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SUIMTI JUODŽIAI BUVO
KRIMINALISTAI

vės jausmo,r nepriklausomos 
Lietuvos atkūrimo troškimo. 
Mūsų idealas yra visos lietuvių 
tautas idealas?* - .

LIETUVIAI PAGIEDOJO
MIESTO CENTRE

Popiežius Jonas Paulius-II tūkstantinėms minioms antra- 
dūj^^tasąkė kalbą *N!gėr1jffje/.vIbadarro miestec ^:

CHICAGO, Ill. — Cliicagcs 
lietuviai g esminlnkai antradie
nio vidurdienį sugi.dojo kelias 
labai gražias giesmes Chicago* 

j savivaldybės didžiojoje salėje

Chicago, Ill. — Trečiadienis, Wednesday, February 17, 1982
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LIETUVOS ATSTOVO DR. S. BAČKIO 
■ ŽODIS Į PAVERGTĄ LIETUVĄ 
(Lietuvos atstovo dr.’S. A. Bačkio 
žodis, įregistruotas' Radio Liberty;

perduotas į Lietuvą šių metų
. -r ‘ vasario 16 dieną)

Brangūs Tautiečiai,
Lietuvos PaMujįtinybės ir, .sa

vo vaidu nuoširdžiai Jus sveiki
nu Vasario 16. dieną.

Kiekvienas žmdgus, kiekviena 
tauta trokštą laisvės, kovoja dėl 
jos1 ir nori savarankiškai tvar
kytis, pasirinkti .valdymą-i- ly tį 
laisvai tokią, kokios.nori. į 
• Lietuves nepriklausomybės at
statymo paskelbimas 1918 m. va
sario 16 dieną.Vilniuje buvo di
dingas laisvės ir . nepriklauso
mybės troškimo Aktas. Jo signa
tarai- ir visa lietuvių tauta su- 
didėliu -ryžtų: ir patvarumu sįe* 
kę Lietuvos nepriklaųscmiy4)C 
įgyvendinti; Per visų pasišven- 
tįmą,’aukas jr savanorių, karių 
koVaši.tai buvo realizuota. 
Lietuvos valstybė buvo^atkurta, 

” pripažintą . neprtklŠUBOina vjils- 
tybe ir priimta į Tautų Sąjungą, 
šist pripažinimas tebegalioja ir 
dabar. Lietuvos vardas, palygi- 
nūsčsu 19118 'metais ,yra plačiau 
žinomas ir įminimas visame pa
saulyje, dažnai ir tarptautiniuo
se'forumuose, kaip J1T, organi
zacijas institucijų posėdžiuose 
ar Helsinkio •.Baigiajnojo Akto 
ąp^vajgbs -iphfęraicijpše. - Tai 
yra:d^.f9’ukk<£'Di^i0sios-Vaka
rų ’ valstybės JAV; Didžioji 
Britanija, - Prahčųzij a, Vakarų 
VokįęMjąį^tąįp-pąt Vatikanas ir 
eil^-kįtH valstybių ■— nepripa
žįsta prievartinio Lietuvos ir jos 
kaimynių■- Latvijos ir Estijos 
įjungimo J -^Sovietų Sąjungą, 
šiuo požiūri d svarbų? vaidmenį 
turi.-nlūsų.krašte Vedama ryž
tinga kcĮva.’ dėl, pagrindinių žmo
gaus leisiu ir laisvių bei gauna- 
mos Vakamiose žinios iš Lietu
voje leidžiamos pogrindžio spau
dos.

■ Lietuvių ištikimybė Lietuvos 
nepriklausomybei yra visur tvir
ta ir gražiai reiškiasi. Vakaruo’ss 
gyveną lietuviai ypačiai jautriai 
pergyvena Vilniaus lietuvių pat
riotiškojo jaunimo mintis, pa
skelbtas 1981 metais Vasario 
16 d. proga Lietuvos pogrindžio 
leidinyje, Aušros 26 numeryje, 
būtent:

”Mū*ų Tėvynės Lietuvds vals
tybinė nepriklausomybė gyva 
mūsų širdyse! Lietuvos laisvės 
idėja dega niūsų protai! Mes, 
besibaigiančio NX-jo kosmoso 
ir atomo amžiaus vaikai — gi
mėme vergijoje”. ... ‘‘Minėda
mi šią didžią datą, lenkiame 
galvas tiems, kurie padėjo pa
grindus Nepriklausomybei, žu
vo už Tėvynės laisvę”.... “Ru
siškieji okupantai sutrypė vals
tybės suverenumą, bet nepa
jėgs išrauti iš mūsų sielos 1ais-

— Salvadore esantieji JAV 
kariai yra įsRikinę, kad Salva
doro kariai vykusai veda kovą 
prieš įsibrovėlius.

— JAV yra geriau informuo
tas apie nuotaikas Rusijoj, negu 
iš Japonijos atvažiavęs buv. len
kų ambasadorius Rurarz.

— Salvadore, U.*ulutan pro 
vincijojc, -l.zOO kareiviu išvijo 
ten įsistiprinusius įsibrovėlius.

— V ikar popiežius pasakė tu
riningą kalbą Nigerijoj, Ibadun 
mie-'tc. Ten buvo didžiausias 
skaičius katalikų, kurie ėjo gar
bės sargybas.

—Quelieco vadas Rene Lcvcs 
(pi? atgavo partijds pasitikėji
mą, l>et visa bėda, kad kitų pro
vincijų gyventojai juo nepa-i- 
tiki.

— Prezidentas Reaganas pa
prašė Kongresą skirti 600 mili
jonų dolerių vertės ginklų ir 
šaudmenų Salvadoro kariuo
menei.

— Antradienį a^kso uncija 
* kainavę $376.

Vasario 17; Aleksas, Donatas, 
Tormeišis, Vįltė, Giliginas, Salvė. ■

Saulė teka 6:44, leidžiasi 5:24. ,
.'Oras debesuotas, ūtetindttts lis.

Lenkijos įvykiai- ir Vakarų 
valstybių reakcija dėl jų primins 
ir’ mūsų likimą. / Kaip žinome’ 
JAV ir kitos Vakarų valstybės 
Insi'Auoja energingai, kad So-j 
vietų Sąjunga, ir .Lenkija’ laiky
tųsi Helsinkio' Aktu duotų pasi-‘ 
žadėjimų ir suprastų, jog prie
varta, jėga ir represijomis nega: 
lės jos užgniaužti žmonių lais
vės troškimo. Tikėkimės, kad ta 
Vakarų valstybių laikysena, la-, 
bai remiama pasaulinės viešo
sios opinijos,, privers Maskvą 
susimąstyti.

Vakarų pasauliui šiandieną 
žino'ma, .kad lietuviai nesiliauja 
protestuoti prieš priemones, ku
riomis Lietuvos okupantas siekia 
•panaikinti lietuvių tautos kultū
rinius' savitumus, tradicijas ir

mo ženklą bei prievartą rusų 
kalbą įvesi t r..'

Š.m. liepos 28 d. sukaks 60 m e ■ ’ 
tų, kai- J. A.’ Valstybės oficialiai 
pripažino Lietuvą, Latviją "ir 
Estiją. Ir po šiai dienai JAV vy
riausybė, Kongresas ir tauta ro
do iii ums didelį palankumą mū
sų veikioje dėULietuvps. laisvės 
ir nepriklausomybės atstatymo. 
Visi’liėfąviai esame -Už tai labai 
dėkingi JAV vyriausybei: ir 
tautai’.-/- -■

Malonu man .pacituoti .JAV 
Valstybės sekretoriaus Alexan
der ^L'Haįg» Jr., žodžius iš jo at
siųsto man š.m. vasario f d.Jaiš- 

iko ryšium šu- -Vasario šešiolik-
tąja/ Jlis rašo;

■■ ‘‘Lietuvos Respublikos įkūri
mas 1918 m vasario 16 d. įkū
nijo ir įprasmino Lietuvos įsi- 
paireigoj imą laisvei ir laisvam 
tautos apsisprendimui.. Lietu
viai, kaip ir amerikiečiai, ir 
šiandieną tebėra' pasišventę 
šiems pagrindiniams princi
pams. Jungtinės Valstybės ne
gali leisti, kad Lietuvos valsty
binio integralumo pažeidimas 
būtu užmirštas. Todėl mūsų- A.

Caspar Weinberger

Sekretorius Weinberger įti
kino Jordanijos karalių ir 
kitus pircigūnus, kad reikia 
ruoštis ginti Jdrdaniją nuo 
Sovietų ginkluotų pajėgų, 
kurios gali pulti Persijos 
įlankos valstybes, siekiant

- naftos ir degalų kontrolės.

politika nepripaižnti prievarh- 
. nės Lietuvos inkorpor;seijo- i

Sovietų Sąjungą lieka tvir'.a i: 
ji nesikeis.

Amerikiečių tauta, kaip ly
giai Jūs ir Jūsų tautiečiai, ne
palaužiamai tiki į galutinį lais
vės triumfą.” '

DaleykCentre. Jie jriininė Chi- 
cagosMilie to savivaldybei ir vi
siems mieste’ centrą buvusiems 
valstybės pareigūnams, kad 1S18 
metų vasario 16 dieną Vilniuje 
buvo -paskelbta Lietuvos nepri- 
klau^omybė. - s _.

Ajnei’ikos ir Lietuvos himnus 
Dklęy centro spalinėje salėje su
giedojo solistas Algirdas Brazis, 
jam akc’mpanavo jo žmona Al
dona Bra^^nė. Jiems pritarė Vy
čių choras, vadovaujamai mu-

-.Lietuviai yra geri, daininjn-’ 
kąi. Jie Vykusiai, pasirodė publi
kai.’-Jie sugiedojo kelias lietu-; 
yiškas giesmes, kurids paveikė 
muzikas draugu*-. Tos giesmės 
priminė čikagiečiams, kad Lie 
tu va yrą Sovietų ginkluotų pa
jėgų okupuota ir kad Amerikos 
lietuviai nori laisvės įgimtajam 
kraštui.

BREŽNEVAS NEPAEINA, 
ŠLUOSTO AŠARAS

MASKVA, Rusija.— Leonidas 
Brežnevas būtinai užsimanė da 
lyvauti savo' seno draugo laido-z 
tuvėse, nors nepajėgė paeiti. 
Brežnevo adjutantai turėjo pa
dėti jam nužingsniuoti prie ge
nerolo Konstantino S. Gruševo- 
jo karsto. Kai priėjo prie 76 me
tų generolo lavono, Brežnevą* 
pradėjo verkti.

Gen. Gruševojas ir Brežnevas 
buvo kilę iš to' paties-Ukrainos 
kaimo. Abu jauni tapo komunis
tais ir stojo į Raudonąją armiją. 
Gruševojas įstojo į karių eiles, o 
Brežnevas nuėjo į politinius ko
misarus.

VĖJAS IŠVERTĖ DEGALŲ 
BOKŠTĄ

NEWFOUNDLAND, Canada. 
— Vėjas pirmadienį išvertė di
lelį bokštą, saugojantį Atlante 
e-antį ilgą vamzdį naftai iš gilu
mos siurbti.

Visą JAV šiaurę ir Kanadą 
spaudė dideli šalčiai, o šalčiai 
sukėlė nepaprastai stiprius vė
jus, kurie savo ruožtu sukėlė la 
hai dideles bangas.

Pirmadienį bangos buvo 50 
pėdų dydžio. Newfoundland© 
srityje pirmadienio rytą tokios 
bangos išvertė bokštą, kuriame 
buvo’ 82 darbininkai. Pradžioje 
buvo pasakojama, kad visi žuvo, 
bet paskutinės žinios sako, kad 
gal šeši išsigelbėjo. x

Ir Sovietų laivas, keliavęs toje 
srityje, pradėjo šauktis pagal
boj, nes bangos pradėjo daužyti 
laivą. Jūreiviai nesitikėjo išsi
gelbėti.

BEGINĄS PRAŠO PREZ. REAGANA 
SUSTABDYTI GINKLUS JORDANIJAI

pa-

NESENIAI JIS NUVERTINO PREZIDENTĄ, O DABAR 
JĮ VADINA “IZRAELIO DRAUGU”

TEL AVIVAS, Izraelis.-- Pir
madienį Izraelio parlamento ir 
vyriausybės nariai posėdžiavo 
ir svarstė JAV gynybos sekreto
riaus nutarimą parduoti Jorda
nijai kelis moderniškus JAV ka- 
.iškus lėktuvus. Nieko izraelitai 
taip nebijo, kaip modernių JAV 
kariškų lėktuvų priešė 
Tas klausimas jiems 
ramybės.

