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\ CZECHOSLOVAKIASIRIJOJE, RAMA MIESTE ŽUVO KELI 
ŠIMTAI SUNNI MUSULMONŲ

KELIA PROTESTĄ PRIEŠ PREZIDENTĄ IR AUKŠTĄJĄ 
SIRIJOS KARIUOMENĖS VADOVYBĘ

* IIAMA, Sirija. — Ilama mies-  ---- ———- —~~
te; esančiame šiaurės Sirijoje, 

-kur daugiausia- yra susikoncent
ravę Sirijos-' Sunni tikybinės 
sektas musulmonai,' praeitą sa
vaitę kilo pasipriešinimas prezi
dentui Hasad ir-aukštai kariuo- 

r - - - -r.
menės vadovybei.

Hamą mie ta yra apie 209,000 
gyventojų. Vietas- kareivinėse 
stovintieji kariai pasipriešino' 
Hamos savivaldybei. Hamos gy
ventojai nepatenkinti preziden
tu " Hasadu, kuris jau dešimti 
melai prezidėhtauja. Jį remia 
tiktai de^imtadališ Sirijos gy
ventojų. ' "•

Sunni musulmonai piąsiprie- 
šino Hama mieste e-a n tiems Si
rijos kariams, norėjusiems nu
ginkluoti šią musulmonų sektą. 
Kovų metu žuvo didokas būrys 
gyventojų, bet-gyvybes neteko 
ir ,apie 300 karių. Jie buvo iš
vyti iš miesto. Kdvos ėjo karei
vinių srityje. .

Pasklidus kiniai apie sųsirėmi- 
mus Hama mieste, Centro val
džia, pasiuntė naują dalinį ka
reivinėms ginti. Centrinė valdžia 
bando sudaryti įspūdį, kad Ha- 
jmojg ramu, Ramu, kol atsiųsti 
kariai, tebebus kareivinėse, bet 
jeigu jie ateityje bandys "kištis 
į Hamos gyvenimą, tai tnčj vėl 
prasidės kovos , prieš karius.

Hamos Sunni musulmonai 
reikalauja laisvų rinkimų visoje 
Sirijoje. .Prezidentas Hasad jau 
privalo, atsistatydinti. Be to, Si
rija-privalo Atšaukti visas gink
luotės Sirijos pajėgas iš Libano. 
Kariui laikymas . Libane kenkia 
Sirijai ir visiems krašto gyven
tojams.

Sirijos kariudmenės vadovybė 
traukia daugiau karių į Hamos 
sritį. Jeigu Sirijos ginkluotos pa
jėgos bandys pulti Hamos mu
sulmonus, tai visoje Sirijos šiau
rėje, pradedant Alepo ir 
ko's miestais, sukils prieš 
do vyriausybę.

Manoma, kad Jordano 
musulmonai gali ateiti į pagalbą 
Hamos musulmonams. Sunni 
mulos iš kaimyninio kraštą j* u 
išvyko į Siriją, išsiaiškinti pa
čioje Sirijoje susidariusią padėtį.

ĮTIKINO IZRAELĮ NEPULTI 
PALESTINIEČIŲ

WASHINGTON, D C. — Bė
gine vadovaujami izraelitai bu
vo pasiruošę įsiveržti- įs Pietų 
Libaną ir JšnaikinlK ten įsistip
rinusių poleslinięčių lizdus. Iz
raelio ginkluotos pajėgos buvo 
pasiruošusios pirma<lienį ap up- 
ti Pietų Libane esančius pales 
tiniečius, neleisti jiems pabėgti 
ir visus išnaikinti. >

JAV Valstybės departamentas 
įtikino izraelitus nepulti pales
tiniečių. Valstybės departamen
tas bijojo, kad visa ta Libano 
sritis nebūtų sunaikinta ir nepa
kenktų Libanui. Valstybės de
partamentas žinojo’, kad pačioje 
Sirijoje vyko kruvinos kovos 
Hama srityje. -

Izraelis* patyrė, kad Valstybės

apie įvykius' Srrijbje, negu 
raelis. Izraelis .atsisakė įsiverži
mo įpiętų Libaną.

HUNGARY

ROMANIA

Rytoj sekretorius Haig bus Rumunijoj, skris į Bukareštą, kur infonnuos 
prezidentą Ceausescu ir vyriausybės narius apie Sovietų valdžios , 

vedamą Helsinkio aktų griovimą.

Lata-
Hasa-

Sunni

PALEISTI ŠILTINĖS 
VABALIUKAI SUŠALO

CHICAGO, Iii. — Vasario 
mėn. riduryje^Įlinois valstijoje, 
paleidžiami* milijonai tokių ma- 
Žiūkų šiiUnės vabaliukų, kad • 
daugelis imą sirgmnicVi, gula lo
von, o dažriąi ir; atrisveikina vi-? 
siems laikams? ’r ‘ . •:

Pagal specialistų apskaičiavi
mus, tūkštaučrni tų vabaliuku 
buvo paleistą^ irklais melais, bet 
tos šaltosfdreBOs vr=Us-tūps va-." 
baliukus "paveikė, jie sušalo ir 
nespėjo pasiekti žmonių. įsivelti 
į plaučius jr sukrėsti šiltine.

Trečiadienį oficialiai buvo’ pra
nešta, kad visoje Illinois valsti
joje nebuvo nė vieno žmogaus 
susirgusio šiltine. Kartais šaltis 
žmonėms gero padaro, jis už
migdo visiems laikams šiltinės 
vabaliukus. Arktikoj ir Antark- 
tikoj šiltinės nėra.

LENKAI KIŠA I KALĖJIMUS 
STREIKŲ ORGANIZATORIUS

VARŠUVOJE NELEIDO LENKAMS PAMATYTI JAV-SE 
RODYTĄ FILMĄ “LENKIJA TEBŪNA LENKIJA’’

• { t

VARŠUVA, Lenkija. — Trc-1 cige suimtas Miroslav Krupinski. 
čiadienį karo teismas nuteisė ke
turis lenkus, angliakasius, kurie

. organizavo ...si veiką ir pasiprieši
no atvykusiai lenkti mili tarinei 
policijai. Susirėmimų metu gy- 
vybės netiko devyni asmenys.

. KatOvičių giityjė' vyko anglia
kasių streikas nud-gruodžio 14 
iki gruodžio dienos. Vujek 

.kasykloje .streikui vadovavo So
lidarumo unijas veikėjas, ang
liakasys Stanislovas Platek. Jam 
paskirti keturi metai kalėjimo ir 
trims melams atimtos pilietinės 
teisės.

Tame pačiame .teisme Jerzy 
Vaitok gavo 31G metų kalėjimo 
už streiką Vujek kasykloje. 
Tuo tarpu Adam Skvira ir 
Marian Gludi gavo po tris me
tus kalėjimo, o pilietinės teisės 
jiems buvo atimtas dviem me
tams.

Sekretorius Haig išsikalbėjo su karaliumi, 
premjeru ir užsienio reikalų ministeriu

Iš LISABONOS SEKRETORIUS SKRIS I MAROKĄ 
IB RUMUNIJĄ SANTYKIAMS SU RUSAIS AIŠKINTI

LISABONA, Portugalija. — septynerius motus HJsinkyje 
Trečiadienį sekretorius Alck- buvo padėti pagrindai ilgam 
Sandras Haig, Ispanijoje išsikal- bendradarbiavimui, bet Sovietų 
bėjęs .vu karaliumi Juan Carlos, 
premjeru ir užsienio reikalų mi
nisteriu, išskrido į Lisaboną, 
kur jis buvo aukštų Portugalijos 
pareigūnų sunktas.

— KoFLenkijoje bus karo std- 
! vis ir imbdžiojamos pagrindirės 
'; žmoga^lc.-iės, lai su Rytu vals
tybių fijgkų nebus įprasto biz- 
! nio, —įS^paudos atstovams ir 
į svečiams^, Lisabonoje pareiškė 
sekretor&s Haig.

Sekretorius aiškino portuga
lams. kad Sovietų valdžia, prieš 
du metu įsiveržusi į Afganista
ną, o dabar svetimomis ranko
mis įvedusi karo stovį Lenkijoj, 
stengiasi įtraukti į savo imprri- 

j ją dar vieną nepriklausomą vals- 
__ _ tybę. Laisvasis pasaulis turi įm- 

RUSAI ARDO HELSINKIO pnėmonni TSm-pastim-ketią.
SUTARTĮ ’

t
— JAV' atmetė Sovietų vai- 

džiospa..iūlyl?plan^atO'ni'"iamsl Karja. lefa Sc,idarumo 
ginklams mažinti. Rusai kontro- . . .į . . . . . , . I likėją KrUpm kibuotų visą Europą, jeigu toks jų
planas 4>ūtų priimtas. Oficialiai pranešta, kad Dan-

■—Tikrai koktu, kad buvęs Illi
nois universiteto' iždininkas Rob
ert Parker viena naktimi isleis- 
davo net $7,000, bet revizoriai 
neišaiškindavo.

— Kissingeriui piovė tris šir
dies gyslų vietas, kad kraujas 
lengviau pasiektų širdį. Jo gys
los buvo besibaigiančios užakti.

KALENDORfiLlS /

Prez. Abraham Linkc'lnas gimė 1809 m. vasario 12 d.

Vasario 12: Modestas, Žilvinė, 
Dievmanta, Gintenis, Ėja, Vy
gandą.*.

Saulė teka 6:51, leidžiasi 5:20. |
Oras debesuotas, dar šaltas, 

bet eina Šiltyn. h

centrui. Jis 
o'rganizavi-

Jis buvo pirmininkd Lešek Va
lensos dešinioji ranka. Valensa 
vaižnėjo po visą kraštą, o Kru- 
pinski buvo Dancige, vadovavo 
visam Solidarumo 
kaltinamas streikų 
mu visame krašte.

Krupin? kiui bylą ruošia Dan
cigo prokuroras B. Miedeiski. 
Manoma, kad Krupinskiui bus 
paskirta žymiai didesnė bausmė.

Amerikos ambasadoje norėta 
parodyti Amerikoje susuktą fil
mą “Lenkija tebūna Lenkija’1. 
Prie ambasados atvyko 25 mili- 
tarinės policijos kariai, užrirašė 
vardus ir pavardes ten atsilan
kiusių ir liepdavo eiti namo. 
Neįleido 150 žmonių.

RUSAI BANDYS SMAUGTI
f AMERIKĄ

WASHINGTON, D.C. — Spe
cialistai apskaičiavo, kad Sovie
tų kariuomenės vadovybė ban
dys smaugti JAV-es šiame de
šimtmetyje. Kada jie to darbo 
imsis, šiandien sunku pa. akyti. 
Įsiveržimas j Afganistaną ir įsi
kišimas į Lenkiją yra tiktai 
bandymai.

Kur rusai griebs Amerikai už 
gerklės? Tuo tarpu galima tak
tai spėlioti. Jie gali griebti Ame
riką Europoje. šiam žygiui jie 
buvo pasiruošę.

Rusai gali griebti Ameriką ’ 
Persija^ įlankoje, bet čia jie dar 
nėra pasiruošę. Juos gąsdina ži
nia, kati sekretorius Weinber
ger buvo Saūdi Arabijoje ir su
sitarė dėl bendros apsaugos pla
no. Rusai seniai ruošiasi prie 
Per ijos įlankos, bet tuo tarpu 
dar nėra pasiruošę.

Jie taip pat gali griebti už 
gerklės Kuboje ar Vidurio Ame
rikoje. Arcdo, kad ir čia jie dar 

nėra pasiruošę, bet jau taikosi 
prisėlinti adyti, kad sutrukdytų 
susisiekimą.

i Sekretorius Haig informuos 
Portugalijos prezidentą, prem- 

MADRIDAS, Ispanija. - So
vietų valdžios atstovai daro vis
ką, kad būtų išardyta prieš sep
tynerius metus pasirašytoji 
Baigminė Hejsinkio aktų sutar
tis. Nuo Helsinkio sutarties pasi- kinti beginklę lau^moderniars 
rašymo iki šių^dienų, tų Helsin- ginklais ir^ųddingomjs dujomis,’ 

tai ji kly$£aeBais vajam pssau-- 
liui atėjo laikas imtis, apsauga^ 
priemonių, niekas nežino, 
kuri kita -Vafetybė .gali/ būti ;sę 
kauti auka^^'L':^L/->;-- / r*?

Prezidziftąš Reiganas j a u pa< 
skelbė pirmas.apsaugos priemoC- 
nes, o dahfer^rudšiamasi antra-* 
jam žingsniui/-Jis bus praneštas 
Kremliui ir paskelbtas visam 
pasauliui. ’

! Sekretorius Haig įtikino Vaka 
susirinkusiems rų valstybes, kad reikia bendro-

Sąjunga juos laužo.
Ne tik pats sekretorius Haig, 

b_t ir Vokietijos, Anglijos bei 
Prancūzijos atstovai įspijo So
vietu valdžia apie daromus 

, žingsnius. Įspėjimą^ apie Helsin- 
{ kio nutarimo laužymą nebūti] 
vykdomas, jeigu Lenkijoj būtų 
atšauktas karo stovis ir rusai iš
vežtų savo ginkluotas pajėgas iš 
Afganistano.

Iš Lisabonos .vckr?tori*us skris 
i Maroką, kur susitiks su kara
liumi ir valdžios atstovais. Infor
muos Maroką apie įspėjimus ru
sams dėl Helsinkio aktų laužy
mo ir apie ruošiamas priemones 
galimoms pasekmėms pristab
dyti. Be to, sekretorius nc’rėjo 
išaiškinti, kokių žingsnių būtų 

įgalima imtis Sacharoj nuolat pa- 
‘ sikarjojančioms kovoms sustab- 
dvti.

jerą ir užsienio' reikalų mįnisteri 
apie jo padarytus pareiškimus 
Madride. Jeigu Sovietų valdžia 
mano, kad-ji galės laisvai dusti 
savo tankus j Afganistaną, nai:

k to' aktų nepildo?.

