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PASKIRTOS PREMIJOS UŽ STRAIPS- 
• NIUS APIE LIETUVA
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Jury komisija: inž. Gr. La

zauskas, dr. J. Valaitis ir. Ant. 
Adomėnas paskyrė Amerikos 
Lietuvių Tarybos premijas už 
straipsnius apie Lietuvą kitatau
čių spaudoje. Pirma premija, 
500 doL, paskirta prof. V. S. Var- 
džiui, Norman, Oklahoma; ant
ra "premija, 300 doL, paskirta 
Gintei Damųšytei, Woodhaven, 
N.Y., ir trečia premija, 200 
dol., Aldonai Ryan, žurnalo “Vy
tis” "vyr. redaktorei; Center
ville, Ohio. - -

Premijų mecenatas — kun. J. 
Prun. kis. Premijų įteikimas 
us 1982 m. vasario l į d. 2 vai. 
popiet Marijos aukšt. mokyklos 
salėje -p:r Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo minėjimą.

j

PER RADIJĄ IR TELEVI-
_ ZUĄ APIE LIETUVĄ

R Vasario 16 <L proga amerikiė?

ATRODO, KAD SUSITARS 
SU FORDO BENDROVE

DETROITAS, Midi. — Auto
mobilių darbininkų unijos atsto
vai pralinksmėjo, nes Fordo 
bendrovės atstovai žada baigti 
aptartus klausimus ir pasirašyti 
naują sutartį. Fordas priėmė 
nuolaidas ir tuo pačiu sutiko pa
tenkinti kai kuriuos darbininkų 
unijos reikalavimus. Jie apskai
čiavę?, kad visos šias nuolaidos I 
per 31 mėnesį Fordo bendrovei j 
sutaupys vieną bilijonų dolerių, i

Unija sutiko'mažinti valandi-j 
nę algą, liet ne tiek daug, kiek į 
reikalavo General Motors bend-1 
rovė. .Kiek susitarta su Fordu ] 
sumažinti algas, tud tarpu ne-1 
pranešta. Darbininkai mano, kad 
netolimoje ateityje ir General 
Motors sutiks su šiomis sąly
gomis. , ' į.

Afrikos drambliai galės;ramiai keliauti b vienos ganyklos į,kitų net ir tuo 
atveju, jeigu Amerikos lakūnai gautų bazę Maroke.

Belgijos darbininkai prašo valdžią 
padėti plieno pramonei A

8,090 SIRIJOS KAREIVIŲ APSUPO HAMOS MIESTĄ 
IR PRADĖJO LEISTI ARTILERIJOS BŪVIUS

ALŽIRIJA KĖSINASI I DIDELIUS
SACHAROS FOSFATO KALNUS

PATARIA MAROKO KARALIUI GALIMAI GREIČIAU' 
BAIGTI NESUSIPRATIMUS SACHAROS GILUMOJ

• ■ -f

WBEZ, WCEV ir WQPA bei ka
belio būdu veikianti MetroVisiūn ‘ 
televizija ir • Cfiičagos WMAQ 
televizija — kanalas 5 (vasario 
14 ir 16 dienomis) duos progra
mą apie Lietuvą. Tuo;. susirūpi
no Amerikos Lietuvių Taryba.

. ’ (ALTo Infc’rmacija)

SPIND^fUOJANGOS JDALE- ---BRU’SELlS. — Belgijos plfe-
LYTĖS KENKIA PLAUČIAMS
BOSTON, Mass?

Thomas H. Winters ir Joseph Di 
Frenza N. Anglijos Medicinos. 
•žurnale tvirtina, kad plaučiams 
labiausiai kenkia spinduliuojan-

no darbininkai pradėjo streiką, 
i Daktarai reikalaudami valdžios paramos.

Belgijos plieno pramonė, nepa
jėgdama duoti darbo visiems 
plieno? darbininkams, planavo 
juos atleisti iš darbo. Tas ir iš-

Kartas nudirto' ji^paleidžia 
artilerijds šūvį į Hamų, bet į 
miestą nesiveržia. Sako, kad 
Sunni sekta negalės išbėgti iŠ 
Ilsimos.

NACIONALIZAVO PLIENO 
PRAMONĘ, BANKUS...

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
parlamentas ketvirtadienį nacio- 
nalizayp bankus, plieno.ir -elekt- 
ronikos pramonę. Prancūzijos 
prezidentas Fr. Mitterrand per 
rinkimus žadėjo nacionalizuoti 
didžiąją pramonę, kuri kliudo 
prekybai’ir‘pramonei. Pasiūly
mas priimta? parlamento’ komi
sijoje ir pačiame parlamente?

‘ “ n.. • • * - , f

Prezidentas Mitterrand ketvir
tadienį paprašė priimtą įstaty
mą ir nud ateinančio sekmadie
nio prancūzų vyriausybė paims 
savo kontrolėn $7.1 bilijono ver
tės pramonės šakas. Prezidentas 
tyčia savo koalicijon įtraukė ke
turis komunistus, kad šiam 
įstatymui pavesti turėtų reika
lingą balsų skaičių.

Dabar visi seks, kaip prancū
zams seksis tvarkyti perimtas 
pramdnės šakas.

Valdžia kontroliuos 
svarbesnius bankus

Nuo sekmadienio prancūzų vy
riausybės skirti atstovai kon
troliuos 90% visų * svarbesnių

čios dūmų, dalelytės. Jos tokios šaukė darbininkų streiką. 
mažū<v kad ■paprasta akimi ne- Plieno darbininkai suruošė di- 
pastebimoš.- Kitos dūmų dalys J deles demonstracijas miesto 
tiktai, užteršia plaučius, bet Į centre, reikalaudami paramos 
spinduliuojančios: dalelytės yra; pramonei. Ši demonstracija bu

vo naujas dalykas. Anksčiau 
darbininkai niekad nereikalavo 
paramas darbdaviams, o šį kartą 
tuo reikalu kreipėsi į valdžia.

Vyriausybė liepė darbi
ninkams išsiskirstyti

Briuselio policija įsakė de
monstruojantiems išsiskirstyti ir 
netrukdyti susisiekimo. Plieno 
darbininkai policijas įsakymo 
nepaklausė. Jie iškėlė savo vė-

mažd< kad'-pajirasta akimi n°-

spinduliuojančios: dalelytės yra 
karštos- ir plaučiuose sukelia 
mažas žaizdeles. Laikui bėgant, 
tos žaizdelės - sudaro pagrindą 
vėžiui.. Gydytojai tyrimus veda 
Massachusetts universiteto me
dicinos laboratorijoje ir. skelbia 
rastus duomenis.

banku, o 10% mažesnių bankų* ' T * * I

galės vesti biznį, kaip jie vedė 
iki šio meto’. "į didesnius bankus 
valdžia paskite atstovus, bet iL'vi'T’žirigsniavū'' f "miesto 
dažniausiai tie atstovai parinkti cen|rą prie valdžios rūmų.
iš tų pačių bankų.

Valdžios žinion nuo sekmadie-
S,pe5eis 795 ?lieno pr,amonės’ zuotų" darbininkų. jFpasitrauke 

ir dingo. Bet netrukus atėjo rai
tos policijos dalinys, paleidęs 

šiai parinkti plieno pramonės arklius tiekiai į demonstrantus, 
specialistai.

Valdžia perims 74% sintetinių 
.audinių pramonės, 74% ginklų i 
gamybos, 52% Prancūzijos che
mikalų pramonės ir visur jau * k’Cntėjo’ didokas'darbin’inkų, po

Trafiką tvarkanti policija ne
pajėgė sustabdyti gerai organi-

PABeGO VIETNAMO LĖK
TUVAS ANTONOV-26

Kiekvienon dirbtuvėn bus pa
skirti valdžios atstc'vai, dažniau-

paskirti atstovai. Už nusavintas 
pramonės šakas valdžia sumo
kės savininkams sutartas su
mas.

VasArio 14: Valentinas, Žynė, 
Saulis, Dyža, Man t gailis.

Vasario 15: Jūvita, Faustinas,

KALENDORĖLIS
Vasario 13: Benionas, Rauda, 

Viligahs, Ugnė, Spūdis, Rauda, 
Visbaras.

Ansiūlis, Raida, Greitis, Taurė, 
Vaidulis.

Saulė teka 6:49, leidžiasi 5:21.
Oras debesuotas, šiltesnis, ga

li snig ti.

Pirmadienį švenčiamas pir
mojo Amerikos prezidento 
George Wasringtono gimta
dienis. (Jis gimė 1732 metų 

vasario 15 dieną.)

Buvo daug sužeistų.
Belgijos darbininkai paprastai 

j yra ramūs, bet šį kartą jie vedė 
j aštrią kovą prieš policiją. Nu-

licininkų ir arklių skaičius.
* ♦ *

SIRIJOS KAREIVIAI SUPA 
HAMOS MIESTĄ

DAMASKUS, Sirija. — Penk
tadienio rytą Sirijos oficialus 
pranešimas sakė, kad Hamas 
miestą apsupo 8,000 karių. Jie 
užėmė kelius ir tarpukalnes.

Sirija negali pakęsti, kad sa
vo krašte būtų galėjusi atsirasti 
tokia didelė opūzicija. Skelbia
ma. kad kariai turi įsakymą už
imti 200,000 gyventojų miestą.

Hamą valdo Sunni musulmo
nai. Jie ryžtasi gintis iki mirties. 
Nelaisvėn priešų jie neims. Siri
jos kariai norėtų juos badu ap-

BANGKOK, Tailandas. — 
Praeitų penkiadienį pabėgo 
Vietnamo kariškas lėktuvas An- 
tonov-26. Lėktuvas yra Sovietu 
statybos, jį naudoja Vietnamo 
lakūnai.

Lėktuve buvo 13 Vietnamo ka
rių. Lėktuvas pakilo Kambodi- 
joj, pasiekė Tailando teritorijų 
ir staigiai pasuko į Tailando 
vidų. Lėktuvų vijūsi kiti Vietna
mo lakūnai, bet pirmasis spėjo 
pasprukti. Gal kitijakūnai pabū
go atsiradusio Tailando pasienio 
lėktuvo, apžiūrinėjančio pasienį.

Vietnamo lėktuvas nėrė že
myn ir įkrito Į ryžių lauką. Vie
nas karys buvo užmuštas, du 
sužeisti, d kiti paprašė tremti
niu C teisės.

EGIPTE PALEIDO 
1,000 SUIMTŲJŲ

KAIRAS. — Egipto teismas, 
besivadovaudamas konstitucija, 
nutarė paleisti 1,000 kalinių, ku 
rie buvo suimti pagal preziden
to Sadato įsakymų. Prezidentas 
tada įsakė suimti agitatorius 
prieš demokratinę santvarką, 
prieš vyriausybę ir jos vedamas 
reformas.

Prezidentas Sadatas įsakė su
imti 1,536 žmones, priklausan
čius šijitų sektai Kam bylūs su
darytos, teismas tas bylas spręs, 
bet kam bylos dar nesudarytos, 
tai teismas liepė tuos paleisti.

Prcz. Sadatas uždarė du šijitų 
laikraščius už priešvalstybinę 
veiklą. Teismas liepia paleisti 
redaktorius ir leisti toliau spaus
dinti uždarytus laikraščius.

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $370. Doleris gerokai
pabrango.marinti, į miestą nenori veržtis.

W.,.,.VA,.,.7Z/.YAV,VA,«VAWAV.,.W.V,,.,ASV.,.WA,.,AS

Sekmadienį visi minime Vasario 16-ąją 
Chicagos aukšt. Marijos mokykloje

LENKŲ VALDŽIA AT
ŠAUKS KARO STOVĮ

MADRIDAS, Ispanija. — šio 
mėnėsio pabaigoje lenkų val
džia planuoja atšaukti karo sto
vį,• susirikusiems. 35 valsty
bių atstovams pateiškė'susirinki
nio pirmininkas Jos:ph Vėjas. 
Jis. yra lenkų premjero Janizels- 
kio pavaduotojas, todėl . ir pa
rinktas vadovauti lenkų delega
cijai Madride.
-- Bet jeigu JAV Valstybės 

sekretorius ir. dabartinis JAV 
ambasadorius šioje konferenci
joje ir toliau kišis j Lenkijos 
reikalus, tai nutarimas atšaukti 
karo s tovį gali Būti pakeistas. — 
susirinkusiems tęsė pirmininkas 
Vėjas.

— Vyriausybė palaiko ryšius 
su Solidarumo unija ir su kata
likų bažnyčios atstovais, — to
liau pareiškė Vėjas Spaudos’at- 

Rėikia turėti galvo-stovams.
je, kad beveik kiekvieną dieną 
lenkų vyriausybė paleidžia, jei 
ne 30, tai -10 suimtų įtariamųjų.

Lenkijoje suimta tik 
4,000 žmonių

Vėjas pranešė laikraštinin
kams, kad Lenkijoje suimtųjų 
skaičius ne toks jau didelis, kaip 
daugelis įsivaizduoja. Kalbos 
eina apie 10,000, bet iš tikrųjų 
Lenkijoj suimta liktai 4,000 
žmo'nių.

Vėjas pareiškė, kad jis buvo 
priverstas šaukti spaudos kon
ferencijų, nes kitaip jis neturėjo 
progos reikalo paaiškinti.