Izraelio premjeras 
nepatenkintas JAV prezidento 
pastabomis dėl bombardavimo 
atominio reaktoriaus Irake ir 
dėl lėktuvais puolimo Beirute, 
šį kartą prezidentą Reaganą pa
vadino “Izraelio draugu”, ku
ris neleis, kad tokie lėktuvai bū
tų parduoti Jordanijai.

Labiausiai nerimauja 
t gynybos ministeris

Pirmad’erfo ir antradienio 
silarimuose gynybos ministeris 
Ariel šaronas labiausiai nerima
vo dėl sekretoriaus Weinbergc- 
rio nlitarimė parduoti ginklus 
Jordanijai. Klausytojams jis su
darė įspūdį, kad reikia nutarti 
pulti Jordaniją pirma, negu ji 
gaus lėktuvus ir turės apmoky
tus lakūnus.

Darbiečiai užpylė šalto van
dens ant tokio gynybos ministe- 
rio’ išsišokimo. Jam priminė, 
kad jis dar nebaigė vieno karo, 
o jau planuoja įsiveržimą į nau
ją valstybę Jam patarė nesi
kišti į Arrferikos vyriausybės nu
tarimus ir kreipti dėmesį į nu
rodytus faktus apie Sovietų gink
luotų pajėgų planus.

TEISĖJAI NESUSITARĖ 
DĖL PARKERIO IŠLAIDŲ

MOUNT VERNON, Ill.— Rob
ert Parker, buvęs Illinois uni
versiteto pinigų investitorius, iš 
leido $630,000 Illinois universi
teto pinigų, bet teisėjai nesusi
tarė dėl jo kaltės •

Vieniems teisėjams atrodė, 
kad 60 metų iždo’ globėjas, pra
švaistęs $630,000 valstybės pini
gų, nusikalto ir vertėjo jį padėti 
į kalėjimą. Tuo tarpu kiti tei
sėjai kitaip į reikalą pažiūrėjo. 
Jiems atrodė, kad jis didelio nu
sikaltimo n.padarė. Jeigu jis 
būtų tuos pinigus pasisavinęs, 
tai būtų nubaustas, bet jis tur
tuolių suaukotus pinigus atiduo
davo panoms, kurios neturėjo 
pinigų, negalėjo eiti į aukštąsias 
mokyklas, tai bent pasidžiaugė 
pinigais.

Byla nutraukta, nes ir psicho
logai nesusitarė dėl jo' protinės 
maišaties. Jis nepajėgė atskirti 
blogo darbo nuo gero, bet tas ne- 
a(skyrimas nebuvo vagystė. At
rodo, kad universiteto iždinin
kas bandys dar kartą jį traukti 
teisman. Tik turės geriau pasi
ruošti bylai.

PRANEŠA IR PANEIGIA ŽINIAS 
APIE KARO STOVIO ATŠAUKIMĄ"

PAKELTOS MAISTO KAINOS KELIA DIDELĮ 
NEPASITENKINIMĄ VISOJE LENKIJOJE

VARŠUVA, Lenkija. — Dido
kas skaičius lenkų pensininkų 
važiuodavo’ į Lenkiją ir ten gau
tais doleriais lengviau versdavo
si negu Amerikoje ar kurioje ki 
toje valstybėje, bet dabar, kai 
duona, ni&a, riebalai ir rūkalai 
pabrango net 300%, tai ir tiems 
pensininkams padėtis pasunkė
jo. Amerikos lenkai iš gauna
mos pensijos dabartinėje Lenki
joje negalės laisvai gyventi.

Iki šio meto lenkų vyriausybė 
viliojo Amerikos lenkus, kad jie 
vežtų Amerikos uždirbtus dole
rius į Lenkiją, Lenkų valdžia 
davė JAV lenkams visas lengva
tas, kad tiktai jie atvežtų gali 
mai daugiau dolerių; Po karo’ 
stovio įvedimo ši padėtis radi
kaliai pasikeitė. v 
; Vyriausybės sekretorius pa
reiškė, r kad vasario pąhaigoį^ 
gali būti panaikintas karo slo- 

r vis. Tub^ftrptr-žėh:Jaruzelskis 
pareiškė, kad pagrindiniai karo 
stovio de niai pasiliks.

Reikalus sukomplikavo praei 
tą šeštadienį rasta galinga bom 
ba Liublino’ centre. Policijai pa
vyko bombą pastebėti ir iš
jungti. -Pasirodo* kad bembr 
buvo padėta Liublino komu
nistų /partijos- centru. Jeigu ji 
būtų sprc’gusi, lai būtų padariu 
si didelius nuostolius Lenkijc 
komunistams.

Bet lehkų valdžia padalė pa4 
bloginusią1’dalyką. Ji paskelbi 
kad Anierikos vyriausybė kurst 
lenkus maištauti prieš Xenkjjo 
vyriausybe? JAV nesikiša į Ler 
ki jos’j'vidaus reikalus. I\usa 
privertė, lenkus paskelbti - kart 
stc’vį su visomis pasekmėmis 
JAV reikalauja panaikinti kar 
stovį, pripažinti Solidarumo uni 
ją ir leisti krašto gyventojom 
sprę ti savo reikalus.

JAV buvo pasiruošusios siųs* 
maistą badaujantiems Lenkijc 
gyventojams, bet dabar n.b' 
siunčia, nes nėra jokio.* garanti 
jos, kad pasiųstas Ameriko' 
maistas pateks badaujantiems 
Siunčiamas maistas gali patekt 
į karių rankas, o jie maistą gali 
atiduoti lenkų lautcs prkšann

Jordatiiįos karaliai H use ji- 
nas sutiko bendradarbiauti 
su JAV ir kitomis vaistyto
mis, kad bendromis jėgomis 
pajėgtų apsiginu nuo gali

mo Sovietų užpuolimo.

Kol karo sto'vis nebus atšauktas, 
JAV prezidentas nutarė maisto 
į Lenkiją nesiųsti. —

Jaruzelskis paskelbė, kad šitas 
prez. Rcagano nutarimas yra ki
šimasis į Lenkijos vidaus veika-; 
lūs. Jaruzelskis neturi jokio pa
grindo tvirtinti, kad JAV kišasi 
į lenkų vidaus reikalus, nors jis, 
Sovietų mokyklas auklėtinis, 
vartoja sovietinius metodus.

Kanadiečiai suliko siųsti mais
tą j Lenkiją su sąlyga, kad leis 
kanadiečiams įteikti įmik tą ba
daujantiems lenkams, bet ne’rU- 
sams tarnaujantiems kariamC

CHICAGO, III. — Sekmadienį 
suimti Andrew Wilson ir Jackie 
Wilson žymiai prieš- suėmimą 
buvo' žinomi kaip pavojingi kri
minalistai.-^ Y-.- ..- --

Praeitą šeštadienį policija ra
do jų automobilį, iš kurio buvo 
pakistos kulkos, užmušusios du 
Chicago's policiinkus, sustab
džiusiu.* jų automobilį prie 81-cs 
ir S. Morgan gatvių.

Policijos centre turimi duo
menys rodo, kad broliai Andrew 
ir Jackie Wilson dalyvavo ke
liose vagystėje ir žmonių užpuo
limuose. Policija turi liudinin
kų, kad šie brc'liai vasario 5‘.d. 
-nišovę Olympic sargą James. J*. 
Doyle. Anksčiau jie buvo ieškot 
ni už nušovimą McDonald už
kandinės sargo Edgar Huge ant 
11121 S. Halsted St.

ATBĖGĘS LENKAS 
“MOKO” AMERIKĄ

CHICAGO, Ill. - - Įvedus karo 
3tovį.Lenkijoje, lenkų ambasa
dorius Zdzislav Rurarz pabėgo 
š Tokijo ir Chicagoje pareiškė, 
kad jis protestuoja prieš kart) 
.tdvio įvedimą Lenkijoje. Am- 
oasadorius Rurarz buvo labjti 
įtenkintas, kad sekr. A. llarg 
eido jam apsigyventi Amerikoj 
r susižinoti su lenkų veikėjais

šiomis dienomis Rurarz pra
dėjo mokyti JAV vyriausybę, 
lis tvirtina, kad SovLlų Sąjun
ga yra beveik pradėjusi byrėti. 
Dar vienas slipre-nis stumtelėji
mas ir visa Sovietų imperija su
byrės. Kada ta rusiškoji imperi
ja pradės byrėti, tada bus lais
va ne tik Lenkija, bet ir kitos 
valstybės. Jam atrodo, kad JAV 
vyriausybė buvusi labai griežta, 
atsisakiusi duoti lenkams bet 
kokią parama. Jis tvirtina, kad 
iai buvu i amerikiečių klaida.

— Salvadore tvirtinimą, kad 
pernai 11 mėnesių laikotarpyje 
iuvo 11,000 žmonių. Daugiausia 
Žuvo Salvadoro karių, žuvo daug 
įsiveržėlių ir didokas skaičius 
visai nekaltų žmonių.



Dėsto DON PILOTAS

Iškamša
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kurios
Skerdžius

Philadel.pl ii’joj e būta 
Dešimts paklusnių bernų 
Rzeczpospolita atkurta 
Ant senųjų pagrindų.

NEIK SU VELNIU 
RIEŠUTAUTI

Federacija polskova - 
Tai rinktine su stažu, 
snurės, naginės ir vyžos 
Puoš invihūs pamažu.

pražy-
aš ir

Ir kitiems pirškite, 
Pasigarsinkite 
“Gimtajam’ Krašte”.

mo-
vy-
ge-
jos

mano 
man 
atsa-

Neik su velniu rkšutauti— 
Visi žino tai gerai;
O su lenku bičiuliauti — 
Liksi vergas amžinai...

Sį^lavo raporto. Velniukas sako: 
— Žemėje tikras pragaras—mu
sų pprofesrą paveržė Sovietų 
Sąjungai ■’1 *1 *

< — Tėveli, pasakyk man, ko
dėl simfonijos orkestro vedėjai 
seni žmonės, o džaso — Rock- 
N—Roll vedėjai visi jauni, bet 
labai kudloti?

I — Matai, vakeli, simfonijos 
j muziki labai sudėtinga, tai kol 
I ją išmoksta, tai plaukai 

la. Džaso triukšmą kelti 
tu galėtume.

*

> Tai tu, vaikeli, gal 
langą išmušei? — O ką tu 
padarysi, kad išmušiau?—

1 kė vaikėzas.

IR, STOSL K’ A
Kai. gąlva, 'per diepį leidžias

nuo žemė£ skaiįižio į žalsvą\vąfidenyrio nirvaną ~ 
kui jį urvais, deniais, pakifeįėnnš sėlįn^^a Jliavžia 
Naktis. Ją lydi1 Šekeliai palydpyai', Ipirtebedami prie-

LuU^KAS MLA1K1O TĖVUI

Kokios Tu, Tėve, kaip senas 
ir daug gyvenimo patirties tu
rįs, esi nuomonės apie moteris? 
Nepagalvok tik. kad tokį klau
simą ;iš Tau statau juokais.Taip 
lyg pagal seną iš slavų pas že- 
n a'čius užlikusi archaizmą — 
‘S r bepamisliji?” Ne. Aš čia jo
kiu " glubstvų” nekrečiu, o vi
sai rimtai Iriausiu-

Matai, kaip kas apie moteris 
begalvotų, aš manau, kad 
terys yra protingesnės už 
rus. Mano išmanymu, jos 
riau nusimano politikoje;
diplomatiškesnės. o pagal tai ir < 
sumanesnės. }

Taip galvodamas aš turiu ome t 
nyje panelės Mikužiūtės daly
vavimą Chicagoje, Tarptautinia 
me Amfiteatre, lenkų suruošta
me protesto mitinge. Jitan mi- 
tingan nuvyko neturėdama jo- į 
kio kurios nors organizacijos ka 
peliono įgaliojimo. Lenkai ją. į 
kaip lietuvę, mandagiai priėmė, ■ 
pasodino/leido iškelti jos atsi-j 
neštą plakatą, kun ji karts nuo* 
karto pakeldavo, o fotogra
fams ji iškeldavo aukščiau, kad 
ir tlevizijoje būtų matomas, į 
lyg žvakutė lange...