JAV sekretorius -Haig infor
mavo susirinkusius apie Sovietų 
valdžįbs pa^fanjį^tt Helsinkio ak
tams ardyti. Madj^de buvusiame 
susirinkime Sovietų atstovai vis
ką darė, kad < sekretorius Haig ‘ 
negalėtų . kalbėti., Sekretorius *• 
norėjo’ kalbėti apie padėtį Len
kijoje. bet rusai privertė lenką 
trukdyti sekretoriui.

Ir Belgrade 
atstovams rusai neleido pravesti ,m:s jėgomis imtis apsaugos pric- 
bent vieno nutarimo. . Atstovai 
suvažiavo į Madridą antrai kon
ferencijai Helsinkio aktų prav2- 
dimui aptarti, bet ir čia Sc’vietų 
valdžios atstovai kliudo pravesti 
bent vieną nutarimą.

Iš Maroko sekretorius >kris 
tiesiai į Rumuniją, kur susitiks 
su prezidentu Ceaiiseseu i* val
džios atstovais. Ji:urs papasakos 
apie pačiu* svarbiausius nutar:- 
rųits^'iF: priemones Sovietų val- 

Nuvalei sustabdyti. Rumu- 
.Ji4jUedąr tebepriklauso Varšuvos 
•kariniam paktui. Ji net mėgina 
;jrf*7ešrntis Kremliaus sauyalcU

.JAV kariai yra įsitikinę, 
4cad kalbės Ml Brežnevu ni< ko 
nepadėk Reikia turėti gerų 
ginklų, kad būtų galima rusams 
pastoli kelią, tada jie dirėsis.

KARIAI NEIŠNAIKINS
LENKŲ SOLIDARUMO

monių, kad- Sovietų valdžia ne
padarytų kitos tokios išdaigos, 
kokią padarė Lenkijoje, šitai 
Sovietų valdžios veiksmais Brež
nevas laužo Helsinkio aktus, 

! vartodamas mode raiškiausias 
! apgaulės priemones kaimyni 
nėms tautoms pavergti. Prieš

DANCIGAS, Lenkija. — Len
kų milHarinė policija, apmokyta 
Sovietų Sąjungoje, užėmė visą 
Dancigo Solidarumo unijos 
centrą. Apie 200 unijos pareigū
nų vuėinė ir išvežė į šaltas sto
vyklas, bet kitus pakartotinai 
tardo. Vieni dirba, bet kiti turi 
dieną ir naktį atsakinėti į įvai
rius klausimus. įtariamieji iš
siunčiami iš Dancigo uosto dirb
tuvių.

Nežiūrint labai d'dėlių gene-' 
roto Jaruzclskio pastangų suval
dyti šiuos darbininkus, dirbtuvė
se vis at iranda Solidarumo ša
lininkų. Nei militarinė policija, 
nei komunistai nežino, kas galė
tų laivų statybos dirbtuvės; pla
tinti Solidarumo idėjas. Vis at
siranda darbininkų, kurie plati
na Solidarumo atsišaukimus.

------- 1
— Henry Kissingeriui opera

vo širdį trečiadienį. Didžiausias 
pavojus jau praėjo.

— Čikagos pietuose buvo nu
šauti du policininkai. Policija 
suėmė du įtariamus jaunuolius, 
bet tą pačią dicnv juos pale do, 
nes įsitikino, kad jie policinin
kų n;nušovė.

— Rusai turi daugiau no: J XV 
narlaivių ir kareivių karui vesti.

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $376.

Užvakar sekretorius Haig ilgai tarėsi su Ispanijos 
karaliumi Juan Orios įvairiais tarptau

tiniais rrikalaL.



AUKOKIME, AUKOKIME!
Į laisvus kraštus ir į Ameriką mats, įsipareigojimais, formalu- 

daug lietuvių atstūmė antrino mžis — davė darbo, buto garan-!
tijas, laikė šeimoms paruoštus j, 
butus, atskirus kambarius. Rū < 
pinosi ne tik savaisiais, bet ir 1

oisaulinio karo frontas, komu
nizmo pabaisa. Bėgo pavieniai, 
atskirti vyrai, žmonos, šeimos su

Jie traukėsi rusų lėktų-, tais, kurie jokių ryšių su lais- j 
vu apšaudomų sviedinių triukš-į vais kraštais neturėjo. Kitos! 
nio. skeveldrų blaškomi, su ne-i šeimos, atskiri asmenys ryžosi i 

sužvėrėjusio oku be jokių sąlygų apmokėti visas • 
kruvinais išlaidas iki atsiekto savistovu- j 

mo. Tai buvo pasiaukojimas ir į 
aukojimas lietuvių gerovei. Nė ; 
vienas nebuvo atstumtas dėl am 

kurti, įsigyti; sutaupyti, bran- žiaus, Įsitikinimų ar politinių 
Mi- pažiūrų. Svarbu, kad liėtd-fis, 

veidais okupanto priešas, vištiš trdSfco

išnykstančia
pnnto siautėjančio 
durtuvais. pergyventais vaizdais 
ir dar j nežinomą rytojų. Jie pa
liko viską, ką galėjo žmogus su-

gintį geliS&Jo tik gyvybes.
nįos sitako šb diūdnais 
be Se atsargu, į nežinią, priimti, globoti. Su n^frrnu lafu- 
Jie. peržengę Lietuvos sieną, 
ka'ip bėgliai į jautėsi riesavysto- 
vūs belaisviai, reikalingi glo
bos, paramos, ber kokios au
kos- Iš pirmos dienos'jais _
iJfef viitirtes tautos natorfu daryti ita&ds įšileisti kuo
jti bendruomenės, pavieniai as
menys, viešoji administracija. 
Vėliau — visų laisvų kraštų liė-! 
tuvių bendruomenės, orgafiiza-j 

' erjes, parapijos, giminės, pažįs-j
tamL Jie rėmė siuntiniais, pini-! vardes, šeimose kilo sumišimas. 

' gaiš ir žadėjo betkokių paramų, išvažiavimo, pasilikimo nerimas, 
nuolatiniam apsigyvenimui. Jie’ kaip besiruošiančių skristi į šil- 
nešigailėjo susirinkimuose, pa-» tuš kraštus paukščių būriuose- 
rengimuose, pavieniems rinkė- ‘ plasnojo sparnais, dairėsi į 
jams duoti ir didesnes sumas.; riuos laisvo, nepažįstamo pašau 
Iki 1949 m. gyveno aukų, šalpos! lio kampus. Ieškojo giminių, 
aplinkoje. Gavo pastoges. mai-J draugu, žinomų pavardžių, ad-

drabužių. Žinoma, kieno* resu. Laiškai buvę ašaromis ap-, a* ,v.,
nors saskaiton., rūpesčiais,' pa-, laistyti,- gėlių žiedeliais papuoš- v—;
stangomis. Jaunimas mokėsi * ti. išmarginti jautriausiais žo-i lie jies
mokyklose, gimnazijose. Kas, 
norėjo nemokamai baigė uni-.‘ 
vėrsitetus, specialias mokyklas. * 
Lietuvių tarpe padaugėjo gy-) 
dytojų, inžinierių, chemikų, hu- i 
mani tariniu, teisiu ir kitu moks-* 
la specialistų, susipratusių, pa- j 

. i ų^ti^';y^dvų: .doktorantų. I5k J 
x’ifena mintis visus "‘persekiojo.;
kaip; ilgai tokia tremtis tę- trūko valandų intencijoms 

; sis;': * ’ - : . į šias atlaikyti — pakako tik pri->
-1948 rfi. J. Tautų S-goj laisVų sfmihti.

kęaĄiį valstybes per savo įga-j ; 4- Vieni keitė • stovyklų viėtb-* 
Ifo^hžus, tautybių atstovų* pra- į ves ~ iš anglų, amerikiečių. • 
šėmi, sutiko priimti ir apgyveų- j prancūzų ir priešingai. Kiti pra— 

j \<Rntr bėglius. Visi tiesė patrio-, sėsi išduoti tokius asmens do- ;
tiifes, nuoširdžiais, dosnias pa- kurriėntus. kokius turėjo 1939 
gialbos rankas- Tos pačios lietu- Į metais, 

" viy. kaip .ir kitų, atstovybės, pa- 
• rupijos. Spaudos centrai, religi

nės; organizacijos, giminės, pažį
stami skubėjo talkon. Jie sutiko 
sdr visais vyriausybės reikalavi-

kė naujų jėgų, parudšttj. vitdų. 
artintų t specialistų, pAAretėjū- 
sioms gretoms narių, Įtakinges- 
meji beldė Baltųjų Rūmų'du-1 
ris, maldavo kongrėsmarių, se-

draėsfii skaičių, riėpalikti net 
raišų, laikinų ligonių.

Pabėgėlių slltelk'imo lageriuo
se, jų darbovietėse, atsisakiu
sių pilietybių, pasikeitusių pa-!

Chicagcs saulių klubo šokėjų grupė, 1975 m. dalyvavusi Pirmojoje Liet. T.-Šokių šventėje.

JURGIS JAŠINSKAS ■

SPAUDOS PABIROS
• me, išreikštame gaspadoriŠka 
?. kalba, paįvairinta lietuvio ūki

ninko sąmojum.
Apsvarsčius ir sutvarkius svar-

(Tęsinys) ; ' • • 

Pirmininkaujančiam pasiūlius, 
palikti Inlvt&ią valdybą, gerai 

ku j visus Klatsj reikalus tvsirkusią,
Į susirinkutj>riji nariai vienbalsiai biudsiuš šdsiritikirho reikalus; 

' i pritarė if; JTOTi&tiSftB ipatengvfnti zarasLškiai. pagal nepamain'onrą 
į tai valdybai KuŠrmnš-Jgr^i'i, pa- į lietuvišką tradiciją, sakančid, 
įtvirtino dn pasiūlytus, kad ‘Ma’tbą baigus, reikia ir pa

ste-.' siimkA minti“, tą tradiciją lątMi 
: gražiai atliko: ^iSinoS Klubo 

adėko- i ^UVUSI0S ir užūj&i patvirt$mdy|naj|'ių-p<mių paruostais uzkan- 
. , , ’ valdvbos piHftftrinkaš Petras Ble- difes, ragavo nuotaiką kelian- 

isafe SH’eJšfš'|ra nėpamai- čius sKj^timeliūs.ir kurį 
s vadovas, lik; t^ytum čii pat suorganizavo KlSbo pir- 

į kruopštus fl kp’daii-Us Lietuvos ūŪnfftkb gražioji priesagėlė, dai-

jautriausiais 
džiais. pasižadėjimais, 
mis. priesaikomis — niekados i 
neužmiršti geradariu, atsilvgin-! " JA” *JX'- ”ti keleriopai, kad tik pasiektų į nomas M •.J^ytum
nuolatinio apsigyvenimo pašto-1 , - s 
geš.’BŪvo tokių,“ kurie priėjiu- į ūkininkaį 
diriirikū pasižadėjo naujšme i ;'ai s'° .t P^Se 
kraW;kasmet. aukoti^OO ir Į ka,s ^^»usiai atheka. sis apdaį- 
daugiaū doleriu. Kapelionams “ ruiu^s krudpstumas labai

■ vaizdžiai atsispindi jo praneši-

, Hiciajo, atlietuvino pavardes 
I gražinosi tautybę, pilietybę — 
lietuvis, Lietuvos. Jaunimas, bu 
ves daliniuose, turėjo tik sdl_ 
denbuch ’us. atitinkami pareigū
nai išdavė metrikus. “Gudresni"

darė savo sprendimus, skundė, 
kad tai dokumentų klastojimas, 
jie kariavo prieš amerikiečius, 
anglus, Unros sąrašų sudaryto
jai buvo patriotiškėsni, negir
dėjo, juos sumetė į šiukšlių dė
žes. skundžiamieji išeimigravo. 
Įvairių pažymėjimų aprūpinimu 
daugumoj rūpinosi kapelionai, 
religijų kunigai.

(Bus daugiau

navo lietuviškas..dainas. Tikras 
lietuviškas pobūvis...

Čia pat buvo ifr to Klubo, p tei
gėjas dailininkas Mikas Šileikis, 
darbštusis Naujienų bendradar
bis. Nepaprastai *. malonu buvo 
su juo, susipažinti ir pasišnekėti 
apie Naujienų ir'džiaugs- 
inus. ' •

pašibaigūs 
aūklėj iriio 
sesijai JT

narijoje buvusį bendradarbį, 
dainų ir muzikos mokytoją Pet
rą Vacbergą, kuris, po Antrdjoį 
pasaulinio karo atvykęs į Ame-* 
riką ir apsigyvenęs Chicagoje, 
čia buvo Suorganizavęs vyrų 
chorą. Deja, sveikatai susluha-] 
vlv, turėjo pasitraukti iš to cho
ro vadovų, juo nebuvome su
sitikę nuo 1540 metų. Savaime i i» i j. . i . • i

j-.— . C, w-
lyg atsikvėpdamas, berdavo tik 
paskirus lasus. Debesys vit g 
mis visiškai juodi, kitur tanu ai 
pilki su skaidraus dangaus pio- 
persomis, tarytum sudrąskytų, 
įvairių spalvų vėliavos gabalai- 
Tos dienos pavakarės oras buvo 
visiškai panašus mano graudu
lingai nuotaikai, atsisveikinant 
su Chicagą, į kurią kada nors 
apsilankyti nebeturiu vilties.

no “kidnąpintojas” ‘ nu&oguio ’ 
mane į 1739 So. Halsted gatvėje, 
esantį pastatą, kuriame reziduo
ji Naujienos. Išorinė to pastato 
išvaizda — skurdoka ir besipra
šanti būtino remonto. įėjęs į vi-

i dų. Matau prie rašomojo stalo, 
Į apkrauto rankraščių šūsnimis,
sėdi vyras ir rašo. Atsigręžęs, 

I žiūri ir nieko nesako.
“Ar pažįsti mane?” — klau

siu.
“Nepažįstu, neatsimenu.”
Išgirdęs pavardę, stebisi: “Tai,

kad tu labai pasenęs...”
O kas nesensta, metams bė

gant? Su redaktorium p. Gude- prie lango. Tačiau šį kartą 
liu tik vieną kartą pritš keletą nebegalėjau gėrėtis panašiais į 
metų buvome susitikę Bostone, supustyto sniego plotus baltai-

“Gal norėtumei apžiūrėti mū->
sų spaustuvę?”