Varšuvoje per miestą prava
žiavo 150 kariškų sunkvežimių, 
kad gyventojai matytų, jig vy
riausybė turi galingų jėgą tvar
kai palaikyti .

Taip pat pranešta, kad iš Ro
mūs grįžo dvasiškių delegacija. 
Grįžo arkivyskupas J. Glemp ir 
kili aukšti bažnyčios pareigū
nai. Jie bandys pasimatyti su 
Solidarumo unijos veikėjais L. 
Valensa ir Jan Kulaj.

— Jaruzelskis griežtai kalba, 
bet jis suprato, kad jam neapsi
moka darbininkus laikyti kalė 
jime, nes tai kraštui labai bran
giai atsieina.

— 15 metų Fordo bendrovėje 
dirbusieji darbininkai gaus ge
resnes darbo sąlygas. Darbinin
kai eis pensijon, sulaukę 62 me 
tų amžiaus.

MARAKEŠAS, Marokas. — j 
Sekretorius Ilaig ketvirtadienį 
atskrido j Maroką, kur rengiasi 
praleisti porą' dienų ir atsikvėpti 
po ilgai užsitęsusios Madrido 
konferencijos.

Sekretorius Haig pasimatė su 
Maroko' karaliumi ir pareigū
nais, tvarkančiais užsienio ir gy
nybos reikalus. Sekretorius pir
miausia paprašė karalių, kad 
imtųsi visų priemonių baigti ry
tinėje Sacharos srityje vykstan
čias kovas >:u ibi jos ir Alžirijos 
kariuomenės vadais. Polisario' 
srityje, ilgus metus priklausiu
siai Ispanijai, bet vėliau perleis
tai MaYokui, jau kelinti metai 
įvyksta kruvinų susirėmimų su 
Pdlisario srities arabais, gaunan
čiais ginklus is Alžirijos ir iš Li* 
bijos. Ypač veiklus yra Libijos 
diktatorius Moamar Chadafi, 
siekiantis pasinaudoti dideliais

; "Fosfator kalnais/ '
Mokslininkai.nustatė, kad Sa 

craroje'.savo’ laiku buvo? dideli 
miškai, buvo , oazės ir Sacharos 
paukščiai, rinkdavosi jiems pa
togesnėse miškų.vietose. Paukš
čių išmatos tapo labai vertin
gais . fosfatais, tinkančiais g(‘- 
riawsiai' trąšaiA Ispanai. žinojo 
apie Šąebaroje esančius fosfato 

.klodii^? bet Ųėpajėge jų išnaib 
doli^Ė^bar, įkąda Ispanij a savo 
Sacfia^s srifis atidavė marokiė- 
čiąnėj,- -fįl. prie, fosfato, sričių 
banc^j>rierU jr Libija.'
Ypa^ veikli tapcTLįbija Ji ban
do įtikinti Sacharoj gyventojus. 
kad\ jįe .taptų nepriklausomais 
nuojMaroko ir leistų Alžirijai ir 
Libijai,išnaudoti fosfatą. Libija 
yra ‘įsigijusi didelius sunkveži
mius, kuriais fosfatą iš Maroko 
srities veža į Alžiriją ir bando
apsėti tuščius smėlio laukus. 
Vanduo ir fosfatai smėlio dyku
mas; padaro derlingas.

Marokiečiai keliais atveajis 
buvo nuginklavę Polisario maiš
tininkus, bet jie ir vėl įsigyja 
naujų ginklų iš Libijos arba Al-
žirijos ij* užpuldinėja pasienį 
užėmusius marokiečius.

Be taikos Sacharoje, sekreto

rius prašė karalių ir vyriausybę 
leisti amerikiečiams steigti savo 
kariška baze Maroko teritorijej. 
JAV yra pasiruošusios ginti 
Persijos įlanką. Indijos vande
nyno žiotis, kad galėti! laisvai 
plaukioti prekybos laivai. Lais
vai prekybai apsaugoti reikia 
turėti bazes. Marokas butu labai 
tinkamas tems bazėms. Iš Ma
roko pakilę lėktuvai galėtų ap
saugoti ir laivus, plairkian^ius į 
Vakarų Europą, Siaurės ar Pie
tų Ameriką. Pagaliau, iš Maro
ko būtų lengvinti permesti gink
luotas pajėgas ir pačioje Afri
koje, jeigu kurioje valstybėje 
atsirastų maišlininkų, norinčių 
primesti sovietinę santvarką ir 
ardyti ūkio gyvenimą.

Iš Maroko sekretorius rengia
si skristi tiesiai i Rumuniją, kur 
bandys įtikinti Rumunijon pte-
zidentą ir vyriausybę apie rei
kalą pasilikti nepriklausomiems 
ir savarankiškai tvarkyti savo 
krašto ekonominius ir kultūros 
reikalus.

Sekretorius posėdžiavo dvi d*e-
nas ?4adride, bet nuvykęs į Ma
roką rado laiko ir pasimankštyti 
šiltoje saulėje, palošti tenisą.

Vasario 1 I d. šv. Valentino diena. Jaunuolis
ieško trijų širdžių.



švel- Į

Senas šaulys

pasa-

beržirię tošelę nuo vidpadžių pa-' dį trukusios gaudynės.

rai per padą Įspaustas — viskas

9.

10.

mamą.
Pirmasis to pasiutusio tempo

. „pirmyn!
jisdr ėmė švilpti švilpuku, kol 
iš jo išlėkė paskutini tabako ir 
duonos trupiniai.

stiklais įmovė į uošvės pagarsė
jusios pensininkės, rūtų darže
lį. Jagaliau, kiek leidžia jo trum

išdegė!” — pamanė kųltūristas 
r ir pasisukęs leidosi bėgti.

Nesuprastas milicininkas

I3S2- Į 31.
So. Boston, Mass.

(Pabaigą)

r

KAIMO DETEKTYVAS
— Suvynioti?

5 — Ką jtįs!.... Išmesti! — padė
jo aut prekystalio savo šenub { 
batus, porą persimetė per petį, į 
kai tai darydavo, garsių filmų ’ 
aktoriai, vaidindami prieškari
nius turtuolius. Paskui priaį at
sisveikino .kuriai gnybtelėjo, ku
riai grybžtelėjo, ir išdidus kaip | 
Kbezas patraukė namo. Truuv ; 
pindamas kelią, jam vienam te- Į 
žinomu brodvėįum pasuko per j 
mjestelio kiemus ir gatves. j 

Netoli naujo, baltamūrio res
torano prekiaujančio tilį ąjųmi į 
“Baikalu” ir ‘‘Vąrp^pliu” jį su- į 
stabdė gerai nusisekęs milicijos ■ 
darbuotojas. Tpk$ atlapaširdis ir • 
linksmas vyrukas, kuris, pama
tęs per petį permestus nuosta
bius aulinius batus, neišlaikė ir

Gintas Ruginis, malonios, tik 
įjnpnai pasitikėjimą tesukelan- 
ėios iėvaizdos vyrukas, kolūkiu 
ilgų bėgimo eksčempionas, kul- 
tiiristak kejjų lietuviškų filmu 
aktorius, kadre neištaręs nė žo- 
(uio, tačiau pakankamai ilgai 
žiūrovams pagirgždinęs savo 
raumenis, ėjo gatve ir Įtemptai 
ma$:e. kur padėti neplanuotą 
uždarbį.

— Septyniskart aštuoti—pen- 
du. Ne, septyniskart 

astuoni — penkiasdešimt keturi, 
įmuruęs tarp šiugždančių bank
notų ranką, ' kūrę nuostabius 
ateities planus. Septyniskart aš 
tųpnį — penkiasdešimt trys. Iri 
dar už pamušalo, ir dar už prof
sąjungos bilieto.... Bus daugiau 
kaip šimtelis.

Bęt staiga velnias jį pakulė už 
eiti į naują, didžialangę ir gerai 
apšildoma kolūkio parduotuvę, 
kurioje trys jaunos, raudons
kruostės iš visų pusių surėmu- 
sios karštais užpakaliukais, ban
dė atgaivinti leisgyvę nuo mūro 
atitrukusią, bet puikiai sumūry-

Gintas šeimininko žvilgsniu ap
metė visas lentynas, lūžtančias 
nuo nereikalingų prekių, ir stai
ga iš nuostabos prasižiojo:

— Parodai? — paklausė jis, 
akimis parodęs į gražius, kiek 
dulkėmis papudruotus aulinius

‘ — Ne, — papurtė galvą pati 
drąsiausioji, — tik vakar išme- 
tėm.

— Jachtas? .— pasakė žinovo 
balsu Ruginis.

— Ne, atsakė specialistės bal
su bailesnioji chromas.

—- Planas griūva? — pradėjo 
nuo kritikos pirkėjas.

— .Ne,’—užbaigė savitkritiškai 
baįlįąusiop, — planas viršytas.

ąBrovokącija'\—pamanė Gin
tas iridei, viso pikto-paprašė: :

— Parodykite. . •v * •:
Ruginis įkalė koją — kaip sy

kis: ir blizga, kepure patrynus.

— Imu, — nesutrikęs pasakė 
jįs, atskaitė pinigus ir vėl su
sigundė — O jei dvi poras?

— Nors tris. z
Eksčempionas surinko visus 

pinigus, .kuriuos buvo užkišęs 
nuo žmonos ųĮ pamušalo, ku
riuos: juodai pagirių dienai buvo 
paslėpęs ir šiaip taip įlaužė 
aatrą porą.

A •••
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ŠIAULIŲ REIKALAI

Marma kalbėjo, ar nekalbėjo?
Praeitą savaitę buvo Chicagos kalbėti galima su sveikais, kal- 

Vytauto Didžiojo šaulių rinkti- bėti mokančiais žmonėmis, bet 
nes metinis susirinkimas. Prisi- j ne su nebyliais.

~ " i Po susirinkimo šauliai kalbė-
sprendė įvairius šau- josi kaip kiaulė su žąsimi Tai 

" ‘ sena lietuviška patarlė, kuri sa- 
tęsė ilgiau negu paprastai. Susi-j ko apie tai, kai du žmonės kalba *

rinko pilna šaulių salė. Daugelis 
Į kalbėjo ir -
llių reikalus. Susirinkimas užsi-

Po susirinkimo šauliai kalbė

sena lietuviška patarlė, kuri sa-

labai mandagiai šuktelėjo:
— Ei, tų, sustok!
Ruginis sustojo ir dar 

piau atsakė:
— Nu?
— Iš kur gavai?

0. Ivąskięnės šokių grupė: 1943 metais Bostone Mikitos šokėjai

Gintas apžvelgė milicininką, pos kojos, naujų statybų grio- 
nuleido akimis du šalimais sto-1 viais ir pylimais nudulkėjo pas 
vinčius draugovininkus ir nie
kaip nesuprato to intelektua
laus pokalbio esmės- Šiandien neišlaikė aktyvistas iš pieno- nų- 
jis dar negėrė, niekam neužve- griebimo punkto. Jo širdele įs- 
:ė. net nukeikti dorai nespėjo trigo kažkur tarp pląucįų ir> 
ir staiga — ei tu! ! gerklės kr’ piįvert^ pąasįžiojųąi

Negalėdamas atitraukti žvilgs- į sustoti ir įsikibti į praeįnąnČKĮs 
nio nuo saulės šviesą ątspindin-1 melžėjos rąnką.

_ __y---- ri Antrasis iš kojų iškrito, pąręį-
gūnas, dvi paras’ iš eilės tyręB 
sudėtingą karučių nųvary^ąų 
bylą ir per tą Laiką surūkęs.še
šias aukščiausios ‘‘Super ĄM'rū- 

“Jūratė'’ dėžu-

cių batų, milicininkas sukaupė 
visus geriausius savo norus if 
kiek galėdamas švelniau 
kė:

-— Pilieti, aš kLiusįu: kur ga- j
vai, > sies cigarečių

vNę velnio jums šiandien ne- tės.
O treciasis vis dar persekiojo 

eksčempioną, tačiau Ruginis, 
laikus,iš prisiminęs senus ' gerus 

pradžių pasižiūrėjo į draugovi- staiga nusimetė nuo savęs nie- 
ninkus ir staiga jame nubudo kingą praverdę “eks ’ ir kaip tik- 
įgiintas detektyvo budrumas. ' ras-čempionas nėrę per daržus

sukomandąvę pas mamą. Tačiau ir jis paduso.
į Prieš draugovininko ryžtą ir va

lią, saugoj ant viešąją tvarką, jis 
paprasčiausiai buvo begėgis.

Taip pąrsidėjo gerą pusvalan- Dar po kelių minučių Gintas 
giliai atsiduso, tarsi visoje da
lyje garbinamas bosas, sušnypš
tė ir sustojo lyg įkastas, pasiruo
šęs brangiai parduoti savo lais- 
vę-

— Daugiau nebegaliu! — pa-

Gintas švilptelėjo per tvarą, 
tie — paskui, kųltūristas — per 
sodą, per kitą tvorą, per koope
ratinių garažų stogus, per ne
kasias bulves, o tie vis paskui, 
vfis pridurmu!, neatsilikdami nė sakė jis nupuolusiu- balsu, kai 
per vieną pėdą.