čia panelė Euphosine Miku-; 
žiūrė davė tikrą pavyzdį, kaip j 
Amerikoje žmogus gali laisvai | 
dalyvauti mitinguose, nesiram-! 
slant ■ jokiais- nepateisintais įga- 
ličiim&fe' aF narių sąrašų neve
dančios /bendruomenės vadukų 
;We:džianciaiš pasprakčiojimais. 
', Three cheers, miss Euphrasi-1 
nei /’ //. > ?--j
/ dvjPagafBa reikšdamas?
jf vA ; žemaitis iš Mažraidės

• Afrikos laukinis puxlo 
vaiką už tai, kad liūtas suėdė 
jų paršelį.. Antras laukinis klau * 
šia savo kaimyną:

— Kam tu vaiką purtai?
— Už tai, kad liūtas paršelį 

i suėdė!
— Tai papurtyk liūtą, bet ne j 

vaiką! — atsakė kaimynas.

• Auksas yra ten, kur jį ran
dame.

> Yra tokių vertybių, 
| brangesnės už auksą.
: ® Yra išradimų, kurie

jai nereikalingi ir net 
mingi.

SUDAINUOKIM

liko pasivėlavęs spindulys iŠ Saulės palydovą, ar vėly
bas šviesos vogulys neužtruko, bebučiuodainaš kudrėtas 
liepos garbanas, ar kur Saulė neužslėpė 'kibirkščių pė
dą, kurs netikėtai blystelėjęs galėtų nušviest Nakties 
nuogumą. . _ ...

6, tada baigtųsi. slapta, kurią Naktis nuolat 
glėby drauge nešioja apgaubus. , ,

Bet Saulė nuėjo.
Liko tik pamestas Dausų Vaikas, nespėjęs;su spin 

dūliais žygiuoti^. 11
— Kaip žilvytis vienas lauke. •'
Laukia saulės?—Sesulaukia.^ ,.. .r
Kaip garnys ‘llgakojis iŠ lakūnų eilės'pakrikęsj ru

RENEGATAMS

Karstą tautine apkkuim 
bei nuopelnų Lietuvos;
Priedui Himną sugiedosim,

Kiršintojus — ’’patriotus” 
Pravėdini “Rodincj” reik, 
O fašizmo apkerėtus — 
Triašmeniu “štiku” smeik!

Kruvino šėtono žemėj - 
Egoistai: "Mes ir mūsų”, £ 
Ten nuvykę besmegeniai 
Pritaria tam šūkiui rusų.

įį ---------:-----------

-RODINOS” LANKY
- ” ’ TOJA^fS

'Atstovauja jie dėl-tusu/' 
Ir iteisin okupantą,. 
Išdavyste krašto mūsų 
Iš bičiuliškojo fronto.

žmoni - 
kenks-

— Maiki, aš tavęs ieškojau.
— Kuo aš taip reikalingas,

Tėve? -
' — Labi reikalingas! Papasa
kok man daugiau apie Sibiro 
tremtinės Matildas Molienės 
knygą “Kryžiai Arktikoje”, 
apie kryžių tu pasakojai preitą 
kartą.

— Gerai, tėve, paklausyk: 
Mus ,moteris, atvežė į Koughu- 
stachu salą ir paliko. Ten rado
me jau anksčiau atvežtų žmo
nių. Valdžios tne nebuvo. Tik
tai ketvirtą dieną atsirado val- 

I džia. Visus tremtinius suvarė į 
j laivus druskos išnešti iš laivų.

. - ,>c: i e. * > ■ - . -
® Susirgo arabas. Anglas gy- Mus stumdė, keikė ir . vadino 

d y to jas. apžiūrėjęs, .aįrabą^jpąsa- banditais.
kė: ' — Arabas, netrukus, pa- pionai. 
pasveiks. Arabas nesulaukda-|

i
Geras žmogus, kurs dainuoja, 
Dar geresnis, kurs bučiuoja 
Šunį,’katę ir žmonelę, 
Nudažytą, kaip uogelę- .

- don Pilotas
❖ * * *■ *N"

® Komunistai baisiai nemėg
sta kapitalizmo/bet labai mėg
sta kapitalą Kapitalizmas ir 
grįstas tiktai ' mėdžia’ginėmis 
vertybėmis/ 1

dynes. Vienas rusų generolas 
stebisi aklumu tų vadovų, ku
rie nemato, kaip pražudo ne 
tik rusus, bet ir kitas tautas ir 
patys save pasmerkia pražū
čiai/ Kol bus komunizmas, 
sibaigs terorai, nei’karai.

— Maiki, ar rusai Sibire 
turi pirties?

—Iš kur tau tokia mintis

rre-

•dens šalnoms žvaigždžių kelią pakirtus, vienas ant ap
leistos bakūžės; stogo stąipo paraudusiai kojft^ ^gęaas 
į snie^nuš sparnų staga^ų| ^įr/^gpuoja. ,-(Jangų,
giacintus, pajūfio* lendryiio besiplosiančias?priės krikš- 
tolo bangų veidrodi ... ^4 -

Dingo paskutinieji Saulės palydovai.
Nakties žvalgai baigia gaudyt pasilikusius iš nuo

vargio spindulius. Laukuose šešėliai ėmė šokti pergalę, 
Naktis švenčia puotą, , x :

Kukčioja įdrasėję akli tamsos voguliai ir šlama vė
jo sparnais miriadai Nakties Paukščių;

Šiušu miškams ir gėlėms; jie -.pasingai smerkias,
glausdami lapų blakstiena^ fed "nematytų^ kaipT'atėjū*
~A4 4X L, 4^X4 ^4__ LcvUb 'į * --- »** ą

ne-

Todėl, kad rusai pirtį mėg- į

Atžagarėms

4‘Karachi” pirkite. 
Parūkę girkite 
Ir nesusirkite 
Raūsvalige...

Nesišaipykite, 
■- Gumą kramtykite.

Gido' klausykite
Pagrindinai...

’“Vodkos” nugerkite, 
"Buožes” vis keikite. 
Jų kailį perki te .
Iš' pagrindų...

“Biriu aga’ stora juk, 
“Karachi” į ją suk, 

; Saugokis — neįsmuk!
Kremliaus sterblėm ..

- t

Rusat ‘ keikimo čem-
A u •

_____ _____ - Taip, Maikk rusai yra ge
mas pagerėjimo, pasiskundė^a- J ri * keikūnai. Na^ . sąkyk^, ,to- 
to'draugui:_______ i x '|liau. : <./ •:*:' - ’ -i‘ — Tas daktaras pats /nestip
rus, tai man nieko nepadeda/

— Malkas iš čįą reikėjo vežti 
ne su arkliais,bet pačioms pasi-

sias.

Eilėj stovėkite T 
Nesistebėkite.
Kuomet išgirsite:

Prekių nėra...

žino visa liaudis — 
Prekės išslysta vis 
Per tas slaptas duris 
Seniams draugams. . .

tau-* Indėnai tiki, kad lokio
| kai labai padeda gerų dalykų
i sugalvoti.

/•Prrgaro
! d ė šėtonu
i negali rasti

velniukas pasiskun- i 
kad pragare darbo | 

šėtonas pasiuntėį 
į velniuką žemėn, tiesiai į Vii- { 
j niaus Kapsuko universitetą ir 1 
s liepė parvežti gerų žinių iš 
1 Maskvos. Kai velniuką* sugrį- 
: žo į pragarą, sėtomis pareika-

Tada tu paprašyk Alachą, kinkius vietoje arklių^ Sunkios 
rogės ir gilus sniegas, bevežant 
labai spaudė krutinę. Vežti rei
kėjo 4 — 6 kilometrus, galvas 
maišais apsirišušios nuo didelio 
šalčio. Iš čia nuvežė į vefidens 
apšemtą Lenos upės salą ir pa
liko, dvi lietuvės moteris, ta
riamai, žvejų tinklams saugtii, 
kad kas jų nepavogtų. Pasakė, 
kad kitą dieną - jas ’ paimsią. 
Upės vanduo vis: kilo aukščiau. 
Jos pamatė, kaip du šunys grau 
žia 4 moterų lavonus. Toje salo
je jos išbuvo dvi dienas, bet 
niekas neatvyko jų pamti, nors 
ir sakė, kad paims. Jų laimė, 
kad vienas jaunas, suomis, 
plaukiant 
aplankyti 
pa. Jis ir 
tens.

— Sustok, Maiki! Mano 
vai neatlaikvs, beklausant v t

jis išvarytų piktas dva-

Don Pilotas

TADA BUS
sava-Onutė maloniai, čiulba 

jam Stasiųkui:
— Kai mudu resim,. aš tau 

padėsiu vargti vargelius.
— Bet kad aš neturiu jokių 

varsų, — atsišneka Stasiu^ 
kas.

— Kai tik mudu apsivesime, 
tai turėsime.

ITALV HUMORAS
Ponia Rossi klausia kaimiečio 

( kokiu būdu jis atskiria žąsis 
J nuo sąsmų.

— Tiesą pasakius. — ėmė aiš
kinti kaimietis. — tuo 
daug nesuku galvos, 
visus i rarda. o ten *. V
gaudo.

Žmogus, kuris nėra kemėjęs, 
nežino nieko: jis nepažįsta 
gero, nei blogo; nepažįsta 

ves.

upe paprašė sustoti 
savo žuvusio tėvo ka- 
išgelbejo paliktas mė

ner-
ant

sta.
- — Šitaip! Bet kai knygos 
autorė M. Mėlienė pirtį pakūre
no, kad j aku tų vaikai išsimau
dytų, tai rusų valdininkai hbjo 
maudytis kartu su jakutais, sa
kė, kad anie smirda.

Jakuti jos gyventojai verčiasi 
beveik išimtinai žvejyba. Že-

nai iš jų tyčiojas. v~ -
Tik koketingos orchidėjos bei nakties, žibutės pra

deda su šešėliais flirtą, apsišlakšeiusios aitriais svaigi
nančiais kvepalais. . .... ... .

Prasideda Nakties orgijos...
Žemė pakiliai kvėpuoja ir godžiai geria laisvųjų gė

lių trykštančius' kvepalus. ■
Dausų Vaikas, nemigęs belaukia stebuklo-: grįš Sau

lė, pravys Naktį, išvaikys kuždančius, priet^ąhdos ge
malus. " N k p - • r*. ■ ‘ *• ■ -

Veltui.Perregimuos rūbuos, . «
Kaip meilės dievaitė,
Kvepėdama skrenda naktis.

Rugiagėlės ir balzganos avižos vingiais; vilnimis. i avižos vingiais, vilnimis
tenai bevedu^era;I«; suglūd0.Dausų Vaikas staptelėjo ir pasviro. ..... '

tik'paviršiuje labai negiliai. Ja- , Tai ^Undine žalsvų kasų gijomis Ji pančioja, ne 
kutai žuvį valgo nevirtą, todėl i užburtos pilies vienturtė jį etero krūtinėn glaudžia, ne 

Monas su Svajone stebuklo sapną gyvena, taiserga vidurių parazitais.
— Matai Maiki, rusus aš ge

rai pažįstu. Rusų tautą anks
čiau mulkino visokios “biagodo- ■ 
dijos", Dabar apsėdęs komuni
stinis rusas vargina ne tik ru
sus, bet ir kitas tautas, įskai
tant ir mūsų Lietuvą.

— Man jau laikas bėgti į mo
kyklą, tėve, tai šiuo ir? baigiu 
pasakoti tuos baisius epizodus. 
Knygos autore M. Mėlienė bai
gia taip:

‘‘Stebėjomės, kad kultūrin
tų valstybių vadai susitarę su 
Stalinu, pačiu baisiausiu, kokio 
istorija dar nežinojo žmogžu
džiu, teisia vokiečius, kurie, 
palyginti su Stalinu, nė pusės 
žmonių tiek neišžudė. Mes ne
galėjome tikėti tuo, kad vaka
rų valstybės davė ginklus 
tiems žmonėms, kurie mus, nie
kuo niekaltus, mirtinai kanki
na, šaudo, žudo, — ne tik mus, 
tremtinius, bet ir pačius rusus, 
kurie nenusilenkia žiauriai dik
tatūrai”!