Peržvalgęs įvairiais raštais 
prikrautas redakcijos patalpas 
ir pagalvojęs, kaip jie toje raštų 
gausybėje susiorientuoja fr pa
jėgia dirbti, pasisakiau norįs 
viską apžiūrėti.

Redaktoriaus vedamas, per 
įvairius laiptų pasisukimus per
ėjęs, stoviu Naujienų atspaus- 
sdinimo “karalystėje”, kurioje

Skrendančiame į Bostoną lėk
tuve, kaip ir į Chicagą plasno-

sišis debesimis; tolimais, saulės 
skaidrumos pagražintais horizon 
tais; į viršų žvelgiant, Spindin
čiais šviesa ir aukščiau virstan
čia tamsia melsvuma. Tos visos 
grožybės buvo paskendusios 
nakties tamsumos skraistėje.

Gal ir gerai, nes vietoje tų 
grožybių, dar kartą atmintyje 
perskrido Chicagoje susitiktų 
seniai nematytų pažįstamųjų ir 
prietelių veidai bei naujai su

taip pat pilna visokių spaudinių, sipažintų asmenų portretai, o
kurių tarpe — keli linotipai-Prie 
jų sėdintieji rinkėjai, renka nau 
jam Naujienų numeriui tekstą.

toj as", — taria redaktorius.
Pasisveikiname, tuos pasisvei-aišku, kad tokio ilgo nešima-j , . . llufs pašovei

.. i . .1 kirtimus pagražindami — “malo-tymo; pas jį apsilankius, pasi-. nii .nu, malonu” itarpu. Ir galvoje 
smelkiasi mintis: štai, tikrieji 
lietuviškos spaudos pasišventė
liai, pajėgiantieji kokiose var
ganose apystovėse paruošti kas
dien naują seniausio lietuviu iš-

• REORGANIZUOTOS. BENDRUOMENĖS 
ŽODIS LIETUVIAMS

MIELI LIETUVIAI! -
Vasario 16-oji — laisvės ir nepriklausomybės akto 

paskelbimo" diena. Ji nusako mūsų tautos nepalaužiamą 
norą, lyžtą laisvai, nepriklausomai gyventi ir kurti sa- 

. vitą gyvenimą. Tai svarbiausia, reikšmingiausia šventė 
" mūsų tautos ir valstybės istorijoje.
s Šios iškilusios šventės proga, JAV R. LB-nės va- 
■ dorybė nuoširdžiai sveikina seses, brolius pavergtoje 
. tėvynėje Lietuvoje, Sibiro taigose, rusų komunistų kalė
jimuose ir .visus išblaškytus po visą laisvąjį pasauli.

Lai ši didžioji šventė gaivina, stiprina tautinę sąmo- 
, nę, laisvės vilti ir tautini solidarumą. Tesuteikia mums 
naujų jėgų, naujo ryžto, ištvermės besąlyginėje kovoje 
už pavergtos tėvynės Lietuvos ir mūsų tautos greitesni 
išlaisvinimą. •

Kiekvieno sąmoningo lietuvio šventa, kilni parrign 
dalyvauti Vasario 16-Osios šventės minėjime ir s- v > 
veikla, savo auka prisidėti prie pavergtos tėvynės Lie-u 
vos laisvinimo darbų.

JAV R. LB-nės vadovybė prašo Vasario 16-ns’os 
'•šventės minėjimus kolonijose feiigti tik vieną, paliekant 
’ piimenybę vietos ALTo skyriui. Minėjimo metu. auka> 
’skirti tik ALTin, bes jis ,vykdo mūsų tautos.valią, rūpi- 
' nisi’ir deda visaS pastangas, kad pavergta tėvynė Lietuva 
greičiau atgautų laisvę ir nepriklausomybę.

^Vasario mėnesį surinktų aukų nukreipimas kitai in> 
Mtučijai hū(ų sąmoningas trukdymas, kenkimas paverg
tas tėvynės Lietuvos laisvinimo veiklai.

i Prašome visus tautinės atsakomybės jausmą turin
čius lietuvius remti, stiprinti ALTo veiklą, laikytis pa- 
griridinių organizacijų darbo padalos, tarpusavio susita- 

.rimų ir rieni kitiems paramos.
: „Lai bendro darbo dvasia«te jungi a, teragina mus 
visus veiksmingiau remti ALT© veiklą ir plačiau, veiks 
•mingiau jungtis i lietuvybės Šiaikymo darbų sritis.

Reorganizuotos Lietuvių Bendruomenes
' všflitvybė

r

z
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taip pat jų visų gyvenimo ap
linka. Ypatingu ryškumu tuose 
vaizduose atsispindėjo J. ir Z. 
Adomėnų globa ir jų pasiauko
jimas mano patogumams: nak
vynei jie-užleido man savo mie
gamąjį, patys. nueidami miegoti 
į namo rūsį; Zoselė - “Steputė” 
visa .laiką gamino gardžiausius 
užkandžius, kuriais vengiau pa- 
siskaninti, norėdamas išlaikyti 
liekną, bet jau storėjančią'savo 
figūrą. O Jonas,, besididžiuoda
mas savo^'Jfeluviškų pašto ženk- ' 

. lų kolekcija ir dabartinio p^pie- 
žiaus Pauliaus II-jo jam prira
šyto ant lietuviškos atyirutėš au 
tografu, \ds v^i&rihaTLe jo pa- 
ties DP stovykloje ,Traiinšfeme 
1946 -— 1950 m., išrastu, jokio 
alkoholio nuodo neturinčiu “ar
batėlės” gėrimu, nuo kurio kas
dieninė nuotaika nuplaviruoja į 
dangiškos skaistybės dausas.

(Bus daugiau)

šnekėjimo ir pergyventų įvykių 
aptarimui buvęs laikas, užsitę
sęs nuo popiečio iki kitos dienos 
paryčių, visiškai neprailgo ir net 
jo stokoja/2 J .

Tą popietį ir sekančią 'dieną, 
pagal mano “sporrserio” ir glo
bėjo Jono Adomėno priekaiš
tingą išsireiškimą, kolega P.Vac- 
vergas buvo mane “kidnapinęs” 
— pasivogęs. Vienok to “kidna- 
pinimo" laikotarpis nebuvo tuš- 
čiavertis: jo slinktyje turėtų 
maloni proga susitikti mudviejų Į 
buvusią pavyzdinga mokine J. I ,S1SXe^e ^ėsiog stebuklas, 
Žemaitytę, . dabar ‘ pavyzdingą! ^Naujienos kasdien yra iš- 
šermos motina, išauginusia ir su; e’dziamos. Tuo labiau nūosta- 
šavo vytu šnibfcamę 6.4 * pėdų! bu> kad Naujienos kai kuriu lie- 
ūgib sūnų. Ne vien ■ susitikti,! tuvlskli v'enet5 fr. net Paskiru- 
bet ir tos šeimos, gražioje rezi-i asrnenU Jra įvairiopai dergia- 

• mos, besistengiant tą seniausią 
lietuvių išeivijos dienraštį pa
smaugti ir nužudyti. Nuolatiniai 
Naujienų skaitytojai turėtų tą 
žinoti ir. kiek įstengdami, jas 
remti. •

: Kelias atgal

Iš Chicagos miesto į South 
Bostoną. į aerodromą iš savo 
namų nugebeno svetingieji ir 
mielieji globėjai— Jonas ir “Ste
putė’/ Adomėnai. Jonas vairavo 
mašiną, o “Steputė”, sėdėdama 
prie užpakalinio lango, kuris 
nuolat apsitraukdavo garais, o iš 
išorinės pusės per jį sruveno lie
taus bangos, skudurėliu tą langą 
valė ir ppatarinėjo vairuotojui 
į kurią pusę pasukti ir kiek toli 
yra mus sekančios mašinos. 
Greitkelį buvo sausakimšai pri
sigrūdęs įvairiausio dydžio maši
nomis, Į priekį įrėmęs tik žvilgs 
niu..

NUKIRPTAS SKRlPTAS!
Protarpiais lietus pylėsi van- * t f ' V 4 ; ,

S į eivijos dienraščio ’ numerį.
Atsisveikinant, redaktori us 

-skundžiasi sunkiomis dienraščio 
išleidimo sąlygomis, priminda
mas, kad dienraščio Draugas re~ 
cfekcijbję įr jo leidykloje yra 
apie 50 tarnautojų, o tuo tarpu 
Naujienose darbuojasi tik 8 pa-

Atsisveikinant, redaktorius

dencijoje teko pasisvečiuoti. Čia 
besisvečiuojant, atsiminimų pa
vidale praslinko tolima, lais
voje Lietuvoje buvusi romantiš
ka praeitis.

tikti Tauragės mokytojų semi- Tą pačią dieną, paprašius, ma

4= * *
Jaunimo Centre 

Sihipdziume fizinio 
reikalams skirtaįai
besisveikinant su toje sesijoje 
buvusiais sporto’ ir fizinio auk- 
lėjimb veikėjais, turėjau malo
niausią ir nesitikėtą progą susi

Vyras gali priversti moterį 
klausyti tiktai kalbėdamas į ki
tą moterį J l

ENERGY 
WISE

Laikinojo Organizacinio Komiteto 
Pirmininko Atsišaukimas

BRANGUS AMERIKOS LIETUVIAI!
Vasurio 16 proga rues', lietuviai, jungiamės 

iš naujo sutartinai remti Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymą ir visais būdais siekti, kad lie
tuvių tauta gyventų amžinai.

Sidš didžiosios lietuvių Šventės proga svei
kindamas visus Amerikos lietuvius JAV Lietu
vių Bendruomenės vardu; kviečiu brolius ir se
seris Vasario 16 sukaktis paminėti &o Įspūdiri- 
giaūšiai ir, jas minint, moraliniu pritarimu ir 
piinginemiš aukomis stipriai paremt Lietuvos 
laisvinihio veiksnių darbą.'

Kreipiticfe f organizuotus Lietuvių Bendruo
menės vienetus ir į jau po Bendruomenės šūkiu 
susibūrusius .Amerikos lietuvius, prašydamas, kur 
ir kaip galų aktingai prisidėti prie Lietuvos Ne
priklausomybes šūkakėijj ininėjitrio ruošimo vi
sose lietuViu kolonijose.

Laikau savo pareiga prifninti JAV LB Lokd 
nusistatymą, kad Vasario 16 minėjimo parengi
mų pelnas bei visos aukos turi eiti Lietuvos lag- 
vinimo reikalams ir kad tie pinigai turi būti 
perduoti Amerikos Lietuvių Tarybai — jos Vy%- 
ddmajAfn Komitetiii Chicagoje drba TaryWi 
•kyriainš

!'erddodafimk JAV LB Laikinojo Organ 
chiid Koinlteto ir savo' fttikejihitis, drauge reiš
kiu tvirtą Viltį, kad, budėdami Lietuvos išlais
vinimo ir fiehivhį tautos gelbėjimo kovoje, taifi 
pat energingai ir vieningai dirbsttne JAV Lfe- 
tūviu Bendntnmėneje didžiajam lietuvybės išlžil- 
kymo reikalui. _ .

Prei. J. BALKUNAS.
JAV Lietuvių Bendruomenės Laikinojo OrganiiS.č»nl© 
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JUOZAS ŽEMAITIS

VAKARONĖ JAUNIMO CENTRE
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do, ir jis, bene, manąs kad ją 
reikėtų kuo nors kitu pakeisti, 
arba Visai panaikinti.

Buvo priminta, kad per
daug yra rašoma apie visokias 
lietuviško gyvenimo smulkme
nas Girdi, vienas laikraštis savo 
puslapius prirašo vien tik iš se
nosios supnaknygės. Naujienos, 
anot Rekašiaus, mūsų spaudoj į 
nereikalingos, ir užtai jis jų ne-' 
skaitąs. Geras argumentas, bet 
jis jau ne visai profesoriškas. 
Apsukrus žurnalistas, man atro
do, privalėtų visokie® 
spaudą skaityti, nes tas 
dingą ir jo profesijai.

Tas taip iškiliai pradėtas skai-Į 
čiavimas ko mūsų spaudoje per- ( 
daug ir užsfbajgė. Ar tas “per-;

kenkiantis mū- 
tektų suabe-

Pag;il profesoriškus Reka
šiaus išvedžiojimus, mūsų spau
doje stinga tikUių žinių ir apie 
Lietuvą (nesakė okupuotą) .Gir- ' 
di. žinios, kurios imamos iš Lie- 
tuvos pogrindžio spaudos, nėra 
teisingos, Tos žinios turėtų būti 
imamos iš > pirmųjų šaltinių. 
Anot jo, ten yra padaryta' dide^ 
lė pažanga: pristatyta daug elek 
trinių jėgainių ir ištisi blokai 
didžiulių namų. Jo manymu, bū
tų visiškai pravartu į Lietuvą 
pasiųsti mūsų spaudos bent vie
ną koresponden-ą (reporterį), 
tai tada tikrai turėtume teisin
gų to krašto padarytos pažangos

v " Iaprašymų. ’ /
Nežinau, kokios mokslo sri

ties Z. Rekašius profesoriumi 
esąs. Pagal tokį jo prieš audito
riją išsispaviedojimą^ nesinori 
tikėti, kad jis pilnai orientuo- 
tųsi ką komunizmu pridengtas 
rusiškas' nacionalizmas reiškia.

