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LENKŲ VALDŽIA RENGIASI 
~~ RACI0NU0TI DUONĄ

JARUZELSKIS STUMIA LENKIJĄ Į SOVIETINIO 
ŪKIO SISTEMĄ, PRADĖS PRIEVARTOS DARBUS

PIRMININKAUJA LENKAS, ĮRAŠĖ 
7 RYTŲ BLOKO KALBĖTOJUS

KLU BO. KAD SEKRETORIUS NEGALĖTŲ KALBĖTI, 
SUVĖLUOTU I BRIUSELI, MAROKĄ, RUMUNIJĄ

VARŠUVA, Lenkija. — Len
kų vyriausybė pradžioje pabran
gino maisto kaina-, o dabar 
praneša krašto gyventojams, 
kaid ji yra priversta racionnųti 
duoną. Duona pabrango, bet 
blogiausia, kad krautuvėse jos 
visai nėra. Žmogus gali turėti 
pinigų, bet niekur negali nusi
pirkti duonos. •

Jaruzelskis apgailestauja, kad 
lenkų darbininkai'nepajėgia pa
gaminti pakankamai maisto. 
Vyriausybė yra'priver.-ta nedir
bančius darbininkus jtraukti Į 
prievartas darbų programą. Dir
bantieji-galės eiti j savo darbo 
dirbtuves, o nedirbantieji ■pri
valės eiti į tuos darbus,, kurie 
jiems bus nurodyti.

7 Valdžia kontroliuos Soli
darumo veiklą

, Oficialus .vyriausybes prąneši- 
mas sako, kad dabartinė vyriau-, 
šybė atidžiai kontroliuos bet 
kokį Solidarumo unijos veiklos 
pasireiškimą. Valdžia imasi šio, 
žingsnio, nes Solidarumo unijos 
veikla buyo nukreipta prieš ko
munistų partijos įtaką liaudies 
sluoksniuose..

Praeitą savaitę paskelbtas ofi
cialus pranešimas ' sakė, -j 'kad 
Lenkijos ikomunistų partija per 
pusantrų metų neteko pusės mi
lijono narių. Buvo įvairias prie
žastys, vertusios lenkus trauktis 
nuo komunistų, nes Solidarumo 
veikla kėlė aikštėn komunistų 
dviveidiškumą.

■Lenkų spauda paminėjo arki
vyskupo J.. Glemp praeitą sek
madienį RoYnoje-pasakytą tvir
tinimą, kad Lenkijoj visą laiką 
bus vietos Solidarumo veiklai. 
Vyriausybė nesako, kad Solida
rumo unijos veikla bus uždraus
ta, bet tvirtina, kad Solidarumas 
bus valstybės priežiūroje.

Ūkininkai duoda 
tik dalį javų

Prieš porą savaičių vyriausy
bė įsakė Lenkijos ūkininkams 
pristatyti kiekvieną dieną po 
19,000 tonų javų. Tuo tarpu da
bar ūkininkai valdžiai pristato 
tiktai vieną penktadalį reikalin
gų atvežti javų. Kitaip sakant, 
Lenkijos ūkininkai atveža tiktai 
3,800 tonų javų.

Vyriausybė tvirtina, kad ji 
bus priversta daryti kratas ir 
atimti ūkininkų aruoduose lai
komus javus. Valdžiai pigiau 
būtų kainavę, jeigu ūkininkai 
javus būtų suvežę, bet jie td ne
padarė.

Varšuvos radijas skelbia seri
ją rašinių, pavadintą “Aš kalti
nu”. Valdžia kaltina Solidarumo

KALENDORĖLIS '

Vasario 10: Skolestika, Min- 
gėla, Vinkė, Kęsgaūis, Skaibutis.

Saulė teka 6:53, leidžia*! 5:17.
Orai šaltas, snigs.

uniją, kuri norėjo nuversti-ko
munistinę. santvarką Lenkijo/j.

J ________ ________J

MOKESČIŲ RINKĖJAI 
PAĖMĖ ISAACO NAMUS

SKOKIE, Ill. — Federalihiai 
mokesčių rinkėjai paėmė Theo- 
doro J. Isaacs didelius namus, 
esančius Skokie • priemieslvje. 
Pats Isaac buvo mokesčiu rinkė
jas, bet pateko bėdon kartu su 
buvusiu Illinois gubernatoriumi 
Otto Kemer. Pastarasis gavo vė
žį ir mirė, o Isaac ėjo' is vieno 
kalėjimo į kitą. ’<

Pašto tarnautojai tvirtina, 
kad jie per devynis metus nu
neša paštą ir laikraščius į tuos 
namus, kur Isaac gyveno, bęt 
niekad nematė žmc'gaus namuo
se ar apie namus. Apskaičiuoja
ma^ kad namai verti $250,000. 
Isaacs valdžiai ’ skolingas apie 
ketvirtadalį milijono dolerių. Va
kar agentai -paeStė-ftamus,Isaa- 
kui nieko nežinant, ir rengiasi 
parduoti'už mokesčius.

PATI NAUJAUSIOJI 
SOVIETŲ GAMYBA

— Sovietų; valdžios prižiūrima 
ir kontroliuojama dirbtuvė pa
gamino -13,000 tamsių . akinių, 
kad saulės spinduliai negadintų 
aklų., • Akiniai- buvo' išsiuntinėti 
po visas sovietines krautuves ir 
parduoti. Tik vėliau paaiškėjo, 
kad tie akiniai buvo tokie tam- 

. sūs, kad per juos joks šviesos 
spindulėlis negalėjo įivetžli, 
niekas jais negalėjo, saulės švie
sos matyti. Visa bėda atsirado 
vėliau, nes Sovietų, krautuvės 
prekių atgal nepriima.

RŪTA BOBELYTĖ IŠTEKA 
Už RENTGENOLOGO

CHICAGO, Ill. — Rūta Bobe- 
Ivlė, dr. Kazio ir Dalios Bolicliu 
duktė, su tėvais gyveno’ Flori
doj, St. Petersburg, bet pasirin
ko jaunuolį, Chicagoje baigusį 
aukštuosius mokslus ir specia
liai studijavusį -rentgenologiją, 
šiandien rentgeno spinduliai pa
deda gydytojam.' nustatyti įvai
rias žmogų kankinančias ligas.

Mokslus baigęs ir reikalingus 

dokumentus turįs rentgenologas 
baigia įrengti savo gydymo įstai
gą Chicagos šiaurėje. Rūtos Bo- 
belytės ir rentgenologo dr. R. 
Y>egė id sutuoktuvės planuoja
mos šių metų gegužės pabai
goje.

Uždarytų dirbtuvių darbininkai noŲ pasimatyti su prez. Reaganu ir papra
šyti, kad jis nenutrauktų socialinės apdraudds, kol nepagerės krašto ūkis.

IRANE NUŠAUTAS MUŠA CHIJABANI, 
GINKLUOTŲ KOVOTOJI/ VADAS
TEHERANE TAIP PAT BUVO NUŠAUTA AŠRAF 

RABIJI, PARYŽIUJ ESANČIO RAJAVF ŽMONA
BEIRUTAS, Libanas. — Iš; šinimo prieš Chomeinį judėjimas 

Irano vis rečiau ateina žinios, 
bet pirmadienio vakarą Tehera
no radijas pranešė, kad sostinės 
priemiesty.je buvo nušautas Mu
sa Chijabani, Irane likusių ko
votojų prieš mulą Chomeini va
das. Kartu su Chijabani buvo 
nušauta jo žmona ir Ašraf Ra- 
biji, Paryžiuj esančio mužahedi- 
nų vado Masud Raja vi žmona.
' Chijabanio mirtis yra did-elis 

smūgis kovotojams prieš mulą 
Chomeinį, bet tai nereiškia, kad 
tuo' bus likviduotas visas pasi
priešinimas Chonieinio sauvalei.

Chijabani vedė aršią 
kovą Irane

Muša Chijabani buvo veiklus 
mužahedinų judėjimo narys. 
Jis ginklu rankose dalyvavo ko
vose prieš mulos Chomeini vado
vaujamus fanatikus.

Chijabani glaudžiai bendra
darbiavo su Masud Rajavi, kuris 
iki praeitų metų birželio 29 d. 
vadovavo ginkluotoms jėgoms 
prieš mulos Chomeini režimą. 
Tą dieną Rajavi, kartu >u buvu
siu prezidentu Bani Sadr, kariš
ku lėktuvu išskrido iš Teherano 
ir pasiekė Prancūziją. Liepos 
22 d’eną prancūzų vyriausybė 
davė tremtinių teises abiem — 
Bani Sadr ir Rajavi. Pastarasis, 
išskrisdamas iš" Teherano, įga
liojo Musą Chijabanį vadovauti 
kovoms pačiame Irane.

Rajavi paskirs naują vadą

Teherano' radijas, girdėtas 
Bė rutė, pranešė, kad susišaudy
mo metu žuvo keli partizanai, 
išaiškinę Chijabani slapriymosi 
vietą šiaurės Teherane. Chija
bani nepasidavė atėjusiems par
tizanams. Jis nušovė kelis parti
zanus, bet nepajėgė nuo jų pa
bėgti.

Rajavi,. Paryžiuje sužinojęs 
apie Chijabanio žuvimą, tuojau 
susirūpino parinkti ir paskirti 
naują gabų vadą, kad pasiprie-

Teherane nenukentėtų. Irand 
vyriausybė griežtai elgsiasi su 
mužahedinu nariais, kurie atvi
rai. priešinasi prieš dabartine 
santvarką ir siekia Iraną sugrą
žinti prie demokratijos.

Teherane apšaudė vokiečių 
ambasadorių

Neišaiškinta, kuriais sumeti
mais ir ka.s praeitą pirmadienį 
apšaudė Vokietijos ambasadorių 
Teherane. Jis buvo užpultas, kai 
važiavo savo automo'biliu į prie
miestį.

Ambasadoriaus auto mobiFs 
buvo didelis, žvilgantis. Kulkos 
automobili suraižė, bet pačiam 
ambasadoriui kulkos nepataikė. 
Kad ambasadorius išliko saugus, 
tvirtina Vokietijos užsienio rei
kalų ministerija.

žinios iš Teherano sako, kad 
ambasadorius Jens Petersen ne 
buvo sužeistas. Tik kulkų suka
potos mašinos stiklų šipuliai ap
draskė jo odą. Iki šiol, sakoma, 
ir Teherane neaišku, kas galėjo 
apšaudyti ambasadorių.

FILIPINŲ PREZIDENTAS 
IŠLAISVINO ŽENTĄ

— Salvador^ policija suėmė 
dar du karius, kuriuos įtaria ke- 
turiu JAV vienuoliu užmušimu. 
Dabar jau sulaikyti astuoni ka
riai. Vienas jų, kuris sakosi esąs 
naujai atgimęs krikščionis, pri
sipažino prie nusikaltimo.

— Niekas nepasakė Izraeliui 
tokios karčios teisybės, kokią 
pasakė sdn. Charles Percy, Se
nato užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas. Jis buvo labai 
griežtas Menachem Beginui, ku
riam atvirai pažymėjo, kad JAV 
negali pritarti jo dažniems išsi
šokimam*.

— Japonijoj 17 metų mergai
tė Zenoj Kinlian išaugo iki aš- 
tuonių pėdų, bet nenori leisti 
daryti jai smegenų operaciją. Ji 
Auginto nebijo.

MADRIDAS, Ispanija. — Sek- 
į retortos Haig atskrido į Madri- 
j dą sekmadienį. Jis norėtų suva

žiavusiems 35 valstybių atsto
vams pasakyti kalbą, kurioje iš
dėstytų pačias svarbiausias min
tis tarptautinės įtampos reika
lų, bet jau praėjo' dvi dienos, o 
sekretdtųts dar negavo progos 
sąyo nuomonei išdėstyti.

. Maa£dan suvažiavusieji 35

ją įmigai atstovaujamų valstybių 
Į vardų alfabetą, šią savaitę pir- 
I lięįiinkauja Lenkijos atstovas, 
i Ą Madridą atvažiavusiai lenkų 
J delegacijai vadovauja Lenkijos 

Uzs. reikalųxviceminist?ris Jozef 
Wiejak (ištarti Vėjas). Sekre-. 
torius.Haig buvo pasiūlytas pir
muoju kalbėtoju. Vėliau buvo 
pasiūlyta apie dešimt kalbėtojų. 
Kalbąs turėjo,pasakyti visą eilė, 
bėt greitai ppiaišk^jo, kad jie ne
turės. ’prdčosz d’ės'fytU savo. m in-

NEGALIM PRITARTI BEGINO
IŠSIŠOKIMAMS — -

WASIIINGTON, D.C.— Sena
torius Charles Percy pareiškė, 
kad JAV negali pritarti visiems 
Menachem Begin išsišokimams.