Galiausiai Gintas įlėkė į savo tūkstantis žingsniu.... 
butą, pralėkė koridoriumi, per 
svetainę pasuko į miegamąjį, o 
iš jo, klaidindamas persekioto
jus per savo darbo kabinetą įlė
kė į vaikų kambarį ir su visais

iki mamytės jam buvo belikę tik 
askui nu

siėmė nuo peties batus, tvirtai 
suspaudė juos rankoje, užsime
tė ir, pažaliavęs draugininkas 
nesusilaikydamas bandė pro jį 
prabėgti, trenkė jam chromo

BOSTONO ALTO SUKAKTUVINIS
MINĖJIMAS

Vasario Šešioliktosios iškilmingo minėjimo, 
vykstančio 1982 m. vasario. 14 d. 2 vai. popiet 

So. Bostono Lietuvių I^liečių Draugijos salėje,

1. Vėliavų Įnešimas, vadovaujant St. Dariaus posto komandai.
2. Amerikos ir Lietuvos himnai.
3. Invokacija — klebonas kun. Albertas Kontautas.
4. Žuvusiųjų ir kenčiančių už Lietuvos laisvę pagerbimas 

ALTo Bostono skyriaus pirmininko atidaromasis žoths 
Kongresmano J. Joseph Moakley žodis.
Valstybės atstovo Michael F. Flaherty žodis.
Bostono miesto tarybos nario Raymond 1 iynn žodi 
Pagrindinio kalbėtojo Eduardo, Meilaus pristatymą.
girdas BudrecKU.
Pagrindinis kalbėtojas Eduardas V- Meilus, Jr.. iš V\'or- 
cesterio. , '
Gubernatoriaus Edv(<U'd J. King proklamicijcs skaitymas. 
Ukrainiečių Kongreso. Komiteto Bostono skyriaus pirm. 
Orest Szczedluk.

13. Rezoliucijų priėmimas (Tuo metu aukos renkamos).
14. Vėliavų išnešimas, vadovaujant St. Dariaus posto kcmandai.

(Pertrauka)
lf>. Onos Ivaškienės tautiniu šokių sambūris.
17. Gitvs Kupčinskienės vadovaujamas Etnografinis Ansamb.i .
18. Pranešimas apie surinktas aukas.
19. ALTo Bostono skyriaus pirmininko jKulėko: 

ir uždarymas.

5.
6.
7.

JURGIS JAŠINSKASSPAUDOS PABIROS

ir nesusikalba, nes jų žodžiai turi 
kitą prasmę.

2) Kalbėti, tai reiškia skleisti 
idėjas, skelbti mintis. Kalbėjo 
žmonės, kad bus šalta žiema. Ir 
iškalbėjo’. Turime labai šaltą 
žiemą.

3) Kalbėti — ką nors bloga 
apjė kitą žmogų pasakyti, skųs
ti, Pasakyti, kad jis neteisybę 
kalba, rašo...

4) Kalbėti — svarstyti, minė
ti, sakyti.. Apie tai dabar plačiai 
kalba spaudoje.

5) Kalbėti — kitą darbą dirb
ti To netikį bet poterius kalba. 
Nori pasakyti, kad tuo netikėda
mas meldžiasi.

Yra ir daugiau žodžio kalbėti 
prasmių. Turime susitarti kalba
mą šio žodžio prasmę, tai ir nesi-, 
ginčysime. Reporteris girdėjo 
Marmą kalbantį, tai taip ir pa
rašė. Jis nesakė kalbos, tai jo ir 
negirdėjo.

rinkimai esti trumpesni, bet ši
tas užsitęsė.

K. Paulius, pats būdamas šau- 
ly.s ir reporteris, parašė, kad 
Ąntanas Marma kalbėjo. Kelinti 
šauliai tvirtina, kad Marma ne
kalbėjo? Jie nesupranta, kaip 
greitas reporteris galėjo parašy
ti, ko nebuvo. Tuo tarpu visi 
žinome, kad Paulius yra teisin
gas ir skubus reporteris. Jis gir
dėjo Marmą salėje kalbantį, jis 
ant greitųjų parašė susirinkimo 
reportažą ir sekančią dieną jo 
reportažas buvo Naujienose. 
Draugo reporterių salėje buvo, 
pilna,' bet jie nė vieno žodžio 
apie šaulių susirinkimą nepa- 

: rašė.
Salėje buvusieji matė, kad 

Marma apie stalą sukinėjosi ir 
rankomis mosikavo, o ką jis 
kalbėjo, negirdėjo. Jie manė, 
kad Marma turėjo pasakyti kal
bą, bet to jis nepadarė.

0 Paulius vis dėlto parašė,

. tu Zarasiškiu Klubui, savo me- 
’ tinkime sųsarinkime pasižadėju- 
sįni finansiniai paremti Nau
jienas, ir visam Naujienų ko
lektyvui, labai simkiose sąlygo-j 
se vargstančiam lietuvių išeivi-1 kad Marma-kalbėjo. Paulius sė-

(Tęsinys)
Greta p. p. Adomėnų mač’ąu 

jų kaimyną Edmundą Jąsiūną. 
suredagavusį Sibirą tremtinio J- 
Kreivėno ąpie tą tremtį parąšy-, 
t^s atpuvus o dabar besi-' ,q ^^amąs ištvermės 
ri^ntį F^telistų Drauguos, -r paaukojimo,

; Lietuvą” (Drau^ jau Urįu 
metus gyvuoja Chicago^) ap-Į ' j ašakas
žvaįginip leį^įąįo atspausdini- ( 
rpų. (Plą^iąų apie tą leidinį žr. 
š. m. sausio mėn. 2—4 d. Naujie
nose) . E. Jasiūnas yra 'ne vien 
lietuviškos spaudos ir filatelijos J 
darbuotojas, bet ir lietuviškų! 
knygų bei periodinių leidinių) 
rinkėjas ir pavyzdingas jų puo
selėtojas. Tuo teko įsitikinti, 
pas p. p. Jašiūnus atsilankius, ir 
pas juos pasisvečiavus. Jo turi
mi lietuviški leidiniai ar jų kom 
plektai visi įrišti į geresnius vir
šelius ir pagal alfabetinę eilę 
sudėti į specialias^ jo paties įsi
taisytas, lentynas. Tai, gal būt.
vienintelis asmeniškas lietuvio i stybės atstatymas — ir sutarta : 
toks pavyzdingas archyvas. Jįj tų tikslų siekimuose glaudžiai 
apžiūrėdamas ir juo gerėdama-! bendradarbiauti.
sis gėdinausi dėl mano “archy-Į Iki šaulių Sąjungos vadovy- 
ve7' esamos netvarkos, kurioje J bės bus nustatyta jos galima su 
reikalui esant, ne tik pats nesu-JALTu bendradarbiavimo forma, 
sigrabalioju, bet* ir vingrusis! šiuo tarpu Šaulių Sąjungos at- 
velnias sprandą'' nusisuktų. ! stovai’ pareiškia, kad* pilnai pri-

Ir visi kiti Chicagoje patirti} taria ALTo vedamai politikai, 
įspūdžiai bei pergyvenimai,!
grįzunii leKiuvu į oosroną, aarj 
kartą perskrido atmintyje Ne.)

ALTo ir LŠST 
pareiškimas

1982 mt. vasario mėn- 9 d. AL
To patalpose įvyko pasitarimas 
Šaulių Sąjungos ir ALTo bendra
darbiavimo reikalu.

Paistarime prieita vienos nuo
monės, kad Šaulių Sąjungos ir 
ALTo tikslai pilnai sutamppa — 
Nepriklausomos Lietuvos vai-

_ Į ALTo darbus remia ir ragina vi- 
grįžtant lėktuvai į Bostoną, dar j sus šaulių Sąjungos dalinius AL- 

I tą moraliai ir finansiniai sti- 
bevardindamas. tęp sutiktųjų, sejprinti.
niąi nematytų ir. naujai susipa-j šis pareiškimas visiems suta- 
žintų bičiulių pavardėmis, kąr- j rus skelbiamas spaudoje.

LŠST astoyai:-
K. Milkovaztis ......

V. Išganantis
E. Vengianskas

ALTo. valdybos atstovai:
Dr. L. Krlaučeliūnas

kulnimi per pakaušį, bet nepa-1 
taikė. Tačiau ir smurto nerei- į 
kėjo. Išeikvojęs visas kūrybines i 
jėgas, pareigos žmogus sušmu-! 
ko prie jo kojų ir mažiausiai dar 
pusvalandį pasiruošė nekru
tėti.

Ruginis pažvelgė i taikiai be
sišypsantį ir dar taikiau gulin
tį aktyvistą, pajudino jį koja ir vaipų. 
pagaliau prisiminė, ką norėjo! 
pasakyti: j kas?

— Iš kur gavai?.,. Pirkau! — 
nusispiovė ir pasisukęs ramiai 
grįžo namo įstiklinti 4 išmuš
tą langą.

dėjo prie prezidiumo stalo, gir
dėjo žodžius. Jį sujaudino Re
gis ir Marma nebėjo Regio ne
sąmones patikslinti, bet Išga- 
naitis Marmai neleido. Jis net 
Marmą sudraudė, kad nebandy- 

j tų išvežti iš vėžių didelio susi
rinkimo, ir Marmai patarė apsi
raminti, žodžio jam nedavė.

Tačiau, Paulius, tikrindamas-., 
revizijos komisijos'' pranešimą, 
girdėjo ne tiktai, ką Marma kal
bėjo, bet ir ką jam Išganaitis 
pasakė. A. Marma netylėjo’, o 
kalbėjo. Būdamas objektyvus ir 
skubus reporteris, taip ir ^para; 

j šė. Tas reporterio žodis sukėlė 
J kaštų ginčų. Tie ginčai kilo dėl 

nepaprastai turtingos lietuvių 
kalbos. Mūsų kalba labai žodin-

I ga. Be to, daugelis lietuviškų 
žodžių turi po dvi ar tris, o gal 
ir daugiau prasmių, žodis kal
bėti turi daugiau negu tris pras
mes. Dėl tų skirtingų prasmių 
ir eina, ginčai. Kartais tie ginčai 
labai karšti.

Visą ginčą sukėlė Regis. Jis 
pasirašė jėzuito pakištą neteisiš- 
ką sprendimą, o salėje jis dar 
norėjo visiems parodyti, kad 
apie teisę jis nieko nenusimano. 
Būtų geriau, jeigu jis būtų ty
lėjęs, užuot neteisingą sprendi
mą gynęs. Garbės teismas tą 
klastingą sprendimą išnarpliojo 
ir paskelbė, bet Marma nebėjo 
Regio klaidas pataisyti. Išganai
tis, matydamas, kad nesąmonės 
negali sąmoningų dalyku pada
ryti, liepė Regiui baigti ir nelei-

v Toston, Mass.
Speciali Radijo program'a Va

sario 16-osios proga anglų ir lie
tuvių kalbomis, vadovaujant 
Stepo"nui ir Valentinai Min
tims, bus girdimą, Siitradienį, 
vasario 16^d.>-/^per radijo stotį 
WLYN, *1^60 banga AM, nuo 

•9:3d iki 10 vai. rj'to. Malonėkite 
ir kitiems pranešti. Dėkui.

— Kur poniute skubiniesi'
— I knygyną. Turiu nusipirkti 

knygą. -
— Knygą?>
— Taip, mano sesutė nupirko 

man lempą skaitymui, o aš'ne- 
turiu namuose nei vienos kny
gos.

ENERGY 
WISE

(Iš Eur. Lįet.)

TOKS TAI DERLIUS

Koichozininkas grįžta iš lauko 
su vainiku, nupintu iš rugių

— Ar tu pabaigtuvių vaini- 
----? — klausia jo kolchozo pri
žiūrėtojas. v

— Ne,—atsako darbininkas.— 
tai visas mūsų siu metu del
bus.

Kad butų aiškiau, dėl ko eina 
ginčai, štai kelios lietuviško žo
džio prasmės:

1) Lietuviškai kalbėti reiškia 
lietuvių kalba mokėti išdėstyti 
savo mintis, jausmus, šnekėti,

once 1 day, after the 
f* aSng meal, and cut 
«»cessive uea of water

pIkkice jav taupymo bonu^

DR. ANTANO .1. RUSENO RAŠTAI 

galima gauti nepaprastai įtjotniuą' gyd>

A. Gus»en — MtN'l'YS IR DARBĄI, 259 psl., kečia 
metų įvykius, Jabkniskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 

18.00

19U5.

•uairnpminuĮ ________ __ __________ ______

A. k Gus>en — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
arožis Kietais viršęUais_ ___ __________ *__

• ___ _____________________

A< J. Gussėn — ACK?.TA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___

Gėlimą taip pat aiąakyti paštu. atsiuntu» ček| arb* 
mnnev orderi, pri^ nįrodytos kainos

SI persiu?tiroo Bląidum*

M.UO
K3.nn

F2.00

LWf ST„ CHICAGO. U. <mm>«



PASIKARTOJANTI ISTORIJA
jungų plitimą. Internacionalo 
skelbiamieji principai buvo' kel
rodžiu gūn-tančiam darbo są
jūdžiui.