Nors Rekašius, bekalbėdamas 
apie lietuviškai spaudai kairio
jo laikraščio reikalingumą, ir 
pareiškė, kad nesąs kairysis, vis- 
dėlto, nesinori tikėti, kad jis ne- 
pamelavo. Jei jam okup. Lietu
voje pristatyti fabrikai ir ištisi 
blokai didžiulių namų reiškia 
Lietuvos išpuošimą, o ne norą 
ją vispusiškai surusinti, tai pa
sidaro visiškai aišku, kokio kai- 
lumo bacilomis jis apsikrėtęs. 
Nežinau, ar prof.Rekašius okup- 
Lietuvoje esąs buvojęs, bet jei 
jis tikrai ten lankęsis^ tai kodėl 
neišsiaiškino kas tiems fabri
kams vadovauja ir kas .tuose di
džiuliuose' namuose gyvena?Po- 
nui Rekašiui galiu tik tiek pasa
kyti, kad ten vadovauja ir ten* 
gyvena tik rusiški šovinistai, ku- į 
rie Lietuvos tikrai negrąžiną, >0. 
tik-ją rūpestingai rusina.
KO MŪSŲ SPAUDOJE PER- J 

- DAUG?

Įžiūrėta ir ko mūsų spaudoje 
perdaug. Perdaug visokių nerei
kalingų zir nereikšmingų smul
kių organizacijų aprašymų.Kam, 
gi reikalinga rašinėti kiek vie
nas ar kitas laikraštis 
skaitytojų prisižvejojo. 
biausia užkliuvo net ir 
Vasario 16-tos minėjimai. Atseit, 
kuriem galams spaudoje apie 
tuos minėjimus tiek daug rašo
ma. Užtenka trumpai paminėti, 
kurios organizacijos tą šventę 
mini, kada ji bus ir kur. Buvo 
pakylėtas viršun vieno laikraš
čio puslapis (neprisimenu ku- 
rip) ir visai "auditorijai parodyta, 
kokios ten galybės prirašyta 
apie tos šventės reikšmę. Matyt, 
p. Rekašiui ta šventė nusibo-

naujų 
Svar- 
mūsu

I

NAUJIENŲ 68 M. SUKAKČIAI PAMINĖTI

Sekmadieni, š. m. kovo 14 dieną
I-

MARTINIQUE SALĖJEi

2.500 W. 94th Street

Pradžia 4:30 vai. popiet — įėjimas $25

BANKETĄ RUOŠIA

iRfiaS

t

e WFISTINGAI IIPILDOK RECEPTAI • FANNIE MAT SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara Šiokiadieniais nuo

Evergreen Park, Illinois

Vietas prašome rezervuoti iš anksto

CHICAGO, ILLINOIS 606089

arba telefonu 421-6100

daug” tikrai yra 
sų spaudai, tai 
joti-

BENDROS
Kai Drauge perskaičiau ir peri 

Margučio radijo valandėles is- • 
girdau, kad Santara-Šviesa ruo-! 
šia Jaunimo Centre mūsų spau-| 
dos problemoms nagrinėti vaka- Į 
ronę, tai tikrai suiįdomėjau, 
nes tikėjausi ten pamatyti ne 
dviejų mūsų spaudos laikraščių 
redaktorius, o visos lietuviškos 
spaudos žymesnius darbuotojus. 
Prasidėjus vakaronei ir pama
čius vakaronės vadeivų gretase, 
net tris Draugo ir vieną Akira
čių bendradarbius (tikrumoje 
juos netektų prie vieno ir kito 
laikraščio paskirai priskirti, nes 
jie ten maišosi, bene, visi po 
abu), teko apsivilti.

Pirmiausia tektų pastebėti, j 
kad rimtoms problemoms svar- į 
styti sueiga, vakarane pavadinti! 
gal ir netiktų. Nepridavinėkime > prisiminė skaityta viena pasakė- 

| kai kuriems mūsų kalbos žo-j
džiams visai jų dvasiai neatitin-} tingumu; na, žinoma, 
kančių reikšmių. Bet tai tik'tarp 
KltKO. . A ’• '
“Vakaronė’’ tęsėsi gana ilgai,— 

net tris ir pusę valandos. Kalbė
tojai maišė viską f nustatinėjo 
laikraščiams turinį, Naujienas 
“velniop” pasiuntė, politikavo, 
ir.net visiškai kairios krypties 
laikraščio užsimanė, o tikrosios' 
mūsų spaudos merdėjimo prie-; 
žastys taip ir liko nepaliestos, j

Nesuprantama, kodėl, mūsų j 
spaudos problemas svarstant,- 
nieku nepasireiškė net ir čika-- 
giškė Žurnalistų Sąjunga. O gal 
ji nėbuvo kviesta? Gal santarie- 
čiai ją ignoruoja, neturėdami ži
nių ar jos vyriausia valdyba bu- 

*vo išrinkta, ar kieno nors paskir
ta? Spaudos reikalus svarstant,- 
nepasirodyti svarstytojų tarpe 
Vyriausios Žurnalistų S-gos at
stovui, tai reiškia tą pat. kaip 
eiti miško kirsti tik kirvio kotą

PASIKARTOJANTI ISTORIJA
Gruodžio 12 d., t.y. tą diena, 

j kai Sovietų maršalas Konievas, 
atvykęs i Varšuvą, davė pasku
tinius nurodymus gen. Jaruzels- 
kiui, kaip sutriuškinti Lenkijos 
demokratinį sąjūdį, Sovietų te
legramų agentūra TASS paskel
bė reikšmingą žinią. TASSo 
pranešime apie Lenkijos pref-

pasiėmus.
Visiškai nebuvo paliestas spau-. 

ros reikalams lėšų klausimas? i 
Nebuvo kalbama net it apie 
rimtų žurnalistų stoką, ir kaip 
jų reikia ieškoti. Juk spauda tik 
nuo to ir priklauso. *;* / /

Išeinant iš “vakaronės’- man

čia, kai vištos susirūpino jų ver 
ir liki-

'riių. ‘ %

O buvo taip. Vištos sušaukė 
konferenciją, apsvarstė kaip reL 
kia djti kiaušinius, kiek jų rei
kia dėti kiaušinius, kek jų rej- 
būti, visai pamiršdamos, kad tas 
viskas priklauso nuo leselo.

(Pabaiga)

• DAINOS
, ♦ SVEIKINIMAI

■ * VAKARIENE IR GĖRIMAI
• ŠOKIAI

■A

■

sąjungų “Solidąrnošč” -veiklą 
buvo reikalaujama “duoti so’cia- 
lizmo priešams tokį atkirtį, ku
rio jie" nusipefiįė,.

Šis brutalus Kremliaus įsiki
šimas j Lenkijos reikalus pri
mena įvykius Lenkijoje ir Lie
tuvoje prieš 120 metų < Tada, 
kaip ir dabar,, carų tęriojamos 
tautos kovojo prieš joms pri
mestą valdžią. Tada, kaip ir da
bar, pavergtųjų tautų pusėje 
stovėjo Vakarų Europos darbo 

•žmonės. ■
Prisiminkime ir palyginkime 

1863 metų sukilimą prieš rusų 
imperializmą su dabaktihiais 
įvykiais. Ką anuo Įfiiku veikė 
Lenkijos ir Lietuvos emigran’-. 
tai? — Matysime, kad ir anuo 
metu emigrantai jsuvaidino dide
lį vaidmenį kovoje dėl laisvės. 
Jų iniciatyva Paryžiuje ir Lon
done buvo kviečiami susirinki
mai, kuriuose buvo, aiškinama 
Rusijos, Prūsijos ir Austrijos 
skriauda, padaryta buvusios 
Lenkijos ' .respublikos tautoms, 
tarp jų |r lietuvių tautai, pada-

tęio sekretorius Wall. Jis pasa
kė: ‘Darbininkų klasė jaučia, 
kad Rusija nesilaiko savo paža
dų Lenkijos atžvilgiu, ir todėl 

1 Anglijos garbė reikalauja, kad 
/ jas vyriausybė imtųsi žygių”. 
’ Lordas Palmerstotoas paklausė 

delegacijos, ar jie norėtų, kįd 
Anglija paskelbtų antrą karą 
Rusijai? I Ui Wall atsakė^ 
‘‘Taip, mes norime kariauti už 
Lenkiją”.

Londone buvo įsteigtas darbi
ninkų komitetas, dažnai kvietęs 
susirinkimus ir kėlęs Lenkijos- 
Lietuvos laisvės klausimą. 1R63 
metų balandžio 28 d. susirinki
mas virto’ milžiniška manifesta
cija Lenkijos - Lietuvos naudai.! 
Susirinkimui vadovavo prof. 
Beesley, prezidiuman buvo pa
kviesti žymūs visuomenės ir 
prof, sąjungų veikėjai. Susirin
kimas nutarė reikalauti iš Ang
lijos valdžios ginkluotos inter
vencijos prieš Rusiją. Buvo iš
rinkta delegaęija, kuri vėl krei
pėsi pas lordą Palmėrstoną. Pa
sikalbėjimas, tačiau, nedavė lau
kiamų rezultatų. Tada 
tas nutarv kreiptis su

. į karalienę Viktoriją. •

Lordas Pahnerstonas

komite- 
pctieija

linus valstybę tarp trijų impe
rijų. Ypatingą užuojautą emig
rantai rado Anglijos ėarteris- 
tuose ir darbininkų organizaci
jose. Jų spaudoje 1863 m. suki-j no delegacijai, kad Anglija ne- 
limo išvakarėse buvo dažnai gali niiko' padalyti neprisidėjus 
spausdinami straipsniai apie ca-| Prancūzijai. Tada Anglijos dar- 
ro valdžios žiaurumus o’kupuo-( bininkų buvo nutaria veikti 
tuose kraštuose. Anglijos darbo bendrai su Prancūzijos darbi- 
sąjūdžio moralinė pagalba Len- ‘ ninkais. Tuo tikslu jie pakvietė 
kijai ir Lietuvai ypač sustiprėjo prancūzus atvykti į Londoną, 
sukilimui prasidėjus. Į 1863 melų liepos .22 dieną St.

1863 metų kovo 4 d. Finsbury' James Hali salėje įvyko susirin- 
.Britų instituto salėje, Londone,' kūnas jau šu iš’ Paryžiaus atvy- 
įvykusiame susirinkime buvo kušlais darbininkų atstovais:’ 
priimta rezoliucija, kurioje bu- ! Toląiri, Perrachon, August Bi- 
vo reikalaujama grąžinti Lenki-• bal, mūrininku Cohadon ir idė
jai Jr Lietuvai nepriklausomybę.; chanikai.s A. Murat ir J. Aubert. 

•Susirinkimas išrinko delegaciją, - Susirinkimui pirmininkavo bri- 
kuri Įteikė Anglijos min. pirm.’- parlamento atstovas sir John 

■ lordui Palmerstonui memoran-, Villiers Shelley, sekretoriavo 
durną, kuriuo buvo’ reikalauja-1 spaustuvininkas John Robert 
nia, kad Anglijos vyriausybė Taylor. Be to, dalyvavo anglų 
kartu su kitomis Europos Įva-ls- .ProT. sąjungų ir Lerikijos-Lietu- 
tybėmis kreiptųsi į Rusijos vy-;. vos emigracijos atstovai. Anglų 
riausybę, reikalaujant sustabdyti, atstovas stalius Crefhėris pa- 
barbariškus veiksmus okupuo-' reiškė pagarbą sukilėliąftis mūsų 
tuose kraštuose ir grąžinti jiems krašte ir pasipiktinimą dėl žiau- 
nepriklausomybę. D e 1 egacijai: rybių malšinant sukilimą; Jis 
vadovavo William Cox, o su; pasiūlė rezoliuciją, kurioje, be 
min. pirmininku kalbėjo komi-- kita ko, buvo-reikalaujama, kad

J Anglijos vyriausybė nesileistų į 
w.’ derybas sii Rusija kitaip,'"taip 

tiktai šu sąlyga tuojaunųtraūkti '
I. siautėjančius lliairi • veiksmus.-, ir,. 

; atitraukti 'rusų' kąrhufinfenę.;'iš: 
: sukilimo |eiAių;: tu’rėdamąš /čia 

galvoje ir Lietuvą. Siuvėjas fįd-. 
gėris,'prof, są j tingų tąrybb&'šėki

> rėtorius,’ taip parėjške:/ t •. j 
, “Jeigu mušti' vyriausybė'šiūo

P" ■ . ’ ■ ’ • 1 L. • »i '% > <* <

paaiški-

NEBRANGI0^B®|e^^|^O
t ‘ LITKRATORAį_ jletindį litėraftešs,'.’ fnbksib

! 1954 m. metraštis. Jame yra vertingi,niekuomet nesenitą, Vine® 
Krėvės, Igno-Šlapelio, Vinco Mactūno, P? Joniko;x V, Stankos, 
I. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V« 
Meilaus straipsniai bei studijos, flįustnrdtoš nuotraukomis ii 
M. K. Čiurlionio, M. Lileikio, V. Kašubos, A. Rūkitėlės Ir JLVarnd 

, kūrybos poveikslais. 365 puri. knyga kainuoja tik 83.

Į • DAINŲ iVENTfcg LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daing 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan- 
tiems, gėrintis autorės puikia stiliumi ir surinktais, duošnenknll 
bei užkulisiais. Studija yra 151- pusk, kainuoja 82,

• V1E NTS O ŽMOGAUS G Y V ENIM AS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šernu gyvenimas. Tai nė sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 12. . ' -» \ .

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Torrm-Tarfiatawka 
įdomiai parašyta atudija apie Rytprūiilis, remiantis Pakalnės h 
Labguvos apskričių duomenimis; Aprašymai jdomūš kiekvienam 
lietuviui. Leidinys flluatruotaa nuojĮkjaknųiia, pabaigoje duodama 
ritovardžių pavadinimai Ir jų vertiniai į voHeAfų kžlba- r.shąl 
naudingoje 335 pust, knygoje yra Rytprūsių. Umėlapia. Kaina

• KĄ LAŪMtS LAMA, rašytojos Petronėlė? Orintaltėą ati
minimai ir mintya apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui, 
bet kainuoja tik 83. . " - " .