Senatoriui Percy’ buvo nuskri-j 
dęs į Artimuosius Rytus ir ma
tėsi su atsakingais Izraelio pa-*

Pjrnnninkaujantis Vėjas pa 
reiškė, kad kalbėtojų1 sąrašą sū
dą r o. jis, o ne pašaliniai žmonės.

i B'edor'jo sąrašas žymiai skiriasi 
i uub pasiūlytojo. Jis turi užsira- 

;i šę^-7 kalbėtoį us iš-Rytu Europi s 
reisūMis. Grįžęs ijiėgonėfe, pa.M-k? v»lstvl,IU paraškė, 
slebėjo žurnaUstam's, kad JAV.fe’1' >'», ‘‘"n. ■>

; v ' 2.- t r ’ itoms- isdėsivli savo nuomone,visa laiką negali pritarti Izraelio ’ ,1.;,,’ ‘
. : a ’ ■ -i •’ x> ;vėhau leis žodi tarti- ir kitiems,užsimojimams., Amęnka per m:- -t/,; d . ‘

. . . -■ ■>. j t _„ai; |if pirniininko pastabos aiskejc,tu metus rėme ir Lemia Izraeli, . • .4 -. *, . ... , „ ,' ;-Kad s-kretonui Haig nebus pro-bet jau atėjo latkas. suprasti, \ ■. .’.
kad dabarliaė. Izraelį,, oficiali 
politika kraštą veda prie izclia- J s, u - . L ū- vo kalnas uzJęs. Be to, galimascijos, kaimynai vis labiau misi- / ų t .... „ . , . daiktas, kad pirmininkas dar pastalo prieš.- - ' 7 ^ i i i* u •j- . ’ darys* pertrauką, po kiekvienos

Izraelis turi baigti išsišoki- ilgesnė kalbčs. 
mus, kuriais nustebina visa pa
saulį nelauktais tarptautinio su
gyvenimo normų laužymais, — 
pareiškė sen. Percy.

bus sę|)lynr*'kaibėtojai ir jie sa- 
Vd” kalbas ūžJęs? Be to, galimas

darys< pertrauką, po kiekvienos

i- Sekretorius Haig aiškiai ma 
! .tė, kad Alisas reikalas vilkina 
mas sąmoningai. Pradžioje jam 
buvo kilusi mintis pareikš.i pro
testą ir išeiti, bet vėiiau jis pa
keitė savo nuomonę. Jei jis n> 
gabes pasakyti kalbos 35 atsto-

MANILA, Filipinai. — Prszi- vųf posėdyje, tai jL tas pačias 
dentas Ferdinand E. Marcos ‘mintis išdėstys sukviestiems Is 
pasiuntė į kalnus naujai apino-]. — . ------■ ■—- - -
kytą dalinį. Pasirodė, kad komu-' 
nistų partizanai prieš 43 dienas- 
buvo pagrobę jo žentą Tomą 
ManoVoc. Jis ne. eniai vedė prezi
dento Marcos dukrą, o čia ko
munistų vadovaujami partizanai 
pagrobė žentą ir išsivežė į salų 
kalnus. Jie reikalavo stambios 
sumos pinigų. Vietoj pinigų, 
prezidentas pasiuntė specialų 
militarinės policijos dalinį. Jie 
nustatė, kur Manotoc buvo lai
komas, priartėjo ir įsilaužė į 
kalnu urvą.

Netikėtai užpulti partizanai 
bandė ginti savo urvą Sierra 
Madre kalnuose, bet jiems ne
pavyko. Po neilgo susirėmimo 
militarinės policijos dalinys išsi
vedė gyvą ir sveiką 32 metų vy
rą, kelias, sąvaites pralaikytą 
56 mylias į rytus nuo Manilas.

— Sekretoriaus Weinbergerio 
nutarimas reikalauti didelių su
mų krašto apsaugos reikalams 
pakėlė dolerio vertę. Juo galin
gesnė Amerika, tud doleris slip 
rėsniš.

Senatorius C. Percy pataria 
Izraeliui siekti taikingo su
gyvenimų su artimesniais ir 

tolimesniais kaimynais.

įkrito į

JAPONŲ LĖKTUVAS UŽ
MUŠĖ 24 KELEIVIUS

TOKIJO, Japonija. — Keleivi
nis japonu lėktuvas DC-K, iš Ja
ponijos vidaus baudęs nusileisti 
Ilan.da aerc’drome,
uosta, sudužo, užmušė 21 kelei- 
vius, daugelį sužeidė, 0 kitus 
vėliau pavyko ištraukti iš van
dens, * V

Iki šio meto dar neaišku, ko
dėl stiprus lėktuvas, š'mtu pė
dų nepasiekęs azrodromo, palie
tė vandenį, nulaužė nosį užmu
šė du lakūnus ir visus keleivius 
smarkiai sutrenkė. Tuojau ne
laimės vietoj atsirado pagalbą 
teikiantieji laiveliai ir malūn
sparniai, kurie padėjo iš van
dens ištraukti keleivius. Apsiga
vusieji keleiviai pajėgė išeiti ant 
sparnų ir išsigelbėti, o sužeistie
ji turėjo būti ištraukti iš lėktu
vo. Lėktuve buvo 171 keleiviai 
ir įgulos narisi. 60 teko išvežti 
į ligonines.

Spėliojama, kad lėktuvo’ sj'ar- 
nai buvo apledėję, lėktuvas bu
vo sunkesnis ir nėrė į vandenį.

— Bandant suimti Musą Ghi- 
jabanį Teherano priemiestyje, 
užmušti d šiml partizanų, no
rėjusių įsiveržti į kovotojo butą.

-- Kongreso komisija liepia 
uždaryti atomo energija varo
mas jėgaines, kad būtų galinu 
pakeisti išsidėvėjusias dalis.

— Muša Chijabani prieš du 
metu išsprogdino šijilų centrą 
Teherane, žuvo daug pareigūnų.

— Pats Chomeini kviJė Banį 
Sadr grįžti į Iraną ir baigti tar
pusavio kovas, bet buvęs prezi
dentas netiki mules žodžiu.

panijos žurnalistams. Sekreto
rius buvo tikras, kad Ispanijos 
gy ventojai ir vi a Europa su
pras sekretoriaus pagrindines 
idėjas.

Lenkų vyriausybes atstovas, 
matyt, nenori, kad sekretorius 
Haig išdė tytų 35 valstybių at
stovams, kaip Sovietų Sąjunga, 
laužydama Helsinkio akto susi
tarimus, privertė Lenkijos vy
riausybę skelbti karo stovį, areš
tuoti Solidarumo unijos veikė
jus, laikyti jucs šaltyje, o’dabar 
atiduoti juos teismui. Sckret<> 
rius turi nepaneigiamus įrody
mus savo tvirtinimams paremti. 
Sekretorius norėjo įtikinti susi
rinkusius atstovus, kad yra rei
kalas svarsty ii So rietu Sąjungos 
ir Lenkijos elgc. į. jeigu m/rimi 
apsaugoti Helsinkio aktus. Svar
bios yra pagrindinės žmogaus 
teisės, bėt dar svarbesnis galin
gos valstybes kišima is į kitos 

^valstybės reikalus, privertimas 
skelbti karo stovį, skirti vo kiau 
čių partijų sekretorius. Sovietu 
valdžia laužo pagrindinius Hel
sinkio akto dėsnius. Madrido 
konferencija turinti spręsti šiuos 
Reikalus.



’ Ji
Sau ramiai. išsimiegoti?
~ Kodėl ne? Tuojau kampo 

po (feline yra viešbutis. Jiį 
bai ramus* Vos‘ tik praeitą sa
vaitę ten buvo nu&ųitas svečias 
už tai, ka(f triukšmavo. *

Laiškas Tėvui su Maikiu
M:uk» gerbiami abudu.

Gal judu galėtumėt “išfige- 
riuoti’* vieną tekią mokslų ga
dynes painiavą, kuri ne vienam 

apsukusi guxvu. ko pasek-

atbuli.!-

Aure, vienas dąktaras. kuris 
per Lietuvos Aidų, radiją dėl 
sveikatos, vietoj pasukų, pataria 
gerti *nipslį3n]ps,\ kaip atsime- 
n.-une. Vilniaus užgrobimo su
kaktuvių išvakarėse moksliškai 
išaiškino, kad Vilniaus pagrobi
mu lietuviai jokios “iškados” ne 
turėjo, nes ponas Pilsudskis ne
buvęs įvedęs jokio ^stovio”, 
kurs būtų draudęs lietuviams 
melstis-.. 0 kad atsiranda tokių, 
kurie dabar skelbia, kad Suval
kų trikampyje (pav.. Seinuose) 
lenkai neleidžia lietuviams mel
stis. tai esą tik komunistų agen- 
nj. apgaulingas išmistas.

Skaitydami okupuotoje Lietu
voje leidžiamos pagrindžio spau

dos perspausdinimus, matėme 
*en aiškiai parašyta, kad Sei
nuose katedros klebonas Rogov- 
'kis net milicijos pagalbos šaukė 

Ai lietuviams iš katedros išva- 
»yti.
Nejaugi į pogrindžio spaudą yra 
lyg musės į 4 maslionkas" įsifil
travę komunistų agentai,, kurfe 
skleidžia piktus išmistus prieš 
Seinų katedros kleboną V 'd^r 
suniekinimui katelių bažny
čios kronikos, skelbia, kad 
Kaune lenkams nedraudžiama 
melstis.

I Įjos vigos painiavos nebegali
amą suprasti. Gal tu, Tėvai, užė- 
-įęs pas Andriejų, taip sau, vietoj 
/’maslionkų", išmetęs “vodkos” 
: taurelę, galėtum “išfigeriuoti” 
kaip atskirti lenką nuo ruso ir 
katro meilė Lietuvai buvo ir 
yra karštesnė ?...

Likitau abudu sveiki iki kito 
karto.

Judu abudu gerbiantis
Žemaitis iŠ Mažraidės

Aišku kaip dieną

— Kodėl laimėjimo simbolis 
yra" moteriškės statula, formoje 
deivės Vieloria?^

klausimas! Apsi-

Maikio 
su Tėvu

Visa turi savo pradžią, pareina is tam tikro pirma-

Tai irgi 
vesk ir žinosi.

viską nugali
mdkina jau

Kantrybė

Senas išminčius 
nuoiį: ' I
‘ — Kantrybes nenustojus, vis-* 

Į ką pasaulyje .galima atsiekti.
— O ar galima, pavyzdžiui, 

rėčiu nešti vandenį?
O "kodėl gi ne! Tik, žino

ma, prieš tai reikia vandenį su- ’ 
šaldyti.

* ♦

LENKAIS NEPATINKĄ 
PĄfjAEBA

nepatinka Kytą <
ma, siunčiama’ 
pask u liinų ' nietu pradpjp gaati, 
ryšulius1 Sovhnų.' ~rėsi;
davo priteĘ§&? jelnAites’ ir --.t I L_5_ ; v W ii • “d , i V kelnių bėgiojo, kai Naujienos

pradės centro.
Centre koncentruojasi kvintessencija, iš kurios ima 

gyvybę ir maistą beaugančio organizmo narveliai.

Centras yra esamojo ar busimojo daikto užmazgalas 
ir dėl to yra idealus, — siela, pasakytų metafizikas. Pa
vyzdžiui: kiaušinis, iš kurio išauga vištos, varnos, ger
vės ir strausas; grūdas, duodąs pradžią varpučiui, dilgė
lei, čemeriui ir kitoms piktžolėms; iš gilio išauga ąžuo- 

, las, kurio ūksmėj galima slėptis ne tik nuo saulės ir švie
sos, bet ir nuo bereikalingų baltakiavimų.

Visa tai maitina ir šildo gudriai grūde įsitaisęs bal
tymas, plius dar šiokių tokių chemijos susijungimų.

Toks yra labdaringasis dėdė Samas, Įjūris yra gėry
bės idealas, ir duoda muilo, lašiinių ir kondensuoto pieno.

Įį Išanalizavus, jis yra ne kas kita, kaip mėsos, kaulų 
: ir dar kai kurių neestetikų krūva. Bet tatai nekenkia jam 
būti idealu labdaringumo, geraširdybės, trykštančios 
meilės ir aukojimo be a^ygpnimo.

Tad labdaringasis dėdė Sąmas, sėdį sau kaip proto
plazma keturiose narvelio sienose ir spinduliuoja gerumu ’

Gerumas ir gražumas yra harmonija, ir ku yra vie
nas, ten būtinai rasi kita.

Dėl to aplinkui dėdės Šamo protoplazmą sukinėjasi: ' 
• meilė, gražumas, laukimas (tikėjimas) ir viltis. Užsivyli-

ba” ir tėkię laiškai 
erzina. t

4 * 4

: ' C *

koje 
kinį:

apie

riau,

— Sveikas; gyvas. Dėde, — La- Naujienos
J? |aęį Maikis' Užsukęs pas’tėvą. eiti pradėjo, o dar nebuvo. 
:aj’Šyeikak!.— atsakė Tėvas.— Čia dąlpir‘surinkę vieni 

^Džiaugiuosi, ka4 'ii&ulfkC kalbas Šatėj’o kiti trum-
įi’įaĮjįa. tai, pluvial, pradeda s^Įti

ją,- nieko, ponas prcfeso- 
■ v? •’?< ■<-.. --.,1 ?y:».7~;rt’tt-.~rir nemačiau to MfHP- 
j- n i y; > į ii i w tė^J 1 rii o

HOTEL MARK TWAIN

Humori tas Mark Twain sykį 
draugams pasakojo apie vieną 
viešbutį Kansase, kuriame ant 
sienų buvę iškabinti plakatai su 
perspėjimu: ; . -

“Svečiai, kurie gula į levą su 
batais, turi primokėti’*.

“Draudžiama iš matracų imti 
laukan plytas”.

“Pradėjus į kambarį lyti, liet
sargiai po lovomis”.

“Nesant rankšluosčių, vartoti 
langų užuolaidai”.

— Tai dėl ko, tamsta, neme- 
tei tokio viešbučio ir nepasieško- 
jai padoresnio? - klausė susi
domėję draugai.

-— Negalėjau, — pasiaiškino 
M. Twain, — nes tas viešbut.s 
buvo mano.

pėsčia? . v ' ; :
—- Dėl to, kad ji neturi asilo, 

ramiai atsako kaimietis.
£

PRIEŽASTIS
— Dėl kokios priežasties tam- 

'Sta pakliuvai į kalėjimą?
— Dėl klaidingų įsitikinimų.
— O kokie buvo tie įsitikini

mai?
— Aš maniau, kad apie tą vie

tą nebus policininko.

mas ir. intrigos, kaip paprastai tokiose proporcijose esti, 
čia neturi vietos, nes labdarybė, ir meilė visa tai naikina

Labdaringas dėdė, kuris yra gerybės idealas, visa tai 
gerai numano ir dėl to klausia pirmosios papuolusios 
grožybės: —Mano duktė, kokie geidavimai drumsčia ta
vo grožybės saulę?