— Lyg nakties meilužis slaptas ?
Šalta meile pamyluoja...
Vėjas staugia ir dejuoja, —
Liūdną dalią atnašauja!

Taip ir Įvyko, nes Saulės būta gudresnės.
Apsvaigę Nakties viešpačiai, nugrimzdę į orgijų vy-

lionę, nei nesitikėjo klastos' iš priešingos pusės.
Saulė išnėrė per vandenyną ir Įėmė silpnai tesau-' ' 

gojamą Rytų Tirmamentą! " ; ; -■ ’J
Pamačius nuogumoj Nakties slaptą, ji žėrė sauja 

deginančių vylyčių Į amsos korus.
Kilo triukšmas, sujudo žemė, susipurtė jovarai ir 

pirmieji iškėlė Į padanges spinduliuotą Saulės vėliavą. 
Sutrimitavo Rytas ir nesuskaitomieji" šešėlių legionai 
ūksmėmis, palapiais nugyliavo pakalnėn, griūdami nuo 
ūgiiihių jėčių žeidimo...

Apsidairė Dausų Vaikas ir nuraudo: jo akis den
gė mieguostumo zefiras, sąnarius glamonėjo ką tik ap- 
leidusios vėsumos lietimas ir veide kaito Nakties bučia
vimo žymės.

/

as per- 
Suvarau

utys susi-Į svieto negirdėtų istorijų, 
j — Dar neviskas ,tėve.
lijoje
išsisus mėnesius, nors

nei kas didžiausias šiaurės Jakuti- 
nei jos miestas — jo sostinė. Visa 

tenai valdžia tik rusu. Kai vie1 
tiniai jakutai sužino, kad ant 
upės kranto 
tai j 
ban s.

— Palauk. M-, iki. Kodėl 
maskol ri nekaltuj žmone 
siniai veža į tą Jakutiją — 
čiausią Sibiro s/tįl

— Jakutija ja i Arktikos 
ns. tolku*rųo ^ibitor* Jakutija 
savo plotu 'Ubai didelė,- bet ne| 
paprastai retar apgyventa. Gy^ 
ventojai jakutai jau h&igia isf 
nykti. Jie gyveni labai *kur* apie tuos'laikus, kuriuose pra
džiose sąlygose, nešvaroje ir 
serga džiova, Liįąį didelis ja- 
kutų vaikų mirtingumas. Rusai 
juos laiko gyvulių vietoje. Ja
kutai rusų laba neapkenčia.Jie 
užjaučia tremtinius. Tačiau yri 

^vietinių rusų, kurie įabaimuši-

Jaku- 
žmenės ti arkinio laukia 

J akut s-

— Dabar tu, Maiki. išgirdai, 
kas pasaulyje daroma. Aš tau 
patarčiau daugiau mokytis is 
gyvenimo, šalia ' privalomųjų 
mokslų mokykloje.

— Gerai, tėve, lik sveikas.
— Sudiev, MaikutL

Saulė teka.
Dega ašaros ugninės.
Ir aguonos, kaip karoliai, 
Aplink veidą ir krūtinę 
Krauju dega...

Aklasmatė
(Iš “Magaryčios”, 1922 mėtai)

Sistemą girkite

tie

NUSIBODO POLITIKA
su

leido Pentagone. *

Bųvę$ saugumo sekretorius 
Robert McNamara pareiškė sal 
vo-draugams, kad jis nedaly
vaus rinkiminėje preizdentinėje 
kampanijoje’ir^nerašys knygos

Kapitalistinėje Amerikoj žmo
nės išleidžia dideles gurnas pi- 
tnigų pir^mui įvairių medicir 
niškų priemonių suliesėjimui.

daini. kad jau ;s hiekut negalės 
darni, kad jau iš niekur negailės 
"gauti jokios pagalbos. Jie stebi* 
si. kodėl kultūringųjų tautų va
dai toleruoja žiauriausias

tam tikslui. Sovietų valdžia 
užtikrina jiems mažiausią kiekį 
kolonijų. Tuo būdu ir čia pir- 
nauja socialistinė suliesėjimo si-

išmeta tremtinių, 
tipresnius "pasiima dar-

fc

darosi?

darbhlMęj <r ka 
pitafisty sąjunga ’ 
pr'eš komunistus. H

rebruary 1/. 1982
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VACYS PROSAS 1 j * *25. Ci^ro Lietuvį Būrelis, JAV> a) Pirm. Stanys* Dubait kas r 46(),
* narė Liudrįs Dubauskien£ 23(1, c) 1. ir S. Pranskevięiaį 230,

KOLUMBIJOS LIETUVIŲ PRAŠYMAS - a> r g.,^ . 2«>
4M). Ona, Antaiiia'pumfciaų JAV . .........     :r-..........

' < (Tęstoys) 27. Joe Čepaitis, jįana^a v-................... —-.... ..... ...... .... ........... ;..................

Kolumbijos Lietuvių Fondas - Fondo Lituąno de Colombia ", i^įTZ "J J?ZZ J J'J
30. Simas Lukauąfcis, Kolumbija ............. ................. .................

i'-Št. Vytautas Lukauskiš, HoJumbija ..J,..... ........ —...... . ... .. ..r...............Atlanto Valstijos Gubernatoriaus Juridinis Pripažinimas nr. 0526, 1979 metais
FONDO SUVESTINĖ, 1982 m. sausio mėn. 11 d." /• 
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Nariai Įstaigos — Palūkanos — Darbai — Pastabos 
*. •

Įnašai Fin. 
Furaienoje _ Balsų 
iš 3 $4- mėn.

262.300.— 107

Palūkanos
Palūkanos,1, 
jų panaudoki 

jirtias •
Nariai — - Steigėjai 

» • i i
S -j.. J

i t

lt Kun, Stasys Matutis, SDB, .pirmininkas, Kolumbija 
dėjo: a) Kazimiera Paplauskienė — i

į 2. Inž. Edmundas Jasiūnas, JA)W ..._..:?2?..?5x......„..A.— 
^3.

_ i -r 50.000. Prisi- 
30.000, b) Charles Meyer—30.000

/

4.
5.
6.

8.

•9

Kun. Vaclovas Dubinskas, SDB, iždininkas, Ko’iumb:ja — 35.000. 
Prisidėjo: a) Neringa Permiitailė — 20.000 .......... '....i............į.....,;------
Muz. Antanas Arminas, Kolf mbija   i ..;  —     
Jonas Malinauskas, Kolumbijai —__ ♦___-.........     j...... ?.<-•—
Irena šernaitienė-čiedraitytė, Kolumbija ............o.-.i.L:........  ......i....
Stefanija Mardosienė, Kolumbija ............ ...f....... .......... —.......  —
Inž. Vlado Venckaus atminimui, Venecuela: a) Jonas Kaseliūnas — 
1.125, bj kųn. Stasys Matulis — 1.000 ............. ................ »^................ ....
Muz. Jonas,; Alba Kasčiūnai, sekretorius, Kolumbija ......

11O.(X)O,
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9

1

2

Nariai — Kūrėjai

Į10. Algis A. Regis, JAV .........   —........... ...^......... .................
11. Agr. Vacys;Šlotkus, Kolumbija..... ........      ,...
12. Vacys Prūsas, JAV . .... ..........  .'.......... ......... ~....................... ....
13. Jonas Kavaliauskas, JAV ___________ _____ —..................................
14. Jonas Gužaitis, JAV .....................    ...Z................. ..................
■15. Aldona, Vvias Kalinai, JAV .... . ................i.... i__
16. Muz. Izidorius Vasyliūnas, JAV __ .__ „....... .............. ............ ............
17. Garlauskas, Import, JAV ——,...... .... ...... ........ -.........................................
18. “Sandaros” Talkininkų kolektyvas, JAV. Įamžintojai: a) Povilas Bur- 

neikis — 225, b) Viktoras Jasmontas— 225, c) Kazys Karazija’— 225,
225, e) Edvardas Borėjais -— 225, f) Elena La- 

r) inž. Grožvydas Juozas Lazauskas — 225, h) Ste- 
225 ............ ...................      ...
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J. AįkeHa iš k^k*’ičio;^5 d. suvestinės .................... ................................
2. 25d.:MX) pezų^kapit^lo palūkanos už XII.26—1982.1.26 d.d. laikotarpį ....
3. Naujai. Į tojusiųjy narių 12.000 pezų įnašų palūkanos už 1982.1.11 —

T;2(5 ’d.d; laikotarpį ...,..?...... i....................... .......... ........ ........... „?..Į......... .....
4. 39.000 pezųpalūkanų palūkanos už XJI.25-1982.1.25 d.d. laikotarpį ....
5. Palūkanų palūkanos už 1.11—125 did. laikotarpį

• ;.t’ . >* .į ' 1
’ ■ . t.v

LL k» Lil H

\ yPanaudojimui palūkanų,' ištiso ..

Darbai
t -į* ■ - - ./* • ’ 5 ' * ‘

1. 40:1 balsų fcantykiu Taryba suteikė parąnią Vasario 16 gimnazijai 
Vokietijoje 500 .doL sumai 1980.VIII.20 d. , (pezais — 22.850). 
Direktoriaus «L Kavaliūno padėka ir pasiaiškinimas gautas 1981.1.14 d.

'2. 1981.II iš visų narių >u 80 balsų, 51-am balsui pritarus ir 29-iems 
balsams neatsiliepus^ padengtos kalėdinių dovanėlių išpirkimo išlaidos 
Transliacijų Ėncuehtro en Lituania techniškajam personalui'iš 11 aš
menų, v'Radių Bolivariana stotyje, Medellin, Kolumbija ..L...........

3- 1981.DL25. d.jis Visų F. narių su 82 balsais, 57-iems b. ^pritarus ir. 
25^ięmš balsams neatsiliepus, paimta, iš palūkanų kasos lietuviškų 
plokštelių pilnam repertuarui įsigyti per Radijo valandėlės vedėją 
Joną Kaseliūną, kŲrįs keturis metus ruošė prdgrąmas savo ir skolin 
tomis plokštelėmis nepilname sąstate1.i......... .........

- ?’.V .1982.1.11 d.-įF.: Balansas w.

39.060,—
7.509,—

180,—
1.171,80

125,20
48.016,—

22.850,’

i . ■

5.000,

110.000,—

215:896,—:

<

d) Balys Dundulis -
zauskienė — 225, g;

‘ pas Paulauskas —.
19. Lietuvių B-nės (R) Čikagos Apygarda, JAV. Pirm. inž. Stasys Du-
: bauskas. Nariai: p. Tričiehėr Jonas Kreivėnas, Valerijonas Pocius,

Vacys Prūsas, Jonas Kavaliauskas —-.................. •_.....-.... . ......... -
20. Henrikas Gavorskas, Venecuela'.......... ..... ..... —.. .................. .......... .....
21. -Kun. Antanas Perkumas, SDB, Venecuela. Prisidėjo: a) kun. Stasys

Matutis — 2.000,5 b), kun. Vaclovas Dubinskas — 2,000, c) Jonas
Kaseliūnas -'2.000

22. Venecuelos Lietuvių Kultūros Fondas: a) Juozas Menkeliūnas, b) Pet
ras Kriščiūnas, c) Julius Vaisiūnas.... .... ..... ;----------

23. Danutės Slotkienės-Velavičiūtės atminimui, Kolumbija: a) kun. Stasys
. -v Matutis — 1.00Q, b) J.:Kaseliūnas — 1.000  ........  ,........... . 2.000,—
24. Dr. Felikso Pro’scevičiaus atminimui, Kolumbija — 2.000. Prisidėjo: .

a) kun. Stasys Matutis — 1.0p0, b) J.; Kaseliūnas -i 850 ............ . 3.850.—

1.800,—
*

, 2.250,
1.125,

>. 6:ooo,

1.125

KVIEČIAME Į NAUJIENŲ

NAUJIENŲ 68 M. SUKAKČIAI: PAMINEI!
: A ' -V Z . y * L- '

? Sekmadienį, š. m. kovo 14 dieną
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Pastaba

Iš šio's apyskaitos, matome, 
jog nuo Fondo įsikūrimo iki šiol 
lietuvybei ii- lietuviškosios kul
tūros 1 parėmiihurt« 'jau atiteko 
167.850 pezų palūkanų ir pa- 
jiaudcfjimui vėl atsirado 48.046 

i pezų palūkanų, kurios bus pa
naudotos Radijo.^' Transliacijų 
Tarnybos užtikrinimui, kai tų pa- 
lūkan^ ytihįa pasieks 150.000 
pezų (kuriuos nariai savo para- 
šais jau pripažinę Radijui j. ’ 
'’f' ■'• • •’ ■
t Ir įsidėmėkime,; kol iš Fondd 

^ J'įlarių tarpa dar neturime išrink-' 
: hos PELNO PASKIRSTYMO 
“McOMISĮJOSi jneii VALDYBOS, 

lytai paramų^ prerriįjų/ir pašalpų 
tŪetuvj’bei- zHd^ipėįBLŲ ;j?us ..patys 
ijt^ųndo nariai, kurie. gaus fialsa- 
I.Vim o lapelius p ė r1. «ek re tori u, 
Jpkaip ir iki šiol.' - 1
t-C.. Prašymus ir rfĮdmendacijąs 
.adresuoji FONDO? NARIŲ var- 
Aįu per. |ūepiinįnk$ ikun: . Stasį 
:'.įiatūtj;, 'Parroquia de San' Ro- 

; !gūeį Barranguilla' Colombia. ?
’ ’ Jonas.'Kššeliūftąs ■??