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik na I 
Jurgio Jašlnsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poa- 
riją. Dabar būtų j| galima pavadinti kovotoju ui žmogaus tdsea ' 
Knyga yra didelio formato, 265 purispią, kainuoja M. '

• SATYIUNtS NOVELŽS, M. Zoačenko kūryba, J. Valako 
vertimas. 200 pri. knygoje yra 40 sąmojingų Povelių. Kąhaa H

Knygos gsunamos Naujienose, 1788 So. Halstad St, Chicago 
IE 90608. Užsakant paštif pridėti iotari ^MfnaEUno Maldamta

Naujleao*, Cbi«*go, 8, Hl Friijy, February 11, 1982

J

reikalų nieko nedąrys, ji nustos 
tautos pasitikėjimo. §k> krąštd 
darbininkai drauge su Prancū
zijos darbininkais trokšta Jrikti 
sukilėliams paramą”. Prancūzų 
vairiu kalbėjęs Tolainks kvitHė 
“vieningai remti sukilėlius, vis 
dur kovojančius, žaizdotus ir, 
kraujuojančius, bet vis dar ne-' 
nugalėtus”. Iš viso susirinkime 
buvo’ pasakyta trylika kalbų. 
Prof. Brales savo kalboje per
skaitė Prapcūzijos darbininkų 
kreipimąsi į Napoleoną III: 
“., panaudok savo kapdą, maz
gui perkirsti, kurio diplomatai" 
nesugeba atrišti”. Pirmininkau
jantis Slielky paklausė susirink 
kusių: “Ar esate pasiruošę ka
riauti?“ — “Yes, ves”, — su- 
šūkd salė. - * ?

Sekančią dieną prof, 'sąjungų . 
tarybos prancūzų delegacijai su
ruoštame priėmime buvo nutar
ta išrinkti 5 narių komitetą, kad 
paruoštų anglų darbininkų alsi-', 
šaukimą į Prancūzijos darbi?; 
ninkus, kvieičaptį pastoviai bei 
vieningai bendradarbiauti, pa
dėti kovojapčiai liaudžiai. Kpiųj- 
tetas .atsišaukimą .pamošė ir pa- 

mc, be kita ko, buvo taip pa- . 
sakyta: ‘‘Reikia mums laip pasi-.. 
elgti, kad nepasikartotų šj šėlo-, 
niška tragedija, kad iš anksto, 
būtų Įspėjanios.diplomalijos in
trigos (ši (autų rykštė), kad ne-., 
būtų žudomi tauriausi tautos sū
nūs, kad šis gražus kraštas dar 
kartą nepavirstų kruvinų žudy-- 
nių lauku amžinai civilizuoto 
pasaulio negarbei ir gėdai”. *•»

Gavę atsišaukimą, prancūzų 
darbininkai nedelsiant vykdė 
nutarimą, priimtą prof, sąjungų 
pobūvyje, Londone. Buvo pa-., 
ruoštas raštas Napoleonui III —' . 
peticiją dėl sukilimo Lenkijoje, 
ir Lietuvoje. Deja, peticija ne-, 
buvo priimta. Po 8 mėnesių bu
vo pasiųstas į Londoną prancū
zų -darbininkų atsiliepimas į--' 
anglų raštą. .Jį atvėžė speciali - 
dėleįtącijs', kurioje dalyvavo įau 
žinomasis.Tblainąs ir kiti.;šis at- 
šiliepiipas baigiamas taip: 5. - — -

• “Viębą tautą; pavergdama; ant-- 
rą.ją, sudaro pavojų . kitų tautų— 
ląisvei.' Vardan'-savdsįčs' garbės— 
bei,, ’.vertės -^igkvienaš., 3aisvą3-- 

. žinogĮis,'’ ‘arba zinogris,'Jrokš'tąs 
buti/kiisvas,;^iyįM^ 'teikti pa- - 
.gąlbk . pavergtjėihšJįSdyož^brb-

.. Sw .atwliepi^oiaaperstai- 
•fytąs.’Įi86l m. j^gšėjeidieną 
- Šri ^laĄm’s yHsrIJ: ’saįęj^ o,

; ■ < H- y-'N,’.'?/

SIUNTINIAI Į LIETUVA
-s MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MARU A NOREIKIENf

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, DL 60629 ♦ Tel 925-2737

BtfcmadlenlMil nuo 9 Tai ryto Iki 8:30 vai rat 
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Minint Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 64-ąją 
sukaktį, tenka bent trumpai sustoti ir peržvelgti jos 
esmę ir prasmę. Savo esmėje Vasario 16 šventė turėtų 
būti atmintina ir brangi visiems Lietuvos gyventojams, 
o ne vien lietuvių tautai. Paskelbtas Vasario 16 Aktas 
užtikrino demokratines.teises ir laisves visiems Lietu
von gyventojams, neišskiriant tautinių ir religinių 
mažum ■.

'"cd"l tad mažumos, šimtmečiais gyvenusios Lietu- 
He. r edalyvaųja - Vasario 16 šventės minėjimui- 

F i1-’ •& atstokmefandame VLIKo.sąstate,; kuoihet 
' ’’ė'ią^ios partijos ar sąjūdžiai, kad ir neskaitlin-, 
.go :r reikšmingos politiniu svorių,; yra įsi jungusio? 
:”ž Iti~tuvpsį laisvę1? ’Kaip paaiškinti šį reiškinį? 
>.t^omi. k?d visoš lietuviškos, part jos ar sąjūdžiai yrr 

persunktos nacionalizmo dvasia, ar kad Lietuvos mažu 
rrnr visai nesvarbu Nepriklausomos Lietuvos atsta- 
.’.yrioą? . ’ - ,

Kekvienoie ^autoje reiškiasi įvairūs socialiniai ir 
cko"-’n;nioi sluoksniai, joje kyla įvairios idėjos ir skir- 
.‘r>~ pcli'iniai nusistatymai, kaip valdyti ir tvarkyti vi- 
•os ^utos gyvenimą. Dėl to, nuo pat Lietuvos istorijos 
pradžios, pačioje tautoje kildavo vidujinės kovos, kurios 
nenutildavo net praradus valstybinį suverenitetą. Atsi
dūrus *autai okupantų priespaudoje, nežiūrint tautoje 
susidariusių vidujinių priešingumų, akivaizdoje bendre 
priešo susidarydavo bendras kovos frontas. Tokioje pras- 
mėie gimė Vasario 16 šventė, kurioje įvairaus nusista
tymo ar pažiūrų lietuviai susirenka viename minėjime, 
pareikšti bendrą tautos ryžtą išlaikyti savo nepriklau
somybę ir laisvę.

Prisimename su kokiu sroviniu įnirtimu prieškari
niais ’aikais AmerU’OS lietuviai kovojo tarpusavyje, ne
rasdami r«- be-dros kalbos minint Vasario 16 šventę. 
Pun-o i k1:'" ii sovietinė Lietuvos okupacija Ame- 
rik s l?xu m'. A- covei'imą pakeitė iš pagrindų. 
Nu- t' r Jo -;io 1.6 ''"entė vėl atgavo savo esmę ir 
’r?- i L” ■ : u visiems Amerikos lietuviams, ku
rie pasiryžo stoji : kovą už Lietuvos laisvę.

Su naujųjų ateivių banga įsiveržė 1 Amerikos lietu
vių gyvenimą nauji nesklandumai, kurių pasėkoje Vasa 
rio 16 minėjimai neapjungia lietuvių tautos patriotiniu 
jėgų po vienu stogu. Daugelyje vietovių Vasario 16 mi
nėjimai yra rengiami paskirai, nuošaliau nuo tradiciniai 
rengiamų ALTo Vasario 16 minėjimų.

Išeivijos tautinį darnumą dar labiau suskaldo, kai 
skelbiamas aukų rinkimas “pagal laisvą kiekvieno apsi
sprendimą”. Skamba labai demokratiškai, bet tikrumoje 
yra paneigiama pati Vasario 16 šventės esmė ir prasmė. 
Ką būtų pasakę lietuviai, vos atgavę nepriklausomybę, j 
kai Vasario 16 šventės minėjimai būtų ruošiami paskirai 
ir skirtos tai dienai aukos būtų renkamės “pagal laisvą | 
apsisprendimą’’? Tokie reiškiniai nebuvo žinomi Nepri
klausomoje Lietuvoje, bet yra pasireiškę išeivijoje.

Nekartosime šia proga visų Amerikos lietuvių milži
niškų nuopelnų lietuvių tautai, pradedant nuo pat jos 
tautinio atgimimo laikų. Tik jų dėka buvo iškovotas 
Lietuvos aneksijos nepripažinimas ir išgelbėti tūkstan
čiai lietuvių pabėgėlių nuo išdavimo į enkavedistų ran
kas. Vien Amerikos lietuvių materialinė pagalba Liefuva: 
per Nepriklausomybės laikotarpį siekė per 100 milijonų 
dolerių, kas maždaug prilygtų pusei milijardo dolerių, 
skaičiuojant šios dienos valiutos verte.

Kiek rūpesčių, vargo ir išlaidų yra padėję Amerikos 
lietuviai, pergabenę 30.000 naujųjų ateivių į šį kraštą, ir 
kokio dėkingumo už tai yra sulaukę? Iš jų tarpo pasi
girdo nepasitenkinimo ir kritikos, žodžiai senųjų lietuvių 
ateivių adresu. Pradėta niekinti jų įkurtos organizacijos 
ir visa jų politinė veikla, pašvęsta Lietuvos laisvės at
gavimui. Įkurta Lietuvių Bendruomenė neatėjo į pagalbą 
senajai išeivijai, kaip buvo tikėtasi ir laukta, bet išdrįso 
pareikalauti likviduoti senas lietuviškas organizacijas, 
o jų narius įsijungti į “tautinės drausmės” monolitinę 
bendruomenę. L.

. Prieš toki |LB fttžmOjįį.griežtai pasipriešino,:rsėnoji 
■ Amerikos .fiėtųvių įšėiyija, prie kurios prisidėjo nemaža 

aūjųjų’.ateiyių dalis.'Dėl šios priežasties pas mus atsi
rado atskirai rengiami Vasario 16 minėjimai ir skelbia
mas aukų rinkimas “pagal laisvą apsisprendimą”.

Naujųjų ateivių tarpe yra lietuvių, kurie, praslinkus 
langiau 30 metų, dar nepamiršo savo geradarių ar bent 
Kalėdų švenčių proga pasiunčia atvirukus, o kartais ir 
mažas dovanėles. Tai kilnu, gražu ir lietuviška. Ką turi
me pasakyti apie tokius išminčius, kurie nepripažįsta 
sąžinės balso ar bendrai moralinių įsipareigojimų? Pa
gal jų neva mokslinius ir net teologinius išvedžiojimus, 
■enoji lietuvių išeivija neužsitarnavo pagarbos ir meilės 
iš naujųjų ateivių, nes yra atsilikusi, paskendusi konser
vatizme ir bendrai atgyvenusi savo amžių.

Jei bet kuris naujasis ateivis, ar jo šeimoje gimę 
Amerikoje vaikai, nerandą reikalo Vasario 16 šventės 
proga pasiųsti ALTui bent vieną kitą dolerį ir padėkos 
laiškutį už visa tai, ką iki šiol yra padariusi Amerikos 
išeivija Lietuvai,’ ir už tai, kad jį asmeniniai su visa šei
ma išgelbėjo nuo Sibiro kančių, tai tas nėra vertas 
žmogaus ir lietuvio vardo.

Koktu spaudoje skaityti įvairius išvedžiojimus apie 
tariamą “laisvą lietuvio apsisprendimą”, skiriant auką 
V’asario 16 proga. Amerikos lietuviai, energingai stoję 
ginti pavergtą Lietuvą ir ištremtuosius ar pabėgusius 
nuo stalininio siaubo, nesaistė savęs laisvo apsisprendi
mo formule, bet vieningai gelbėjo visus lietuvius, nors 
jų tarpe yra buvę demokratijos priešai.

Amerikos lietuviai bandymo valandoje įrodė savo 
taurųjį patriotizmą savajai tautai, moralinį isipareigo-

Chicagos Moksleivių Ateitininkų Marijos kuopos grupė, kuri 1957 metais dalyvavo Pirmo- 
joje Lietuvių Tautinių šokių šventėje.

IŠ PAVERGTOS LIETCVOS
KUN. ŠAPOKOS ŽUDIKŲ 

TEISMAS

Kaip praneša Valstiečių laik- 
•nštis (XII. 17), Telšiuose kuL( 
‘ūros. klubo salėje posėdžiavęs j 
teismas nuteisė tris vyrus, ku
rie 1970 m. spalio 9 d. Luokės 
miestelyje nužudė Luokės kle- 
bbną'Ėėonąf Šapoką.- b

- Jonas - ‘Sabaliauškąs, gimęs 
1955 m., nuteistas mirties baus
me- sušaudant, Adomas Lukšas 
(g. 1950 m.) ir Danielius ‘Moske- 
vieus. (g. 1961 d.) suleistas po 15 
metu laisvės atėmimu.

Nuosprendis -galutinis ir kasa
cine tvarka neapskundžiamas.

. • •_ *■ * ? - .
.MAZUTAS PALANGOS

‘ PLIAŽE
Gruodžio 4 dienos metų su

stiprėjęs vėjas Baltijos pajūryje 
vėl Įsiūbavo jūros bangas. Anks 
čiaų iš sulūžusio tanldąivio iš
siliejęs mazutas dabar pasklido 
jūros paviršiuje nuo Klaipėdos 
uosto iki šventosios. Tuo būdu 
yra užterštas ir Palangos plia
žas.

Gruodžio 13 d. “Tiesa” rašė,

kad šimtai darbininkų. jau tris 
savaites dirba valydami mazu
to užterštus plotus. Mazutas ap
limpa smėlį, žvirgždą,- kriauk
les, tad aplinka- nuo jo- apsivalo 
labai lėtai, žymiai lėčiau, negu 
nuo grynos naftos. \ .

Mazutu yra užteršti visi plia
žai nuo Nidos' iki šventosios. 
Jei-gu šį kartą ir pavyks mazutą 
pašalinti, tai specialistų, nuomo
nė, bangos po’audrų dar keletą 
metų išplautas į.krantą'paskli
dusio mazuto liekanas.