«įD,uktė praskleidžia savo lupelių rožes ir byloja sal- 
i' — Abačių?rę<teį^urius, dide- džiausio gėrimo aromatu:

laipsuįl ' ~ Labdaringas dėdele, kuris esi gerybės idealas
Xaujie'|aš noriu geltonų konteplaičių, lygiai tokių, kokias bajo- 

W< Wigeras ma'Į dArif ų J
. lenųaukas, ' bet Iąi|iaštininkas 
is įo buvo 'lą^aV'^Bjpnutis. Jis

^illĮV? Čia dafyar ‘ susirinkę vieni

Į jjais' obal^iąis.

vaikai sulipa arft pečiaus ir J>er 
Koptifcą'įįgri, daro. Se

ns ū&imėtą abi ilu7 į v -dguHrfa »’.tV nu

i Naujienų ?j X;pn»rnr
i

Labdaringas dėdele, kuris esi gerybes idealas.

raitės dėvi! _
Labdaringas dėdė Samas, kuris yrą gerybės idealas,

iĘŽits, rusii oktn^ĮofojLietuvojĮ5arU- -i
Sulafnytė, tu gražioji, tenusigiedri>.ąavo veido 

ndms, bet jo rašiniaf dienraščiui! skaistybė, už mažutę auka bus visa, ko tu?page^dauji' 
nehio. Naujienų rotorius į . . A; ir .iar ko noriu... - čiupinėja labdaringoj
jam paąake, audrai, but, geras. dėdės pulsą Sulamytė. ' ' ' ' :

— Reikalauk, kunigaikštyte, aš beveliju tau pusę 
kas. jis bandė į Naujienas įsav0 karalijos atiduoti, — minkštėja dėdelė, kuris'yra 
Įstumti niaskvinį,.bet jam'nepš-S.gerybės idealas. . * _ '
vyko. Tadą jis įsteigė Akiračius. I 
jam pavyko sutraukti daug' 
oendractarmų, bet Amerikos lie- d apsiausto a§ noriu Jūti valdovė-karalaitė 
tuviams maxK’vmiQ ____ _ .

i — Bet kaip jie gali šėlti Anie- 
į rikdję't — paklausė MjąikisĮ — 
•Pečiai' čia neturi‘1c<^)tūr<f, o aut 
.pečiaus negali užlipti.

— Pečiaus Amerikoj e nėra. 
Neturi ir koptūro; bet Kriaučė- 
liūnas apšildė jėzuitu centrą, 
kai- praeitą penktadienį jie ten 

mokytojas turi 26 metus, kad G su§įrinkci pasėli^ ' 
dar ;-ra nevedęs ir kad. į savaitę j ~ Tu žinai, Jėve. kad jėzuitų 
iš tokiu kvailiu, kaip aš. uždir- j centras ne pašėlimui pastatytas.

I Anksčiau ten visko galėjo būti, 
į bet dabar jau įvesta tvarka. Pa- 
••tys jėzuitai privalo tvarkos lai- 
akytis.
T — Tai kodėl Tu man sakai, 
.kad susirinkusieji .jėzuitų cent
re šėlo? — kiek pagalvojęs pa
klausė Mąikis.

— Pašėlimas pašėlimui nely- 
j gus, — aiškino Tėvas. — Jeigu 
būčiau žinojęs, lai ir aš būčiau 
užsukęs į jėzuitų kavinę. Kova 

.ten buvd veltui, tiktai už centrą 
’reikėjo mokėti. Pakėlimas tai li- 

riga. Lietuvoje tokios ligos žmp- 
*mų tarpe nebuvo^ Ten valdžias 

’ kartais užimdavo! toks pašėli- 
‘ mas/ bel čia saliomis dienomis 
pašėlo laikraščių redaktoriai. 
Du patys jauniausieji, naujai 

w pasamdyti Draugb. redaktoriai 
užsimanė Naujienas uždaryti.

j Iki šio meto laikraščiams raise, 
j naujas problemas kėlė, krikšty

nas aprašydavo, iš Sincląiro mo
kėsi, o' dabar pašėlimas kirto iš 
kitos pusės. Jiems užėjo toks 
pyktis, kad jie pakęsti negalėjo.

į Nespėja jie prasižioti,' Naujienos 
I jiems burnas užčiaupia. Ką pa- 
.rašo, tai negerai. Reikia iš nau
jo rašyti. Jie turėtų išmokti ra
šyti, bet jiems šovė į. galvą min
tis, kad geriausia Naujienas už- 
fdarytj. Jie įsitikino,* kad jas rei
kia išgriautu sunaikinti, kad jų 
nebūtų.

— Bet ką Naujienos jiems pa- 
idarė? paklausė ^l^ukis.
4 — Jps AiėHd įems nepadarė, 
bei lai. pąWd^š, -r ątsąkė Tėvas. 
— Naujienas ir aš. paskaitau, o 

;Hį Jąikraštj rečiau į randas pa
imu, Taip elgiasi ir kikti; Nąaįg 
no> teisybę rašo, o jį teisybės 

hncpažjstą ir nemoka teisingai,;ra- 
Kai Akiračių steigėjas ir.

f redaktorius pasiūlė Naujienas 
i uždaryti, lai pašėlimas tiek vi 
sus apėmė, kad nepastebėjo 
kaip visą vakarų U n pralėkto.

, žadėjo kiek pc’ septynių, o bai
gė^ pusędyylikto^.ri’ ’

j Pašėlimą* buvč toks karštas, 
‘kad veik visi <80 žmogių, pripil
dę jėzuitų kavinę, nieko kito ne
matė ir nenorėjo, kaip tįk Nau
jienas uždaryti. Visi jie dar be

— Girdėjau, kad mokiniesr 
golfo* lošti pas kažkokį įžymųjį 
trenerį. Na, ir ko gero iš jo esi 
patyrusi?

— O tai yra tik pradžia. Aš 
jau žinau, kad tas mano, golfo. 
mrrL'vfnioč tnri mpfiię kad I

IEŠKO UŽSIĖMIMO

Pilip Blaiberg, pacientas, ku
ris gyvena su svetimą širdimi, 
-yra užsibrėžęs rašyti knygą-

Jo žmona pai eiškė. kad Blai- Į 
bergui nerūpi išspausdinti savo j 
veikalą, bet tik turėti užsiėmi- , 
ma.

ba apie 800 dolerių.
* * *

Nelengva atspėti

Jonukas , susirūpinęs klausia 
vyresniojo brolio:

— Sakyk, ar ausys priklauscf 
prie veido?

— 0 kodėi tu nork žinoti?
— Mama pakartotinai liepė: 

man nusiprausti veidą, bet neži-' 
nau ką daryti su ausimis...

* * * ■

• JĄ * * ' į ♦ it • L ? r f į i\> * ♦ x nebuvęs, noi^jp rašyti Naujie
noms, bet jo rašiniaf
netiko. Naujienų _________

inžinxėrius, dar geresnis mate- 
maiiKas, bet labai prastas politi-

tuviams masKvinis kvapas nepa
tinka. Vilnis buvo dienraštis, 
kol buvo gyvas Andrulis, šian
dien Vilnis, paruošia New Yor- 

,kc, išeina kas antrą savaitę.

— Tas pašėlimas kyla iš pa
vydo. Ne jie Naujienas įsteigė, 

•ne jiems jas uždaryti. Jos jau 
ėjo, koi jie buvo negimę; jos eis, 
kai jie 

•Visai be reikalo jie šėlsta, 
baigė Tėvas.

Mergelė šypsosi ir drąsiai:
Man dar reikia angęlskos suknelės ir mėlynojo

Dėdė Samas daro šelmišką veidą, kuris yra kaip 
•skustas mėnulis delčią, ir grasindamas dešinės rankos 
ištiestu smiliu, surkuoja dainelę:

“Ge-era yr’ ja-auna me-ergelę mylė-ėti, 
Bučiavus, myla-avus i-ir apsive-esti..

Mergelė kiek galėdama daro romantingą pozą.
Tada dėdelė kalba deklamuodamas:
— Jei pabučiuosi mane, Marele, bus tau angelską

jau bus Kazilnierinėse. ąnknpla iai i **• • - - ->e reikalo jie šėlsta, - T J Pamyluosi, giazioji, ous ir apsiaustas mėly-

LOGIŠKAS ATSAKYMAS • RAMI PASTOGĖ 
« , i *• ’ •

Užsienietis. atvykę> į Ispaniją j I mažą miestelį vakaruose at- 
atostogoms. sutinka kaimetį jo-Į važiuoja keliautojas. SuUkę> 
jantį ant asiio.Tuo tarpu jo žmo- į gatvėje praeivį, klausi?:

-* Ar negalėtumėt tamsta nu 
dyti man kokio viešbučio ar 

kuriame galė-

na eina pėsčiomis. . Nustebintas 
turistas klausia:

— Kodėl gi jūsų žmona eina ^ainbarių :.amo

=®>«TefT5
M SCVTk

Paryžiaus žurna’e “Vogue” 
viena skaitytoja rašo:

“Mano bobutė drąsiai jodinė
jo arkliu, tačiau bijojo automo- 

1 bilio. Mano* motina važinėju au- 
‘‘tomobiliu, o bijojo lėktuvo. Aš 
‘keliauju lėktuvu, vienok prisi
bijau sprauusminių, o mano 
duktė garbina spraiirininius, bet 
ji labai bijo arklio’’’.

— Vvra rc’kalinga imti ukiu 
j pa

pa tarė
kokiu jis yra, nes kitaip 
griebs kuri nors kita, 
viena našliuke kitai..

IT’S AMAZING!

ACTUAL

QN MANV »' 
ISLANDS O? 
ĄLAŠKA t

A1

Prie karštųjų 
vandenų ’

karštųjų vandenųPrie
Sensta daug žmonių senų:

Sensta Petras, sensta Stepas 
? Ir gražuolė išsitepus- 
■Ir melagių brigada 
Sensta', sensta visada.

Tą pasenus brigada
Melą pavertė mada.

Ir skirtumas jai pradingo.
Kas yr melas, kas teisinga:.

‘‘VLIKo, ALTo jau neliko.
Jiems neduosim nė skatiko 

Mes jau esame vieni.
Būsim amžinai jauni.

Tik mes esam katalikai.
Kiti—niekšai, “bilševikai” 

Kreivi žodžiai, kreivi norai 
Jau sutrypė tiesą, dorą.

Idealai ir moralė
Jau prarado savo galią. 

4r tuštybę ir menkystę 
.Slepia, dengia melagystė.

Neteisybių prikalbėję
Dedasi didžiais veikėjais. 

Neturėdami 1<’o veikti?
dma kitus koneveikti.

Daug praleidome dienų.
Prie karštųjų vandenų

H Plikos galvos jau pražilo. 
Karingumas vėl pakilo.

Plačiai švaistos melo kardu, 
Nesupranta jie, pabagai, 
Nesu^pranta jie, nabagai. 
Melas žudė tik melagį.

P. M.

Žmogus gali nuslėpti daug ką, 
bet ne tą. kad jis yra girtas ir. 
kad jis yra įsimylėjęs.

nojo drapo. š L”
— Per skarelę, — Marelė siūlo sąlygą.
— Tegu bus kad ir per skarelę... — sutinka iabda- 

i ingas dėdė Šamas, kuris yra gerybės idealas.
Prasideda nuobodžios apeigos: jaunos ir seno bučkis 

per skarelę... :

Dėdė Šamas atlieka pažadus, pridėdamas dar siūlų, 
muilp ii kon.dpnsuoto. pieno. Mergelė, skara šluostydama 
lūpyčių rožes, smunka per duris. ' ” '

Labdaringas dėdė, likęs vienas, kaip protoplazma 
kalstosi į savo celiuliozės sienas.

P° kai kurio laiko scena kartojas, ir taip be galo.
Keičiasi pasaulis, mainosi reikalarimai ir reikalau

tojos, o dėdę Samas vis. tas pats tebėra, ir kaip proto
plazma vaiįtšto. ^o dpvanų sandėlio celę, ir už gera mo
ka gerumu. ' .

Tjeoretikai tai, vadina, pasaka apie baltąjį teliuka, bet 
dėdė Samas žino gerai, Ifad labdaringumas ateinat yra 
tokia malĮinųote, Hąda ir vilkas sotus, ir avelė sveika.

.AJ^smatė
(Iš “Magaryčios”, L922 m. leidinys)

i>bruar\ lt),
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POVILAS P. DARGIS 
SLĄ Prezidentas

•juuiuvGS žemės ūlcio akademija'

uotam. Komunistiniai raudonųjų 
buržujai .irgi apdovanojo 25 me
tais Sibiro. ‘ i ’ \ h

Ignas Petrauskas savd laiške 
Nąujięnų Redakcijai teiraujasi:

— Kodėl šaulys A, Marma ap
kaltintas Ufbonieriės' -apšmeiži
mu? SaVo straipsnyje nieko rie- 
išsigalvojo. Irk pakartojo, ką 
šaulė paskelliė okupanto, “Gimį 
tajany? Krašte”. Man atrodo, kad -■ 
tais pareiškimais ji pati jave ap
šmeižė.

Aš šitam pritariu ir priduriu t 
pas mus kaime šitokiuose atsiti
kimuose sakydavo “Žydas mitša' 
— žydas rėkia”. Ji gi rėkia, kad 
ji Drauge tą visą atšaukė, ir'dar 
nedviprasmiškai. Man rodos, 
kad kažkas čia priteršė kelnes, 
o vargšą A. Marmą verčia jas* 
velėti. : .

Gyvename laisvame krašte. ‘ 
Niekas neverčia mūsų meluoti. “ . 
Taigi, ponia malonioji, kas. tams- ‘ 
tą nuskriaudė — ar A,. Manna, ' 
ar -‘.‘Gimtasis KraŠtay”? - ••

Kartoju, tavo!žodžiušį -“^os re
portažas iš ' pagrindų suklastp- 
tes”. , : t' ■ ■’ -• '-.Ų

Taigi' pagalvok, ipielojiį blai
viai-, kaip tu kilniai pasielgei, 
grasindama A. Afhnpąi: fc Nau- * 
jiendrhs, o-‘ne “Gimtajam Kraš- 
tui” ir Matiilėvičiūtet l'ąip šau

kliai'i ir Gprbės Teismai - nedaro.
Po šitokių sprend'ųnųbereikia 
tik: juokdario ar lokio didvyrio, 
kaip. Vitkauskas, - kuris'.nulojo 
kdinunistus parsives Ii įąet ū von, 
k u ris pasius tų Teisiną sprendė-

I jų ir A. Ma cmos kaitinto^ų: pą- 
ŲRį veikslus “Gimtajam Kraštuko 

. ' jau. jie tikrai' gražiaij'pasijuoktų

— Tikiu, kad šis mano pareiš- 
, kimas bus Naujienų ir A.. Mar
inos priimtas su rimtu dėmesiu: 
Iii ne, lai pabrėžiu, kad A. Mar
inai nebus leista švaistytis spė
liojimais, insinuacijomis ir me
lagingais kaltinimais. Su pagar
ba, Vanda Urlx>nienė.

Tai va, kad norit. Tikra kar
žygė. Taip ir užtvojo, kaip ta 
legendarinė Živilė Iskarijotui po 
nosimi su puikiu visažinančiu ir 
visagalinčiu kardu. Prie grasi
nimo trūksta: atiduosiu jūs en
kavedistams.