Tarptautinio darbo sąjūdžio 
solidarumas su lietuvių liaudimi 
buvo pateisinamas ir tuo atžvil
giu, kad 1864 m. sukilime daly
vavo ir jam vadovavo ne tik ba- 
jo’rų vaikai, kaip ankstyvesniuo
se sukilimuose, bet ir* kilę iš 
liaudies lietuviai, kaip Kazimie
ras Lukošiūnas, Mikalojus Pui
dokas, Adomas Bitė, T. Narbu
tas ir kiti. Labiau pasižymėję 
vadai buvo Zigmas Sierakaus
kas, Kostas Kalinauskas ir An
tanas Mackevičius. Pastarasis 
turėjo aiškų nusistatymą ir dėl 
Lietuvos atsities.* Tas nusistaty
mas griežtai skyrėsi- nuo lenkų

(Tęsinys)
Generalinė Taryba, susirinku

si po savaitės, spalio 5 d. išrinko 
George Odgcrį pirmininku ir \V. 
R. Cremerj gen. sekretorium. Ee 
to, buvo išrinkti penki sekreto
riai - korespondentai, tarp kurių 
buvo Karlas Marksas. Jis paruo
šė įstatų ir reguliamino projek
tus ir parašė įvadą “KVHpimasis 
į darbo klasę”. Lapkričio 1 die
nas pasėdyje tuos įstatus (sta
tutą) priėmė (ienaralinė Tary. 
ba. Organizacija buvo pavadinta 
“Tarptautinė Darbininkų Sąjun
ga’ vėliau gavusi “Pirmojo In
ternacionalo” varda. U

Internacionalo pirmajam kon
gresui, kuris įvyko 1866 m. ba
landžio 8 d. Ženevoje, Marksas į 
parašė Laikinosios Centro rady
bos instrukciją, kurioje buvo iš ’ 
pagrindų išnagrinėta anų laiku 
tarptautinė padėtis, ' iškepant 
pirmon eilėn pavojų, kurį stida 
ro darbininkų sąjūdžiui* i’.usįU.

rūsti, atsiliktai aziatmė "irs-: 
perija, — rašė Marksas. — gy; 
lėtų būti sudrausta tiktai atsta J 
tant Lenkijos-Lietuvos valsxy:- i 
demokratiniais pagrindais”.

tMarksas ne kartą naudojo pre- j 
gas, kad pabrėžtų Lenki j os-ĮJ ė-; 
tu vos. valstybinės nepriklritso-j 
mybės būtinumą: “Europai 'ten į 
ka pasirinkti vieną iš dvįejų — 
arba azijatinė barbarija, masko
lių vadovaujama, kris ant jci> 
galvos, arba lųri būti atstatyta 
Lenkijos-Lietuvos valstybė”.

Steigiant Pirmąjį Internacio
nalą, jokioje Europos valstybė
je nebuvo gausių socialistų par
tijų. Manoma, kad organizacijos 
narių skaičius neviršijo 4,000, 
kurie priklausė nepastovioms ir 
mažoms darbininkų draugijoms. 
D. Britanijoje iki 1870 m. buvo 
nedaugiau 294 narių, iš kurių 
172 buvo svetimšaliai. Be paski
rų narių, Internacionalui pri
klausė keletas profsąjungų. Na
rio mokestis buvo labai mažas, 
tad organizacija finansiškai bu
vo labai silpna.

Neatsižvelgiant į tas aplinky
bes, valdančioji klasė b emaž 
visose valstybėse žiūrėjo į Inter- 
naconalo narius kaip į sąmoks
lininkus, siekiančius nuversti 

- ecama socialine santvarka. To
dėl kai kuriose valstybėse (Pran
cūzijoje, Austrijoje, Vokietijo
je) Internacionalo nariai buvo 
suimami ir nuteisiami kaip 
valstybės išdavikai. Pagal įsta
tymus, Internacionalo veikla 
buvo uždrausta daugelyje -Euro
pos valstybių. Iš antros pusė-, 
darbininkams tose pat valstybė
se atrodė, kad Internacionalas 
kovoja už jų reikalus. Todėl jo 
buvimas sužadino profesinių są-

L'e
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"t TRAKU MI-ESTEUC CENTRAS

re'kalavimų pajungti!
..?r k r ai. A. Mackevi-1
a* o„kad lietuvių tau-1
i''a pačiai pa-isakyiij ----------------------------------—

... ,n;. O las pasi-aky- ,. .. , . , .... . i d.nti knvgas ir laikrascius uz- Lu., ■careikstas tiki . . .* , , , .• . T • .. . , , . Įsi.nvje ir slapta gabenti i Lictu-Laikydamasis i ~ .. , .. ._ . t * . . 1 vą. Laciau daug literatūros, ku-".C.-uu) Lietuvos atęi-i . . . ... ...T . . .... irioj: buvo keliamas LietuvosL etUVOS •
r. s kilniu Lenkijoje’

? ■ :; v rtino bendrą
> . - D'a pagalbą ko-

.. priešą Rust-

'siuvai, —- sakė A. 
trūksta dauge- 

arankiškam sukili-

d- r .1? 1 laisvės klausimas, buvo leidžia-
I ma svetimomis kfilbcml% pir
moje eilėje lenkų kalba. Pirmie
ji lietuvių socialistų laikraščiai 
taip pat buvo spausdinami len
kiškai.

Iš Žemaitijos kilęs'1863 m. su
kilimo dalyvis Antanas Medek-JO s: 

arui 

nets patvaraus ateičiai, aš ir no
rėjau mase padėti Lenkijai, o iš 
jos reikalauti pagalbos sukili
mui Lietuvoje”. Mirties aki
vaizdoje A. Mickevičius kalbėjo 
su gilia meile ir dideliu susirū-, 
pinimu dėl .lietuvių tautos atei-į numeris. Vedamajame straips- 
ties. Jis buvo suimtas ir carinių nyje jis ragino liaudį ruoštis 
budelių nuteistas mirties baus
me. Kun. A. Mackevičius buvo* išorinį priešą ir prieš tuos, kurie 
viešai pakartas 1863 m. gruodžio1 jo viešpatavimą stiprina, vysto

į ir remia”. Tas laikraštis, be to, 
kėlė trijų nepriklausomų ir ly-- 
giateisių tautų federacijos min
tį, kuri ilgainiui Lietuvos social
demokratijoje evoliucionavo į 
reikalavimą nepriklausomos de
mokratinės respublikos. D. B.

(Iš Europos Lietuvio)

o pačiu pasisekimo kopa 1870 m. liepos 15 d. pradėjo 
Į Paryžiuje leisti socialistinė min
ties laikraštį “ZM0WA”, kuris 
ketino būti spausdinamas trimis 
kalbomis: lenkų, lietuvių-ir gu
dų. Laikraštis turėjo’ eiti du kar
tu į mėnesį, bet pasirodė vienas

ginkluotam sukilimui ‘‘‘prieš

28 (16) d. Kaune.
Numalšinus sukilimą. Lietu

voje prasidėjo žiaurios represi
jos. Daug buvo uždaryta kalėji
muose, šimtai ištremta Į -Rusi
jos gilumą ir Sibirą. Nemažas 
kiekis sukilėlių pasitraukė j Va
karų Europą, šalia lenkiškai kal
bančios bajorijos Vak. Europoje 
atsidūrė gan daug lietuvių, kilu
sių iš liaudies.

Rusijos vyriausybė, pastebėju
si, kad lietuviai, kovodami dėl 
savo j laisvės, vis rėmėsi lenkų 
patriotiniu sąjūdžiu, nutarė ati- 
tarukti lietuvius iš lenkų įtakos. 
Tcidėl tuoj po 1863 m. sukilimo 
caro valdžia uždraudė spausdin
ti lietuviškas knygas lotynų 
(lenkų) raidėmis. Buvo bando
ma įvesti rusų (kirilika) raidy
ną, kad lengviau būtų lietuvių 
tautą surusinti ir supravosla- 
vinti. Lietuviai pradėjo spaus-

Šaulių Sąjungos

ANTANO MARMOS SKUNDAS
Praeitų metų balandžio 

13 dieną šaulys Antanas Mar
ma įteikė tokį -*kun<lą Vytau
to Didžiojo rinktinės Garbės 
Teismo pirmininkui:

1981 m. balandžio 13 d. 
šaulys Antanas Marina 
Vytauto Didžiojo šaulių rinktinė 
4601 So. Talman Avė.
Chicago, IU. 60632

Gerb. Vytauto Didž. šauliu
Rinktinės Garbės Teismo 

Pirmininkui,
Aš, Antanas Marma, šios Šau

lių Rinktinės narys, kreipiuosi j 
Tamstas su skundu prieš šios š. 
Rinktinės v-bos pirmininką VI. 
Išganaitį, kad jis neteisingomis 
aplinkybėmis prikergė man pa
peikimą, tačiau aš nesijaučiu, 
kad kuomi nors būčiau nusikal
tęs, todėl šio papeikimo nepri
imu ir' jį apskundžiu 'šio Š. da
linio Garbės Teismui.Manęs ne
teisingas apkaltinimas iškilo iš 
sekančių aplinkybių:

1981 m.’ sausio 13 d. 2_rą vai.

su-' 
kur

p. p. rinktinės buvo metinis 
surikimas Šaulių Namuose, 
aš su savo žmona dalyvavau. 
Prie mūsų stalo priėjo mano ge
rai pažįstamas šaulys Valerijo
nas Pocius, kuris parodė vieną 
1980 m. “Gimtojo Krašto” Nr.. 
46, lapkrišio 13 d. ilgoką straips
ni -ir nuotrauką apie mūsų Š. 
rinktinės šaulę Vandą Urbonie
nę- Tame straipsnyje aprašyta 
jos apsilankymas Lietuvoje ir 
kaip ji atsiliepia apie sovietinę 
Lietuvą, o labai jau blogai pasi
sako apie šį laisvą kraštą, ku
riame mes .ir ji pati gyvename— 
Ameriką. Bet tenai buvo įdėta 
ir viena jos nuotrauka su jos 
drauge.

Perskaitęs šį straipsnį ne tik 
aš pats, bet ir visas mūsų sta
las pasipiktinome jos elgesiu. 
Be to dar paaiškėjo, ; kad ši 
mūsų dalinio šaulė važiavusi į 
okupotą Lietuvą su Amerikos 
lietuvių komunistine “-vilniečių”

Kadangi šaulė Vanda Urbo
nienė irgi buvo minėtame susi-

KVIEČ1AME ( NAUJIENŲ

-X MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th St, Chicago, DDL 60629 * TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MARIJA NORETKlENfi

(

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th SL, Chicago, TIL 60629 * TeL 925-273?

Krašte” paskelbtus pasfsa- 
kymus, todėl jis reikalavo iš 
manęs, kad aš surašyčiau atsi- , 
prašymo straipsnį ir patalpin
čiau spaudoje, kut butų atsipra
šoma ir š. V. Urbonienė ir Vyt 
D. š. Rinktinė, nes ąš buvęs su
klaidinus “Gimtojo Kęąšto” 
istraipsniu. Jis mane apkaltino 
šaulių priesaikos ' sulaužymu, 
kur pasakyta, kad sužinojęs ką 
nors skapto, rėkia tuoj praneš
ti valdybai, o aš to nepadaręs. 
Jis man grąsino, ka jęigu a| nę- 
ntšauksid • savo straipsnio,' tada 
būsiu nubaustas ir tąs bus pas
kelbta biuletenyje.

Aš į visą tai atsakiau, kad š. 
V. Urbpninė r savo atšankintą 
paskelbė Drauge š. m. sausio 31 
d., t. y. tik po to, kuomet j per
skaitė mano straipsnį “Nenori 
atitaisyti paskelbto meno* Nau
jienose š. m. sausio 28 d.3 todėl 
s^vo atšaukimą spaudoje atsi
sakiau padaryti, nes mes negy 
vename komunistinėje /sistemo
je kur asipųo pareiškęs savox tie
sos žodį, yra verčiamas' jį aL 
šaukti, grisipažįstant/kad . buvo r 
kieno nors suklaidinUs. *,0* aš 
gyvenu • laisvame demokrati> 
niame kriste ir .aš laisvai išiyiš- 

- kiu sąvo mintis spaudoje,1 dėl 
-bet.kokių! nepriimtinų Įįėnor* 
malumu ir nesi jaučiu; kad t bū-, 
čiau bent kieno suklaiudintas. 
Dėl prfsaikbs .sulaužymo apsa
kiau, kad visame šiame reikale 
nieko slapto nebuvo ir as nieko • - 
slapto nebuvau .sužinojęs;-' ka
dangi jos ' apšilankynias ir jas 
pokalbis .“Gimtajaipe .Krašte? 
buvo pasirodęs, jau pjjcš' 3 niė- 
nesitįs, bet nei' mūsų' vadovybe, ' 
nėį kas kiiaš dęl tokio šaulės 
elgesio nieko nepadarė įg. nepa- • 
sisakė. Be lo jiems visiottns pri
miniau, kad ar tas gerai, jei mū
šų, šaulė į okupupotą Lįetuyą 
vyksta su “pažangiųjų't vilnie
čių.” prgamžuota: eksįursine„'gni 
pe? Į tai' man pats. VI. Išganai- 
tiš, ją teisindamas, bei- gfhda- 
mas,, pareiškė, kąd “jai su k?* 
muhistais buvopigiau.yąpiuo- 
|i’.*.Mąn nesutinkant; savo strėip- 

. snį atšaukti, taip ir išsiskyrėme, ■ 
jiems nutarus,; kąd būšiU nubau
stas ir pėr biuletenį paęgetbtas,

• • ■ *- ' '-. -J O ‘ ' V ' ' v ’< -• • A v - '
Tačiau; s. mr'vas. 12. d. gavau 

“ne viešo pape^fmo';rastą ’/. įiž 
kąž. kokį , “šmeižtą'^špąiidfoj^ 

-lęa>?P' išty

rinkime salėje, todėl prie mūsų 
stalo iškilo pasiūlymas, kad rei- ] 
ketų parodyti jai pačiai visą tą 
aprašymą ir jei kartais būtų ne
teisingas, tai pasiūlyti, kad ji < 
tuos pasikalbėjimus atšauktų. 
Tuo tikslu buvo paprašyta šaulė 
Izabelė Pocienė, kad ji su tuo 
laikraščiu nueitų pas š. Vandą 1 
Urbonienę. Kuomet š. Iz. Po
cienė grįžo nuo jos, Iz. Pocienė 
mus informavo, kad š. V. Ur
bonienė dėl to straipsnio užsi
gynė, kad ji taip sakė, kas ten 
parašyta ir pareiškė, kad “Gim
tasis Kraštas’’ meluoja. Tačiau 
kuomet š- Iz. Pocienė pasiūlė 
jai atšaukti jos pasakytus žo
džius, tai š, V. Urbonienė atsi
sakė tai padaryti, aiškindama, 
kad būk tai gali sukentėti gimi
nės, nors neatrodytų, kad ji tu
rėtų artimų giminių, nes nei ta
me straipsnyje nieko neminima, 
o nuotraukoj buvo nusilotogra- 
f. vu<i su drauge.