* * *

“TARYBINĖS DIENOS”;,
’ MAR1AMPOLĖJE j ’H >

-• ■' .. - • . ;- i ' -V. . ■ ; ; , ■

“Tiesoje” (XII. .16) . Ą. Kaz
lauskienė rašo: Būdama Vilniu- 
i. Kaune, dietinių produktų par
duotuvėse norėjau . nusipirkti 
produktu diabetikui. Mąn. malo
niai paaiškino, kad nėra ko ta.’P 
toli. važinėti,, kad gali nusipirkti 
tarne mieste, kur gyveni. ;■ Ta
čiau Marijampolėįe-nėra nei die 
tūlių produktų parduotuvių, nei 
skyriaus, .

« «
MAŽESNIS DERLIUS

įimą ir artimo meilę, nelaukdami už tai jokio materiali
nio atlyginimo, tuomi paliudijo s&vo supratimą apie Va
sario 16 šventės esmę ir prasmę. Jei Amerikos lietuviai 
būtų iš anksto žinoję, kad atvykę naujieji ateiviai, vietoj 
lauktos iš jų pagalbos ir paramos, pradės griauti ir nie
kinti Amerikos lietuvių’ pasiektus laimėjimus, tai su 
tokiu pat cinizmu būtų jiems pritaikę ‘^laisvo apsispren
dimo teisę”. Tuomet naujieji ateiviai gal būšų supratę, 
kad su teisėmis rišasi pareiga, atsakingumas ir mora
linis įsipareigojimas Lietuvai ir jos vadovaujantiems 
organams. V. K.

1981 m. gruodžio 8 d.. LTSR 
Aukščiausios tarybos posėdyje 
LKP sekr. P. Griškevičius pasa
kė, kad pernai Lietuvoje gautas 
mažesnis žemes . Ūkio derlius. 
Grūdų. surinkimo. planas įvyk- 
iytas tik 76 procentais. Nepaten 
kinąma padėtis gyvulininkystėj. 
Dėl .to atsiliekama vykdant mė
sos ir- pieno pardavimo valsty
bei- metines užduotis.

♦ =* *
LAIŠKAS V.L REDAKCIJAI

Lapkričio 23 dieną ūžėjau į 
Panevėžio autoservidd imonę. 
Paprašiau- litro' tepalo .“Žirgulių" 
varikliui ■ (tą dieną ■benzmo-Tco- 

-'onėlėję'. teįąld. nebuvo).'; "Užsa
kymų'priėmėja paaiškino, kad 
tepalą gausiu tik' atvykęs su, ma 
šina ' technikiniam' aptarnavi
mui, jeigu sumokėsiu keliasde
šimt-rubliu O važiuoti nebuvo 
galima: tepalo -lygis žemiau. mi
nimumo. Jokio technikinio ap- 
taranvimo mašinai tuo rietu ne
reikėja' ' ' ' . . ' ; : ■ •

Ėmiau prašyti. Po dvi ..valan
das trūkusių siuntinėjimų-.- nuo 
vieno’jraš kitą tepalą gavau.'.

Manau, jog tokioje geru-aptar 
navitnu . garsėjančioje ' įmonėje 
turėtų dirbti nuoširdūs, žmonės, 
kuriems būtų patikėti? pappras- 
čiausi keleto minučių patarna
vimai. Jie papildytų' privažiuo
jančiam tepalą; uždėtų veiitelia- 
toriaus dirželį. įsuktų lemputę, 
pakeistų , valytuvą ir tt. Tada į 
autoserviso Įmonę nežiūrėtum 
kaip - į nepaimamą tvirtovę.

A. PasUevičiiis 
Ukmergės rajonas, r 
Balelių tarybinis ūkis.

(Iš Eur. Liet.)

PIRKITE JAV TAUPYMO BCNUS

J. Klauseikis

PASTABOS APIE BR. RAILOS 
NUSIBASTYMUS

; Tęsinys)
~ ' ’ehis kai be liudininkų kalbėtasi, 

teis p... . giantis asmuo paprašomas atsisėsti 
ant melo de ektoriaus kėdės, atlikti “polygraph 
ex?m na+ion”. Tačiau ir tokiu atveju melagiai 
yra apsaugoti konstitucijos papildymu ir gali 
šauktis penktojo “Amendment”, atsisakyti' save 
inkriminuoti. Tad ir triumfuoja melagiai, kaip 
ir biastūnas savo maište.

1965 m. birželio 20 d. buvo Šv. Kazimiero pa- 
Li'turiu diena Be kitų programos dalių, 

buvo ^ailininko Adomo Galdiko paveikslų paroda.
fouvo a+vykęs. Parodos atįdary- 

m piak^ bą pasakė B. Brazdžionis, pagirdamas 
kleboną Kučfngį, kad parodą surengė.

Bronys Raila, lyg šlapias nedegąs, vis greti- 
noci rrie dailininko Galdiko ir fotografavosi. Pa
rodą paminėjau korespondencijoje, bet už savai
tės į jos uždarymą nenuėjau. O ta parodos užda
rymo diena buvo labai atmintina: viena iš tų, kai 
Raila lankydavosi mano namuose. Pavakary iš
einu iš namo, prie vartelių sutinku' Bronį;Rajlą 
(teisj bį 'išsakius, tada vartelių dar nebuvo. Į kie
mą įeidavo tik Raila, bet ir bastūnai šunys 
(bėgdavo Kai • 'rtelius įtaisiau, teršikai i mano 
kiemą r.cbeįeinak

Daug kartų prieš tai su Raila buvau’ susitikęs 
ir kalbėjęsis. Mačiau ir girdėjau jį įtūžusį, kai 
Tautiniuose namuose prakalbą prieš Vienybę, 
prieš Narkeliūnaitę sakė, bet pirmą kartą jį.pa-c 
mačiau dabar labai keistoje nuotaikoje: lyg nusi
minęs, lyg užsirūstinęs. Pasakojosi buvęs daili-' 
ninko Galdiko parodos uždaryme. Gavęs dovanų 
paveikslą, bet be rėmų. “Jei jis toks — paveikslą 
davė, o rėmų pasigailėjo, tai apie jo parodą ne
rašysiu”. Ir tikrai jis Dirvoje savo Akimirkošę 
nė neužsiminė apie Galdiko parodą.

Prof. Mykolas Biržiška savu veikale ‘TJetu- 
vių Tautos Kelias” Liudą Girą yrą pavadinęs lite
ratūrine blake, sugebėjusia prisisiurbti naudos iš 
visų režimų. -. , - i

J. Bachunas vienoje jo parašytoje ir man do
vanotoje knygoje Bronį Railą pavadino “Lietu
višku ožiu, kokių reta”, nes jis, įsikandęs kurią 
idėją, užsispyrusiai lyg ožys ginąs.

Jei jau žmogaus veiksmams panašumo ^vų: 
lių gyvenime ieškoti, aš manau, jog Br. Raila turi 
gerą katino ypatybę: ar kas katihą nustums, ar 
katinas pats nušoks, bet jis visada ant kojų 
atsistoja.'

Panašiai ir Railai nutinka. Bastūne sukosi 
nustojęs Dirvdi rašyti. Gerokai Dirvai ir kai ku
riems tautininkams savo dergalų tepalo nepagai
li. Vincas Rastenis kitaip tą nuotykį aiškino, 
tvirtindamas, jog Dirva Railą išspjovė. Kaip ten 
buvo, tiek jau to, bet dabar vėl Dirva Railos foto- I 

grafijomis ir apie jį raštais puošiasi. Katinas 
vėl ant kojų!

NAUJOJI VILTIS APIE 
RAILOS RAŠTUS

Tiesa, yra tautininkų, kurie mano, jog Dirva 
ir tautininkai gali ir be Railos apsieiti. Minėjau 
A. Latvėno pasakymą, jog Raila tautininkams ne 
tik kad nenaudingas, bet kenksmingas. 1980 me
tais išėjo nauja Br. Railos, knyga “Vlivos rykštė”. 
Naujosios Vilties 1980 m. 13-me numeryje yra 
toks tos knygos aptarimas:

“žurnalistas B. Raila mano, kad viskas, 
ką jis kada kur parašė ar pasakė, yra nepapras
tai svarbus dalykas ir turi išlikti amžinybei. 
Todėl išleido bene dešimtą rinkinį visokių savo 
straipsnių ir kalbų.”

“^iąje knygoje yra tekstai šimto prakalbų 
į Lietuvą, transliuotų iš autoriaus įkalbėtų kas
pinų 1975-1979 m. per Radio Liberty. Sunku 

1 būtų rasti išeivijoje tokį lietuvį kultūrininką, 
mokslininką ar politiką, kuris nebūtų kalbėjęs 
per Voice of America, Radio Liberty ar Radio 
Free Europe į Lietuvą. Jeigu jie visi tuos savo 
“skriptus” taip stropiai surankiotų ir išspaus
dintų, tai gautume gal kelis šimtus storų tomų. 
Tačiau kiti kalbėtojai supranta,, kad tai yra 
proginiai dalykai, publicistika ar propaganda, 
ji reikalinga, bet per keletą mėnesių ar net sa
vaičių nustoja savo aktualumo. Tik Raila gal
voja kitaip: viskas yra auksas, kas buvo jo

kur parašyta ar praplepėta.”
“Paskaičius šią storoką knygą, galima pa

stebėti, kad kai kurios tos kalbos yra vykusiai 
sulipdytos, pagal visas propagandos skleidimo 
taisykles, kurias jis, kaip atrodo, pasisavino, 
gausiai skaitydamas sovietinės propagandos lei
dinius. Kitos kalbos yra tik taip sau, o nemaža 
daKs yra grynas nuobodulys. Ką, gi, reikėjo 
užpildyti tas penkias minutes, kitaip bus neiš
tesėta sutartis, ir jis negaus 50 ar kiek ten-do
lerių honoraro. Paskaito kokią šablonišką so
vietinės propagandas knygeliūkštę, na ir, su ja 
polemizuodamas, padaro tris ar keturias radijo 
kalbas. Lengvas ir pelningas darbelis.”

“Kas tomis kalbomis Lietuvoje gali domė
tis? Vyresnioji, autoriaus amžiaus, karta jau 
baigia išmirti, ir jie ten daugiau ir geriau žino, 
negu jiems Raila iš Los Angeles gali paporinti. 
Lieka vidurinė ir jaunoji, karta. Gerai, jeigu ii 
klausosi ir nėra daugiau susidomėjusi “džin
sais” ir “rock and roll” plokštelėmis, kaip už
sienio radiju, čia išeivijoje tokia knyga galės 
domėtis tik siauras Railos draugų ratelis. Kam 
čia labai svarbu, kaip ten Raila bendradarbiavo 
komunistiniame “Trecio fronto” kvieslyje, ar
ba kaip Raila ir A. Venclova taisė S. Neries 
“deklaraciją”, kad ji pereina iš katalikiško į 
komunistini frontą.

(Bus daugiau)

I Nauji^no-. Chicago, Hl — Friday, Feb (2, 1982



LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ

CHARLES STASUKAITISvakarV vėJAI
✓tSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

GORDON FUNERAL HOME

EUDEIKI

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

miškų dar

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

Aikštės automobiliams pastatyti

Pabrėžiamosios dalelytės jau,

tADIJO ŠEIMOS VALANDOS

UVių

Passbook Saving*

HEART 
FUMD

nežiūrint ne- 
šalčiu. tūri ir

patarnavimai

AND UOiSl ASfOClAtlO'fl 
4tf40 AfctMeU AVENtrė 

CHICAGO. ILL. 60632

PHONE 254-4470

□•Uivię

•iėktbiiį

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURIM* 
KOPLYČIA*

VISOSE MIESTO
DALYSE.

MOVING 
Apdrausti* perkraustym** 

iš ivairiy atstumu 

altanas Vilimas 
r«l. 376-1 M2 arba 376599*

‘Lietuvos Aidai'
<AŽt BRAZDŽIONYT*

“roęYimo* vad«|a

7159 So. MAPLEWOOD AVE 

CHICAGO, IL 60629

GYDYIOJAS IK CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West l03rt Strea: 

Vaianaoi pagal susitarimą.

4 X -Mi’s

MiniWHiw

Našliu Našliu kiy ir Pavieniu klubo 
susii inKimas N r4 v Y KS pei.k cad-enį, 
vasario Iz d., del blogo oro. Kitą me
nesį dus pranešta, kada susirinksime.

E. McNamee, pirm.

didžiausia ir pato 
transporto ir sūžišleki.

Lietuviu Moterų Apšvietus draugi
jos susirinkimas vasario 13 d. neįvyks. 
Jis yra atidėtas į kovo 13 dieną. 

Rožė Didžgalvis, rast.

Žemaičiu Kultūros klubo nariy su
sirinkimas vasario 17 dieną NEĮVYKS 
dėl blogo oro. Jis atidėtas į kovo 17 d.

Rožė Didžgalvis, rast.

PETRAS BIELIŪNAS
CALIFORNIA avk

NAauieu nuo pirmadienio iki peną 
Kdieoio 8:30 nL vatini, 

visos f*i<fos iš WtEV ttstte* 
baogM 1460 AŪ 

št Petersburg, FU., 12:30 vĖL p.p. 
iiWTK itotiba, 1110 AM btag*

&646 flM Street

Chicago, fifinws 60621 
Tftet. 778-S374

LIETUVOS” ANSAMBLIS
ITALIJOJE

Šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 
Stoties WOPA - 1490 AM 

urensi i uo į a mos iš mūšy studijos 
Marquette Parke.

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

TeL: 652-5245
rttlJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

areh. MYKOLAS UNTULIS
bWię Lfėttltbj, Vilniuje. Ariiėnlcoj išgyveno M ffietus. 
Nrrtiftdt fifco: dukrą TStjSna. Lietuvoj !ikb broHs Jurgis 

su te?faš fr pamotė bei Įriti giltinės, draugi Ir pažįstami.