Ir toliau drožia iš peties:
— Tokie rašeivos yra ne tik 

pavojingi, bet ir išeivijos ne
laimė.

Prie to tektii pastebėti: ne ra
šeivos, bet “Gimtojo Krašto” in
formatoriai yra tikra kenčian
čios Lietuvos nelaimė;
. Toliau ji rašo: >

— Matulevičiūtė pasisakė 
esanti Gimtojo Krašto atstovė., 
Jos reportažas yra iš pagrindų 
suklastotas.

n - x f . • ■ » X ’ \ < .»-(

Argi? Atsakau: jis'gana'išsa
mus ir nedviprasmiškai aiškus:

— Aląno pasiaiškinimas buvo 
išspausdintas .Drauge 1981 metų 
sausio 31 d. numeryje..

Reikėjo pridėti iš Draugo ši
tokį M.Dr.,skonienląi;ą: . - , t

— Ir kgm Lietuvon (ne pa- 
vergtdn) ^nuvykusiems su ” to
kiais koresjiohdentais iš viso kai-' 
lietis? . ■

Nuo savęs pridėsiu: ir juo la
biau neverta tai daryti šaulėms, 
ir dar tokioms karingoms, kaip 
Vanda Urboniėhė..?. - .

Na, sakykim, kad ta Mžtulėvi- 
čiūtė viską išgalvoję arj, kaip sa
koma, iš piršto išlaužė. Bet iš 

I kur gi ji .sužinojo, kad'Vandos 
i sūnus, baigęs ekonomiją,-negau- 
i na darbo ir naktimis dirba, .kaip 
taksi vaiduolojaš?, ■ , ”

Man, kaip biznieriui; . tfenka 
pažinti -daugelį į pavergtą Lie
tuvą apsilankiusių. Nei vieno, iš 
jų ne išprievartavo joks “Gimto
jo Krašto” korespondentas, ir 
nei vieno iš jų neseko matyti fo-

I tų didvyrių, kurie atsilai
kė prieš kryžiuočius ir prieš 
Azijos totorius viduramžiuose. 
To paprasto artojėlio, akėjančio 
r eželę, karžygiai protėviai bu
vo nukariavę didžiulę imperiją, 
kuri tęsėsi nuo Pabaltijo ligi 
Juodųjų marių. Deja, bajorai 
pragaišo savo tėvynijas ir atsi
žadėjo savo tautos garbės. Ta 
garbė, kurią buvo atnešę tekie 
žymūs valdovai, kaip Mindau- 
gaus, Gediminas, Algirdas, Kę
stutis ir Vjlautas, išliko papra
stuose artojėliuose.

Lyg Praamžiaus ?;Jemta, visų 
pirma žemaičių bajorėliai pra
dėjo kurti eiles,lietuviškai. Po 
jų Žemaičių vysk M. Valančius 
blaivino ir apšvietė savo vysku
pijos milijoną “dūšių.*’ Jo lietu
viškos maldaknygės ir elemen 
toriai paskiau buvo šmugeliuo- 
įami į 
jas.

Įpusėjo lietuviu tautinis atgi- 
mimas. Valtieciu‘vnkai įstojo į« šių metų , birželio mėnesj. Mai- 
universitetus ir į seminar ijas. | ronio e-lėraščiusse atsispindi tau 
Daugelis, pašventė savo gyveni*} tinio atgimimo asiracijos.
mą lietuvių tautos būklei page- j Maironio 
rinti. Dr. Jonas Basanavičius ta-j susiformavo

__ • x ____ _ vien rvekniY

Kas būtų galėjęs šio šimtme
čio pradžioje įsivaizduoti, kad 
atsilikęs, “biednas’’ žemės ūkio 
kaaštas su aukštu beraštingu- 
rao laipsniu, be jokių gamtos 
turtų, su prastu susisiekimo tink 
lu galėtų svajoti apie įstojimą į 
progresyvių tautų eiles: Dar 
blogiau buvo faktas, kad žemės 
didesnę dalį valdė svetimtau
čiai, nedraugiški bajorai ir sve
tur gyveną ponai. Aukštieji luck 
mai — bajorai ir didikai — kas, 
paprastai būtų tautos vadovybės 
šaltinis — atsigręžė priež žėm- 
dirbus. Šimtą dvidešimt metų 
kraštas kentėjo nuo svetimo 

- despotiško jungo- Per pastaruo
sius keturiasdešimt' XIX am
žiaus metus net -spausdintas žo
dis buvo uždraustas. Kas gi ga
lėjo tikėtis, kad tokia liaudis, to
kia sutramdyta'vargšė tauta ga
lėtų turėti ateitį. Ta liaudis, ta

; tauta buvo -lietuviai. Tie trys.: 
milijonai beraščiai, vargšai val
stiečiai, pasaulio valdančiųjų 
santvarkos pasmerkti užmirštim 
buvo, lietuviai.

Svetimšauliai dažnai charak
terizavo lietuvius, kaip lengva
būdžius, ramius ir tvarkingus 
žmones.' Tokie bruožai, deja, jų 
neapsaugojo prieš plėšrius vo
kiečių, rusų ir lenkų kolonistus, 
kurie siekė nutautinti lietuvius 
ir juos išvaryti iš bočių žemių. 
Bet lietuvis turi kitą bruožą, 
kuriame glūdi išganymas.. Jeigu- 
būtų galima lietuvį apibūdint 
vienu žodžiu, tai tas žodis būtų: 
kietsprandis.Dar aiškiau tariant, 
lietuvis yra užsispyręs. Jeigu jis 
užsimoja ką nors atlikti, tai nie
kas pasauly jo negali sudrausti 
ar permaldauti. Nors bajorai su
lenkėjo ar surusėjo, lietuvis val- 

.stietis — visų apleistas — su 
Užsispyrimu išlaikė savo * senas 
tradicijas ir papročius. Juk, tas 
pats kraujas teka valstiečio gys
lose, kaip ir ponų bajorų. Ir val
stietis ir dvarponis buvo lygiai

Prisimenant tautinį atgimimą, 
man iškart kyla prisiminimas

ui pdc ix.d. U. uJVv oil 1 U. g Al U Vz į

i i kitas lietuviškas guberni- Į aPie to atgimime dainių Joną

po pačių lietuvių tautiškumo 
įkūnijimu. Tautos patriarchas 
dr. Basanavičius toleravo visų 
pažiūrų lietuvius patriotus ir pa
aukojo savo gyvenimą, talentą 
ir visas išgales suvesti lietuvius 
krūvon, kaip politinį ir kultūri
nį junginį, turintį bendrą tiks
lą. Net savo išvaizda jis priminė 
Biblijos senojo testamento pat
riarchą su aukšta inteligentika 
kakta, romėniška nosim ir ilga 
žila barzda. Tur būt jo didžiau-

Mačiulį - Maironį, kurio mir
ties penkiasdešitmetį minėsime

J

poezinė ideologija j 
“Aušros” laikais, o 

visu ryškumu ir kūrybiniu pa
jėgumu pasireiškė poaušrio lai
kotarpyje. Maironis yra išsvajo
tas, idealinės dvasinės, kenčian
čios ir į prisikėlimą tikinčios Lie 
tu vos poetas- Kodėl prisimenu 
Maironį Vasario 16-tos proga? 
Todėl, kad patriotiniai Maironio 
eilėraščiai tebeturi savo reikš
mės ir šiandien, kai Lietuva vėl 
pavergta.

Maironio eilėraštis “Lietuva 
brangi”, — tai meilė tėvynei ir 

Lietuvossias indėlis lietuvių tautos ,isto-! 141a pasigrožėjimas.
rijoje buvo pirmojo lietuvių kai! dainius čia idealizavo Lietuvos., 
ba laikraščio lietuviškiems rei-[ Sr°žb Kiekviena' žemės * pėda 
kalams steigimas. Jo laikraštis krauju ir prakaitu < aplaistyta, 
AUŠRA išskleidė po visą Lie-j bet ir graži;

) Graži tu. mano brangi tėvynė,tuvą tautinio atgimimo idėjas, 
jas net nunešė užjūrin. AUŠ
ROS svarba neglūdį straipsnių 
turinyje, bet pačioje laikraščio 
dvasioje. AUŠRA iššaukė tauti- 
nį siekį. Kiekvienas lietuvis pri 
valo visur ir visuomet pasijus* 
ti, jog jis Lietuvos sūrius. Kiek
vienas lietuvis privalo siekti 
dirbti laisvėje, turėti laisvą spau 
dą ir įvesti lietuvių kalbą į mo
kyklas, valdžios įstaigas ir į baž. 
nyčias. AUŠROS gadynė reikš-! 
minga tame, kad pirmą, kartą 
lietuviai pajuto, jog Lietuva ir 
jos gyventojai tebėra ne vien 
žemaičių, aukštaičių, dzūkų, 
kapsų ir kitų sambūriai, o su
daro xnenalytę tautą ir šalį; 
AUŠRA ir jos įpėdiniai, tokie 
laikraščiai, kaip Varpas, Tėvy
nės Sargas, Lietuvos Ūkininkas,, 
Viltis, kėlė tautinius standartus 
ir nubrėžė neatšaukiamą kelią į 
tautinį apsisprendimą.

Graži tu, mano brangi tėvynė, 
Šalis, kur miega kapuos did- : 

vyriai;
Graži tu savo dangaus mėlyne! ‘ 
Brangi: tiek vargo, kančių 
patyrei. . ♦

...Ne veltui' bočiai tave taip 
gynė.

Ne veltui dainiai plačiai iš-

gyrė. f.
Ir vėl ' ‘Ant Pynės kalno” — 

naUjoj dainoj, lyg senųjų vai
dilų kanklių garsai,' Maironis 
bandė*pabudintiTežmirusias lie
tuvių širdis:

Lietuvi! Pabučiuok pc kojų- 1 
Krauju permirkusią čia žemę!- 
Pagerbk kapus tėvų-herojų, 
Iš kur ainiai stiparybę semia...

Lietuvi 1 kursįdienos didvy
riams e

Paminklus iš akmens kali.
Ir juos vainikais dabini, 
Nurausk, liūdniems tautos 

didvyriams.
Net neužritinęs be vardo 
Akmens ant jų brangios 

duobės.
Kur šiandien kapą žagrė

i į ardo, . '
Dėl pelno,' be tautos garbės!

Bet -nebuvo įdomus tautinis 
apsisprendimas, kol caro Rusi
jos jungas slėgė Lietūvą. Pir
masis pasaulinis karas atnešė 
Lietuvai sunaikinimą; žudynės, 
naują vargą ir kaizerio naują 
jungą-

1917 m. Lietuvos visuomenės 
patriotų atstovams pavyko su
daryti Lietuvos tarybą. O 1918 
m. vasario 16 d., dvidešimt; lie
tuvių patriotų suėjo draugėn 
Vilniuje vokiečių, okupanto aki
vaizdoje ir .drąsiąi paskelbė pa
sauliui, jog lietuvių tauta vėl at-

1 * -

gimusi, kaip nepriklausoma vai 
^lybė, Sakau, kad drąsiai paskel
bė nepriklausomybę, nes tie pa
triotai neturėjo nei savos kariuo; 
menės, nei kokios nors galybės 
užnugario. Dar reikėjo brandin
ti nepriklausomybės aktą krau
ju ir pasiaukojimu. Lietuviams 
patiems teko nugalėti rusų bol
ševiku ir bermontininku ant
puolius ir sulaikyti lenkų impe
rialistų veržinąsi į Lietuvą. Pra
stai ginkluoti, be tinkamų gink
lų, be pinigų ir karinės medžia
gos, be sąjungininkų, patys lie
tuviai parodė tiek draugui, tiek 
priešui, jog Lietuvos valstybė 
yra politinė realybė.

Užtat po šešių dešimčių ir ke
turių metų lietuviai dar vis su
sirenka paminėti Vasavio še-.; 
Sioliktąją.

Gerbiamieji, reikia apdairu
mo, reikia sumanumo, bet svar
biausia, reikia noro išgarsinti’ 

• mū. u bylą kitataučių tarpe. Ti
kiuos, tvad mes, lietuviai, susi
rinkę paminėti Lietuvos nepri
klausomybės šventę, negrįšime-’ 
į namus be pasiryžimo gyviau 
pasireikšti save lietuviškoje ko-1 
lonijojė. ‘

Didžiuokitės, kad esate-lietu
viai, nes tai garbinga tauta!

iš ’ gbllročių, <: kurieiųgdlVbjo 
tęb tū tųpsį, kurie nepntąrią Ųkp- 
ni tmlžiniii a ry gyvename,^krašto 
hjekiniinuj. U;. ' . ,V •;

Kiekvienas gyvenantį. • ^kvo 
protu, šiuo atsftikįmiū duočiau

f

—L, Chicagoje planuojama pa
statyti 2,300 pėdų aukščio namą' tografijos “Gimtajame Krašte”.

Tik, deja, Vanda Urbonienė to

KVIEČIAME I NAUJIENŲ

tą,: rodosi, ųne< vieną, pasikalbėji
me1 dalyvavai — liudininkų Juri.

• Pfąsj’ėiau Yęismo uždrausti jokį- 
Šlamštą, kaip “Gimtasis .-Kraš-...

tas” —■ komunistinės propagan- - 
dos įrankį Įvežti- Amerikon. Tą
ja a J • tanąštai- špaiįsėiąti desipęj 
kaip atlikusiai; tautiškas. įiateŲ 
gM Dabar karį).tikl^atcfeui. tetai 
laikas.,'Kitįi'. gi- atyėjų£‘Įai;6ū^a 

uv i jką ’ pąjąrl& ' sako:

‘ neišvengė. Na, ir dąr kun; <įt'.
‘ A. Juška. Irj už tai Jęąltą.s-Jas. ,

1 prachvostas šaulys Marma,!kąįp ;ljeKiviikž^ įajįrižr 'saki);
■ kad jis išejd .slirtab'dziam'os’

V ram šauliui pridera.-Spaudz^,.į i "
brolau,'tau ranką’. .T^enusįmŲnk.L-

j Man . teko būti šauliu; būriĄ/b|rit.
■; vėliau ir kuopos

pelnus .'šaulių ;sąjungių
> V’;A s I-* s f ■- -į • y / ■ *' -— - — “ 1 1 —— ----- Ė— 4 .