. Laikinai iždirimko psrrei- 
gas- einąs, Tarybos sekre- 

’ torius: Apartz-Aėrėo 37-19, 
Medellin, Colombia. <

4

1

2500 W. 94th Street Evergreen Park, Illinois

Kaip aš greitu laiku tapau milijonieriumi
^Ęašo Vladas Rasčiauskas \

Vlžidas ■Rasriaėfefos'Yj.(

: Az

vh

r
i

< /Chicana; yraU-gražus. rniėsįaš., 
Jame' aš apie^/SO jfteirfų esii pnk 
feidęšj- .'Besiartinant -.mano *’>82- 
mėlani<;.n? pne ’Chiragos; .'slen
kanti ištiprjai; ■Šalto ■ oro'drb$*įį 
man dingtelėjo inintis/patralrkM

” •; SIUNTINIAI Į LIETUVA
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 6?thSL, Chicago, UL 60629 * TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies {vairių prekių.

įšiltus kraštus.- •
Geriausia, kai nud'- miūtieS' 

eini prie darbo; A& taip, ir pada
riau. .Tuojau paskambinau Nortr' 
Western. Viską išsiaiškinau .ir 
pasirinkau patį man pa togiausią 
laika. ji.’1-.'- 'š S' -

tQ6 pųodilj Išgėriau/ O 41Ž porės “ 
- • valandų -aš jau' tūtėjau vjetą ” 

hulžįhiškamę Pan Am erfcan lėk- . 
tūviė. . ' ' ,» ’ -? >į

Prieš kurį laikį ąpskaįčiavaū, 
■ kad. ne kažin kiek čia man liko 
skraidyti, ..tai prieš deŠimtmčtį' 
pasirinkau pirmą klasę. Maniau, 
kad prieš nėrimą į gylį reikia 

f ben pirjnąją _klasę . išbandyti. 
’ Prie jos pripratau. Ten man viš-; 

kas geriau patiiika, tai įr dabar 
pasirinkau pirmą klasę. - į 

Kai važiavau pirmą kartą, pa
sirinkau patį pigiausią bilietą, 
kad bereikalingai pinigų neinė-’ 
tyčiau, pšs'-jų-;tnažąi bifvo/Taip, 
rcMošj ir reikėjo. Nė aš. vienas 
važiavau pigiausiu, bilietu. Da
bar,1 jeigu ,man reikėĮų važiuoji 
ne pirtn a klaąe, tai, man atrodo, 
ir netiktų. Jeigrt kili gali važiuo
ti pirma klase, tai.k.otlėl aš.qe- 
galiii? ■

Pasakysiu, * kad pripratimas, 
tai anti-as. prigimimas. Nespėjau 
įžengti į man nurodytą vietą, 
tųpjaų prie manęs1 priėjo jąupa, 
gražiai nuaugusi, patarnautojai 
•Dideliuose lėktuvuose jos visos 
gražios, bePį pirmą klase {jąfenl 
ka gražesnes. O kol inano akys 
moteris dar mato be akinių, ‘.tai 

. visai kitas, dalykas. ■ Grąžos su
tvėrimas ir 80 metų žmogui pa
taiso nuotaiką. Ka<į ir. privargęs* 

- tai tas vargas’ tatia mėatrpdd 
tok§ didelis, , • , ,

Man patiko jos; šypseną, bet •»< 
kai priartėjo ne tik su šypsena, ;

: o ir atnešė šampano taurę,' tai 
savi j au ta visai' pasi tšisė?' Aš^I at- . <- 
važiavau, iš šiaurės, starai apši- 
rengęs, o. Miami jau ^bųvd, paly- .. 
ginamai -šiltapStiklaš šalfb sam
pano buvo visai-gerai. . -Ū t 1 ?
1; Atėjpme^yįena: Ją atlydėjo ki
ta moteriškė, mažai Lešiskiriari- 
tii 'jiiio jj.irmosibs.y’Nęsįjėjau pa
baigti " tyrą skystimėlį, Tuojau 
man pasiūlė dar vieną! bet ąš 
atsisakiaį. Nedori.Lt- *’ nereikja. 
Jfs.jpaspatidė įtiygtuką^.ir,\mąpo 
kėdė niĮvirtb. Ą^nesėdejąu,' .Įįąt 
buvau '^rigųlęg, 'Jį i parodė^ ,kaiį> 
atsigultiur; atsikeli; Be 't.p, tuo
jau. man..i.atraišf<^n^itatųi iritis 
movė ilgas kQjineS'.‘LMs;g^'i^ 
'kofin.es .patrąukės, ,'rąmiai /-.gu- 
de£L iy
a ,<Ęe-Įd, -:m!^--dą^ėįkft^'d^rtę. 
Pasakė^  •

w

Lt

y-‘j i Diena pasitaikė .-šalta ir, ’ūka
nota, ' bet kadangi- Reikėjo - įrišti • 
į. pietus; tai v kiekviena1, -valandą 
darėsi, šviesesnės Mažiau debesų,

> mažiau''.Ir ūkanų. - yfengus1 Šyięį
'! eesnis. '--''.-<Ly- • y-A'z ~r•
} y - A .. L' - i.?;’.; U.L' š;<$!■ ?•-7

[lėktuvas į jau7.prade^y^7d^

.viętG^,y.ktir.

. y^jami; mf^as -jr Aijšą-apyl^> 
kė buvo; ,šiIU:^aji^e,^^įaiiįa 
Kalėdų>K^,.n^i^.vė^a67;

NWANW, BmBTINGOS K-NIGOS

^T#n

• ■ ■ TTėl I ui* metrašti*. «ame yra niekuomet Begeūrtij VIcė<
' - ' • ‘ . 1 > Krėvė#, Igno šlapeEo, ■ Vinco Madinė,?< P, jcifiikb/-V, 'StjoiktM, 

į J. Raukčio, dr. Aazio Gr-nfaus, _ taip pat K. Matuseridaui Ir V.
■jį Meilaus straipsniai - bei studijos,. Iliustruotos nuotraukom!)i Jj 
J M. K. Čiurlionio, M. SHeikio, V. Kašubo^ A, Rikitelės ir JLTtruį 
j; kūrybos ^veikslais. 365 pust• knyga kainuoja-tik S3.. 1 :
S Į • DAINŲ SVENTftS LAUKUOSE, poetės,' ršjylojc*
|i tinių šokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie d&iinf
• Įiventės bei jų istoriją ir- eigą, Įdomi skaityti ir nėdafntiojsų> 
j dems. gėrintis autorės rulk'u įtuimnl ir surinktais dumneeima

bei užkulisiais. Studija yra 151 .pus;., kainuoja 12. ■ ".
* j • VTENIJO ŽMOGAUS, GYVENIMAS, A ntanįjtūkc apraly,

iį; tas Juozo Adomaičio -—Dėdės šerne .gyvenimas. Tai .-ne. sausas 
K gyvenimo bruožų aprašymas, be! tiksli'te laikdtarplo buitie* Eta- 
J-ratūrmė budria. «u*kirriyta akircėBata. Ta 2D6 pustagtq knygs 
djparduodama tik ui 12, ’ • . ? ’ '■ ■
fį1 • LIKTU V1FKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalrsrta 

[įdomiai parašyta įtudfja apie Rytprūsius; featantii Pakalni h 1 
j Labguvos apskričių duemeniuris. ’ Aprašymai Įdomūs kiekvienam 
•lietuviui. Leidinys,fflnrtruotas'nuotrattlMrBM, pabaigoje duodama 
ritcvardfc'tj pavadinlmaJ ’r Jn vtriEnfti | vokfe®ų kalįa. Labai 
naudingoje 335 puaL knygoje yra Ryt»rS«hj iamėJattisiSma M.

• KA I7AUM1S LIMt. rašytojos Petrunė-ėa Orintatiėa atak •
• minimai ir mintya apie asmenis Įr'yfetaa neprik. Lietuvoje Ir ’pis- '• - 
i matsfals bolievflčų okupacijos metais. Knyga tini 234 pustapiu*. .

• DAINOS

• VAKARIENĖ IR GĖRIMAI

BANKETĄ RUOŠIA

P

■ Cosmos Parcels Express Corp.
/ MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

1581 W. St- Chloro, HU $0629 * Tel 925-2737 . -

Pradžia 4:30 vai. popiet — Įėjimas $25

Vietas prašome rezervuoti iš anksto

arba telefonu 421-6100

JAY DRUGS VAISTINE
1759 71 Ft St, Chicag'O, IR

< >«r»iCTGAi amjXTC RKcrrTAi • f.kxxix mat m- 
txrmiAi • toanmof RjEDoarn-js

Atdar* Mclcadierdal« nuo

r politikoje;
Jalinske knygoje J-LisuS Janonio gyvenimą i

! riję.. Dibar būtų jį gaJimt pavatknti kordtcju ui žmogaus teliM*
Knyga yr» didelio fnrnnjrio. 2^5 puslnpių. kainuoji W5. <

• RAmtTVfti JiQVEiJtS, H. EoaArnko kSryba. 7. 
rerttmaa. pat. knygoje yna ifi nobeliu. 5

luvgoa gsnaamna Nauf’esme. 17W So HaJaW St, Qjleage.

kofin.es
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A Mažeika puola tuos, kurie pasisako 
prieš Hannaford firmos samdymą

Man rodos, po tiekos neigiamų spaudoje ir mūsų lais
vinimo veiksnių pasisakymų dėl samdymo svetimtaučių 
firmos Lietuvos bylai ginti, Los Angeles samdytojams 
turėtų būti aišku, kad toks jų užmojis mums, lietuviams, 
daro gėdą ir bet kokia kalba dėl jo baigta, žinoma, reiktų 
tik pareikšti užuojautą tiems, kurie tokį kontroversini 
užmojį tūkstantinėmis bei šimtinėmis parėmė, kurie pa
tikėjo, kad Hannaford firma padarys stebuklą. Bet ji 
stebuklo nepadarė ir profesorius Vyt. Skuodis dar iki 
šiol neišlaisvintas, 1

* :'<j.Tat,tiiebūtų buvę reikalo rašyti ir. -šių,pastabų, jei 
Ą. Mažeika ir jo rėmėjai nebūtų pradėję siuntinėti laiškų 
mūsų visuomenei išrašyti tūkstantinių, penkšimtinių ir 
šimtinių tokiam nelemtam jų užmojui samdyti, svetim
taučių firmą. Laiškuose skelbiama, kad pasiremiant pa
tvirtintu konservatyviu apskaičiavimu, už kiekvieną fir
mai išmokėtą doleri' Skuodžio reikalu buvo pasiekta 
1500 - 2000 amerikiečių. Sunku tokiai jų statistikai pa
tikėti. Bet tuo A. Mažeika daro puikią reklamą tai jo 
samdomai firmai.