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

tokiu adresu:

BUTKUS VAŠAITIS
>Utb Avtu, Ciceru, Iii

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal
pos klubo narių susirinkimas vasario 
14 dieną NEĮVYKS. Jis dėl blogo oro 
yra atidėtas į kovo lį dieną..

Rožė Diebgalvis, rast.

tKKRAUSTYMAl
. MOVING 

-•laimai — Pilna apdraus* 
ZhMA KAINA 

orumam Master Charge 
u vibA Korteles.

A. >nKENA0. lai. 925-8061

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

Čia dalelytė su įvardžiu ar 
prieveiksmiu, nors rašoma sky
rium, įgauna vieną reikšmę.

Atsimintina, kad šios dalely
tės (bet, kai, kažin, nors), ka
da sudaro s amplaikinius įvar
džius ar prieveiksmius, rašomos 
atskirai nuo įvardžių ir prie
veiksmiu.

P.S. Samplaika suprantama 
kaip garsų ar žodžiu junginys.

DR. FRANK PLECKAS 
op tume r ris tas 

aALBA LIETU VLSKA1 

x«ik M. ZTh St. let 737-5149 

ilkr > nA mkix- FriLfiiKŲ h kini iii 
a cuuUci tenses

r’lusiatos, iiiKslų ir šlapume 
takų chirurgija. 

aUZo CEN1KAL AVK 
Si. Petersnurg, hla. 33710 

LeL (313) 321-4200

GAIDAS - DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

GEORGE F. RUDMINAS
M19 So. UTUAN1CA AVĖ.

PASIKARTOJANTI ISTORIJA

(Atkeltą iš 3^io puslapio) i 
ne, kūr buvo susirinkę darbinin
kų atstovai pareikšti solidarumą 
kovoajnti.ms dėl laisvės-' Lenki- į 
joje ir Lietuvoje. Susirinkimas į 
priėmė tokią rezaliuciją:’“Susi
rinkimas, išklausęs mųsų brolių 
prancūzų atsiliepimą, 'Mar kartą 
reiškia sveikinimą. Jų programa , 
yra dirbančiajai liaudžiai nau- j 
dingą; dėl to ją priimam tarp- { 
tautinės sąjungos pagrindu ir su-' 
darome komitetą, turintį teisę 
pasipildyti nariais, kad būtų pa-; 
ruošti šios sąjungos įstatai ir j 
reguliaminas”. ’r • r -

išrinktasis Komitetas buvo pa
vadintas Generaline Taryba. Į ją 
įėjo britų, prancūzų, vokiečių ir 
Įtarų delegatai. Taryba, kurios 
būstinė buvo Londone, buvo įpa- [ '”1’ “ ’
reigota paskirti visose Europos, kuris, kažin katras, kas nors 
sostinėse pakomises, kurios tu-1 kaip nors ir kt. 
Tėjo palaikyti kontaktą su cent
ru. (Bus daugiau)

D. B.
(Iš Europos Lietuvio)

edeįa — Aldona Daukus 

Telef.: 778-1543

Utu fAUl V. DAKUlb 

•YDYTCMAk IR CHIRURGĄ* 
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1981 m. lapkričio men. Adri : 
jos pajūrio miestuose, Italijoje s 
buvo suruoštos Sov. ■ Sąjungosj į 
propagandinės dienos, kuriose ' 
dalvvavo “Lietuvos" ansamblis, J 
lydimas min. tarybos pirminin
ko pavaduotojo A. česnavi- 
čiaus.

Ansamblis aplankė Anconą, 
Maceratą, Pesarą, Urbinę, Asco- 
li, Pucene ir kt- miestus. “Die
nų” tikslas buvo supažindinti 
italus su “pirmąja planetoje so
cializmo šalimi”, su jos vidaus ; 
ir užsienio politika, su gyvento- j 
jų gerbūviu.

Arfeh. §ą)tfngai ir S^Mirbs-šviesos 
kiWiai ps/fei^otas Lack-Lackawicz (PwmJ kč^tytioje, 

fBghway, F^los Hi#1ą lUifloi*.
R va!, vak., bus kalbamas rdtarfthis ?r Įvyks 

atiisvėikuirrhiiš.
?ettnd’>nį. vasario j 3 d., 9r30 vai. ryto, bus lydimas iš 

kaįflyčfck j Sfterėd Hfcairt parapijas bažnyčią
VW iŠ. Mykolo Untulio giminės, etriugai ir pažįstanti 

rtvritirffžtti kkirčiĖTiji ^alyvmitt Šėrrhctiyse ir sutekti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvMitiniibą.

Nubudę lieka: Dukra ir bYofis.
Laidotnvią direktoTiai Steponas C. Lack ir Sūnūs.
Tcl. 971-4110.

savotiško grožio. Tašai grožis pa 
sire;škia ypatingai, kai pasireiš
kia ŠaTna. Daug kas ša m^ va. 
dina šerkšna. Reik'a skirti tikrą 
šarmą nuo apie ’ėjimų. Apledė- 
imų pasitaiko visuo'c k aštuc- 

se. kur tik žiemomis sniėga ir 
yra šalčio, bet tai nėra tikra 
šarma.

Dar vakar vakare, eidami nak 
ties poilsiui, lauke už durų pa- 
IrkonYe paprastą šalti ir kasdie
ninį žiemos orą, štai šios dienos 
ryte, matome lauke atsilankius 
nuostabią šalčio burtininkę, ap
sirengusią lyg nuotaka baltais 
vestuvių rūbais ir ką tik jį pa- 
liečia,darosi taipgi nuostabiai bal 
ta. Baltas, šviesus Švytėjimas vi
sur. Šarmotomis dienomis gam
ta pasidaro nuostabiai graži ir 
lyg nesuprantama. Tokį šarmos 
padarinį galima nukelti tik į pa
sakų šalį, į n'ejšivaizduojamą 
grožio paslaptingą pasaulį.- .

Nuo staigaus-Visų daiktų ir 
aplinkos' pasikeiti mo, voš ■ bega
lima savo kiemą atpažinti. Vis
kas pabalę ir padidėję. Plona- 
šakelė, nukritusi ant tako, atro
do kuone rastu. Statinės pintos 
tvoros vaizduoja neperžengia - 
mos tvirtovės sieną. Sodai ir 
navieniai medžiai stovi žymiai 
oadidėję, nesuprantamai tylūs, 
išdidūs ir paslajjtįngi. Telefono 
vielos pabalusios ir taip sustorė- 
iusios, kad atbodo lyg storos 
virvės. Pakelės' piktžolės stie
bai, likę iš vasaros, sustorėję ir 
švelniai baltai pasipuošę, šaltis 
ir vandens garai yra nustabūs 
meno meisteriai. Daugelis pri
simename dar iš Lietuvos laikų 
langų stikluose išpuoštas gėles, 
kurių net šiandieniniai meno 
modernistai nepajėgtų pamėg
džioti.

Pavasaris laikoma gražiausiu 
metų laikotarpiu ir, visi žino
me, kad, pasibaigus žiemai, jis 
tikrai ateis. To negalima pasa
kyti- atėjus žiemai apie šarmą, 
bus ar nebus šią žiemą jos vaiz
dų.. Ji tepasirodo retai ir tai ne
lauktai, netikėtai.

šarma neilgai laikosi — vos 
vieną dieną- Tą kristalizuotų 
mažų ir silpnų snieguolių kūne
lių vaizdą greitai suardo pasi
keitusiuos oro aplinkybės ir jis

rreital silpnėja, sensta ir nyk-<^ 
' ■ sur‘-'a y i reikalin- 

k ■.'*'• co slėgimas, 
drėgmė, šaltis,ir kitos oro aplin- k 
kybės.

Žiemai užėjus ir visai aplin- 
k’”"ai pasikeitus, gaunasi savo- 
iškai apgaulingas klaidingu- 

ž r- os me tu, kai užšąla vi
lkės ir ežerai, o maŽ’is 

erių vėją- p ineša sniego, 
’’ o'-ės pas’daro antrinius ke- 
’ u« Tuomet, važiuoja per pie- 
”■,”5 balas i“ ežerus. Rogėmis ir 

k u kojomis sumynus snie
gą pcvc’a o dailus ir lygus ke
lias. Tie antriniai rogių keliai 
sutrumpydavo atstumus. Vieš
keliai buvo pravesti aplenkiant į 
tanias vietoves, ežerus ir tam 
panašiai, kas labai prailgindavo 

žiemom metu pasidaro 
■di vbė visu- p”avažiuoti. Ši- 

kri-avi^as rorėrbis buvo
- r\i laikų ir 

ik' ' .ū v .‘ orų Kai kur 
nasįtaikydavo kliūčių, kaip tai, 

tvoros ir panašiai. Toda kelau- 
tdiai jas nuimdavo, o tvorų sa- j 
vininkai dėl to neprotestuoda
vo. Senojoje mūsų tėvynėje ar
kliai buvo
giausia 
mo priemone.

Vargas būdavo tiems keliau
tojams, kurie pavėluodavo prieš 
sutemstant grįžti į savo namus. 
Ypač šarmuotoje naktyje yra 
tikrai sunku sekti savo kelią. O 
tų kelių bei keliukų visiems pa
sitaiko labai daug. Pasikeičia te
lefono stulpai, didesni medžiai 
ir ūkininku sodybos. Tuomet be 
lieka tik viena išeitis: reikia pa
sitikėti arkliais ir jiems pavesti 
1aisvą ėjimą. Daugumoje arkliai 
rerai seka; kelią į namus.

Stasys Pilipavičius
....(Sietynas)

Kas jaa tau atsitiko? Gana jau 
gana niekas kalbėti! Kad jau 
tave kur velniai pagautų! Na 
jau tu tikras sertiš! Ką tik rrra- 
tiu, to tik ir nori n. Šiaip jau nie
ko nuatsitikd. šiaip sau gyve
nami. ir kili.

A". Tamuh-naš

Žiemos latkctkrpis, tai ėtsi- 
po įtempta, snn-1 

'raus vasarok Taip
berit sakoma, bet iŠ tikro žie- 
r.a nėra Įas tikras poilsio me
tas. Tiesa, žiemos metu nėra 
to įtempto skubetumo, kaip'va 
sąrą, nes nei šienas sulis, nei 
javai išbirs—galima ilgiau Šil
tame kambaryje pasėdėti, pa
skaityti, pas kaimynus ilgiau 
pabuvoti. Žiema yra pasiruo
šimo metas sutikti, ateinantį 
pavasarį ir vasarą. Reikia ap- 
siūpinti kuru, nes žiema tam 
darbui patsai geriausias lai
kas.. Tai pat, kai kam reikia 
paftigaberiti statybines me
džiagos, ar nuvežiūoti kaimy
nui į talką. O ir tasai žiemos 
oras neleidžia koją airį kojos 
uždėjus sėdėti namuose. Rei
kia apsitvarkyti, sniegas apie 
t. obas apsivalyti.

Be šalčio pagalbos nebūtų 
'.įmanoma miško gaminių iš- 

"’’Tabenti' iš miško. Sunku būda
vo su transportu lengvomis žie
momis. Daugumoje miškai yra 
žemose ir šlapiose vietose, čia 

t turima mintyje vakarinės Liė- 
1 tuvos miškai. Miško gaminiai 
' lengviau duodavosi - išvežami 

regėmis, nes į roges lengviau pa
■ krauti ir lengviau sukinėjimasis 
Į tarp kelmų. " Tad šalčio pagalba
■ yra nepamainoma

bv.ose.
Žiemos laikas, 

malonių didelių

Samplaikiniu žodelyčių 
bet, kai, kažin, nors 

rašymas

čia turime samplaikines dale
lytės: bet,kai, kažin, nors — jos pat, tik, sau, tau, čia, ten, ir. 
,-ienos skyrium paimtos mažai Jos rašomos atskirai nuo tų 
mums ką pasak'6, bet kada jcfs žodžių; prie kurių vartojamas, 
vartojamos samplaikoj su įvar-lpvž.: 
džiais, ar prieveiksmiais: kas, 
kuris, katras, koks; kada, kiek, 
kuomet, kaip, kodėl — jos įgau
na aiškią reikšmę, pvz.: bet kas, 
bet kuris, bet katras, bet koks; 
bet kada, bet kiek, bet kuomet, 
bet kaip, bet kodėl, bet kur; kai 
kas, kai kc'ks, kai kuris, kažin

Ui. iuWiNAfc SEUSUTlb
INKSTŲ, FUSLES IR 

.■’KOSTAIQį CHIRURGIJA 

1656 WEST *3rs STREET 

rulMiiOoj. antrao. i.—i popiet, 
ktlvi. tau. ,aX

y’ -?3.xie«nui 76-2886,

Midland Savings ^ptar* 
hatu a taupymo u 

rcUcahu vfcfc mū- 
Dėkojame 

Jutos irf parodyta 
Mes norėtu

me bilti Jutos naudingi ii 
adhtvfį.

% ‘ Hci H0JXX)
2657 W. iA ŠTREEV 

Chicago. IL 6062^ 
Te1 *25-7400

SO. MhkLFM Mve* 
^•dgeview, IL 604V

Ttl. 598^400
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W iiSi. bsftjo x-RyurHx cizi
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S. Paulauskas

LIUCIJA

MEET THE CHALLENGE!

ŽIAURŪS

Mi

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

M.00 
$3.00

PLUMBING AND HEATING 
(Vandentkkh ir laidymas)

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

Eleonora Jakštas
4104 S. Archer Avenue 

bloko į vak. nuo California)

F. Zapelis, Afettf
W. *5th St 

Evert. Fade, III, 
40642, J 424-M54

A, TV ERAS
Laikrodžiai Ir brxngenybte 

Pardavimas ir Taisyrim 
2646 West Sfrsef. 
Tat REpuMte 7-W4T

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avonbo, 
Chicago, III. 60632. Trt. YA 7-59M

Riaukšlės moterį mažiau su
gadina, kaip jos blogas būdas.

(Prancūzų priežodis)

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 

i, “Sūduvos*5 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna, 
ma Naujieną administracijoj*.

Miko šileikio apsakymu 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 
auterių: 6729 So. Campbell 

Ave.. Chicago. IL 60629.