, '.5- 31.
-

i M23RAA'GIOS,BETVTERTT'iG<KK?0’GOS
NAUJIENŲ 68 M. SUKAKČIAI PAMINĖTI

Sekmadieni, š. m. kovo 14 dieną

MARTINIQUE SALĖJE
Evergreen Park, Illinois2500 W. 94th Street

Pradžia 4:30 vai. popiet — Įėjimas $25

BANKETĄ RUOŠIA

Vietas prašome rezervuoti iš anksto

CHICAGO, ILLINOIS 60608D, KUHLMAN, BA, Mrtruobu rtMhdukM

arba telefonu 421-6100

- MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MARU A NOREIKIENt

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737

JAY DRUGS VAISTINE

• rercsriNGAi išpildomi receptai • fannib mat SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKME

Atdara šiokiadieniais nuo

• DAINOS '
• SVEIKINIMAI

• VAKARIENĖ IR GĖRIMAI
• ŠOKIAI

1954 m. metraštis. Jame yri vertingi, niekuomet ae&ėhsfę, ’Vince' 
Krėvės. Igno Šlapelio, Vinco Madūnor P. Jtrąfltą. V.

;J, Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat k; Matusevičiaus fr V. 
Meilaus straipsniai bei studijas, ffiustruotoe nuotraukemiy' Ij 

; M. K.‘ Čiurlionio, M. šfleikio, V. Kašubos, A. Rūkitelės ir A.
kūrybos poveikslais. 365 pusi knyga kainuoja tik 33,‘

• DAINŲ iVENTtS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir
. tinių šokių pirmūnės Juozės.Vaičiūnienės atsiminimai apie (brink 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojia- 

, tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais dudmenimit 
bei užkulisiais. Studija yra 151 .pusi., kainuoja 32.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraiy.
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerne gyvenimas. Tai ne saussf 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities'lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių fcuyj* 
parduodama tik už 33. - - . . • ’ •'ri 7? |

■ ... f ’. T* >

• LLt/i u V LsKASTS PAMARYS, Henriko Tomo-Tsmafewritf
Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnes B 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs tdekvienam 
lietuviui. Leidinys flinstruoto nuotratikoinfA pabaigoje duodami 
vitovardžių pavadinimai Ir jų rertfeJ*! f ka~Ha Eshsi
nandingoję 335 pust knygoje yri Rytprūsių tasnėlapk. Kaina M.

i- # KĄ LAUMtS UEM1, rašytojos Petronė^ Oriniai!** •‘su
minimai Ir mintys apie asmenis ir vietas n'eprik. LJetuvcjė Jr pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234' pnslšpfnč 
bet kainuoja tik 33,

• JULIUS JANONIS, poetas
tas Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime
Jurgio Jalinsko knygoje »pie Juliaus Janonį:
rija. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 16. .

® B A i X KINUS NO'S KLtS. M. Tx»čenko kūryba. J. Vah'čt? 
< vertimai. 200 p<L tnygoje yr« '40 RnwJngtj DoraMų, Sa’tui K

Knygos ounajnoe Niujteor., 17W So. JUkted St, ChloMK

Ir rerolltscionlerluA, iwnpra*- 
pofltikofe; tik ę*

»T?7. ***
f: i
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XAUJIENIJ raštinė atdan kasdien, išskyrus Mkrntdienlua, 
□rio 9 raL ryto iki 5 ><L popiet SejUdienūii — iki U viL

Aukokime tik ALTai ir VLIKui
artinant, samdytos Hannaford bendrovės agentai, pagal 
turimus LB sąrašus, išsiuntinėjo lietuviams laiškus, pra
šydami aukų. Nepatikrintomis žiniomis, jie už surinktas 
aukas gauna tam tikrą nuošimti komiso. Prie laiško pri
dėtoje brošiūroje tvirtinama, kad “šiuo metu Amerikos 
publika apie Pabaltijo valstybių reikalus praktiškai nie
ko nežino”. Atseit, duodama suprasti, kad mūsų veiks
niai iki šiol miegojo ir nieko nedarė.

Samdytos firmos patarnavimams reikėsią mažiausia 
po 100 tūkstančių^dolerių kasmet (tai būtų beveik meti
niu VLTĮ£o ir ALTos biudžetas, kartu sudėjus).; Prašoma 

1000 ar bent po 100 dolerių. . . ■
: Charakteringa, kad. Hannaford b-vės agėntai save 

pavadino BAFL (-Baltic American Freedom League), kas 
labai primena BALF (Bendrąjį Amerikos Lietuvių Fon- 
d' V Reikia spėti, jei ta samdyta b-vė ir jos agėntai dar 
ate’tvie gyvuos, dėl šio pavadinimų panašumo susidarys 
dau0- maišaties.

S Damušis, 1982.II.2 kalbėdamas per Margučio ra
diją Chicago^ Hannaford b-vės reikalu, pabrėžė, kad 
Hannaford b-vė už patarnavimus iriisiahti “tik” po 60 dol. 
už valandą (I). Jei ši (Hannaford) b-ve nepateisins vil
čių. būsianti samdoma kita panaši bendrovė.

Didelė dėmė ir gėda mūsų išeivijai, išauginusiai toki 
dideli skaičių aukštuosius mokslūs baigusių jaunuolių, 
jei savųjų tarpe nebeturime, kas už mūšų pavergtą tė
vynę ir kenčiančius brolius kovoja! Šiek tiek atkutę ma
teriališkai, sunykome dvasiškai ir tapome kažkokiais ne
valyvais bajorais, kuriems savos tautos reikalai jau pasi
darė svetimi.

įsidėmėtina, kad aukos tai samdytai Hannaford b-vei 
turi būti siunčiamos per Pas. Liet. Bendruomenę, o jau 
ši perduosianti kam reikia. Tuo būdu aukos galės būti 
nurašytas nuo pajamų mokesčių. Kiekvienam galvojan
čiam lietuviui turėtų būti aišku, kad čia turime reikalo 
su dar vienu PLB pasipinigavimo triuku ir bandymu pa
kenkti VLIKui ir ĄLTai.

Prieš teki svetimos ■ b-vės samdymą buvo griežtai 
pasisakęs VLIKas ir ALTa, o taip pat ir plačioji lietuvių

A, Cooper S kūpa s Čikagos miesto vaizdas

n. štAšiifeiifis

Tarybinių Socialistinių Respublikų S-ga - 
TSRS - udėmokfatištQtiB^” š£lfe pakuly

(Tęsinys)

visuomenė savo laiškais laikraščiuose. Atrodo, kad mūsų 
naujoji “bajorija” Į tai nekreipė mažiausio dėmesio. Taip 
pat yra labai apgailėtina, kad Į toki nelabai garbingą 
biznį PLB įvėlė mūsų.Simą Kudirką ir Vladą Šakalį, įra
šydami Juos “garbės’nariais”, ir operuodami jų vardu. 
Be šių, agentais yra įįasirašę 7 lietuviai, 2 latviai‘ir 3 ės
tai, visi iš Los Angeles, Calif.

* 3įC * ' - .
' . Ne kaš kitas, o pats VLIKas įsteigę Pas. Liet. Bend

ruomenę. Kaip jau šiame kra^e įprasta, vaikai.’dažnai 
nebeklauso, ir. negerbia tėvų. Panašiai pasielgė ir PLB. 
Ar ne ALTos ir BALFo pastangų dėka po II-jo pas. kąro 
mes, “dypukai”, išvengėme būti atiduoti rusams ir galė- 
:ome atvykti į šį laisvės kraštą? ■

Senoji Amerikos lietuviu išeivija tada parodė didelį 
tautinį nubrendimą ir vieningumą; atsikviesdami 30,300 
jiems visiškai nepažįstamų savo tautiečių, karo pabėgėk 
lių, sudarė jiems afidevitus ir uždėjo įjinigiiiėš gūranti- ■ 
jas. Gi niėš, naūjiėji ateiviai, vietoj atsiU^bj'ę.šŪvb ^eia- 
dariamš, atvykę į ši kraštą pradėjome senąją išėiviją nie
kinti. Užuot rėmę jau esančias draugijas, pradėjome 
steigti naujas,' nes nebepritapome, jautėmės pranaš'eš- 
niais. Atseit, šiek tiek atkutę, tapome.Čičinskais, bajorais.

Jei PLB ir ALĖ vkdai būtų nuoširdūs ijejūtidi phl- 
riotai, tai, užuot bandę pakenkti mūsų veiksniams, jie 
turėtų raginti visus lietuvius būti vieningais ir Vasario 
16 d. proga atlikti savo tautinę pareigą — aukoti ALTai 
ir VLIKui. Darosi liūdna, kai matai tokį PLB ar ĄLB 
vadų abuojumą ar net blogą valią. Gaunami įspūdis^ kad 
norima pakenkti mūsų veiksniams, ir sunkiai uždirbtais 
lietuvių pinigais papildyti kokios tai samdytos bendro
vės kišenes.

* * *
LB vadų nepakankamą \Tsuomen.ini štibriėhdiiną Įro

do ir faktas, kkd vashrio 16 d. minėjimams ir tautiniam-

Pries būdavo j>;
kad riirkiriųiĮC .e daly va ve J 00% 

rikėjjf/o “ujl” jiksjsAė 105%. 
:ais la'kais rlnkirninės komiai- 
as sudaro mokyti Žilienės, lodai 

.okių I i apsti, u neį> jjasila ko.
komisijos pr|valc- iaįkytis trad:- 
nnių k?;č ų (gali jie skirtis tik 
i-ęikšnižinis jK,\kab!ę’iųj. šimta- 
pro'cen.mii 1 likėjų da.yvsVilnas 
irba pasi±?xymas ‘“už” taipgi 
vengt Kas, nes lengvai dema -1 
kuoja r’nkimy kl-slctę. Be te, i 
opozicijos buvimas mūsų n.že
mina, o tik par Jdo, kad galini i! 
balsuoti ir “prieš”. Kadangi to-l 
k.’a c])oricija sudaro mažiau vi> , 
no prc>e.ilc, tai Judra p.r ijo> 
ir liaudies vieningumą.

Beveik visi įnirčiai Į rinkinius 
žiūri kaip j prdpšvandįnę akci- 
jąl c ne į priein'onę Hąlyvauli 
valstybės valdyhio organti suda
ryme. TačiaŪ Itiip ne kėi. ta, tie
siogiai dalyvaujančių rinkėjų 
skaičius būna labsi didėlis. Pa
vyzdžiui, jiriėš keliolika niežų 
susirinkdavo prie urnų kpiė 9d% 
rinkėjų, gi 1974 inetais, kai kjį- 
riiį agitatorių tvii-tinimū, tas 
Įkaičius nesiekė.90%,, tačiau su
darė virš 8b %. Kilo gali nia šitokį 
rinkėjtį aktyyurną, paaiskihji.?. ; 
į PuTimaušia —, baimei Liaudis 

neužmiršo Stalino laikų, kai riii-

kah rinkinių stebėtojais ir toliau 
pasąiko sžiigūmo organai. Sau-' 
gumas nepasfkeilė, tik piliečių 
?eršėkioj’in6 taktiką pakeitė.

ai yra viėha rinkėjų “aktyvu-i 
ino” priežastis.

Antra, rinkėjai yra įsitikinę, 
kad rinkinių rezultatai hėpri-1 
klauso nuo jų aktyvumo. Eilinis 
rinkėjas galvoja: “Kuriam rei 
•alui aš nedalyvausiu balsavime, 

jei tuo padėtks nepakeisiu, o 
-aii pakenksiu. Juk vistiek rezul 
tatas biis tas pats — 99 ir t.t. 
In'c-ėėhtų".

Rinkiminė komedija d.’piit'atų' 
išrinkimu nešibaig'a. Ją tos a' 
nėJė rinkiminiai organai ar rin
ki) i i, b palys deputatai.

i a ybinėš kon titiicijos 107. 
straipsnyje rašoma:

“Deputatas, privalo už savo 
darbą ij- Tarybos darbą atsi: kai
tyti rinkėjams, taip pat kolekty
vams ir visuomeninėms organi
zacijoms, iškėlūsiom® jį kandi- ? 
datų j deputatui. 

* j* *»- ♦ -«- * - -1 ■*"** >- * •
Deputatas, nepateisinęs rinkė

jų pasitikėjimo, gali būti bet ku
riuo metu atšauktas daugumos 
rinkėjų sprępfliinu įstatymo nū 
s’.atyta tvarka”. ,

Nėra buvę atvejo1, kad taiybi-7 
UIS dėbutaiiš Aukščiausios, ta-' 
ryjbos še- i joj .pdšįsakytų iprięš,:. 
žirbi bent šttsfląikjtų nuo Įbalšū- 
vimo. Jau vien toks deputatų 
“paklusnumas” rodo, kad jie. ta- 
rybinniaiiie pariąhiėiitė .savo, 
Ūiiųniohės, negali turėti, b' yra 
TSKP Centro komiteto praveda

kėjąi ginkluotų pareigūĄų Virve 
yariJihi prie Urnil, J[ie prišįrhėna 
“uzsispynišii^’ nhkėjū “dingi
mi”. Rinkėjdi žino ir jaučia,

f - f* ’U-'*”; •

solidarumui parodyti,-jiems jau nebeužtenką vienos salės.
Iki šiol LB atskirūš minėjimus rengdavo tik tais atvejais, 
kžį nebįid£v8' Utinio AJLTo§ ;§kyriąūš;_ Paskutiniaisiais 
metaiš, LĖ praSėj'iU dpblikūdti .VLlko ir ALTčŠ d'ėrbūs, 
net mažesnėse lietuviškose kolonijose jau yra rengiami 
atskiri,.ALTos_jr LB,VasaHo,16x31 rpinėjiipąi. Pavyz
džiui, šiemet Chicagoje jau. nętįužtėhką ALTdš kėrigi'a- , 
rno didingo Vaš. 16 d. "minėjimo Marijos aukšti mo'kyklos - 
ąuditorijoje. yisiškai atekiruš ininėjimuš rengia Jaūfiinio 
Čentr^ė; Brighton Parko, Cicero ir Lęmbntd LB skyfiiaį., 
Kažkaip nepašišėkė tik Marquette Parko LB; bandžiusiai; 
tą pačią dieną ir valandą gauti Liet. Tautiniii,$amu salę. - 
_ Atsiminkime darbo padalos susitarimą:. VLIKas at- 
stb^dujat pavergtą lietuvių tautą; ALTa atstovauja Anie- 
rikės lietuvius, BALFas rūpinasi šaįį)bš darbais: Liėt'ūviij? 
Bendruomenė buvo įsteigta lietuvybėj išišiįč^ti', ffitūi^i 
puoselėti ir remti veiksnių. diirBįis... Todėl į’LB ir ALB 
vadų šventa pareiga būtų visus VLIK o ir ALTos darbus 
remti, o ne bandyti jiems kėhičti. Tik parodydami dideshį 
vieningumą ir susiklausomą, galime tikėtis' švaresnio ’ 
balso tarptautiniame forume ir Amerikos valdžios pdrei- 
gūnų akyse.