Patyrus tekį ’jos neigimą,- vi
si pergyvenome, nes .ir mūsų 
VLIKas ragino mūsų tautiečius 
susilaikyti nuo lankimosi pa
vergtoje Lietuvoje 1980 m.,* ka
dangi komunistai tais metais 
šventė savo Lietuvos okupacijos 
sukaktį.Taip pat ji* šio;krašto 
prezidentas ragino- susilaikyti 
nuo turizmo ir sportininkų siun-. 
timo į S o v, Rusiją, dėl Afgani
stano okupacijos. Nekalbant? jau 
apie neorganizuotą lietuvį, be| 
V. Urbonienė, būdama mūsų da
linio šaulė, ne tik nekreipė į vi
są tai dėmesio ir važiavo tenai, 
padarė dar palankių pasisaky
mų apie okupuotą Lietuvą, o sa
vo gyvenamą kraštą dergė ir 
pavaizdavo juodžiausiomis spal
vomis. Dėl to aš surašiatu straip
snį ir patalpinau Naujienose, 
1981 m? sausio 28 dienos laidoje.

Po šio straippsnio pasirodymo 
buvau iškviestas į šaulių Na
mus, kur š. m. vas- 2 d., ,1 vai 
radau VI. Išganaįtį, J.-Mackonį 
ir J. Pocių- Tuojau VĮ Išganai- 
tis pradėjo piktu balšu manę 
pulti ir barti, kodėl aš iš, “Gim
tojo Krašto” parašiau straipsnį 
Naujienose.šiuo mani straipsnių 
aš apžmeižiau ne tik šaulę V.. 
Urbonienę, bet ir .pačią' Vyt. 
Didž. Š. Rinktinę. Aš’ pareis-? 
kiau, kad nieku nešmeižiau - ’.ir 
niekur nemelavau, bet',, rašiau 
nieko neatimdamas, nei• pridė-’

i damas šaulės .V- Urbonienės, pa7 
I sikalbėj imą, pasisakymu' isfrąū- 
Į kas,
te”-buvo/parašyta.;Tadą',jis.lifcin _
pastebėjo/ kad V.
Drauge -atšaukėA<'“Gimtąjąmę '' -

»V6\p^iri^Imą,/Įjąd^įiį^«»ži-

(Nukelta' jį: jfešt a jjp&apį)

NAUJIENŲ 68 M. SUKAKČIAI PAMINĖTI

Sekmadieni, š. m. kovo 14 dieną

MARTINIQUE SALE
2500 W. 94th Street Evergreen Park, Illinois

i

• DAINOS
• SVEIKINIMAI

• VAKARIENE IR GĖRIMAI
• ŠOKIAI

Pradžia 4r30 vai. popiet — Įėjimas $25

BANKETĄ RUOŠIA

NAUMN05
r ' ‘Vietas prašome rezervuoti iš anksto

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu 421-6100

1954 m. metraštis. Jame, yri vertifigį niekaomet jiesens^, Vlnži 
Krėvės, Igno. Šlapelio^. Vinco'Maciūno, .’P.' jonfkb,' V.'Stankoc 
J. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. MatušeriČiaus ir :V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nttotrATikamlfi 
M. K. Čiurlionio, M. Lileikio, V. Kašubos, A. Rūkitelės ir i , Varno 
kūrybos paveikslais. 365 pust knyga k&inuo^ tik S3.

g DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tak
tiniu šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės afrirninimai apie dainę 

■ šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi it surinktais duamenfanfe 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS. Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas Tai ne sauiaf 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite- 
ra tūrinė studija, suskirstyta skirsniais. Ta 206 pualajdų knygs

• LIKTU Y18 KASIS PAMARYS, Henriko T omo-Ta m a%a~rira 
įdomiai parašyta jtudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalni 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas uuotraakomls, pshrigoje duodami 
ritovardfių pavadinimai Ir jų .vežtialaj ' f 'L&bsl
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių jemėUpK Ęainį M.

• ^4 LAUMES L??df, rašytoje® Petronėlė? Ortątalfėi su
minimai ir mintys apie asmenis Ir riet&s nėpdk. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Kfifgt turi 234 puslapiu* 
bet kainuoja tik 33. . T-

9 JuLIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, besuprs#- 
tas Ir klaidingai interpretuojamas gyvenhng Ir politikoje; tik Bs 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimu ir ■pre
riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teL’-^' 
Knygs yra didelio formato, 265 puriaplg, kainuoja M

• &A1 i KINIS NOV^UfiS, M. Zosženko kSryM, J. VataMto
vertima*. MX) į»L knygoje jr* 'tr ;r'~ K.Cns EX

3tų Cbdearų 
T Utasjrut jrfdAH WlShafltoc

3 N*ujla«6a, Chicago, SI |x.-llaa4iv. F«b. 14-li. 19S*
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pusei meuj ____
mene*im

— Fordo darbininkai šntiko 
imti vieną savaitę fieSpiifoka-

pusei metų ____
Jinu meuesianu 
r iena ra xaeaesiai

— 12,000 Sirijos kareiviu ap
supi H ūmą, bet nedrįsta įzetfg 
ti į miestą, kad nepte^įdetū žu
dynės. Tikybinė Sunni šeiū lai
bai žiauri kovoje.

praradimo. Tai didelis pasisuko- 
ji’mas.

Lietė pamoksle ir išeivijos 
reikšmę laisvės- kovojė. Epauda 
čia ne vien HėtuVybei išlaikyti, 
bet ir Lietuvos Hyloš kėlimui. 
Balševikai tik jėgą tepripažįsta; 
ir Stalinas klausė; kiek divizijų 
turi popiežius, tad jie jėgą Ven
grijoje, Afganistane ir Lenkijo
je baudėja. Giesmėje aptariama 
Dievo galybe: “Jis taria žodį ir 
dreba karalystės”.... Ateis Lie
tuvai laisvės dienos su Dievo 
pagalba.

Kunigo V. Pavalkib jubiliejus

Baldų skaitytojafe pranešė, jog 
gegužės 23 d. Šv. Jono parapija 
rengia kun. Viktoro Pavalkio 50 
metų kunigavimo- jubiliejų.. Pa
rapija ne lietuvių. Prahešėjas 
kviėte lietuvius prie to jubilie
jau rengimo prisidėti ir daly
vauti sukaktuvių iškilmėje.

paminėjo vasario 7 d. Milpitas 
mieste (apie 50 mylių į pietus 
nuo San Francisco), Šv. Jono 
parapijos bažnyčioje ir vėliau 
parapijos salėje.

Programa pradėta pamaldo
mis Mišias atnašavo klebonas 
Viktoras Pavalkis. Įžangoje ir 
pamoksle jis priminė okupuotą 
Liėtutvą m ten lietuvių kančias. 
Žinotee, kalbėjo kun. Pavalkis, 
jog Lietuvoje pogrindis* stiprus,

Kam ta ketvirta kepure?
Naujoji lietuvių išeivijos karta, atvykusi f šį kraštų, 

rado nusistovėjusias tradicijas, kad Vasario 16 dieną 
aukojame ALTui, rudenį — BALFui. Žinoma, kiekvie
nais metais, prieš Vasario 16 dieną, komunistinėje Vil
nyje, okupanto pastangomis, pasirodydavo straipsnių, 
kuriuose buvo raginama neiti į Vasario 16 dienos minė
jimus ir neaukoti ALTui. Tie Vilnies šauksmai nesiekė 
lietuvių nei ausų, nei širdies. Kaip būdavo gražu, kada 
visi lietuviai Vasario 16 dieną aukodavo ALTui, Lietu
vos laisvinimo reikalams, kitą dieną BALFui, šalpos rei
kalams, o trečią .J-.Bfehdrūomenei, švietimo ii' kultūros 
reikalams.’ Bet to vieningurno nebėri dabar. . ■

Okupanto pataikūnai, įsitvirtinę Bėndruorfienėje, 
sugriovė tą vieninga, Įięftiįviū darbą/Pataikūnai, agentų 
gerai avm.kyti, išvystė plačią akciją prieš ALTą ir 
VL.Ką Tam Lietuvos laisvinimo veiksnių griovimui pla
čiai atidarė duris Draugo redakcija.

Iškiliausias,- ir geriausiai apmokytas, laisvinimo 
veiksnių niekintojas yra Draugo redaktorius Kviklys. 
Ir dabar jis tą akciją pradėjo jau gruodžio mėn. 17 dieną, 
tai yra drf mėnėšitr prieš Vasario 16; Tame vedamajame, 
be nuolatinės okupanto nustatytos tirados prieš A-LTą 
ir VLIKą, yra ir naujas, iki šiol negirdėtas pasiūlymas. 
Pavyzdžiui, jis rašo: “Aukos nepasiekia tikslo...” ir bai
gia šiais žodžiais: “... jomis nebus.paremiamoe Lietuvos 
rezistencijos pastangos”. Kadangi Kviklys niekur ne
rašo okupuota Lietuva, tai ir Kvikliui, kaip' ir agentui 
PetrOniui.- rusai Lietuvą išlaisvino. Tai neaišku, apie 
kokia fbs išlaisvintos Lietuvos rezistenciją jis kalba.

Toliau jis rašo': “Ką daryti? Siųšti per rankaš dar 
viena, ketvirtą' kepurę, atrodytų negražu, nepraktiška”.

Atrodo, kad okupantas nelabai patenkintas tais rėks
nių kištais pagaliais Į laisvinimo veiksnių ratus. Oku
pantui atrodo, kad tie pagaliai per trumpi. Todėl okupan
tas sugalvojo naują planą, apie kuri Kviklys užsimena, 
kad re:ktų kišti “ketvirtą kepurę”. Kam reikalinga ta 
ketvirta kepurė, Kviklys aiškiai nepasako. Jis neparašė, 
kas iš tos ketvirtos kepurės pinigus pasiims, galima tik 
spėlioti. . ..

Užuominas, kam tos aukos gali būti skiriamos, jis

A* of January I, 
Subscription Rjtm;

^40.UU pel ^24-UU pc*
UX moLUus, $iz.uu per 3 moauu. lx 
jUier UtA locsJ’^lęa $40.00 per yeai.

LUU pei six uiontiu, $LZ.U0 pei 
uree monLQK canuda per year, 
£hei couuuiea $4X00 pex year.

ceau per copy

dūbda tame pačiame vedamajame, kada jis pareiškė susi
rūpinimo, kad okupuotos tautos neh'Ušknaūstų tos “di
džiosios komunistinės imperijos”. Gahma prileist?, kad 
jam rūpi tos senosios tėvynės rėmimas, dkupuotbs Lie-1 yra ten dr^uolių; kurie stojo i 
+uvos lietuviai tai didžiajai tėvynei auką .atidavė tuojau, Į atvirą olcu^pntui pasipriešini-

Sari Francisco apylinkių Keftiviai 
paminėjo Lietuves nepriklausomybę

1918, metų Vasario 16-sios, Lie- Vct- paskelbimo, sukaktuvės San 
tuvos nepriklausomos respubli- Francisco ir apylinkių lietuviai

bažnyčioje baigtas Tautos hinu 
nu-
Br. Koklio porięafta, spaudoj 
pbro&z ir bažnyčių voizdai 
KiU minsimo’ programos da

li tuoj po pamaldų, a>ie 3 vaL 
p. p., buvb tos pat parapjos sa
lėje. E Chcagos pakviestas Bro
mus Kviklys salėje buvo isdė- 
się> Lietuvos pogrindžio spau/ 
dos ir fotografijų, Jis skaitė pa- 
k-*i*aA o no bs buvb rddomi ek

rane Lietuvos bažnyčių ir kito
kį vaizdai.