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

Dr. A. Gosden

REZIDENCINIŲ IR PAJAMINIŲ 
NAMŲ PARDAVIMAS. 

INCOME TAX
INSURANCE NOTARY PUBLIC 

Skambinti tel. 436-7878 
2951 West 63rd Street

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

PARUOŠIAME TAKSŲ 
’ LAKŠTUS

ASMENIMS IR BIZNIAMS

Galite krelptii tr tletiil i SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCI OF AMERICA
Xrr Yertų M. Y. 1C0C1 

>97 W. »
Tat (219) WK-8S18

ALTo valdyba maloniai kvie
čia visus apylinkės .lietuvius da 
lyvauti šioje didžiausioje mūsų 
tautos šventėje. B. V.

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

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

dėmesį o.»* 
62-80 METŲ AMž. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobflic

Liability apdraudimas pensinio*
• kam s. Kreiptis: i • V
A. LAURAITIS

«45 So. ASHLAND AVI. ■
TeL 523-8775 /

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

1'ree estimates.
735-6361

AdvoatM 

GINTARAS P. CEPtNAl
Darbo valandoa: nuo 9 r*L n't* 

lU 8 vai vak. Šeštadienį n?e 
9 vai- ryto iki 12 vaL d.

Ir peįal ruaitarim*.
TdL 776-5162 arba 776-516* 
. W4J Wert 63rd Street , 

CMchto. ŪI- *O62»

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
< INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233'

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI* 

4514 S. Talman Ava.
Tai. 927-3559 A

iš Cicero, III. — $5, ir J. Jašiū
nų, iš Chicago, III. — $5. Dėko
jame visiems.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMA1S.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: . ?

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETKAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

J12 W. Cermak Road Chicago, DI. Tet 847-7747

— Sekantieji Naujienų skai
tytojai pratęsė prenumeratą me
tams ir pridėjo aukas Naujienų 
paramai: V. Cibas, iš Chicago, 
fll. t— 810; Anatolijus Dičius, Iš 
Santa Monica, Cal. — $10; B. 
Draugelis, iš Fallbrook, Cal. - 
$10; A. Folius, iš Marquette 
Parko, Chicagoje — $10; St. 
Šidlauskas, iš Springfield, Ill. — 
$10; S. Markus, iš St. Peters
burg Beach, Fla. — $10; B. Me
delis, iš Baltimore, Md. — $10; 
V. Liorentas, iš Chicago, Ill. — 
$5; G. Misiūnas, iš Marquette 
Parko, Chicagoje — $5; Ida Pil- 
monas, iš Chicago. III. — $5; 
Juozas Skeivys, iš Marquette 
Parko — už kalendorių $5; Au
gu; tinas Pranckevičius, iš Mar
quette Parko $5; H. Viliūnas, iš 
Greendale, Wise. — $5; Andrius 
Smelkis, iŠ Wellatfd, Ont., Ca
nada -e $5; Hiacintas Suvąizdis, ’ 8

KmmI, Žarai — Pardavimui
RIAL ESTATE FOR SALI

i gos miesto pareigūnai ir apylin
kės lietuviai.

Vasario mėn. 21 d. iO:3O"vai. 
ryto bus atnašaujamos šv. Mi
šios už kenčiančia Lietuva šv. 
Pranciškaus lietuvių parapijos 
bažnyčioje, East Chicagoje, ir 
šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioje, Gary, Ind.

5 vai. popiet šv. Pranciškaus 
parapijos patalpose, East Chica
go, Ind., įvyks iškilmingas Lie
tuvos nepriklausomybės atkūri
mo minėjimas su banketu ir 
kalba. Pagrindinis kalbėtojas 
lietuvių kalba mus dr. Jenas Va
laitis, o’ anglų kalba — kong. 
Adam Benjamin. Meninę pro
gramą atliks soliste Elvina Gied
raitienė ir muzikas Antanas 
Giedraitis^

kienė neėmė jokio honoraro.
Minėjimas pasibaigė Irenos 

Pranckevičienės ir kitų ponių 
paruoštais užkandžiais, kuriu 
metu ilgai dalytasi įspūdžiais ir 
gyvenimo aktualijomis- Fotog
rafai—C. Genutis ir dailininkas 
Tričys padarė daug gražių nuo
traukų.

— Jonas Dalbckas, iš Los An
geles, Calif., rašo’: “Siunčiu pus
mečiui Naujienų prenumerates 
mokestį — $22, $3 už kalendo
rių ir $20 spaudos paramai. Lin
kiu visam Naujienų štabui geros 
sveikatos ir sėkmės 1982 
Nuoširdžiai dėkojame ūž anks
tyvą prenumeratos pratesimą ir 
paramą.

— Sekantieji Naujienų skaity
tojai atsiuntė aukas už kalendo
rių: Eugene Abromaitis, iš Ra
cine, Wise. — $5; Bernice As- 
mutis, iš Brighton Parko, Chica
goje — S 
quette P.

MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 

susirūpinimą_______________________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūrą sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais____

Minkštais viršeliais, tik_ _
Dr. A- J. Gu>sen — AUKŠTA KULTŪRA

2M0N£S. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček| arba 

money order), prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoma.

Floridos ALTo skyriaus valdy
bos pirmininkas.

Solistė Rūkštelytė labai vy
kusiai padainavo 4 dainas, o. su
sirinkusiems nenustojant ploti, 
išėjo dar su' penktąja — Kur 
Bakūžė Samanota.

Minėjimą uždarant, ALTo Ci
cero skyriaus valdybos pirm. dr. 
Br. Motušienė padėkojo už au
kas, programos atlikėjoms, JAV 
veteranams, šauliams ir visiems 
dalyviams. *

Solistės — Rūkštelytė ir Pan-

Eglė Rūkštelytė; invokaciją su
kalbėjo kun. Rutkauskas; Lie
tuvos Nepriklausomybės Aktą 
perskaitė studentė Danutė Pran 
skeviciūtė, Vytui Palioniui ir 
Edvardui Pranskevičiui asistuo
jant. Buvo pagerbti žuvusieji ūž 
Lietuvos laisvę ir gyvieji sava
noriai — kūrėjai, iš kurių šįmet 
salėje dalyvavo tik 2: pulk. 
Švedas ir Klikna.

Lietuvos Vyčių tautinių šokių 
grupė, vadovaujama Prano Za- 
polio, gražiai pašoko 3 šokius. 
Publikos buvo labai šiltai įvertin 
ti. ALTo Cicero skyriaus valdy
bos vicepirm.. Stasys Liepa pri
statė svečius, kurių tarpe buvo 
ALTo centro valdybos gen. sek
retorius inž. G. Lazauskas, ka
sininkas Pranevičius ir R.L.B 
veikėjai: Jašiūnai, Juškevičiai, 
Kačinskai, Kronai, Tričiai, Rep
šiai, Petrauskas bei daugelis ki
tų garbingų veikėjų-

Žurnalisto Vytauto Kąsniūno 
paskaita buvo tikrai vertinga. 
Neveltui jis auksaburniu yra 
vadinamas. Inž. Stasys Dubau
skas, ALTo Cicero skyriaus val
dybos vicepirmininkas, perskai
tė rezoliuciją JAV valdžios pa
reigūnams.

Po trumpos pertraukos, išėjo 
solistė Eglė Rūkštelytė.

Malonu buvo klausytis Lietu
voje, paskui Vokietijoje — Dil- 
lingen a. Donau DP stovykloje, 
pagaliau Čikagoje solistės Ele
nos Valušytės-Rūkštelienės dai
navimo. Gi kaip gražu, kai da
bar teko pasiklausyti jos duk
relės Eglės, kurios tėvelis yra 
dailininkas ir buvęs ilgametis

East Chicago, Ind.
Vasario 16-osios minėjimas
Lake apskrities ALTo sky

riaus valdyba, apylinkės organi
zacijoms padedant; rengi-a iškil
mingą Vasario šešioliktosios mi
nėjimą.

1982 m. vasario mėn. 20 d. 
8^05 vai. ryto psr Hammond 
WJOB radijo stotį bus anglų 
kalba transliuojama Vasario 
16 d. pritaikyta programa. Ta 
pačią dieną *9 vai. ryto, prie 
miesto rotušės East Chicagoje, 
bus pakelta nepriklausomas Lie
tuvos vėliava. Vėliavos pakėlimo 
iškilmėse dalyvaus East Chica
gos miesto niūras Robert Pas- 
trick, Amerikos legiono Vytau
to posto legionieriai, East Čhica-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIO AMERIKOJE 
seniausia. dldŽ?ausis (r turtingiaiisTž lietaviu TėtėmsUnė ©r- 

lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūriaiua darbus, gelbsti tr kitiems kurie ruo? 
daibta dirba.

aA —ižmokėle daugiai kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerį 
apdraudę sava n r n r m

ShA — apdraudžia pigiausiom^ kainomis &A neieško pelno, ns- 
rums patarnauja tik savišalpos pagrindą' 

Hekrienaa lietuvis ir lietuviu' draugas 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000. \

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endovment. 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, neto ančiant 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiL

— valkus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos rūmą temoka tik S3.00 metami

SLA — kuopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
i ssvo apylinkės SLA kuopu veikius jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

... VASARIO 16 MINĖJIMAS

Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimas ’ Cicerone 
buvo vasario 6 ir 7 d. d. Vasario 
6 d. 12 vai- prie Cicero miesto 
valdybos jūrų šauliai Ašoklis — 
Klaipėdos ir Zinkus — Daukan
to kuopų iškėlė Lietuvos tauti
nę, vėliava. Dalyvavo ir abiejų 
kuopų pirmininkai — Mikulis 
ir'Vengianskas. JAV ir Lietuvos 
himnus sugiedojo solistė Pan- 
kienė- Cicero miesto valdybos 
pareigūnas perskaitė proklama
ciją vasario 6 — 13 d. d. skel
biančią lietuvių savaite. Iškil
mės, kurioms vadovavo ALTo 
Cicero skyriaus valdybos vice
pirmininkas inž. Stasys Dubau
skas, buvo baigtos giesme Mari
ją,/Marija.

Nors ir šaltame ore, žiauriam 
vėjui pučiant, žmonių prisirin
ko' nemažai, su visais Cicero 
miesto valdybos pareigūnais, 
Jonu Kimbarku priešaky.
- Vasario 7 d. 10 vai. 30 min. 
buvo pamaldos šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje, kurių metu 
giedojo solistė Eglė Rūkštelytė 
ir parapijos choras, vadovauja
mas muziko Antano Skridulio. 
Pritaikytą šiai šventei pamokslą 
pasakė šaulys kun. Rutkaus- 
skas. Dalyvavo JAV karo vete
ranai su 4 ir šauliai su 3 vėlia
vomis, kurioms vadovavo j. š. 
Augustinas Ašoklis.

Suėjus į salę ir kiek apšilus, 
minėjimą atidarė ALTo Cicero 
skyriaus valdybos pirmininkė dr. 
Br. Motušienė; JAV ir Lietu

vos himnus sugiedojo solistė

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Chicagos Lietu'ių. Tarybos LIETUVOS Nepriklausomybės

— Vasario 16-osios minėjimas įvyks šia tvarka:
• ŠEŠTADIENĮ, vasario 13 d., 12 vai. — žuvusiųjų pagerbi

mas Jaunimo Centro sodelyje.
• SEKMADIENĮ, vasario 14 d.:

10:30 vai. — pamaldos Šv. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje. Šv. Mišias atnašauja ir pamokslą sako vyskupas 
Vincentas Brizgys. <-ieda parapijos choras, diriguojamas A. 
Lino. Vargonais gros A. Eitutytė. Solistai — M. Mcmkienė, 
A. Giedraitienė, ir V. Momkus.

10 vai. — pamaldos Liet. Evangelikų Liuteronų Tėviškės 
parapijos bažnyčioje; pamaldas laiko kun. A. Trakis. Taip pat 
pamaldos Liet. Ev. Ref. bažn., kurias laiko kun. St. Neimanas.

11 vai. — pamaldos Ziono Liet. Ev. Liut. bažnyčioje. Jas 
laiko kunigas J. Juozapaitis.

2 vai. popiet — AKADEMINĖ DALIS Marijos Aukšt. Mo
kyklos auditorijoje.

Kalbėtojai: Gen. kons. Juzė Daužvardienė, kongr. Martin
A. Russo ir inž. Jonas Jurkūnas.

Meninė dalis: muzikinis montažas: “Tėvų šalis”, paruoštas 
muz. A. Jurgučio pagal V. Jankutės tekstą. Išpildo Lietuvių 
Meno Ansamblis Dainava, solistai A. Giedraitienė ir A. Brazis,
B. Pakšto ragelių trio su kanklėmis, rašytoja V. Jankutė ir 
rėžis. V. Aleknienė.

Lietuvių visuomenė kviečiama minėjime gausiai dalyvauti. 
Organizacijos pamaldose ir minėjime dalyvauja su vėliavomis.

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA

— 85; Ada Juškienė, iš Mar 
qualte Parko' — $5; Adele Rup- 
kus, iš Gulf Breeze, Fla. — $5; 
J. Malaiska, iš LaSalle, Que, Ca
nada — $5; S. Rudokas, iš Mar
quette Parko — 85; Stanley Si
monaitis, iš Cicero, III. — $5; 
J. A alauskas, iš St. Petersburg 
Fla. — $5; Selma Schmidtke, _ 
Crystal Lake, Ill. — $3; P. Ces-j WELLS peržiūrėta 
na, iš Orland Park, III. —.$2, ir 
M. Jamrevičienė, iš Marquette 
Parko — $2. Nuoširdi padėka 
visiems.

.L:

HOMEOWNERS POLICY

Sr»(e Farm fi<» awJ Cawafiy. Corn$a»

Įrengiame ir taisome visu rū- 
šiy stogus. Ųž darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.
\ ARVYDAS KIELA

6557 S. Tolman Avenue 
Chicago, IL 60629

434-9655 ar 737-1717

Notary Public

-v ,• ’ - . ■

INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai.