Vasario 16 d. proga aukokime tik riiušiį iaisvihimo 
Veiksniams — ALTai ir VLIKui.

j ■ . : ■' . e. j.-

mos politikos akh propaguoto
jai. Tddėl jų atsiskaitsnnai prieš 
rinkėjus yra ne kas kita, kaip 
režimo liaupsinimai ir demago
giniai pažadai.

Delegatų kritikavimas ir prieš 
juos pasisakymas nesiderina su 
tarybinės valdžios autoritętu.Tik 
ypatingais atvejais, kai deputa
tas, perrengęs kombinacijų ri
bą, grubiai apsivagia, užmuša 
žmogų, arba perdaug nachališ- 
kai pradeda lįsti prie valdžios 
lovio, nustumdamas per neat
sargumą stipresnį už save, bū
na be jokių ceremonijų “su- 
tvarkv'as”. nežiūrint, kad jam 
nnkėju 99.799 procentai pareiš
kė pasitikėjimą.

K;ek yj(St komedija kainuoja 
liaudžiai? Ogi nė tukinančius, c 
š'mtus r^’li'onų nrbj’u. Pavyz
džiui, kiekvienam Aūksčiąušios 
tarybos ^feįjūtatui mėnesinis 
prjedas luO rufelių. Vien Aukš- 
čiausibs tąrybos deputatams į 
metus už šios rolės vaidinimą 
sumokama virš 1,5 mil. rublių. 
Tą, siimą reikia šimteriopai pa
didini i, priimant d ėmesin res
publikinių aukščiausių tarybų, 
vietos tarybų ‘deputatų išlaidas, 
d taipgi darbo nųoštblitis, kurie 
susidaro sąryšyr'ė šu rinkiihais 
bei sesijomis.
. Užsieniečiui, nežinančiam ta
rybinės santvarkos specifikos, 
galį kilti .visa > eilė klausimų. 
‘‘Kuriam gi tikslui su tokiomis 
išlaidomis pravedama ši piliečių 
rnulkinjmo akcija? Argi tarybi
nė yaldėžia is.tikrųjų^savo, liąu- 
c& laiko kvailio rolėje? p gal 
.^arybin0_ diktatūros hięrardiai 
tiek nusenę; kad tiki savo, rinki
minės sistemos demokrątiškū- 
-WTb... . ; , U -uUv-i;'u- ■

Tiesa, tarybinė valgia Jnuse- 
gdkjrt negalintį „progresyviai 
gavotų tačiau jUdar;^pak^ika- 

'.mai susigaudo .kąm ,utĮe ribkr- 
, mai reikaliii^. Tarybinę dikta- 
-tūtą nots_ iš, išorės, jrikią. ’a^dą- 
žSdi demokmtiškurnu,, kitaip- ši 

. sįaęjną ą^roč^tų b^’dykįę. . Už- 
sieęio: komunistai ^savajai audi
torijai pateikia konkretų pavyz
dį, kur “visa valdžia r priklauso 
ffik taryboms, o tas taryba^ su
daro tik~ darbo klasė, t., y. nėra 
nei kunigų; neL^kėpitaiistų. ii? ki
tų. Irau dies, masių priešų. Tįk‘-rei- 
kia pavydėti tokio?; rnbndpįį- 
nės ir vieningos v^stybės, ku
rtos jęudeų sudaro ne leliok, o 
virš šimto tarybų. Ar rasi pa
saulyje tokią santvarką (išsky
rus fašistines diktatūras), kur 
liaudis, per rinkimus beveik 
vienbalsiai . palaikytų ... savo 
partiją ir vyriausybę? Tai. ar
gumentai naiviam užsieniečiui 
mulkinti. ...

(Bus daugiau

GIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

j. Klauseikis

pastabos apie br. railos 
nusibastYmus

^Tęsinys)
BR. RAILA TARNAUJA 

POLITRUKAMS
Rūstauja baštūrias, kad Naūjienoše paminė

jau faktą, jdg okupanto Spaudoje, buvo pdrasyta, 
esą. jis pasikeitė, perėjo Į bendraclarbiautojus. 
Tai faktas, kurio Raila negalėjo paneigti, tik aiš
kinasi, jog “Gimtajame krašte” taip buvę rašyta 
ne ‘jų”, bet “mūsų” reporterio iŠ Čikagos.

Kai tą žinutę paminėjau,, man visai nerūpėjo 
aiškinti, kas raš&, khs tiė “ją” ir kks tie “mūsų”. 
Žinoma, galimybių ėšania jvUiHQ — gal katFsTs iš 
Railų taip “Gimtajame krašte” parašė, gal Vla
das, gal Vladas Viešintas, kuris iš Amerikos, b 
kartais Specialiai iš Los Angeles, komubistittėi 
spaudai raštelius nusiunčia.

Vacys Reimeris, vienas iš polittukų, Perga
lės 1974 m. 8-me numeryje, “sovietinės Lietuvos 
atVbvtT’ pavadintas, aprašo, kaip jis svečiavosi 
pas Madą Railą. Tasai pasakęs, jpg Bronys Raila 
pareiškęs norą susitikti, Vladas dar pridėjęs, kad 
jo brolis Bronys “gal kiek keičiasi”...

V; r. 'moris bnvb nuvežtas pas Bronį Railą ir 
ten svecaviriisi aprašydamas pastebi: “B. Raila 
tr.rtcfn pr? us :a. kad kai kuriate Atžvilgiais jo 
pažiūros yrkiic Galima buvo suprasti, kad jis

i g'erokai nusivylęs visa “veiksnių” veikld, La'd dau- 
I gelį iliuzijų sugriovęs tarptautinio klimato atšili-' 
jmas, ypač Vokietijos problemų taikus išsprendi
mas Europoje”. ’

Pavėžino Bronys Raila ReimerĮ “pasidairyti 
po Losandželą”. Prof. Gimbutienės neradę na
muose, aplankę Moniką Lembėrtierię — kareiviš
kas dainas rašiusio, poeto žmoną. Ji pavaišinusi 
ispamį stiliaus restorane.

Toš viešnagės aprašymą Reimeris pakartoję 
1974 m. Vilniuje išleistoje “Užatlantės iMsfdų” 
knygoje. Ir nemažai ten- aprašyta lietuvių* išeivi
jos tikrų ir tariamų negerovių, p.taip pat ir bend- 
rajam'e Amerikos žmonių gytėhldie daug juodu
lių prifrankiota. Įspūdžius knygai surinkti padėjo 
daUgadsia senosios išeivijos tbkie FaUcfanieji, 
khip Vladas Raila, betgi ir Bronys Raila rado rei
kalo įiblitruką pagloboti, jam patarnavimų pada
ryti.. Atsidėkodamas Monikai Lembertlėfiel, Rfci- 
Mrfe šu pajuoka jos mirusį vyrą pavadina karei
viškas dainas rašiusiu ppetti. Tai nisiškb Šttkl^- 
jimo atrūga, išsiveržusi Ii tarybiftftl pbctd bttrflc& 
Rusai visada kareivį ląikė menkAverinu žmoguni, 
tkd ir poetas LembeftaS tiems menkaverčiams 
dalnĮs rašęs. ‘

Brolių brolystė nesanti nutrūkusi, tad W6Mš 
brolį geTiau pažįsta, nęgu kas kitas. Sigitas Kri- 
Vlckds “Gimtajamė ktaŠte” rašo, jog Vladas Rai
lą jam apie savo brolį pasakodamas pareiškęs; 
^Šiandieninės Lietuvos pasiekimai — ar iš kaires, 
ar iš dešinės žiūrint — neginčijami. Tačiau kai

'kas; pefdahg piktai praeityje prišūkavęs, dabar 
jaučiasi nepatogiai. Panašiai, kaip ir mano 
.brolis”. f . . , . ' ■ . r ,

Kltls kdltbr$31ittditaš Vytautas Kazakevi
čius, iš JAV grįžęs, “Gimtojo krašto” bendradar
biui papasakojo, jog neatsisakęs draugiški) kvie
timo ir iš Br. Rūilds nanfiį itšivežęs įvairių, 
įdomių įspūdžių.

Taip tąd bendraujama ir bendradarbiauja
mu sugrąžinami ryšiai, o “sugrąžinti rysltis su 
LleMVl — vadinasi, pripažinti jos šiandienį”, — 
rię kartą taip ryšiai komunistinėje spaudoje ver
tinami.

Į frontininko Zigmo Brinkio rezidenciją apsi: 
lankiusis asmuo Naujienų .1980 m. 189 nr. aprašė, 
Itūip Pr. ViŠbytla^ fell šiltai kalbėjo apie Kazį 
Sają, ne kartą iš okupuotos Lietuvos čia Atsiųstą, 
įr kaip įteikta gėlių ir bučkių... Taip ir jtflli- 
rhintina vienos lietuviškos operos dainą: “Jūs 
baratės, rukuojatės, kai reik. išvažiuoti o&ciuo-

; \ ... / •
r Taip ir Br.,Railą irti politikais kartais pasi- 
oara, spaudoje, bet kai tik.sužino, jog politriikaš 
atvykęs, jį pasikviečia, Vaišina ir patarnavimus 
teikia. Grįžkim į tuos metus,, kai Juozas TySnava 
Nusitiko šū iŠ 8kp. Lietuvos atvykusiu poetu E., 
Miežei^i$ų. Juk pe tik Dirvoje baisią peklos rūs
tybę RhilS kėlė, odt ir Lbi Ahg'elėš Tautiniuose 
namuųse ros ne dangų su žeme maišė, paskaitoje 
prdtešuio^amas prieš tokį Tysliavos elgesj. Ir rė
kė barbaras, kad jei Mieželaitis sugrįžęs nebūti) 

ten spaudp|e. tą. susitikimą paminėjęs, tai išeiviai 
nebūti} ne žiribję.

O dabar — dt žinotūftie, kad Raila sb poli- 
trukąis sųsitįjdnėja^kad Jiemsjpaslaugas dard; 
jei Reimeris ir Kazakevičius nebūtų pasisvečia
vimus pas Railą kbfii&n'Utineje spaudoje aprašę?

KRIS®,t$G Al 
MASKVOS MADA . " ' ■

Paglfilfr, ipo ^efrČjmftį, bastūnas ši
taip rąane. aptaria: ^ąs J^ausęikis greičiausiai 
yra Ke be ^feeviSiinios užsienin atbėgęs, o gal 
ir dtsfįįsfeš iihšiluaušyfe, ką ines^ia.kalbam ar 
parašofn. Tū3 It'žvflgld; Ofp firtyfe, jis yra pasi
nešęs patarnauti Maskvai ir jos kvislingam Lie- 

į tuv^e, nes jis .laįai. u^jai ir, palyginti, gudriai 
atlieka sovi^infų bičiuiių jam Agyęgtą dąybą. pir- 
ffilitiŠil (IwiWBTO; Wlei^tl iį
savų tautiečių akyse morališkai paikinti vieną kr 
kitą išeivijos hžttiėiį, ktfris bOlšeVikąhi
nuo seniai yra itin nemalonus, nepakenčiamas jb 
nekencikŪKŠ, HsiŠkai hereikalingas valkioti 
libje Žėhieje” (Bdžtilno maistas, 212 psl.j.

(Bus dsiūldati)

. PATS ikklTYK IR KITUS 'PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTI ''NAUJIENOS" •
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K VLL1AU> LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
KĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME -

1729, South Halsted Street, Chicago

Tek 226-1344
I

RUDEIKIa
1972 m, rudeni rusų okup. Vilniuje lietuviai stovi eilėje,CICERONašliu, Nasliukiy ir Pavieniu klubo 

susirinkimas NEĮVYKS penkcad.eni, 
vasario 12 d., del blogo oro. Kitą mė
nesį bus pranešta, kada susirinksime.

E. McNamee, pirm.

__________________ ____•

VAKARŲ VB4ĄJ
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu: k
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

OK PAUL V. DAUGIS
GYDYTOJAI IB CNIKUBGAS

W K
VALANDOS: 3—S dirbo dienomu

SUSIRINKIMU

TEL. 233-5693

OK. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS ir chirurgas.
SPECIALYBĖ; AKIŲ LIGOS 

3907 West lG3rd Street 

Valandos pagal susitarimą.
ALTo Cicero skyriaus Valdyba 

ir Taryba 1982 metams

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 

261* W. 7ln St. TeL 737-5148 

litrinę a fK PntaiKO B kinin, 

ix 'cooxac: leases".

