširdi

keliamos revoliucijos plačiame 
pasaulyje?

IŠEIVIJOS JAUNIMO LAN
KYMOSI REIKALAS OKUP.

• i’ LIETUVOJE
Jaunystės sparnus nei suriši, j padėka už nuolatinę parama, 
i pakerpsi, tik tenka boti, kad j .

r?;.- pats savo jaunystės 
sparnus nenudegtų.

Jaunimo vykimas į ok. Lietu-į 
vą yra ne mažiau koplikuotas, 

j sakyčiau, dar pavojingesnis rei
kalas, nei kad suaugusiam, gerai 

v pažįstančiam ruso okupanto im- net. iki 
koktun^,^ kai jam yra apriboja j gudrybes. Tenka įspėjan 
ma judėjimo laisve: neleidžia-i _ ____x T 4^+,^
ma aplankyti'nei giminės,' nei 
tėvų kapo . . . Turistas gali ju
dėti, tik-gido “už 4 nosies’'’ 
džiojamas ir tai ne kur - kitur, 
bet savo gimtame krašte; ęayot j 
Tėvynėje, kur kiekvienas ta
kelis . yra jam gerai žinomas, 
šimtini kartti nueitas ?. . .

Grįžtant namo,- .vėl priyalo 
.pereiti muitinę,, vėl sutikti tuos 
pačius nuntininkus, . išjausti -jų

perialistinį siekį ir jo propagan-
i

• čiai ^pasakyti, kad į ok. Lietuvą 
| galėtų važiuoti tik savistovus 

, *' 'L gerai politiškai orientuotas,
i ar besiorientuojąs jaunimas. Ir 
, žinoma, tik ne per generolo P.
j Petronio malonę! Gi jaunimas
{ be politinės išminties, orienta
cijos yra tik .nekaltas ^ėriukas 
tiesiai liūtui į nasrus...

Tiesą sakant, jau seniai yra 
pribrendęs reikalas' apšviesti iš-

— B. čepauskienė, is Gulf
port, Fla., pratęsė prenumeratą 
ir pridėjo 20 dolerių Naujie
noms paremti. Dėkojame.

— Liudas Krolis, iš Brighton 
Parko, užsisakė Naujienas me
tams. Dėkui.

i — Jonas Papėliučka, ts Gulf-
port, Fla., pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams ir' pridėjo 
$20 kalendoriui bei Naujienoms 
paremti. Dėkui už auką ir gra- 

. žius linkėjimus.

— Julie Margo pratęsė savo 
tėvo Jono Margo prenumeratą 
vieneriems metams kaip kalėdi
nę dovaną. Jie- gyvena Toronto, 

j Ont, Canada.. Nuoširdi padėka.

eivijos jaunimą politiniai. Yra 
gyvas reikalas nedelsiant pa-

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJ V'

Dažo namus iš lauko

■ - ir iš vidaus.
'■ Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

Į rengti politinio švietimo7jprogra- 
mą ir ją patiektų kaip privalo
mą kursą, aukštesniajai- lit. mo
kyklai, pedagoginiam institutui. 
Greta parengti ir pravesti poli
tinius seminarus organizuotam 
jaunimui: skautams, - ateitinin
kams, vyčiaiąs, jauniems šau
liams. Tokias politines- progra
ma, atrodo, turėtų parengti po
litinių veiksnių , darbuotoj ai, tei
sininkai ir, pedagogai, pasitarę

ir susitarę. Politinis reikalas pri
klauso politiniams veiksniams, 
jie ii privalėtų imtis iniciatyvos 
šitokiai programai parengti.

Pabaiga)

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jė£ rnošnrtfe keliauti — kreipkitės į Lietuvių įstaigą:

2F American Travel Service Bureau
™ . !727 S. Western'Ave, Chicago, Uh 60643

Telef. 312 238-1787
■

(eruJset), viešbučių ir automobilių m»mavimc rezervarilo; Parduoda 
ue kerosiu draudimui; Organizuojame keliones j Lietuvą ir kitus ki'ažtsa; 
8udjirtxneTškYietimu£ giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer 
madjM viiab kelionių reikalai.