šia" proga norėčiau paklausti A. Mažeiką ir jo rė
mėjus, ar Simo Kudirkos gelbėjimui taip pat buvo pa
samdyta komercinė firma? Mes visi žinome, kad ne. 0 
vistik jo vardą išgirdo ne tik eiliniai amerikiečiai,, bet 
ir valdžios aukštosios viršūnės. Man rodos, kad giliau 
galvojantis lietuvis vargiai patikės A. Mažeikai ir jam 
siųs savo tūkstantines ar šimtines. Be to, šie entuzias
tai mūsų visuomenei per mažai žinomi. Aukas laisvi
nimui pavergta jai Lietuvai turi rinkti tik atsakomingi 
veiksniai. Tai tiek dėl A. Mažeikos siuntinėjamų laiškų.

Jau ne vieną kartą Naujienose buvo gan aiškiai iš
dėstyta, kokie pavojai gali iškilti, pavedus Lietuvos'by
lą vesti samdytai komercinei firmai. Todėl patartina A. 
Mažeikai ir sandarbininkams sekti spaudą, gal tada su
prastų,kad samdymas firmos tokiam tikslui mums vi
sai nepriimtinas. Kažin, ar A. Mažeika galėtų mūsų vi
suomenę Įtikinti, kad jo samdomos firmos taip pat ne-

įrodinės, kad Lietuvos liaudis niekeno neverčiama, mal
davo “matuškos Rosijos” ją priglausti savo glėbin...

Deja, A. Mažeika Drauge, sausio zmėn. 27 dienos 
laidoje, iššoko su kritika prieš L. Grinių, kuris buvo pa
sisakęs prieš tokius Los Angelės neatsakomingus entu
ziastus.

Reikia pagirti “Lietuvių Pienų” redaktorių, kad jis 
atsisakė talpinti šį jo rašinį: “Tik su' AmerikOs pagal
ba”. Bet reikia apgailestauti, kad Draugas jį atspausdi
no. Tačiau, žinant, kad jau kelinti metai LB-nės vadai 
jį yra užgožę ir kurie šį pabaltiečių užmojį remia, tat 
netenka stebėtis.

A. Mažeika kelia įtarimą, kad L. Grinius, puldamas 
platesnį išėjimą į viešumą, reiškia jis yra priešingas 
naudoti amerikietiškas įprastas priemones. Tiesa, ame
rikiečiai naudoja labai plačiai propagandines priemones 
reklamai. Deja, tenka pastebėti, kad jie nesamdo ‘komer
cinių kompanijų ir joms'nemoka tūkstančių; kad gintų 
Amerikos politinius, valstybinius interesus.-

A. Mažeika nesutvardydamas pykčio aistros, tiesiog 
drožia,^ kad. toks nepritarimas reiškia pasirinkimą Izo
liacijos ir judėjimo tik savo tautinėse, beveik “pogrin
džio” gelmėse, baimė ne savo pasaulio ir nenoras keisti 
papročių. O tai-iššaukia psichologinį konfliktą tarp se
nosios generacijos ir jaunimo, gimusio jau šiame kraš
te. Ir gniuždo iniciatyvą tiek organizacijų, tiek pavienių 
asmenų.

Man rodos, kad ok. Lietuvos byla yra tokia opi, kad 
ja rūpintis turi tik lietuviški veiksniau kurie yra kom- 
petetingi ir kurie yra pavergtosios tautos įgalioti. La
bai liūdna, jei lietuvių vaikai, gimę Amerikoje, gali 
drįsti daugiau pasitikėti svetimtaučių firma,* negu kom- 
petetingais lietuvių laisvinimo veiksniais. Čia 'ir kyla 
klausimas, ar mūsų veiksniai mažiau pajėgūs šią bylą 
vesti, negu samdyta svetimtaučių kompanija? Tegu tik 
A Mažeika tuos tūkstančius Įteikia ne tai firmai, o mū
sų veiksniams, tada jis pamatys, kiek tie mūsų veiksniai 
yra pajėgūs garsinti, ginti mūsų tautos laisvę. Juk šian
dien jie ir be tūkstančių, o vis tik okupuotos Lietuvos 
bylą nepalyginamai daug sėkmingiau’gina, negu sam
dyta komercinė kompanija. ■ ;

Nežinia, kodėl A. Mažeikos galvoje tūno -tokia min-- 
tiš, kad jei nebus pasamdyta svetiintaumų firing, tai bus 
bėgimas nuo realybės, arba sužlugdyta asmeniška lais
vė ir kūribingos idėjos.

‘ ’liesa’ kad drąsūs bandymai gali atnešti aukščiau
sius mums gyvenimo standartus, bet yra sričių, kur 
drąsūs bandymai, nejaučiant atsakomybės, gali atnešti 
neapsakomai dideles nelaimes, o tokiems bandytojams 
— amžiną tautos pasmerkimą. Ir iš viso, tokie drąsūs 
bandymai, apie kuriuos kalba A. Mažeika, dar negaran
tuoja laimėjimų, nors jie būtų apmokami tūkstančiais.

Bet kuo labiausiai reikia nustebti, kad A. Mažeika 
daro biaurų įtarimą L. Griniaus adresu:dėl to, kad jis. 
tokiam užmojui nepritaria samdyti svetimtaučių firmą. 
Reiškia, pagal Ą. Mažeiką, jis priešingas todėl, kad ja
me giliai glūdi netolerancija, šovinizmas ir priešišku
mas amerikiečiams. Paskaičius šį jo kaltinimą, tenka 
pareikšti tik užuojautą visiems tiems, kurie A. Mažei
ka pasitikėjo ir aukojo tūkstantines. Toks L. Griniaus 
apkaltinimas rodo, kad šis Los Angeles entuziastas jį 
amerikiečiams pristato, kaip šovinistą,; nėtolerantą ir 
priešininką amerikiečiams. Nejaugi, A. Mažeika mano, 
kad nepritarimas samdyti firmą Lietuvos bylai ginti 
reiškia būti amerikiečių priešu? Kažin ar A? Mažeika

Dr. Jonas Basanavičius mirė 1927 m. vasario 16 d.

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS
SOVIETAI INFILTRUOJA

MOKSLINES ' ORGANL
ZACIJAS

Stoekholme daug metų veikė 
baltiecių emigrantų įsteigtas 
Ballistic Institut, kuris kas du 
metai ruošė baltistikos - konfe
rencijas Prieš keletą metų tas 
institutas buvo suvalstybintas 
pasidarė švediška įstaiga-Dabar 
‘nstitutas gauną/ iš švedų -lėšų,- 
bet - mebėtėko'* savarankiškumo.* t j

Vyko ginčai pačių baltiecių eini

; grantų tarpe, kol buvo pasira- 
1 syta/pasiduoti švedų globon:

Švedai * greit pradėj o vykdyti 
savo pataikavimo sovietams po 
litiką. Buvo* pasiųsti du estai ir 
vienas latvis į* okupuotas Balti
jos -valstybes, kad- užmėgstų 
bendradarbiavimo ryšius ir pa
kviestų kaip svečius į savo kon
ferencijas“ Stoekholme, Šiuo

> kart okupuotų Baltijos kraštų 
įstaigos palankiai atsiliepė į kvie 
tirną,- mat, čia jau bus santy
kiaujama. nebe su emigrantais,

Neaišku, ka reiškia A." Mažeikos ir . toks pareiškį- 
mas, kad tai kvepia 1930 metų galvosena. Visi žinome, 
kad minėtieji metai buvo Vytauto Didžiojo metai, ir ką 
jie bendra turi su Hannafordo Co. samdymu? . - '

Pagaliau, A.'Mažeikai -neaišku, kas gi tie svetimie
ji, apie kuriuos kalba L. Grinius. Nejaugi; jis mano, kad 
Hannafordo Cd. yra lietuvių kompanija? Aišku, ji mums 
svetima, ir jai svetimi okupuotos Lietuvos - -reikalai. Ji 
tarnauja tiems, kurie ją samdo.' Manau, kad jai nerūpi 
Lietuvos laisvė taip, kaip ji rūpi kiekvienam lietuviui 
patriotui. Be to, neteisinga taip kaltinti, kad tie lietu
viai, kurie nepritaria firmos samdymui, būtų blogi Ame
rikos patriotai. 1

pasisamdys ir Lietuvos okupantas ir jis, priešingai, ne- tuo pareiškimu nešmeižia L. Griniaus?

A. Mažeika baigdamas savo kaltinimą gąsdina mū
sų patriotišką išeiviją. Jei ji pasitenkins vidutiniais lai
mėjimais, tai mes būsime pasaulio Įvykių palaidoti. Gąs
dinimas baisus. Man rodos, dar labiau reiktų bijotų kad 
svetimtaučių firmos už mūsų suaukotus pinigus nepa
laidoti ir pavergtos Lietuvos. O kas ją tada gelbės? Ar 
Mažeika? O gal tie, kurie šį samdymo užmojį remia? 
Ar jie bus tada atsakomingi, kai ji, stebuklo nepadariu
si, košės privirs?. ..

A. Svilonis

f i

bet su švediška įstaiga. Į šeštą 
bąUis$ikos "konferenciją Stock- 
tialme W81 m. vasarą buvo at
siųsta net 34. atstovai iš Baltijos 
kraštų. Jų tąrpę buvo 7 lietu- 
viai, kurie skaitė paskaitas: J. 
Jurginis, J. Gaudrimas, y. Gę- 
čas, P. Bražėnas, P. ĮAksami- 
tas; Šidlauskas ir R. Žiugžda- 
Dar dalyvavo iš, Izraelio* 2 emi- 
gratai A. ir N. Stražai.

Dėl tokios politikos- iš institu
to pasitraukė eilė narių, pro
testuodami dėl jo vadovybes 
pradėto intensyvaus bendra
darbiavimo su susovietintomis 

i Baltijos respublikomis. Kaip 
praneša spauda, prieš konferen
cijos pradžią gatvėje prie įėji
mo Į rūmus su plakatais demon, 
stravo baltiecių grupė kiti, 
protestuodami prieš šios konfe
rencijos rengėjus, kurie pradė
ję bendradarbiauti su sovietais 
ir pasidarę- KGB patarnauto
jais. Todėl ir ši konferencija bū 
signtj platforma* propagandai 
ir stengsis nustelbti laisvų už
sienio baltiecių ^mokslinį* dar-

Kpnferencron buvo užsirašę 
dalyvauti su paskaitomis ketu
ri lietuviai iš JAV ir Kanados. 
IŠ. užsienio Tiętiivių ‘ dįyvavo 
‘ik Marija Aiseikienė -' Gimbu
tienė. *Jr atvyko tiesiog iš Novo
sibirsko, kur praleido kelis mė
nesius’ pagal profesoriais pasi
keitimo planą tarp JAV ir So
vietų S-gos.

Kaip sako VLIKo leidžiama 
ELTA- sovietų infiltracija" vyk
sta visais frontais?

J -r- ., *
VILNIUJE DAINUOJA

• * RUSIŠKAI"" -

Lietuvos valstybirūoi operos ir 
baleto < teatrai »Vįfciuję, reper- 

;tiiarė naujas -Eugenijausr. Onėj 
gino” pastatymas. Kaip teatro 
kritikas Vytautas Mažeika ‘'Tie
soje”. (XII. 12) .rašo, ši P. tCai- 
kovskio opera dabar Vilniuje 
dainuojama “originalo kalba”.

Ligšiol ši opera Xi#tuvx>je bu
vo dainuojama lietuvių '■ kal
ba.

(Iš Eur. Liet.)

TAISOME KLAIDAS
Tilvyčio rašinyje, paskelbta

me šių metų vasario 16 dieną, 
4-me pulapyje, paakyta, kad 
vienai -dienai reikia tūkstančio 
dolerių, o turėjo būti — vienai 
savaitei reikėjo' tūkstančio do
lerių. j'

Praeito šeštadienio numeryje 
pasakyta, kad susitarimą su 
šauliais pasirašė AiLTo vardu 
tiktai dr. L. Kriaučeliūnas, o ten 
pat turėjo būti ir Teodoro 
Blinstrubo, ALTo vicepirminin
ko', parašas, nes jam teko ir susi
tarimą paruošti ir pasirašyti.