Paskaitininką pristatė publi
kai Lietuvių bendruomenės San 
Francisco apylinkės pirminin
kas Alfonsas Vindašius, trum
am papasakodamas Br. Kviklio, 
krip laikraštininko ir spaudos 
nrkėjo veikla^

Kaip ir dažnas rū^u iškilmių 
taio ir Br. Kviklys 

nr^^ė’r nuo Lietuvos karalių lai 
ku, oer kovas su kryžiuočiais ir 
carais atkėlė klausytojus į šiuos 
laikus ir baigė Lietuvos laisvės 
viltimis. Paminėjo; jog praeito 
karo metas Lietuva buvusi Te
herano, Jaltos ir kitose konfe
rencijose pardavinėjama. Apgai- 
^t^vo. kad 1975 m. Helsinkio 
konferencijoje tie pardavinėji
mai patvirtinti gėdos aktu', kurį 
net JAV prezidentes' Fordas ir 
Vatikano delegatas pasirašė.

Lietuvos katalikų kronikų 
leidimas rodąs, jog okupuotame 
krašte rezistencija tebėra gyva 
tautos jėga. Skaitė keletą istraii- 
kų iš pogrindžio spaudos, kurio- 
ie gerai vertinama išeivijos veik 
la ir kai ką išeiviams priekaišta
vo. Rpgail&fevo Br. Kviklys, 
kad kai kurie išeivi jos veiksniai 
batara atsigrįžti nuo tautos- 
Keistas paskaitininko i^įrėiski- 
mas — kas gi, galėte ^afiigrįžfi 

paskai
tininkas galvojo apie riūsigrįži- 
mą nuo 'teufos,’- taf bTogaięir ne
teisingai išsireiškė, nenurodė, 
kurie veiksniai, kate ir kada to
ki patarimą davė; .. • \

Žinome, kad mūsų vė^shiąi 
konfėrėricijbše ir rėzoliūčijomis 
pataria nuo okupanto tarnų ir 
nuo okupanto agentų nūšigrįž- 
ti. PaiiMšifi juk ir Autralijbs ty- 
rižiusybė įspėjo pabaltiecius,kad 
tį& tėikid valdžiai protestus del 
okupacijos, prašo' Aušf rab‘jos 
vardžioš pagalbos; bei pagrečiui 
bėndtedatBiąuja šu okupanto 
agėdt^.,-Nifši^3tevąs nfio dku- 
oteiid teftei. tei nėra, nusigrįži- 
mas nūb* teufos. .

(Bus daugiau)

kai okupantai grįžo 1945-1947 metais: Tada mokytojai 
ir tarnautojai, stribų lydimi, ėjo iš namo Į namą, iš buto 
i būtą, reikalaudami, kad žmonės pašira^tų liiistatytą 
“didžiajai tėvynei” aukos sumą, ^itoš aukfiš; savo duok
lės “tėvynei” neatidavė 1944 metais pasitraukė į Vaka
rus lietuviai. '

Kadangi okupantas laiko ne tik mus, Let ir mūsų 
vaikų vaikus “didžiosios tėvynės” piliečiais, tai labai ga
limas daiktas, kad Kvikliui rūpi kaip iš1-tų piliečių iš
rinkti tas duokles,^ kurių jiė išvengė, pąsiffaiikdamr f 
Vakaras. Tai gal tuo tikšlti ir siūloma siųsti ‘^Mftą” 
kepurę ?

Daug kas sako, kad tai neįtikėtina, negali būti. 0 ar 
kas galėjo pasakyti, ar kas būtų patikėjęs, kad ateis pai
kas, kai Drauge, kaip ir Vilnyje, skaitysime tuos pačius 
okupanto pataikūnų straipsnius; kad Drauge, kaip ir 
Vilnyje, kasdien bus niekinami, šmeižiami Lietuvos lais
vinimo veiksniai; kad Drauge, kaip ir Vilnyje, bus 
straipsniai, raginantieji nelankyti ALTo ruošiamų Va
sario 16 dienos minėjimų ir neaukoti laisvinimo rei
kalams?
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Klebonas Viktoras Pavalkis 
yra gimęs 1909 metais Akėčių 
kaime, Lukšių v., Šakių apškr. 
Baigė Vilkaviškio kunigų semi
nariją, kunigu įšventintas 193? 
m. Kūrį laiką parapijos vikaru 
pabuvęs, kun. Pavalkis išvyko į 
Romą aukštesnio mokslo siek
damas. Gregoriaho universitete 
studijas baigė, gaudamas bažny
čios mokslo daktaro laipsny-? .

1945-46 nu buvo Aifctkjdjė 
Vatikano misijos nariu,'dirbo it 
kitose pabėgėlių reikalams įstai
gose. Lietuvių enciklopedijoje 
rašoma, jog kun. Pavalkis daug 
nusipelnė Italijoje atsidūrusių 
globoje. Lietuvos nepriklauso
mybės laiku^ gyveno Romoj, ra
šydavo korespondencijas XX 
Amžiaus dienraščiui ir straips
nius kitiems laikraščiams.

Dabar klebonaudamas lįba fė- 
mia San Francisco ir apylinkių 
lietuvių veiklą. Štai pavyzdys iš 
Vasario šešioliktosios šiometinič 
miriėjiteo. Kaip baznyęidjė Įp
rasta, pamaldoms besibaigiant, 
du vyrai pradėjo rinkti iš maldi
ninkų pinigui Klebonas Paval
kis juos patedtęs, tarė: aJie čia; 
rinkliavą daro be mano žinios, 
ką surinks, viskas eiš behdruo-/ 
menei”. Na, ir rask kitą kunigą, 
kuris atsisakytų bažnyčiai aukų! 
Vietiniai man pasakojo, jog kle1 
bonas Pavalkis niekada iš lietu
vių organizacijų pinigų neima, 
bet pats joms aukoja.

Lietuvos šventės minėjimas mų atostogų.

Hue S1U14O peraos dietose 
Dienraščio kainoe^
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ANDRIUS MIRONAS

Susipažinkime sū Kalifornija
ANTROJI DALIS

SAN MIGUEL ARCANGEL MISIJA

Už Atascadero ir Pdšo' Roblėš iftiėštų iriaža- 
me San Miguel miestelyje (apie 1000 gyv.) ne
sunku atrasti ir šešioliktąją San Migūėl Arcangel 
misiją, statytą 1797 metais, ši misija titri bfene 
ramiausią istoriją, tebesitęsiančią dabar. Dėka to 
gerai išsilaikė ir patys pastatai, bažnyčia ir ilgas 
vienuolyno pastatas. Iš kalnų 40 mylių vežioti 
medžiai iki šiol tvirtai prilaiko bažnyčios kibąs,- 
o sienos išlaikė geras spalvas, rfė kdrfo neatnaū- 
jinant.

Tik ŠeŠeriems metams praslinkus po miąjos 
įsteigimb, San Miguel misija tūrėjo virs tūkstan
čio atverstų į katalikybę indėnų. Paskutinis mi
sionierius mirė 1840 metais ir po to> šešeriems 
metams praėjus, visi pastatai buvo parduoti kar
tu su plačiais laukais ir sodais. Tiktai 1878 me
tais iražnyčioe atstovai atgavo nuosavybėn pasta
tus ir pip'lėjo restauruoti, o nuo 1928 ihetfj tai
kymas vėl perduotas pranciškonams. *

’> pušes mįtvertas žema tvota pastatas 
•įsinauji c rrudonu čerpių stogais, bet bažnyčios 

, h.r ji pr -astas, net primityvus — be var-
.'k su iii .žu sodu. Nuo-žemės drebėjimo 

1812 metais, kuris čia buvo mažiau juntamas, 
priekinėje bažnyčios sienoje, virš įėjimo, liko di
delis plyšys, bet visas pastatas atlaikė virpėjimus.

Sode puikus fontanas, su masyvia dviguba 
taure ir aplinkiniu baseinu, teikia jaukų įspūdi, 
nes vis dar veikia; tik pastato vidaus sienos ir jo 
kolonos reikalingos remonto ir dažymo. Įvairūs 
kaktusai ir medžiai teikia grožio, bet auga ne 
visai tvarkingai.

Į vikarus nuo San Miguel miestelio, apsupti 
neaukštų kalnų (iki 3,000 tarytum du bt6 
liai, išsidraikę aukštumoje, tytUliūojžt du ežerai 
— Lakė San Ąntonio ir Lake Nacimiento, taip 
pat su vandens sporto ir žvejojilfip malonumais. 
Arčiau pajūrio iškyla aukštesnių kalnų grandi
nė, kuri ne visur turi perėjimus, todėl, norim 
vėl vamienyną pasiekti, tenka grįžti atgal ir, pra- 
važiavdš Paso Robles, pasukti į 46-ąji Kalifor
nijos kėlią, į vakarus.

i SAN SLMEdN ČILIŠ

Kalifornijos 46-ju keliu arba iš San Luis 
Obispo bei iš Morro Bay keliaujant Nr. 1 keliu, 
pasiekiama San Simeon įlanka, prie kurios dabar 
stūkso keli viešbučiai ir įrengtas Specialus rajo
nas bilietams pirkti į garsiąją San Simeon pilį, 
nes nuo čia pradedama ekskursijomis apžiūrinėti 
ir autobusais vežama į kalnus. —- _

(Bus daugiau)

J. Klauseikis

PASTABOS APIE BR. RAILOS 
NUSlkAŠtYMUS

(Tęsinys)-
“Tai autoriaus senų laikų nostalgija, kuri 

daug kartų girdėta ir atsibodusi. Vis mat Mi
randa proga apie save pakalbėti, tarsi tdi būtų 
koks fetrinės reikšmės įvykis.”

“B. Raila smerkia šių dienų Lietuvos ra
šytojus ir žurnalistus, kurie yra parsiddirę re
žimui. Tačiau kas nežino, kad ir pats Raila 
anuomet Lietuvoje ir dabar Amerikoje iiieko 
berašo ir nbkdlba, jėigū hegauna daugidh ma
žiau riebaus honoraro. Gal tik už plūdiniąsi šu 
savo gausiais asmeniniais oponentais, kurių 
SUšUatildd dėl savo priekabingo būdo, Idikraš- 
čiai honoraro jam nemoka.”

“Visiškai neaišku, kam buvo reikalinga 
čia, Amerikoje, išleisti tokia plepalų kiiyga, 
kurios išleidimui atsirado net mecenatų. Nega
lima priekaištauti asmeniškiems aukotojams — 
tai jau jų skonio dalykas. Tačiau reikia piktin
tis, kad jofe iŠlėidirriūi Lietuvių Fondas paskyrė 
$1,000 ir Lietuvių žurnalistų s-ga $500; Argi jie 
nebesurado vertingesnių užmojų ir darbų, ku
riuos reikėtų paremti? Jeigu jau autoriui taip 
brangus savas žodis, tai galėjo pats ir išleisti 
už honorarą, gautą iš Radio Liberty. “Vilties”

b-vė, duodama savo leidėjo vardą, irgi įsivėlė 
į abejotinos vertės bizriėlį.”

Autorius, kuris tokį Railos knygos vertinimą 
parašė, pažymėtas tik B.J. raidėmis. Naujosios- 
Vilties redaktorium tada buvo dr. Jonas Balys, 

:bet su tuo 1980 m. tryliktHtfjtt žttffiO ntiffiėnū 
jo tėflakboryStė p>as'ibdigė. Sudaryta redakcinė 
kolegija iŠ kitų isriiertifc be dr. Balki.

Grįžtant prie “Bastūno maišto”, verta atsi
minti, jog visai hėutfalus jaunosios kartos spau
dos bteūdradarbis A. PakdlniŠkiš jf. Akiračiuose 
nurodė, jbg Railos khygoš įrislapių gausa yrž už
pildyta tik stilistiniais raizginiais be rimto tu- 

i rinio.
Galėjau pasielgti pagal P. Armino pasakėčią 

"Kėlėirim > — rtepiai^ti Jfctilbs dub
lių, nes tos jo insinuacijos, tie kaltinimai nėmaž 
man neprilirt^d; fačiaii kittdis t^ld palaikoma 
sutikimu, pritarimu, tad ir ėmiaur viešai iškelti 
faktus, jog nė aš ftasinešęs Maskvai patarnauti, 
bet pats Raila Maskvos agentam^
juos vaišina, jiems paslaugas daro. Pagal žemat 

I tiška patarle, — kuo pats Raila kvep, tuo kitą teji.
. . (Pabaiga)

pats stumt ir kItCš pa!?agi<mk 
SKAITYTI DTtNRASTI "NAUJIENOS"



LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITISVAKARŲ VĖJAI
✓ĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

GORDON FUNERAL HOME

1729 South Halsted Street, Chicago

DAIMID
VILNIAUS KATEDRA IR GEDIMINO KALNAS

Tel. 927-1741

(Tęsinys,

MARQUETTE FUNERAL HOME

KARTI VIENATVĖ VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

dalinas

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

Aikštes automobiliams pastatyti
Gydytojas pacientės vyrui sa

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INGSOPHIE BARČUS
AADUO ŠEIMOS VALANDOS (LICENSED BY VNESHPOSYLTORG) PATIKLSINIMAS

VYRIAUSIA {STAIGA

STEPONAS

MUSŲ SKYRIAI

(315)

475-9746

Lietuvių 

jūdetavių 

Direktorių

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

Pakalnėn žiūrėjau, 
Kur pulkas bernelių, 
Lankoj šieną piovė. 
Lankoj šieną piovė.