• Taupykite rindadaml Chartered Wtktuvaix tik :eina rezervuos Tietaa 
S ankito — priei 45-00 dienu-

s
I CHICAGO MOTOR CU® TIRS OH

tXPttSSMYIMWfa

there's a suooex stop whjlh

^\I/a

“Margutis1 
mini savo

.. , .A i kaktį.— Sekantieji Naujienų skaity-i 
tojai atsiuntė šiaą aukas už ka-l 
kndo’rrų: P. Ye’.ich, iš Los Ah-, 
gėlės, Calif., $20; Kostas Burba,1 
iš Western Springs, Ill. — $10; į 
M. Melienė, iš Brighton Parko, ’ 
Chicagoje — $10; A. Urbaitis, iš 
East Chicago’, Ind. — $10; Ant | 
Zakys, iš Cleveland^Ohio^—$10; {^Wau^rnybeT p7

BUTŲ NUOMAVIMAS.^
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS' • VALDYMAS

• N0TARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie J ve. — 778-2233
. < r *• % - - -

L—.""7="-

bus graži muzikinė i 
Vaišės vyks irgi prie

Bankete 
” i programa.

j gražios muzikos. Po vaišių bus 
šokiai, taip pat geram orkestrui

ii grojant. Rengimo komiteto pir- 
I mininku yra solistas Algirdas 
i Brazis, ir jis kviečia lietuvius 

r.ast unicago, inu. $iu, Ant.[ dalyvauti bankete, jame atšvęsti 

po $5: Juozas Baltramonaitis, iš 
Brighton Parko, Chicagoje; Sta
sys Dagys, iŠ Gage Parko, Chi
cagoje; Stasys Gasiūnas, r 
Brighton Parko, Clūcagoje; Ani- 
ėetas Girksas, iš Hot Springs,. skambinti E. Pakalniški

skelbimo sukaktį.
Susipažinimas prasidės 4:30 

j vai. popiet, vakarienė 5:30 vai. 
“ t Kainan 20 dol. asmeniui, įskai- 
’Itant viską. Dėl informacijų ga- 

----- - -------- ------------ ūma sKamomu r,. raKaimsKie- 
Ark.; B. Kaminskas, iš Hartford,, ne;, lelef FR

ter, Mass.; P. Laurinavičius, iš 
Brighton Parko, J. Petrauskas 
iš Brighton Parko, Ignas Serapi
nas iš Marquette Patiko ir Jonas 
Smailys, iš Omaha, Nebraska 
Nuoširdi padėka visiems.

— Mokyt. P. Petrauskaitė, 
neseniai pergyveno sunkią ope
raciją. Dabar jį grįžo į namus—’ 
6917 S. Maplewood, tel.476-0652, !■ 
ji laukia pažįstanių, kad ją kas} 
nors aplankytų. Ji prieš kurį! 
laiką” buVo Roselando lituanis
tinės mokyklos mokytoja.

— Marquette Parko liet para
pijos kleb. A. Zakarauskas yra 
pareigingas klebonas ir šeimi
ninkas. Laiku ’ padaromi bažny-1 
čięfe, : mokyklos, klebonijos re- Į 
nrontai. 4-5 vai. ryto Yerkes vi
suomet nuvalo parkinimo aikš
tę nuo sniego. Visuomet švarūs 
ir šaligatviai apie bažnyčią.

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME -TAX

INSURANCE NOTARY PUBLIC'

Skambinti tel. 436-7878
2951 West 63rd Street

• 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra-' 
diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000'

@ Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke. ‘ '

S Su $15,000 pirkėjui proga 
Marquette Parke gauti labai 
švariai užlaikytą mūrinį namą, 

| nes pardavėjas duoda paskolą 
| seniau imamais procentais.

VALDIS REALTY '
2644 W. 69th St.

(Lithuanian Plaza Ct.) 
737-7200 arba 737-8534

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagcs miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS >

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559 .i

D Ė M E S I O 
62-SO METŲ ML VAIRUOTOJAI
Tiktii $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinia- 
kams. Kreiptis:

A. LAURA ITII 
^45 $o. ASHLAND AVI..

< Tek 523-8775 :

Dengiame ir taisome visu rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdraustu

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

DR. ANTANO J. GUSEN0 RASTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus,

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

susirūpinimą _______ _•________ . |8.00

Dr. A. J. Gussen — /DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais

Minkštais viršeliais, tik _ _______ ■

Dr. A. J. Guasen — 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 persiuntiiDO išlaidom*.

— Per televiziją ir radiją, daž- 
Į nai linksniuojama V. Gerulaičio 
pavardė. Mat, jis teniso profe
sionalas, lošikas. Sausio 17 dieną 
stebėjau 2-ame kanale atkaklią 
kovą visą valandą rp. nuo 5 vai. 
popiet ligi 6 vai. vak. Ne" sporti
ninkas ir nesiorientuoju sporto 

; terminologijoje. L Vėliau sužįh-1 
I jau, kad pralaimėjo finale prieš 
[ čekoslovaką Lendi. Mačiau, rek- 
j lamoje figūravo SI00,000 laimė-, 
j tojui. Mane džiugino jo blizgąs* 
! ant kaklo lenciūgėlis su medali-, 
j kėliu. Išskyrus vieną atvejį — 
jokio grimaso. Sėkmės!