N. Red.

ANDRIUS MIRONAS

Susipažinkime su Kalifornija
(Tęsinys)

Reikia Įgudusios rankos, kad didingai šiur
pūs vaizdai ilgiau nenuviliotų vairuotojo žvilgs
nio besivingiuojančiame pakrantėje kelyje. Nuo 
kritimo Į vandenyną, žinomą, apsaugoja šonuose 
kelio aptvėrimai, bet atsitinka ir susidūrimų su 
atvažiuojančiais automobiliais arba savosios ma
šinos šonų Įlenkimų, Įvažiavus Į statmenų uolų 
masę dešinėje, staigiai vengiant priartėti prie be
dugnės kranto... žmonės, nepakelia aukštumų, 
varto j anti e ji alkoholi arba fiziškai neišlaiką nuo
latinių staigių posūkiu, verčiau-tegul iš anksto 
pasirenka saugesnį vidaus 101 greitkelį, kuris, 
nors ir neturi gražių vandenyno vaizdų, bet pa
kankamai Įdomus. Tik iš Salinas miesto $ "Monte
rey patekti reikės kiek aplinkinių kelių. 1

SAN CARLOS BORROMEO DE CARMELO

Vienu ar kitu keliu priartėjus prie Monterey 
Įlankos pietinio iškyšulio, verta apžiūrėti čia 
esančias Įdomybes. Pradedant iš pietų šalies, nuo 
Carmd miesto (virš 5,000 gy.L apžiūrptina ant 
• oji iš eifė.s tėvo Serra 1770 metais pastatytoji 
misija, p. "adinta San Carlos Bottomed de Car- 
melo. GarsusC vienuolis atlaikė pirmąsias mišias 
:.j ie štai?, išneš: aikštėn. Tą pačią birželio 3 die-

p,g užėmė Monterey uostą Tspa-

nijos karaliaus vardu. Ši misija nutolusi nuo pir-; 
mosios, San Diego misijos, net 500 mylių.

Po metų, jausdamas, kad misija yra per arti 
karių Įgulos (Presidio) ir per toli nuo indėnų,, 
tėvas Serra perkėlė buveinę Į naują vietą, prie 
Carmel upės žiočių, kur misija buvo galutinai 
pastatyta. Vėliau po jos altorium buvo palaidotas 
ir pats įkūrėjas, nes $an Carlos mjsija buvo jo 
mėgiamiausioji.

Pirmosios laidotuvės misijoje Įvyko 1772 me
tais vasario 29 dieną, palaidojant penkerių rrfetį 
indėnų mergaitę, apkrikštytą dieną prieš-mirtį, 
Vėliau jos gentis išsikasė mergaitės lavoną ir su? 
degino, tikslu išiaištinti jos sielą nuo”‘i)altoj6' 
žmogaus burtų”.*!'P-

Pasitaikius pamatyti miške pelėdą, prisimin-

tebestatomi nedideli, daugumas krautuvių vįs 
dar atsargumo dėlei yra po stogu dengta terasa', 
■miestas tebedraudžia ryškias šviesas, “hot-doj/’ 
būdeles ir skelbimo lentas. Dailininkai ir amati
ninkai patys aptarnauja savo meno ar amatų 
krautuves, išmestų krantan kriauklių bei medžių 
šakų rinkėjai stebi potvynių ir atoslūgių bangas. 
Didesni metiniai renginiai yra Beach Festival ir 
smėlio pilių statymo bei aitvarų skraidinimo kon
kursai. visi vaikščioja gatvėmis iš lėto, po pušų 
'šešėliais. ’į

Miestas įsikūrė 1904 metais ir buvo inkorpo
ruotas 1916 metais, pasiekus 500’gyventojų skai
čiaus. Vėliau palengva augo iki dabartinio'dydžio.

■ P° tokios ekskursijos paaiškėja koks yra 
Monterey ir kuo jis yra buvęs praeityje. “Sardi- 

sostinė” sukrovė nemaža Kaliforni
jos i^torijoš duomenų nuo anų laikų, kai ji pasi
darė Alta California svarbiausiu miestu. Galima 
matyti Auksinio Amžiaus pėdsakus aštuoniolik
tojo šimtmečio pabaigoje, kadai Monterey buvo 
to .amžiaus viliojąs metropolis, kada svečiavima
sis tęsdavosi po tris paras, o groti gitara buvo 
laikoma socialine elegancija.

Po aristokratų dvarininkų (rancheros) atėjo 
sardinių laivų laikotarpis, bet menininkai iki šiol 
paliko savo žymes, kaip William Retschel pilis pa
jūryje, patstatyta specialiai tam, kad dailininkas 

Pasižymi kompaktiniu prekybos centru jr ypatin-. .galėtų stebėti ir tapyti vandenyno Jangas, neišei- 
.. ■ D , . t • Ox , i . .. įgai meno galerijomis arba gatvės paroddniiŠ:

§vevenf°no nuotykis., Siaures-daiyje yra Įėjimas Į Monterey Septynio- 
1879 meta« buvo jau ajfesta .r jos gnuvea,„ likos (Seventeen.Mile D^e).
nyko apie pusšimti metų, kol pradėta restauruotif - - ■ 7

gai meno galerijomis arba gatvės parodomis

Stevensonas su Fannie Osborne, kuriai piršosi, 
sėdėjo vieną naktį griuvėsiuose. Juodu norėjo pa« 
tikrifiti istorijas apie vaiduoklius ir dvasias. Už jų 
kažkur suūkė pelėda ir juodu tik nusiritę nuo 
šlaito suprato, jog tai ūkė pelėda, o ne dvasiu 
pranašaujanti artimą mirtį.,. Dabar griuvėsių 
nebeliko ir misija restaūriiota su jos buvusiu- 
maurų stiliaus'bokštu. ■

Prie pat Carmel miesto yra balto smėlio pa
jūris, apsuptas retų Monterey kiparisų. Pats Car- 

’ mel miestas turi savotišką gyvenimo būdą, žmos- 
nė« vis dar susitikinėja pašto įstaigoje, namai

PIRMOJI KALIFORNIJOS SOSTINĖ

Pagal pageidavimą, The California Heritage 
Guides su Iriausia būstine 18JT PicifJc Street, 
Monterey mieste, pagelbės keleivių Nuotykių ke
lionę paįvaMnt iekskursija senajame Monterey, 
kuris kadaise buvo Kalifornijos sostinė (dabar 
27,500 gyv.L Ękskursijon Įeina pusantros valan
dos pasivaikščiojimas, apžiūrint Prėsidio, John 
Steinbeck’o Cab nery Row, gfctVes apie Robert L. 
Stevensono namą, modernias meno galerijas ir 
Viktorijos laikų namą gretimame Pacific Grove 
mieste (apie 11,000 gyv.).

damas iš 'Ramų. Mažame ir pačiame pirmajame 
Kalifornijos teatre uždanga dažnai pakyla ir 
dabar. - ■ *

“Monterey turi savo specialią atrakciją — 
Septyniolikos mylių kelią. Sustojus prie vartų, 
sumokamas įėjimo mokestis iZ gaunamas kelio 
planais. Geriausia tbbj už vartų pasukti dešinėn 
ir kopti aukštyn, į kotneli, nes antrojoje kelio da
lyje susitaupys vandenyno intymumas.

(#us daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK * 

SKAITYTI OIENRA4T| "NAUJIENOS"

4— Naujienos, Ghkafo, Hi., Wednesday, Feb. T7, 1982
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EUDEIKIS
Magdalena Stankūnienė Vasaris (medžio raižinys)

DK FRANK PLECKAb
visų penimų

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

i
i

KAIP Aš GREITU LAIKU 
TAPAU ivllBlJUMtKiUMl

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAb 
GYDY IOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Marquette Parko Lietuviu Namv 
SavinifiKŲ Orga<uxaciio$ susirinkimas 
ir Vasario Ib-os-ios minei imas įvyks 
vasano W d. 7:lo vai. vaxaro para
pijos sveiainėje. Visi nariai ir pri- 
jauCxanueji organizacijai esate kvie- 
cioini gausiai oaiyvauu. Garsioji so
us te p. Margarita Aiomniene sugieuos 
ullqulls. rrugrama Dus įvairi ir pat- • *
noLuixO turimo, pntaiKyia tam v arta - į 
rui. Fo susnmiKimo dus gausios vai-* 
sės, kurias yra užsakęs nituų lietuvis 
senatorius tranas Savickas. -----

Juozas Skeivys
I mažesniu pašarų kiekiu. Kai nė- 
, ra galimybių inteYisyviai šerti 

galvijų,’ daugiau 
gerų pašarų' patariama' duoti 

ba»įL.ni- penėti

K. VILIAUS

VAKARŲ VEJAI
* * ' *"A - 1 B / t 1*

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

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

——-——— ---- - ----- - - *

OK. PAUL V. DAKGLS
•YOTTQJA8 Ū CHIRURGAS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

OPTOMETR1STAS

- LIETUVIŠKAI
2518 W*7bt St. TeL 737-5149

Tikrina akis. Pntaiko ° Pinui. 

------- ir “contaa, iencer'.i i iT -T9 X

Prisimenant Lietuvos nepriklauso 
mybės paskelbimą

Vadinamoji Lietuvos valsty

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

i

bės taryba įsikūrė 1917 2metais 
spalio 22 d., o 1918 m. vasario 
lo liėną viešai paskelbė Lietu
vos nepriklausomybės deklara
ciją. Šioji valstybes taryba su- 

. pad^-^šiiAis iraŪKi pPietus.^ sidėjo iš dvidešimts asmenų, 
jeigu asy^ uar neprivargusios, kurių tarpe buvo mano jaunes- 
tai gan ir teievizijos pasižiūrėti, nysis brolis Petras, 
nes leKiuve visko yra. Kiu sKai-

(Atkelia iš 3-čio puslapio)
į Lėktuvui pakams, tai iš pir- 

mos klases neaes pasiaarė tiara 
iv.a. Ujui xaoi.iesu, ziureu. pro 
įaugą j zvaiajiues ir pagalvoti,

tiems, kurie
ir bus šią žiemą paskersti. Kiau
lės į skerdyklas patariama vež
ti mažesnes. Kiaulių reproduk
ciją patariama taip' tvarkyti,kad 

i kus daugiau mėsos šiemet būtų 
j galima pagaminti naujojo der
liaus grūdą sąskaitom •

Kai kolchozams trūksta paša
ro, tai patariama daug paršelių 
laikantiems ūkiams parduoti 
juos kolchozams, kad šie, juos 
užauginę, pristatytų valstybei.

. * * *

GRIEŠČIAU BBAUS 
SPEKULIANTUS '

Maskvoj įvyko Sovietų aukš- 
čiausoįo teismo suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo ir LTSR 
aukščiausio teismo pirmininkas 
J. Misiūnas- Suvažiavimas įpa
reigojo teismus neapsiriboti įs
tatymo numatytų bausmų sky
rimu spekuliontarnf ^ef ir iš
aiškinti, ar susekti ir patraukti 
atsakomybėn asmenys, padėję 
spekuliantams, ar išaiškinti šal
tiniai, iš kur jie įsigydavo pre
kes. Nutarta aktyviau kovoti su 
smulkia spekuliacija. i

(Iš Eur. Liet)

tu, o jauniausias

s

AADIJO ŠEIMOS VALANDOS

— Teisėjai tvirtina, kad Rob 
ert Parke teismo prokuroras ne
buvo pasiruošęs. Jis neįrodė, kad 
Parkeris buvo pilno’ proto. Jeigu

šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos iš musę studijos 
Marquette Parka.

dus) Lietuvos valstybei galuti
nai turės nustatyti Steigiamasis

i •- --• • <

Kai buvo išrinkti Steigiamojo 
Seimo atstovai, iš viso 112 žmo
nių, tad paaiškėjo, kad dau
giausia balsų gavo krikčšionių

Lietuvos
Taryba savo deklaracijoje pa

L; Ofiso telefonu; 776-2880, 
IUiziaoaci|«* Motu 448-5545
——-— ----- ----------—— Visi lietuviai laukė, kada tas 

Seimas susiriks. Kai buvo Stei
giamojo Seimo atidarymo die
na, gegužės’ 15, tad visi žmo-

• -Prostatos, inkstų ir*šiapumo 
takų chirurgija.

ŪU25 CENTRAL AVĖ.
S L Petersburg, Fla. 3371U 

TeL (813) 321-4200

dukciją žiemą, kai kolchozai sto 
koja Šieno ir kitų“ pašarų.

Pasitarimuose Wvo pažymė
ta, kad iki naujojo igrūdų der- 
liauš ūkiams'’tėkš išsiversti su ligonis, tai negali teisti.