♦42-8770 
3814800 
589-4464

KAZE BRAZD2IONYT8 
Programos vodėji

Friuixo akiniai

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Dalgeliais švytravo, 
Omano bernelis, 
Toli išvažiavo.... .
Kiekvieną dienelę

FURIMI

KOPLYČIAI

MISOSE MIESTO

DALYSI.

moving 
Apdrausta* perkraustyma* 

iš įvairi y atstumų.

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 376-1882 arba 376-599*

Chicago, Illinois 60625 
TeteL 778-5374

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vai vakaro 

Visos laidos iš WCEV stoties.

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Čia jums priminsime vieną 
aamelę, kuri gražiai atvaizduo
ja vasarines nuotaikas:

Ant kalno stovėjau,

tiečius, gelbėtojus, bet iš mažų 
pajamų augų nesigailėjo, stojo į 
įastas organizacijas* Steigė nau
jas. Pradžią buvo tojna, kokios 
tikėjosi vietiniai lietuviai, o pa
čių pažadai, įsipareigojimai. Vė-

— Tamstos žmonos nervų pa
krikimas nėra pavojingas. Su ta

Žemaičių Kultūros klubo nąrių su
sirinkimas vasario 17 dieną NhUv YtvS 
ael Diogo oro. Jis atiaeus i Kovo 17 d.

Rote Diazgaivis, rast.

71*1 St. FeL 737-5149

Amerikos Lietuviu Piliečių Pašal
pos klubo narių susirinkimas vasario 
14 dieną NrąvYKS. Jis dęl blogo oro 
yra atidėtas į kovo 14 dieną.

Rožė Didžgalvū, rast.

Lietuvių Moterų Apšvietos draugi
jos susirinkimas vasario 13 d. neįvyks. 
Jis yra atidėtas į kovo 13 dieną.

Rožė Didzgalvts, rast.

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

transliuojamos iš mūsų studijoj 
Marquette Parko.

(LACKAWJC11

^424 WEST 6BU STKW1 KEpu&iic 7-1211
11UZH SOUTHWEST H1GHWAX, nuo. Hilu, UL 574-4411

IKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

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

tokiu adresu:

Pirmaisiais metais atvykėliai, 
kaip nelaimės draugai, laikėsi 
vienas prie kito, rėmė savųjų 
prekybą, patarnavimus, ben-

GA
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

PEKK. KAUSTYMAI

MOVING
Ltiaimai — KHna a per aus. 

- ZkMA KAINA 
rrnmam Mastei

n Korteles.
rv -tf t K E NAd. t tL

Lk. ę. K BOBELIS 
Prostatos, inkstą ir slapumu 

lakų ciururgija. 
jVZo cjlnikal AVh.

S L Petersnuig, r ta. 33710 
lei. (S13; 321-4200

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

Telet 476-2345

TEL. 233-5899

OR. A. B. GLE V ECKAis 
GYUlllMAS IK CHIKUKUAb.

SPECIALYBE; AKIŲ LIGOS 

3907 Wert 103rd Street 

Valandos pa^ai susitarimą
4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

1742

Kalbasi du draugai:
— Kaip yra nesmagu senti pa

čiam vienam....
— Bet juk tu esi vedęs,
— Taip, bet ji jau paliovė mi- dras iniciatyvas su šūkių: “Sa- 

nėti savo gimtadienius per pas- vi pas savus”. Jie įvairiai ver- 
kutinius du dešimtmečius. tino sponsoring pirmuosius tau-

DR. FRANK PLECKAs
. OHTUMB r RISTAI

KALBA LIETU V1SKA1
26IM W

Spausdinant ketvirtadienio 
Naujienose straipsnio “Vakaro
nė Jaunimo Centre” užbaigimo 
pastraipą, kuri prasidėjo “O bu
vo taip.”, viskas sujaukta.
Ta pas kraipą turėjo būti tokia:
O buvo taip. Vutos sušaukė 

konlerenciją, apsvarstė kaip rei
kia dėti kiaušinius, kiek jų rei
kia dėti, ir kokio dydžio jie turi 
būti, visai pamiršdamos, kad tas 
viskas priklauso nuo lesalo.

Rašiyio autoriui

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

krašte, tolo vienas nuo kito: 
vengė parengimų, susirinkimų, 
kiti pasislėpė, aukų rinkėjams 
užtrenkė duris, jos- jaut nereika
lingos, užmiršo,, ^ąip čia atsira
do. Viešųjų reikalavimų paja - 
mos mažėjo, pažadai garavo. 
Kai kurie prekybininkai, • spe
cialistai, įsityirtipę sąvųjų pini
gais, parama — irgi pasikeitė, 
taupė. ’ / i ■
Ką bėgliai rądo, kas padėjo pa

pildyti veiklos jėgas, kokios in
stitucijos 1918 metais rūpinosi 
Lietuvos atkūrimu, neturi mūsų 
tarpe išnykti- Spauda, mokyk
los, pąrap-ijos, jų turtai, santau
pos, meno kūriniai, bažnyčios, 
radijo, operos išlaikymas — mū
sų visų rūpesčiai. Kas. prarasta 
irgi aukomjs atgautina, viskas 
atsirado lietuvių aukomis, sun
kiai uždirbtų centu.. Laisvame 
pasaulyje jau virš 70 metų 
mums tarnauja du. dienraščiai, 
jų bendradarbai, skaitytojai ma
žėja, leidiino, išgalės silpnėja. 
Vieno iš jų netekimas

GEORGE F. RUDMINAS
19 So. L1TŪANICA AVĖ.

PETRAS BIELIŪNAS
48 So. CALIFORNIA AVE, Tel: LAfąyeUt 5-3573

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINI - DOVANA I LIETUVA ® USSR DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI

ŽINOMOS FIRMOS

1776 Broadway, New York, N.Y. 10019 — TeL: 581-6590, 581-7729
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu lai

ku. Siuntimą pristatymas garantuotas. Vįsi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitą daiktą.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir sek
madieniais — nuo 9 valandos ryto ikį 4 valandos popiet

Trečias laikotarpis — išvažia
vimas. Linksmas, laimingas, mal 
dų, pasižadėjimų išsipildymas. 
Priešingas Lietuvos palikimo 
pergyvenimas, Tik jūros liga 
trumpam palikto uosto ir siekią- 
mo krankto, svajonės nutraukė- 
Vėl niekas nemiela, nebrangu, 
nesiektina. Tegu veža kur nori 
— tik' ne pas raudonąjį marą. 
Likusiems suspaudė širdis, iš
šaukė priekaištus, ašaras, siel
vartą, praeities klaidų prisimi
nimus: keitimus, atsisakymus, 
persistengimus, skundus, kerš
tus, išdavinėjimus, areštus, pą.- 
taikavimus. Susitikimai su ne
matytais, seniai palikusiais tė
vynę lietuviais, buvo neaprašo
mi, žodžiais neišreiškiamai. Vie
ni verkė, džiaugėsi, kad padarė 
brangiausią patarnavimą savie
siems, tėvynei, tautai, kiti nera
do padėkai žodžių gilių minčių. 
Jausmus slopino kūkčiojimai, 
bučiniai.-

673-8220 
____  435-1654 
_____ W-424Q
j............. 503 0090
__  895-0700 
_ _ 456-2818 
_. _ W-27I7 
(3U1 227-4850 
(1U) >45-6078 

365-6780 
866-3939 
365-6740 
478-2871 
355-6550 
6Ž4 1540 
475-7430 

(215) WA 5-8878 
. («>3)

Miami Buch, Fl*. 33139 — 1»1 17 St. ................. ...........
Allentown, P«. •— 126 TilgRman Street ........ ......... ........
Baltimore 3k Md. — 1828 Ftoet Street---------------- --
Brooklyn, N.Y. VU'4 — <4 6GDon»M Avenue -------
Bvžtalo lį H.Y. — *51 FiMmre Ajrenue - ----------- -------
Chicago .ML UI. — U41 Nol AsbhQd Avenue —.....—
Chicago, It. 66639 — Wert 64 Street ________ ____
Chicago, lit 66822 — 2222 Wert CI0Mgo Ava.-----------------
Cleveland, Ohio 44134 — 5689 State Rd----------- - -------------
Detroit 12, Hick. — 11601 Jos Catnpau Avenue —-------
HecMmer. N.Y. — McKennan Rd.-------------------------------
Hamtramck. Mich. — 11339 Jo*. Campau Avenue ------
Chester, Pa. 19013 — 2819 W. 3 St.------- - ---------- -------
Los Angeles 4, CaW. — 159 So. Vermont Avenue -------
New Verk 3fN.Y------78 Second A^ue --- -------------- -------

,New York 3, N.Y. — 324 E. 9th St. __________________
Philadelphia, Pa. 19923 •- 1013 N. Marshall St. _~^.. 
Phoenix, Aril. 85027 — 22047 N. Black Canyon Hwy. 
Rahway, NJ. — 47 East Milton Avenue —. .........
Silver Springs, Md. — 1002 Kennebec Ave. . ..........—
South River, NJ. — 41 Whitehead Avenue --------- ------
Syracuse. N.Y. 13264 — SIS Mareeliu* Street___ __ —

\ Vedėja — Aldona Dauku* 
Teief.: 778-1543

— O aš? — neramiai paklau
sia vyras.

paralyžius, nejausime ritmiško 
lietuviško pulso. Vienas likusis 
visų neįtikins, o su antru vienu 
dar ir nesusikąJbęs’me. Tautų, 
partijų vadai žino, kad pozicija, 
opozicija ir yra neišvengiama, 
gyvenimo tikrovė randasi jų tar
pe. Be jų nukrypstama į kraštu
tinumus, kurie' baigiasi chaosu, 
masinėmis žudynėmis, be jų dik 
tatoriui žmogus yra bejausmis 
daiktas, kaip Nerono laikais, vi
duramžių kryžiaus karuos, ak
los inkvizicijos aukos, Stalino, 
Hitlerio pekliški siautėjimai ir 
šių dienų Irano despoto, savo 
tautos naikintojo, garbingų vy
rų žudytojo.

Malonu prisiminti jaunystę, 
jos žydinčius, pilnus vilčių me
tus, laimingiausias valandas ir

> mažuose laimėjimuose- Garbin
ga neužmiršti tautos pasitikėji
mą, laikinas tragiškas jos kan
čias, laisvės siekimų priemones- 
Visomis išgalėmis grąžinkime, 
stipendijų, paskolų paramų nors 
procentus. Aukokime už rastas, 
suteiktas galimybes susitelkti 
didesnes, mažesnės atsargas. 
Pasiaukokime kol išgirsime tau
tos giesmės žodžius:

Gana jums buvoti, ‘ 
Svečiuotis kitur....
Sugrįžkit paukšteliai, 
Sugrįžkit iš v.sur.

x Al. Ba.
(Pabaiga)

Dairausi į kelelį,
Ar pamatysiu
Sugrįžant bernelį....
O tas šelmis bernelis gal 

būt jau buvo pamiršę apie mer
gelę, kuri jį taip mylėjo ir 
treško vėl pamtyti-

Dr. LEON AB SE1B U Tib 
INKSTŲ, rUSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
• 2656 WEST 63rd STREET 
flLLMuauA. Kixu.au. x—n yupj.e< 

xeiviruQ. c—'i rai vax 
Ofiso GtleToua*.

Kuide£xųec raiši.. 448-5541

Bit, BAUB V, 
GIDYlChiA* tlt CHIRURGAS 

W»**aMctvr ūounvnirj uiaikM 
w^Mticun** Xr*KT»riM

8. Mm***im ka, Wvycxmr, iu 
✓ALANUpsL i—h aarOo

£x> *e»uxueiįį o—a vkl
• *-. MA-AJ&i M2-VX:

Tėra tik viena dorybė — am
žinas savęs aukojimas. —

George Sand.

MODERNIŠKOS * AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

~ ~ - ' _ - ■  ____________________ .rfrnTTi—1, -a - ---— z:

........T _______ , n. ........ ........................................... ■ r• —-- 1 l --

Kixu.au


Well help you make the right move.

Mbmai. Ž»an4 — Pardavime) 
EEAL ESTATE FOR SALS

III GALVOJAIS 
PIRKTI AR PARDUOTI,

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

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

kams. Kreiptis: -E"
A. LAURAITI!

<445 So. ASHLAND AY1W -
TeL 523-8775 -i.

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
* INCOME TAX

INSURANCE NOTARY PUBLIC
Skambinti tel. 436-7878
2951 West 63rd Street

iU

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Chicagos Lietuvių 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. Gieda parapijos choras, diriguojamas A. 
Lino. Vargonais! gros A. Eitutytė. Solistai — M. Momkienė, 
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. Neįmanąs.

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.
CHICAGO S LIETUVIŲ TARYBA

H&mal, žomi — F*rderi«s» 
1BAL ISTATI FOR SALI

iš Colorado, rašo: 
“Naujienų patriotinei nepalau
žiamai veiklai paremti siunčiu 
čeki 50. dolerių sumo'je ir linkiu 
ifums ir visiems darbuotojams 
ištvermės ir geriausios sėkfrtės”. 
Nuoširdžiai dėkojame.
į: — Anna Grabas, iš Orinda, 
Calif., pratęsė prenumeratą vie- 
jieriems metams ir pridėjo $60

/ LIETUVIS DAŽYTOJI
’ Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus.
r Darbas garantuotas.