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate. Pardavimas tr Taisymas 

1644 Wart S9th Stroaf 
T»L REpubllc 7-IMI

.$4.00
$3.00

$2.00

f """^1 w ■ ■ ■■ ■■

Skaitytojų Balsaij

173J S«. HALSTED ST, CHICAGO, IL 60608

IW

yn >enL»usi>, didžfjinsb ir turtingiausia lietuviu trtternalini ©r- 
gantoclU, lietuviam* Ištiktnal tarnaujanti Jau per 92 metua

SLA — atlieka kultūriniur dirbu*, gelbėt! tr kitWqna, kurie tuo* 
darbu* diribc

SLA —SmokMo daugiau katp ASTUGaNIS MTLIJONOT doleriu 
apdraudu nariami-

— apdraucffia pigiausiomis kainom!*. SLA nelaiko pelno, na* 
narna patarnauja tik wrilalpos pagrindu.

Kiekviena* Hetavia ir lietuviu draugai 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

5LA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endcwment 
Insurance, kuri ypač naudinga Jaunimui, rėkiančias 
aukžtojo mokslo ir Ju gyvenimo pradžiai.

ILA —valkus apdraudžia pigia terminuota tpdnuda: rf 
ILOOO apdrtudot rang temoka tik S3-09 metama.

SuA — knopu vyri risoae lietuviu kolonijose.. KreipkitAr 
J MVO apylinkės SLA kuopų veikėju* jie Jum* 
mielai pagelbėk J SLA IsUralytL

Gerb. “Naujienų'” 
Administracijai,

Kartu su šiuo siunčiu $75 ver
tės čekį, kur iš šios sumos at-' 
skaitykite už metinę Naujienų 
prenumeratą $10. Likusius 35 
dolerius skiriu Naujienų leidimo 
paramai. Mums, gyvenantiems 
“prairėse”, yra susitrukdymai 
su laikraščių pristatymu. Kar
tais gauname 3 numerius iš kar
to ir vėliau vėl nieko. Laikraštis 
susitrukdo kur nors kelionėje 
iki pasiekia vietinius paštus.* 

Į Naujienas būtinai reikia remti 
ir skaityti, nes be Naujienų lie
tuviškoji gyvenimo informacija 
atsidurtu visiškai akligatvyje.

Su geriausiais linkėjimais,
Jonas Janulaitis 

Fennville, Mich., 1982-1-20 d.

NSGHBORHOObWl
REALTY GTOUP

US. AT
Well help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTT.

EUomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašomų skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti. '■

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkim-L

BUDRAITIS REALTY/CO.
6600 S. Pulaski Road I

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

F. N ED AS, 405? Archer’ Av*no«, 

Chic*go, IIL 50632. Tai. YA T-59te

>> ■ ' ' '--/---J

INCOM1 TAX SERVIC1
42W S. Maplewood. ToL 2S4-74S 
Taip p«t daromi vertimai, giminiu 
Iškviotimal, pildomi pilietybė* prs 

iymai ir kitokį NactkaLk _

HOMEOWNERS POLICY

Tel. 767-0600
DĖMESIO!

F. Zapetis. Agent
W. Wth M

Mil - 4244*54 *
State Fa<ni Ltt žr4 Casualty

M

WINTER 
OVERCOAT.

t*. mi-hh

k

IF YOU DarVE AT THE 
SPĖTO ST 

THE RfGUT LANE, g
- ' ____

G«Ut« kndpCl* Ir tMUl j SLA Ctatrc

LITHUANIAN ALLIANČV OF AMERICA 
Mmt Ytft. M. Y. 1WC1

Don’t Go Out Without H.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali dauf 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomū 
formomis: ' \

Knyga su formomis gauna, 
•na Naujienų administracijoj*

“LIUCIJA”
Miko Sileikio apsakymų knyga 

"Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose“ ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Avo... Chicago. IL 69629.
PIRKITE IAV TAUPYMO BONUS

i • ’ Advofcauu
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo valaadoc naa-SLnL nt* 1 
’ Ud 6 vaL vak. šeštadieni one 

B vai ryto iki 12 vai d.
Ir pagal euaitarima.

TU. 776-5162 arte 776-5166
U4I West 63rd Straeį { 

CMrtce, ID- 60626

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700
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