Garbės pirmininkas dr. Petras j

JURGIS. JAŠINSKAS

SPAUDOS PABIROS
* v ~ ’’ G .« < y • 1 JI

(Tęsinys)

Pirmąją — “Kokia tavo fizinė 
pažanga?” — paruošė ir skaitė 
ne vien lietuvių, bet ir amerikiė- 
kių tarpe pasižymėjęs gydytojas 
Ferdinandas V. Kaunas-Kaunac- 
kis. Jis, pasiremdamas savo pa-

L/x. -LEUN AS SElBUTIb
INKSTŲ, rUSLIS 1R 

PROSTATOS CHIRURGU A 
2656 WEST 63rd STREET 

yaJandos; satraa. 1—4 popiet,

Atkočiūnas — Šv. Vardo drau
gijas, pirmininkė dr. Bronė Mo- 
tušienė — Lietuvių Respubliko-

i nų, L vicepirmininkas Stasys
Liepas — Lietuvių Tautinės Są
jungos; vicepirmininkai: Sofija 
Diržienė — R. Katalikų Moterų 
S-gos, Irena Pranskevičienė —

, Lietuvių Krikščidnių Demokratų tirtimi (jis yra aktyvus fizinio 
S-gos, Sofija Palionienė — RLB
Cicero Apylinkės, inž. ‘ Stasys j amerikiečių moklininkų, šios sri- 
Dubauskas — Lietuvių Krikš-į ties žinovų, pateiktais duomeni- 
čionių Demokratų S-gos, Kazys 5 .mis, fizinio lavinimo reikšmę ir 

■ Tautkus — RLB Melrose Parko vertę apžvelgė medicininiu arba 
Apylinkės; protokolų sekretorė sveikatingumo požiūriu. Paskai- 
Liudvika Dubauskienė — Vyčių

114 . kuopos, kasininkas Jonas

lavinimosi praktikuoto jas) ir

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

GAIDAS - DA1M1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

—Ar tai tų, Petrai Žolynai?
žinoma, kad tai tas pats Pet

ras žolynas, su kuriuo 1920-1930 
metais, būdami Karo mokykloje 
kariūnais-aspirantais, mindžiojo
me A. Panemunės apylinkių dir
vonus ir tą Panemunę apsupusių į 
kalyų šlaitų purvyną. Ir, štai, ’ 
kur po tokio ilgo nesimatymo, 
vėl susitikome. Tik gaila, kad ne
teko ilgėliau su juos pasišnekėti 
ir prisiminti anuos laikus bei vi
sus kitus tada ten buvusius ka
riūnus.

Iš kitos pusės girdžiu balsą 
vyro, kuris, tolėliau stovėdamas 
klausia:

— Jurgi, ar pažįsti mane?
Klausėjas kažkur matytas, 

bet neprisimenu, kada ir kokioje 1 
vietoje buvome susitikę ir susi
pažinę, todėl atsakiau neprisime
nąs.

— Tai blogą atmintį turi,,— 
apgailestauja matytas, bet neat
pažintas.

Atidžiai pažvelęs į “nepažį- 
^amąiįv, staiga atsitokėjęs — jį 
kadą tai, ir kur tai' matęs nuo
traukoje. Ir, svieteliau maloniau 
sis, žiūrėkite; juk šis. iš karto 
neatpažintas , y: a vienas arti- | 
miausiu ir draugiškiausių Cl^i- 
cagoj (Cicero) gyvenantis mano 
prietelis. Su juo pažįstami ir 
susipriereliavę esame laiškais ir 
orisiminimaisi apie Biržus- Taigi 
jis, “neatpažintasis*’yra V.Karo- 
sas. Tas pats gabusis ir darbštu
sis rašto darbų, ypatingai ko
mentarų ir Naujienoms veda
mųjų rašytojas, o taip pat bir
žiečių reformatu leidžiamo žur
nalo “Mūsų Sparnai” žymiau
sias bendradarbis.

(Bus daugiau)

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440nimu antrąją paskaitą arba pra

nešimą skaitė šių ^pabirų” rašy
tojas. Ne jam priklauso pasisa
kymas apie tą pranešimą.

i ♦ * *
Fizinio auklėjimo sesijai Sim

poziume pasibaigus, vyko susiti
kimas ir pasisveikinimas su labai 
seniai nematytais prieteliais. Ir, 
svieteliau, kiek jų!

Va, tos sekcijos vadovas, bu
vęs iškilus ir aktyvus sportinin
kas ir nepavargstantis mūsų 
spaudoje fizinio auklėjimo ir 
sporto reikalų propaguotojas 
Bronius Keturakis; į viršūnes 
Amerikos atitinkamos šakos ad
ministracijoje iškilęs Valdas 
Adamkus-Adamkavičiūs, DP epo 
choje Vak. Vokietijoje, Augs
burge buvęs kuklus, bet aktyvus 
sportininkas; šmaikščią rašymo 
plunksną turįs ir ją fizinio auk
lėjimo bei sportoreikalų labui 
panaudojęs mūsų ’ periodikoje 
Pranas Mickevičius; o čia, va, 
Traunšteino DP stovykloje buvęs 
-iktyviąusias lietuvių futbolinin
kų komandos organizatorius ir 
joje pasireiškęs žymiausiu žaidi- 
ku, žaidžiant su V. Vokietijos tos 
apygardos vokiečių komando 
nis, kurioms lietuviai savo meis- 
rišku žaidimu siaubą sukeldavo, 

Vacys Numgaudas, chicagiškiams 
pažįstamas lietuvių futbolo ko
mandos suorganizatorius; pra
šau pažvelgti į tą, stambaus su 
dėjimo vyrą, nepriklausomoje 
Lietuvoje buvusį iškilų sporti
ninką. fizinio auklėjimo veikėją 
ir pedagogą bei kruopštų žurna
listą Anuprą Tamulyną, dabar 
nuolatinį Naujienų bendradarbį, 
savo įvairiopomis temomis raši
niais paįvairinantį to seniausio 
Sėtuvių dienraščio skiltis. Nepa- 
vark, mielasis Anuprai!

Iš toliau moja ir garsiai klau
sia mano ūgio vyras:

—Jašinskai, ar atsimeni mane?
Žiūriu į jį, išvaizda beveik ne- 

* oasikeitusį. Atsakau klausimu;

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

5

WffiS «
SOPHIE BARČUS
4ADIJO ŠEIMOS VALANDOS

ta ne tik labai kruopščiai buvo 
paruošta, bet ir klausytojams

DON’T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES—

Paukščiai puošiasi blunksno- 
mis, o žmonės — išmintimi.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SOME CHICAGO MOTOR CLUB T1P3 OH 

EXPRESSWAY DRMMr

Ofise telefonas; 77S-28SQ,

Aporausras perkriustyrr^ 
iš jvairių atstu m y. 

ANTANAS VILIMAS 
Fal. 376-1832 arba 37M99e

Crtocatuš, iiiKsių ir slapūnu 
tax.ų ciururgija. 

ULV1KAL AVĖ. 
oL Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 321-4200

šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8;3U iki 9:30 vai. ryto. 
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūšy studijoj
1 Marquette Parka.

Kasdien nuo pirmadienio iki peak 
Padienio 8:30 vaL vakaro.

Visos laidos iš WCKV stotiea,
VZTT Banga 1460 AM. *’

St Pelerstrtrrg, Fltl, 12:5b vaL p.p.
U WTIS stoties,' 1110 AM bangs.

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.; 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

t

let lArOi /-m

Naujienos, Chicago, 8* H < Wednesday, February 10. 1981$

tURiMl 

^OPLYUAa 

SOSE MIEST<

JAL rSB

BUTKUS - VASAITIS
* *• .Nrr ir* r

i Avė** Cicero, £1L T^L: OLympic

•HOW DO SEAT BELTS 
HELP TO PROTECT YOU 
IN AN AUTO ACCIDENT!

•ACCORDING TO THE r 
INSTITUTE FOR SAFER

l^^UVING, AMERICAN MUTUAL 
LIABILITY INSURANCE COMPANY, THEY 
TEND TO RESTRAIN THE BODY 
FROM BLOWS AGAINST 
PARTS OF THE CAR, LESS 
THE DANGER OF BEING 
THROWN OUT OF THE CAR; /,* 
and Increase survival

* chances

THE ODDS ARE 
AGAINST THE ■ 
IRATE DRIVER

_ _ _ WHO TRIES TO 
GET EVEN ON THE HIGHWAY.

pĖRKRAUSTYMAi

M O V 11N G 
w«iaimei — Pilni apdriuo- 

ZtMA KAINA 
nunam Master Charge 

u YihA Korteles.
Au *t=KENA3. !•£ 925-80^

Lietuvos Aidai
KAZ6 BRAZDtlONYTl

Programos vada ji

Chicago, ūlinots 60629 
' tėtei. UiSSll 

i z i 1

Šiaučiūnas — Lietuvos Atgimi- įdomiai-įtikinamai perteikta. Tai 
Ino Sąjūdžio, sekretorius Stepas gal būt, vienintelis lietuvis gy- 
Paulauskas — SLA 301 kuopos, 
ryšininkai: su šauliais — Augus
tinas Ašoklis, su Pavergtų Tau
tų komitetu'— Viktoras Motušis 
ir su JAV karo veteranais — 
Alfonsas-Kizlsitis.■> c' : f '• 

■■ -' / f .. 1
Taryba: pulk. Jonas Švedas ir« 

Kazys Mickevičius — Šv. Vardo 
draugijos. Zuzana Juškevičienė 
ir Stasys Pranskevičius — RLB 
Cicero Apylinkes, Juliana Rots- 
ko — R. Katalikių Mdterų S-gos, 
Juozas žemaitis ir Jonas Cinkus 
— Lietuvių Tautinės S-gos, Onu
tė Vyšniauskienė ir Antanas 
Tauginas — Lietuvių Krikščio
nių Demokratų S-gos, Antanina 
ir Albinas Repšiai — RLB Mel
rose Parko Apylinkės, Viktoras 
Motušis ir Kazys Žilėnas — Lie-

dytojas išeivijoje fizinio lavinimo 
ir sporto vertės žmovas-specia- 
iistas. Užtat jo patirtimi turėtų 
susidomėti ne vien fizinio auklė
jimo ir sporto vadovybė, nuola- 
čiau jį pakvipdama paskaitoms, 
bet ir musų periodinės spaudos 
redakcijos, prašydamos jų leidi
nius ’paįvairinta savo’ rašiniais.

Jau anksčiau paminėtu pavadi-

tuvių Respublikdnų, Vincas Ka
činskas ir Stasys Juozaitis ~ — 
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio, 
Vincas Bigelis ir Alfonsas Kiz- 
laitis — SLA 301 kuopas, Anta
nas Dumčius ir Antanas Zuma- 
ras — Lietuvos Vyčių 14 kuopa*.

f'epas Paulauskas 
Sekretorius

• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE*-* EXCEPT WREN RE'S 
DRIVING, NEVER TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. 
SOONER OR LATER ME 
MAY DO THE. 
UNEXPECTED/

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

Telef. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650

rKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ.
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SUKINI

Aikštės automobiliams pastatyti

—Socialinė apdrauda kiekvie
ną minutę išmoka $12,100 dau
giau negu gauna. Jeigu nesu
stabdys sukčiavimo ir nesutvar
kys pajamų, tai 1984 metais so
cialinė apdrauda gali likti be pi
nigų, sako pareigūnai

amsulanso 
*ATARNAVIMA>

Metavių

Direktorių

STEPONAS C. LAUK IK 6UMUb

^424 WEST 69U STREET Kituotu, C1ZA.
11028 SOUTHWEST HIGHW Al, k&iu* Hilu, 111 *74*44J

So. HALSTED STREET

IF YOU P^IVB AT THE 
SPEEp ST y yų

THE

P’Ąįįįj BIELIŪNAS
Sa CALIFORNIA avė' ' Tri,: ,.s67>

GEORGE E RUDMINAS
«19 So. UTUAN1CA AVR Tri.: YArd, 7-tlM ll»l



Mantąu

ŠIMAITIS REALTY

Respublikonų pirminiuose rin

JUOZAS ŽEMAITIS

Maloniai kviečiame Jus atsilankyti Į tradicinį Užgavėnių

P. MEDAS, 4059 Archer Avino*, 

CMca$o/ III. 60632. Ttl. YA 7-5910

MISCELLANEOUS 
Įvairūs dalykai

PLUMBING AND HEATING 
(Vandentieki* ir lildymas)

rasėj ų 
visai vaka-
Vakaronės Siuntiniai i Lietuvą 

ir kitus kraštus

Eleonora Jakštas
4104 S. Archer AVenue 

(% bloko. į vak, nuo California)

Laikrodžiai Ir brangenybės 
Pzrdavimar Ir Taisymas 

264« West m Sfrsei 
T»t. REpubRc 7-1941 *

įvadinių 
jr., .kuris 
vadovavo.

■/ '

M. ŠIMKUS.
Notary Public 5 5‘?* * 

INCOME TAX SERVICE /

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

F. Afenf
SKtft W. 95th M 
Evarf, Pw% UL 
<0642, . 424-M54

Namai, ±wr4 — Pardavtm^
UAL ĮSTATE FOB SALI

NamaL Sami — Pardavimai 
UAL ESTATE FOR SALI

ŠUMANAS - COOK APSKRITIES 
KOMISIONIERIUS

REZIDENCINIŲ IR PAJAMJNTŲ 
NAMŲ PARDAVIMAS. 

INCOME TAX
INSURANCE NOTARY PUBLIC 

Skambinti tel. 436-7878 
2951 West 63rd Street

Dienom telefonuoti 247-0749, 
vakarais — 523-3685.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
LB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJ1MAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t - j

WE WILL “DISCOUNT” 
ANY PRICE ON TV, AUDIO 

VIDEO & CAMERA 
EQUIPMENT.

Call INTERNATIONAL 
AUDIOTRONIX

24 hrs. per day for free catalog 
l-(800) 358-9092 

(CA) 1-(800) 862-4982 '
Ext. 107

— Antradienį aukso uncija 
kainavo $371.

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWER MAINTENANCE 
Plumbing’repairs of all kinds. 
Drain lines Open or no charge. 

Free estimates.
• 735-6361 * ' < -

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
Lj12 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. 847-7747

Advofcxtxt
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valaodot ano 8 raL ryte 
Oti 6 yaL rak. SeJtedlenj ano 

9 vai ryto iki 12 vaL i 
Ir paial nudtarima.

TdL 776-5162 arte 776-51Q
Z64» Wert 63rd Street

CMeato. ID. 60629

Galit* kreiptis lr tWj( | SLA Centra

LfTWANIAN ALLIANCg OF AAA ERICA
Mrr Yart. M. Y. 10081 

MT W. Jttb ».
TeL miJ Wttl»

DĖMESIO* 
62-80 METŲ AML VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinis-
> kam s. Kreiptis: ■ į* 
a lauraiti: k.: 

«45 So. ASHLAND AVI/' 
TeL 523-8775 -

isav- Šumanas su seimą gyve
na LaGrange, Ill. J e žmona Don
na yra mokytoja. Praeitais me
tais 241,000 balsais buvo išrink
ta į Regional Board of School 
Trustees of Cook County.

E. Šumanas jau ketveri metai, 
kai dirba Cook apskr. ir teis
muose. Jis anksčiau yra mokyto
javęs Chicagoje ir Ciceroje.Taip 
pat dirboĮir Washington, D. C., 
Jungtinių Baltų Amerikos ko
miteto direktorium.