į 4612 S. Paulina St.
. (Tewn of. L«k«)

Skambinti YA 7-9107

Naujienoms- paremti. Nuoširdi 
padėka už nuolatine paramą.

— Pranas Kavaliauskas, iš 
Bridgeporto’, įteikė Naujienoms 
paremti $30. Dėkui.

— East Chicago, Ind., Medžio
tojų ir Meškeriotojų klubas, per 
J. Pęčiulį, atsiuntė $30 Naujie- 
noms< paremti. Dėkojame. ■

Vladas; Mikutis lankėsi 
Naujienose. Dėkui už vizitą, pre
numeratos pratęsimą ir 30 dol. 
Naujienų paramai. -

— Chicagos Venezuelos Lie
tuvių Draugijaį per H. Suvaizdj, 
$10 parėmė Naujienas. Dėkui.

— Stasys Lukas, iš 18-osios 
gatvės apylinkės, užsisakė Nau
jienas vieneriems metams. Nuo
širdi padėka.

— Sekantieji skaitytojai, pra
tęsdami. prenumeratą, pridėjo 
Naujienų paramai: dr. V. Bal
čiūnas, iš Kenosha, Wise. — 
$10; Juozas Jezukaitis, iš St. Pe
tersburg, Fla. — $10; Gus 
Pritzkat, iš Madison Hts., Mich.

ANT. MARMOS SKUNDAS
(Atkelta is 3-cio puslapc)

taip aš būčiau priverstas kreiptis 
dėl šio reikalo į spaudą, nes aš 
jokio nusikali mo nepadariau.

Maždaug kiek virš mėnesio 
laukiau, bet nieko nesulaukiau. 
Tada paskambinau VI. Išganai- 
čiui ir užklausiau, ai' gavo mano 
laišką ir ar numato atsiimti ma
no nubaudimą.Jis man pareiškė,' 
kad nubaudimas nebus nuimtas, 
kcl aš neatšauksiu savo straips
nio- Kuomet aš pareiškiau, kad 
tame, straipsnyje aš niekur su 
teise neprasilenkiau, į tai man 
atsakė jis šiaip nepamiršta
mais žodžiais: “jei nori būti 
šauliu, tai neieškok teisybės, nes 
tuoj išlėksi iš šaulių”. Aš . dar 
jam priminiau, kad ir su pir
muoju Rinktinės vicep-ku š. Jo
nu Jasaičiu kalbėjau ir jis mano 
straipsnį užgyrė, o taip pat nu
stebo dėl mano nubaudimo, ka
dangi nieko apie tai nežinojo. 
Jis .taip pat man pareiškė, kad 
tie .3 valdybos nariai dar nesu
daro pilnos Rinktinės v-bos ir 
neturėjo teisės tie 3 v-bos nariai 
išnešu, bausmės sprendimo vi
sos Rinktinės v-bos vardu. Į tai 
VI. Išganaitis atsakė, kad š. J. 
Jasaitis greičiausiai buvo girtas 
ir nežinojo, ką šakė, o aš jam pa
stebėjau, kad vargu jis galėjo 
būti taip, anksti įsigėręs, nes

— §10; T. Briškaitis, iš Melrose 
Park, III. — §5; Ona Makaus
kienė, iš Clarendon Hills, Ill. — 
$5; P. Vizbaras, iš Hamilton; 
Ont., Canada — $5; Agate Bik- 
neris, iš Marquette Parko' — $3; 
A. Dubauskas, iš So. Bostono, 
Mass. — $2. Nuoširdi padėka 
visiems. i -y
- Kazys Januta, Naujienų ’ kalbėjomės apie 9 vai. iš ryto,

bendradarbis, pasirašinėjąs J.; *. Prašau Gėrrv Vyt. Didž. š. 
Klauseikių, vasario 7 dieną buvo: Rinktinės Garbes Teismą, pa- 
San Prancisco lietuvių Milpitas tikrinus- mano visus išminėtus 
mieste surengtame Vasario šę- davinius ir aplinkybes, panai- 
šioliktosio's minėjime. Atsiuntė. kinti šių 3rjų v-bos nariu man 
aprašymą. Į Los Angeles žada uždėtą'nelegaię bausmę, nes ne
grįžti vakario 17 dieną, prieš tai. su ne tik nusikaltęs, bet asmėje 
keletą dienų su anūkėmis pra- skaitau, kad atlikau gerą šaulis-- 
leidęs šiaurinės Kalifornijos snie- ką pareigą, kad tas bausmės na
guotuose kalnuose prie Taho.e ----- ‘ ----------
ežero, žiemės sporto (Ski) vie-' T . , . .«-.•/ , '
+nv.-_ ' . j —J-Andriaus sudarytą Lietui

„ ' ’ vos žemėlapį ir išleistą Devenių
— “Globe Parcel Service” ad- Kultūrinio Fondo, galima įsigyti

resu Detroite iš Lietuvoje gyvo- siunčiant užsakymus šiuo adre- 
nančių giminių gauti trys, laiškai k su: Davenių Kultūrinis Fondas,' 
Vytui Jakubaičiui. Jis pats ar Ž- i P. O. Bdx 10782, St. Petersburg, 
nantieji .jo adresą, prašomi 'FL 33733. Kaina $6 + 65c per- 
kreiptis į J. Preibį, 14639 Whit- siuntimo išlaidoms padengti, 
comb, Detroit, Mich. 48227. z ;; : . .

tarimas yra iš viso nelegalus, 
prašau ypatingai kreipti dėmesį 

. į tuos faktus: •
1 Tie 3 viršminėti šios š.Rink- 

tinės nariai neturėjo reikiamoj 
kvorumo* todėl jie būdami vi- į 
sfskoje mažumoje, neturėjo tei-’ 
sės Rinktinės v-bos vardu iš
nešti bet kokius bausmės spreū- | 
dimus.

2 Taip pat jei tie 3 Rinktinės I 
vadovybės nariai iškėlė man kai ' 
tinimą, kad būk tai aš savo tuo 
straipsniu Naujienose apšmei
žęs ir pačią Vyr. Didž. Šaulių * 
Rinktinę, tai tada ši š. Rinktinės 
vadovybės nariai yra savaime 
pasidarę manęs kaltintojais. Tad 
kokiu būdu manęs kaltintojai 
pasidarė mane teisėjais, nes se- ' 
niausioje ir pagrindinėje teismo 
sąvokoje yra aiškiai tarptaut
iniu mastu pripažinta, kad tas 
yra neleidžiama, nes tokiu at
veju mano galtę gali spręsti ir 
jei reikia — bausti tik trečioji, 
neitrali šalis. Todėl jei jie'laikė 
kaltu manę, tad turėjo tą bylą 
perduoti šios Rinktinės Garbės 
Teismui, bet nebausti manęs 
jiems patiems, nes jie šioje by
loje veikė kaip manęs apkaltin- 
tojai. .

Priedas:
1. <(Gimtojo Krašto” straipsnio

kopija. Esiomoti ar apdrausti savo nuo
2. Mano strapisnio Naujienose • savybę Chicagoje ar bet km

kopija. j Amerikoje, prašome skambinti
3. š. V- Urbonienės atšaukia-. užeiti į mūsų įstaigą,

‘ ’ • Mes visuomet pasiruošę
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virs 500-tai namų. pasirinkimai.

BUDRAITIS REALTY CO 
6600 S. Pulaski Road

Tek 767-0600
DĖME SI O !

mojo straipsnio “Drauge” ko-i 
pija. ■. ;-

4. Manęs “Įspėjimo nutarimo” 
kopija.

5. š. A. Marmos vieną kopiją 
skundo.

Su šauliška pagarba,
Antanas Marma

sio

i f- i ĮŽIŪRĮS ATEITIN

Petras flirtuoja sujauna mer
gina, bet kaž kaip nevyksta. Ji 
yra griežtoka: ,

— Taip,-bet tik po vestuvių!
Kiek patylėjęs, prislėgtu bal

su ištaria:
z — Na,tai gerai, gerai! Bet pa
žadėk, jog tuojau praneši man, 
kaip tik susituoksi.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
LR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESMaIS IŠSIMOKEJIMAlS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS'
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

1212 W. Cermak Road Chicago, IU. Tel. 847-7747.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY.
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

REALTY G <ou?

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

/

I

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turtu Chicagos miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose, 9ralts 

garantuotai ir sąžiningai, 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

<514 S. Talman Ava. 
Tel. 927-3559

Dengiame ir taisome visų rū~ 
šių stogus?- Už darbą garan- 

. tuojarnė .ir esame apdrausti.
; /ALVYDAS KIELA

. 6557. S. Talman Avenue
■ Chicago;' IL 60629

434-9655 ar 737-1717

A. TV ERAS ‘

Pirdavinua Ir Taisymu 
2644 W»s1 89th StrtU 
T.L REpubllc 7-1*41

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus ,

P. NEDAS, 4059 Archer Avinu*, 

Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-59MWE WILL “DISCOUNT’ 
ANY PRICE ON TV, AUDIO, 

VIDEO & CAMERA 
EQUIPMENT.

Call INTERNATIONAL 
AUDIOTRO,NIX 

24 hrs. per day for free catalog 
1-(800) 358-9092 

(CA)-l-(800) 862-4982
. Ext. 107

i . ■ ■■i.

*

r*

Maloniai kviečiame Jus atsilankyti į tradicinį Užgavėnių

PIRUITS <»AV TAUPYMC BONUS

HOMEOWNERS POLICY

SUfre F airi 4*re rtf CawiMr

PLUMBING AND HEATING 
(Vand.nti.ki* Ir Šildymas)

PERSONAL
Asmsnęr IHko

JOHNGIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

M. _______ _
Notary Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai; giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

3204^ W. 9Sth M fe 
Evary. Park, III.
60642, . 424-8654

Advokatai
GINTARAS P. CEPtNAI

Darbo valandai: ano 9 raL ryt» 
13d 8 vaL rak. Šeštadieni nno 

0 v»L ryto iki 12 vaL <L 
Ir pagal tarimą

Tel 776-5162 arba 776-510
T64S West 63rd Strae*

CMeata, IH. 60629

Naujiwoe, Chicago, BL F0. IMS

Yuris tucj

dolerix

peiso, D*-

rengiamą 1982 m. vasario mėn. 20 d., šeštadieni, 
7:30 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 į 
Mažosios Lietuvos Lietuvių Draugijos iždininką,

Vilių Trumpjoną, 6418 South Troy Avenue; tel. 778-8483
Auka: $12.50

MAŽOSIOS LIETUVOS LIETUVIŲ DRAUGIJA

Ilgametis patyrimas — sąžiningas Jarbas 
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės J Lietuvių įstatu*•

American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Aven Chicago, HL 60643

Telef. 312 238-T787
• Nttnoknaxi ptfcuvlmM ažssJcmt lėktuvų, traukinių, laivų kelio- 

oIiį (crnlses), vieibučiŲ ir automobilių nuomavimo rezervadias; Parduoda- 
iže kelionių draudimui; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitu.® k.'aštur, 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiainę Infor 
m&djM visais kelionių reikalai i,

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik lelxu. rezervuos vieta? 
i inksto — priei 45-60 dienu-

PATI NAUJAUSIOJI POLKA
Polkos, valcai, šatišiai Jaudinan
čios naujos melodijos šokantiems 

ar klausantiems.
Nepraleiskite progos paklausyti 

vienos iš geriausių Amerikos 
Polkos orkestrų.

Siųskite $8.95 albumui ar kasetei,
Taggart Enterprises, 325 Logan 

St., Rockford, IL 61103 
(Pašto išlaidas apmokam)

m semausii, <HdžfMsii ir turtingiausia lietuviu traternallnė or- 
nninadja, lietuviam ištikimai tarnaujanti jau per P2 metus.

SLA«— atlieka kultūriniu/ darbut, gelbsti tr kitiema 
daibus dirba.

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS 
tpdraudu savo nariama

SA- apdrauffia pigiausiom1 s kainomis. SA neielko 
riamt patarnauja tik savišalpos pagrindo-

Kiekvienas lietuvis Ir lietuvių draugai gal) 
Suririenijime apsidrausti fld 310.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — EndowrLent 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, nekjančlam 
aukštojo mokslo £r jų gyvenimo pradžiai

^La — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdriuda: ui 
tLOOO apdraudot rūmą temoka tik $3.00 metami.

SLA — kuoou vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkite 
i savo apylinkės SLA kuopu veikėjus Jie Jumi 
mielai pagelbės i SLA U<nžytL

GaMt. kryptie tr tiestai f SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCI OP AMERICA ' 
Mra Yerk. M. Y. 100ei

• Chicagoje gyvenantis pasi
turintis ir ramaus būdo ameri
kietis, 38 metų, 6 pėdų ir 2 colių, 
sveriąs 193 svarus, norėtų susi
pažinti su ramia, namus mėgs
tančia nedidelio svorio moterimi. 
Prašau laiškus rašyti angliškai:

Box #258 
% Naujienos 
1739 S. Halstcd St. 
Chicago, IL 60608 CROSS TOWN PLUMBING 

& SEWER MAINTENANCE. 

Plumbing repairs of all kinds. 
Drain lines Open or no charge.

Free estimates.
735-6361