Visi lietuviai prašomi daly
vauti rinkimuose ir padėti Ed- 
wardui J. Schumanui laimėti 
pirminius rinkimus.

\ Edward J. Schumann 
for Cook County Board 
5701 Linden

LaGrange, Higląnds, IL 60625 
246-8241

PARUOŠIAME TAKSŲ 
LAKŠTUS 

ASMENIMS IR BIZNIAMS

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI .

Turiu Chicagos miesto leidiny. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Are.
Tel. 927-3559

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
_  . ■ 7 f, fj
yn. seniausia, ffidEaurta tr turtingiausla lietuviu oatemennA or- 

dniacfja. lietuviam* ištikimai tamaujaati jau per 92 metui.

SLA — atlieka kultūrinius darbui, geibia tr kitiems, turte tuoj

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDLMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Centro Vald} ba atsiklausė Gar
bės Narių Vinco Tamošiūno ir 
Kunigundos Kodatienės nuo
monės. Jeigu ne, labai prašau 
šiuos Garbės narius painformuo
ti mane ir Valdybą. Taip pat ne
žinau, ar Valdyba atsiklausė CV 
Nario Gedimino Janulos nuo 
monės.

Per šienapiūtę primieg šei 
mininkas, o per rugiapjūtę —i] 
bernas.

Lietuviams gerai pažįstamas Edvardas J. Schumann 
kandidatuoja Cook apskrities komisionieriaus parei

goms. Kartu su juos stovi Kongreso atstovas 
George 0’Brien.

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS * VERTIMAI.

Nuorašo i: LŠST Garbės Teis
mui ir Sąjungos nariams.
Sesės ir broliai, šauliai, ir šaulės,

Šitas atviras laiškas yra nau
jausias mūsų Sąjungos Garbės 
pirmininko prof. dr. Vaidevučio 
Mantauto oficialus ir viešas raš
tas, kuriame jis 5 kių mūsų Są- 
jungos Garbės Narių vardu 
veikdamas, aiškiai ir griežtai pa
sisakė ir protestuoja dėl LŠST 
Garbės Teismo pirmininko dipl. 
teisininko ir garbės šaulio Mari
jono. šnapščio pašalinifo iš š. 
Sąjungos. Nors Sąjungos Gar
bės pirmininkas prof. dr. V. A. 
Mantautas tą raštą išsiuntinėjęs ! nieji 
visiems šios? Sąjungos 
vams. tačiau yra gana aišku, 
kad dalis nų slėps ir nutylės tą 

j rastą nuo .savo narių, todėl Są
jungos Garbės pirmininkas pats 
prašo, kad šitas jo atviras laiš
kas būtų kiek galima plačiau pa 
platintas tarpe narių.-'Tad gerai 
patys susipažinę su tuo raštu, 
duokite kitiems,_5o jei yra gali
mybė, darykite xerox kopijas ir 
dalykite savo vienminčiams.

Kita injormacija •
- * r ,

Spaudoje yra jau paskelbta, 
bet reikia tai dar ir priminti,kad 
visa, eilė mūsų šaulių kuopų (Ci
cere, Detroite, Toronte ir kt.) 
jau yra griežtai ir atvirai pasi
sakę prieš; mūsų Sąjungos kai 
kurių neatsakingų pareigūnų 
daromas intrygas, šmeižtus ir 
vykdomus' šalinimus bei Liet. 
Šaulių S. T. Statuto, laųžėyinus.

— F. Modestavieienė, iš Mar
quette Parko, Chicagoje, atsiun
tė $5 už kalendorių ir $5 laikraš
čio palaikymui. Nuoširdžiai dė
kojame už nuolatinę paramą.

— Jenas Kritšolaitis, iš Cleve
land, Ohio, pratęsė prenumera
tą yienerjems metams ir pridėjo 
5 dol. už kalendorių ir $20 Nau- 
jiericriis paremti. Dėkdjame. r .

— Jonas Krištolaitis, iš Cleve- 
Marquette Parko, Chicagoje, 
lankėsi Naujienose. Dėkui už vi
zitą, prenumeratas pratęsimą ir 
$15 Naujienoms paremti.

— D. Liepienė, iš Cicero', III., 
pratęsė prenumeratą nietams ir 
pridėjo $15 Naujienoms pa
remti. Nuoširdi padėka.

— Sekantieji Naujienų skaity
tojai pratęsė prenumeratą ir 
pridėjo' po $5 Naujienoms pa
remti: Antanas Balčiūnas, iš 
Chicago, Ill., dr. R. Ginčauskas, 
iš Hammond, Ind., A. Jašinskas, 
iš Lansing, Ill., S. Jurkūnas, iš 
Chicago, Ill., L Kandrotienė, iš 
Toronto, Ont., Canada, Irena 
Petrauskas, iš Burbank, Ill., O. 
šafranauskienė, iš Kankakee, Ill., 
Lucille Samon, iš Marquette 
Parko F. Stefan, iš Brighton 
Parko, M. Tnunpickas, iš Ham- 
iltdn, Ont, Canada, V. Visman
tas, iš Marquette Parko, ir Wil
liam Yuodelis, iš Edmonton, Al
berta, Canada. Dėkojame vi
siems.

Edv. Šumanas 1981 m. gruo- 
l.džio 7 d. Įteikė Cook County 
į Clerk Stanley Kusper 3,700 pa
rašų, kad galėtų dalyvauti šiuo
se rinkimuose.

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

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

susirūpinimą___________________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra. Sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais__ ___ __________

Minkštais viršeliais, tik _____________
Dr. A. J. Gnssen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą Įspūdžiai. Tik_

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

dedant SI persiuntimo išlaidoms.

Vakaronė prasidėjo kelios mi
nutės po 8-tos valandos vakaro. 
Prie paruosto vakaronei praves
ti stalo susėdo du Draugo ben- 
j^radąįbiai — J. šoliūnas ir • G. 
j^emeikytė, ir Akiračių redak
torius Z. Rekašius. Už pulpito

ŠIUPINĮ 
rengiamą 1982 m. vasario mėn. 20 d., šeštadieni, 

7:3D vai. vakare,
LIETUVIŲ TAUTINIUOSE NAMUOSE, 

6422 South Kedzie Avenue.
Bus vakarienė su tradiciniu ŠIUPINIU ir trumpa programa. 

Šokiams gros Ąžuolo Stelmoko orkestras.
Prašome įsigyti bilietus iš anksto — ir tuo reikalu kreiptis i 

Mažosios Lietuvos Lietuvių Draugijos iždininką,
Vilių Trumpjoną, 6418 South Troy Avenue; tel. 778-8483 

Auka: $12.50
MAŽOSIOS LIETUVOS LIETUVIŲ DRAUGIJA

atsistojo vienas iš žymesniųjų 
Draugo 
Drunga, 
ronei ir
dalyvių buvo apie 80.

Peržvelgus visą auditoriją ir 
dirstelėjus į susirinkusių veidus, 
vaizdas gavėsi ; toks -pats, kokį 
tenka matyti beveik kiekviena
me lietuviškame subuvime: žils
telėjusios, pražilusios ir apipliku- 
sios (žinoma, išskiriant'moteris) 
galvos, pasiekusios jau virš -pen-

Klekvien^ lietuvis tr lietuviu dnuęo 
Suiivietujime apsidrausti 3d $10,000.

3LA — apdraudžia ir Taupomąja spdrauda — Endc^rsent “' 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, neto sinčiai 
aukštojo mokslo ir j u gyvenimo pradžiai

—vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
$1,000 apdraudof raus temoka tik $3.00 metama

SLA- kuopa vyra viwe lietuviu kolonijoj Kreipkite 
J savo apylinkės SLA kuopti ve i i ui jie Jumi \ 
mielai pagelbės 1 SLA išdalyti.

kiasdešimties. Jaunimo, kaip ir 
beveik vijose rimtesniems reika
lams nagrinėti vykstančiuose su
buvimuose, buvo tik keletas, 

Visos vakaronės programai va
dovavo santarietis — šviesit.is 
M- Drunga,jr. Klausimus statė 
tik jis vienas, j kurines turėjo 
teisės atsakinėti tik tas už sta- t 
lo sėdintis spaudos, kritikas, ku
rį jis nurodydavo, 1

l
Pirmoji jo išrinktoji, pirmam . 

klausimui atsakyti, bu ve jaunuo- •' 
lė G. Remeikytė. Toji, pagal sa
vo jaunumą, metėsi tiesiog į 
utopiją, ragindama lietuvišką 
spaudą suvaryti į vieną bučių, 
atseit, įvairių pakraipų lietuvis- f 
kus laikraščius sujungti į dide-, 
lį leidinį. Visa tam ką ji kalbė- j 
jo ir kokias permainas mūsų 
spaudoje padaryti siūlė, ji nore-1 
jo priduoti didelio patoso, bet. 
iai tas viskas nepergeriausiai se-1 
kėši. Nepadė jo jai ir dažni jos J 
ranku mosikavimai, nes reiškia-1 
mos mintys buvo padrikos, kas f 
aiškiai parodė, kad ši jaunuolė ’ 
spaudoj susitupėti dar nesuspė- ■ 
jo. jlš kitos pusės, visdėlto, tek- j 
tų pasidžiaugti, kai mūsų jau- ' 

metasi ir į rimto darbo! 
ado- į sritį, o ne vien tik į “rock and 

roll” kvailiojimus.

^Antrasis klausimas kliuvo 
jatĮ mūsų spaudoje pagarsėju- 
siam*'riržgaulių? Draugo įvhtftnių 
rašėjui J. Šoliūnui. šis spaudos 
darbuotojas, savo aprėdu ir šu-! . Edward J. Schumanns kandi- 
kuoseria* vaidindamas tipingą • datuojąs į Cook. County komi- 
proletarą, iš atsinešto didžiulio pionierius respublikonų pirmi- 
laikraščių pundo (galima daryti { niuose rinkimuose, kurie įvyks 
išvadą, kokio tas pundas buvo • š. m. kovo mėn. 16 d. Tą dieną 
didumo, jei, prieš pradedant ■ jis turi laimėti, kad galėtų da- 
svarstybas, J. Šoliūnas ant kiek- j lyvauti visuotiniuose rinkimuo- 
vieno auditorijos — kavinės sta- ’ se. Skiriami aštuoni kandidatai, 
lo pajėgė padėti net po kelis ^’iš kurių septyni bus renkami, jų 
Draugo ekszemplicrius) išsitrau- į tarpe ir mums gerai žinomas, 
kė komunistinę Laisvę ir, sū j nuoširdus ir paslaugus Edvar- 
veide išsišakojusiu pykčiu, (at- į das Šumanas, 
rodo, kad pyktis jo įgimta ypa«
tybė), pradėjo visą jos didžiulį į kimuose gali balsuoti visi Ame- 
puslapį skaityti, priversdamas [rikos piliečiai, kurie gyvena 
auditoriją išklausyti ką apie jį Cook County priemiesčiuose 
Amerikos lietuviška komunisti- į (Chicagos mieste gyvenantieji 
nė spauda rašo. Susidarė įspū- negali balsuoti). .
dis, kad J. Šoliūnas į šią vaka
ronę atėjo ir už “prinokusių” 
spaudoje rasėjų stalo atsisėdo ne 
vien tik lietuviškos spaudos pro
blemų svarstyti, bet ir savo as
menį populiarinti.

(Bus daugiau)

□ORNS?
Soft pads protect į
from pain. while f f
medicated disks 
work to remove 
coms.

Šaulių reiklia!

Lietuvos Šaulių Sąjungos Tremtyje 
Garbes Naritį atsiras laiškas

Lietuvos Šaulių Sąjungos 
Tremtyje Garbės Nariai: Alek
sandros Marcinkevičius-Man tau
tas, Sofija Putvytė 
fienė, Eugenija KTupšienė, prof. 
Emilija Putvytė ir Sąjungos 
Garbės pirmininkas prof- d r. 
Vaidevutis A. Mantautas:

Sausio mėn. 30 d., 1982 m.

Lietuvos šaulių Sąjungos 
Trėrntyje Centro Valdybai. 
Brangūs Broliai ir Sesės:

Susipažinę su LŠST CV Ap
linkraščio Nr. 5—31 V-ju parag
rafu, šiuo viešai pareiškiame, 
jog (1) mums iš anksto nebuvo 
pranešta, kad 1981.XII.5 Čikaga- j 
je įvyks Centro Valdybos posė
dis, kuriame bus svarstomas 
Garbės šaulio Dipl/ Teis. Mari
jono šnapšęio, LŠST Garbės 
Teismo Pirmininko pašalinimo’ 
iš LŠST reikalas, ir tuo būdu (2) 
mums visiškai nebuvo duota 
įragal Sąjungos Statutą priklau
santi teisė ir proga balsuoti šiuo 
yisai Sąjungai begalo svarbiu 
klausimu.
•šiuo p^'otestuojame prieš aukš
čiau minėtąjį nutarimą ii pra.- 
šome mūsų 6 bal>us oficialiai 
traukti į Centro Valdybos pro
tokolą, kaip pasisakančius prieš.

Centro Valdybai: siūlome tuo
jau pat atšaukti aną nutarimą, 
kaip> nešaulišką ir nelegalų — 
griežtai prieštaraujantį ir Są
jungos Statutui ir 1981. III. 6 
tarpusavio susitarimui Valdžios 
Teisme, ir taip pat prašome atei
tyje susilaikyti nuo bet kokių 
svarbių sprendimų darymo, ne
atsiklausus Visu Valdybos narių 
^nuomonės; 5 . e
Ė Anksčiau minėtų Sąjungos 
Garbės Narių Įgaliotas, 
5 Prof. dr. Caidevutis A. 
J. Mantautas 
' Sąjungos Garbės pirmininkas

*'■ Post sriptum: Nežinau, ai

' VAKARONĖ JAUNIMO CENTRE
J
i Rengėjai: Santara-Šviesa.

f. Laikas: vasario 5 d. 7:30 vak.
ji Vakaronės tikslas: MŪSŲ 
SPAUDOS PROBLEMŲ 
SVARSTYMAS.

HOMEOWNERS POLICY

Slate.f<«e ane Casual Ctnwny

Derigiame ir taisome visu-rū
šių slogus. - Už. dajrbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

* ARVYDAS KIELA
6557 S. Talman Avenue"

5. Chicago, IL 60629 
4^^655 pr 737- J 71T

N&njlenou, Chicago, 8, m. WednHdiy, February 10, 1982