JNKSTŲ, HŪSLES iR 
PROSTATOS CH1RURWUA 
2454 WEST Lira STREET 

/aianata; sntna. x—g popiet,

t

TeL XArdi 7*1111

PEED ST
!

TURIMI 
KOPLYČIAI 

MISOSE MIESTO 

DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

z^‘4 ;i \ si

GEORGĘ F. RUDMNAS ' - 
r ttl8 So. UTUANICA AVE. TeL: YArdi 7-1153 - 11M

I PETRAS BIELIŪNAS
Ei X re r *t4 IiYTT* RxaH B.1. ♦

So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayHto 3-3871

f HbKKRAUSTYMAJ

- M O V I N G
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA - -
Priima ni Master Charge 

rr VISA korteles.
R. iEkeNAs. lai. 925-804S

Apdraustu parkraustymaa 
Iš jvairiy atstumu.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 arba 3765994

SOPHIE BARČUS

Vedėja — Aldona Daukue 
Telefu 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 6CC29

f
j® “Lietu vos Aidai

KAZE BkAZPZlvN rl i

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk- 
—■‘todfeaidr 8:XFtiE vakiro*""" 

Visos laidos ii ^TCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, FU, 1X30 vaL p.p. 
U WITS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street
* i/r i J. M od

Chicago, Ulinots 60628 
Telef. 778-5374

to laiKiascg o aš tai pasiimu pa- reiškė, jog’ pamatus' (pagrin
dą naujausią. Knygą', Kad žino
čiau, Ką žmones sKand ir galė
čiau pasaKyti, Kad aš taip pat oeimas. 
apie iok) uaiyKą sKaiciau. l?až- 
mausia pa^ireuKu žmonių gyve
nimo aprašymus. Aian geriau 
prisimena, Ką sKaiciau ir kas
jam atsitiko. ‘jelgu Knyga manjnėi buvo Iabai nudžiugę. visur 
neįdomi, tai paiieKu lėktuve,. buvo matom6s teutinės
kad Kiu ją skauytų, o jeigu įdo-;_trispalvės vėliavos 
nii jtai pasiimu'Tuklią'lėktuvą. T ' "

Šalia manęs, kitoj lėktuvo ta
ko’ pusėj, pasodino vidutinio am
žiaus' moteriškę. Na, galvoju, 
čia reikės apsižiūrėti. Manau, 
įrengė lovą, užmovė šiitas koji- demokratų blokas 59. Po jų 

ėjo valstiečiai liaudininkai, tu
rėdami 29 atstovus; socialde- 
demokratai — 12, žydai — 7, 
lenkai — 3, vokiečiai — 2.

I Buvo nustatyta Seimo pirma
me posėdyje pirmininkauti se-

nes, o greta pasodino į visas pu
ses besidairančią neramuolę. Aš 
rengiausi akis primerkti ir pri
migti, bet matau, kad viena 
akis nesmerkia.

(Bus daugiau}

VALERIJONUI POVILONIUI

mirus,
jo žmoną Lidiją ir artimuosius nudširdžiai užjaučia 
ir kartu liūdi

ALGIRDAS ir LIDIJA LIEPINAIČIAI

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

niausiam atstovui; o sekreto
riauti jaunesniam atstovui.’ Ir 
paisrodė,' :ka’d pagal amžių se
niausias atstovas buvo moteris 
Gabrielė Petkevičaitė — 59 me-

Ona Muraš-
kaitė' — 22 iūeįų amžiaus.

Steigiamojo^ Seimo. svarbiau
sias uždavinys buvo, paruošti 
valstybės konštitticiją — tą pa_ 

! grindinį įstatymą, pagal kurį 
turi būti rikiuojami Įvairūs įs
tatymai ‘. Lobai"* svarbus buvo 
Steigiamojo Seimo įstatymas —‘ 
žemės ’‘’refOrmfis'1’ įstatymas,’ pa
gal kurį daug dvarų buvo lik
viduota, o “jų žemės buvo išda
lintos bežemiams". Paimtose že
mėse susikūrė gražūs ūkeliai, 
Steigiamojo Seimo rūpesčiu bu
vo'lietuviška valiuta įvesta: 
vienas piniginis Htas turėjo vie
ną'šimtą centų, j’■’•. '

A- Kelmutis.

NAUJOJO DERLIAUS 
SASKAĘTON

Kaip praneša TIESA (I. 23), 
neseniai įvyko “partinio ir ūki
niu aktyvo” pasitarimai, ku
riuose buvo svarstoma kaip pa-

WHAflS THE FASTEST GROWING 
HEALTHCARE ^FĘSSĮOĮbĄND WįįT^ 

©STEOPATHIC MEDICINE/ 
DOCTORS OF OSTEOPATH^ 

' D.O.’S/ WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 

0 NUMBER-GROWING FROM 
15,000 TODAY TO MORE 

.. THAN 36,000 PHYSICIANS 
IN THE NEXT 20 YEARS/ 4

ty.O.'S ARE FULLY LICENSED TO PRESCRIBE 
PROGS, PERFORM SURGERY AND UTILIZE 
AtL OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTED 
MCA.’ S. FOR TREATING INJURYAHD DISEA^. 
INCLUDING THE USE OF MANIPULATTVS) 
THERAPY. ‘

Primary reason" 
FOR THE PROFESSION'S 
RAPID GROWTH IS THE j 
EMPHASIS IT PLACES 1 
Of! TRAINING GENERAL] 
PRACTITIONERS. /"Y

Although only fivi 5 ! 
PŠRC E NT OF TWL* PHY
StCIAN POPOUAT1

(HEALTH CASK

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

AM0ULANSO 
PATARNAVIMAS

a, 
UMuvių

K*d ©tuvių
Dirtk toriu

STEPONAS C. LAUK IR SŪNUS
V f ■' ’xLACfcAWIdl

4424 WEST bath Sl’KEKl KEpubbc 7'1211

is?, whw

WS4 So. HALSTED STREET

BUTKUS - VASAIUS
. . -T 1

TeL: OLympic Z-1GW

Naujienot, Chicago, 8, El Wednesday, February 17, 1982
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APSVARSTĖ

“Valstiečių laik-

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS. 
INCOME TAX

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

- D Ė M ESI O 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automeblHš 

Liability apdraudimas pensinia- 
kams. Kreiptis: f ' 

, A. LAURAITIS 
4445 So. ASHLAND AVI. 

TeL 523-8775 ,

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS 
CHICAGOJE 
la.svinimo idėjas ir rodykime 
tarpusavyje tolerancijos.

A. Kaps kalbėjo estų vardu. 
Mrs. Sto’kas latvių organizacijų 
vardu sveikino Vasario 16-osios 
proga ir palinkėjo sėkmės. Uk-1 
rainiečių vardu kalbėjo dr. Kar- 
povič, kuris džiaugėsi privilegi
ja sveikinti lietuvius, jų tautos 
šventės proga. Baigė: “Tegyvuo
ja laisva Lietuva!”

Suvažiavimo yadovas pranešė 
apie aukų rinkimą.

Paskirtos premijos už straips
nius apie Lietuvą kitataučių 
spaudoje.- Pirma premija pa
skirta prof. V. S. Vardžiui, iš 
Norman, Oklahoma; antra pre
mija — Gįntei Damušytei, iš 
Woodhaven, N.Y., ir trečia pre
mija — Aldonai Ryan, žurnalo 
“Vytis” ^Vyr. redaktorei, iš Cen
terville, Ohio. Premijų mecena
tas — kuii.-J. Prunskis. P-lei 
Vardytai įteikta premija^ tėvo 
vardu.-Ponui Damušiui perduo
ta premiją. Aldona Ryan neat
vyko ,bet dėkojo laišku. Iš viso 
buvo pristatyta 12 asmenų raši
niai.

MINĖJIMAS
(Tęsinys) •

Generalinė ktfn-ulė J. Dauž-
vardienė sveikino ir pasakė pro
graminę kalbą. Baigė: “Lietuva 
bus laisva ir nepriklausoma”.

Kongresmaną Martin A. Russo 
pasitikome katutėmis. Jis prista- 
-tė Dsrviiv4q ir'G. Dunne. Plo
jimu pasitikome ir Dervinskį. 
■Ji$ yra senas lietuvių draugas ir 
nuoširdžiai primena mūsų už- 

:mdjus išlaisvinti Lietuvą ir ki- 
. tas pavergtas tautas, šį kartą 
fpaminėjo ir Lenkiją, kuripje 
Apries porą mėnesių įvestas karo 
.'Sįtovis. Guodėsi, kad pavergtos 
tautos išvys laisvę.

Plojome už linkėjimus ir 
Cook County prezidentui G. 
.Dunne. Jis iškėlė aikštėn pavėrg- 
tų tautų kančias, persekiojimus. 

;<Reiškė viltį, kad tos tautos ne- 
- trukus išvys laisvės dienas. 
i?/Inž. J, Jurkūnas buvo pagrin
dinis . kalbėtojas. Jis paminėjo 
.^Vasario 16-osios minėjimo pras
minę — pasiryžimą kovoje už 
..laisvę. Priminė 20 asmenų — 
psignatarų paskelbimo aktą. Sa
vanoriai Lietuvai iškovojo lais- 

1918 metais.
^.Citavo A. Alanto “Viltyje” išsą- 
?jnų pasisakymą apie kovos pras
mę ir jos'siekius. Tame straips
nyje paliesta tautos isjorija. ,Či- 

/tivo ir A. Merkelio pasisakymus. 
'Pasigendama tolerancijos, spau
doje autoriteto naikinimas nėra 
Naudingas. Jaunimas atitrūkęs 
•Ano tų idealų, kurių mokykla 
įpibeduo'da. Kęlė tas problemas, 
^kurios neugdo lietuvi^umo. 
•Esam praradę rezistenciją. Krb^ 
įflikos perduoda jaunimo kovos- 
i.ayasią. Okupantas neišrovė lais- 
■lyės troškiinb. 'Citavo, prezidento 
Reagano kario kredo. Paminėjo' 
Šę prezidento kalbą apie tautcfe 
laisvės išlaikymą. < - - .
4 ..Pagal išgales nelikim statistai. 
jŽemkhne visokeriopas tautos 

______•

Iš okup. Lietuvoj
KUN. B. LAURINAVIČIAUS 

LAIDOTUVES * i
Pa (Įapiįngomis aplink3*bėmis 

žuvusio lietuviškos Helsinkio 
grupės nario kun. Broniaus Lau 
rinavičiaus laidotuvėse, kurios 
įvyko 1931 m. lapkričio 27 d. 
Adutiškyje, dalyvavo vysfajpas 
Julijonas Steponavičius, vys
kupas Vincentas Sladkevičius, ‘ 
Vilniaus arkivyskupijos valdy- Į 
tojas }cun. Algirdas. Gutauskas- 
ir apie šimtą kunigų iš visų Lie 
tu vos vyskupijų ir didžiulė mi
nia pasauliečių tikinčiųjų. Bučo 
pasakyta vienuolika pamokslų. 
Paskutiniai prie karsto kalbėjo 
vyskunas Steponavičius ir ku
nigas Gutauskas. Laidotuvių pa Į 
maldos užtruko apie keturias 
valandas.

Kun. B. Laurinavičiaus tra
giška mirtis apsupta paslaptimi. 
Oficialiai buvo pranešta, kad ėi- 
nantį skersai §atvę /Vilniuje, jį 
užmušė pravažiuojantis sunkve
žimis- Bet tikroji mirties prie-» 
žastis nėra žinomą.

Jis buvo viėnaįs iš uoliausių 
ir pavyzdingiausių Lietuvos , ku 
nigu. Įšventintas kunigu 1944

votojams už relginę laisvę bei 
pagrindines žmogaus teises.

♦

PO TO, KAI

J. Kuzmickas
raštyje” rašo:

Namai, Žemė — P arda rimui
UAL'ESTATE FOR SALE RIAL ISTATS PO* SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc .

MUTUAL FEDERAL SAVINGS' i
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas •

Chicago, Dl. Tel. 847-7747.

3Wli.

NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS •. PARDAVIMAS • VALDYMAS - 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL I 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Dr. V. Dargis skaitė rezoliu
ciją, kuri priimta gausiu plo
jimu.

Pristatytas Ed. Šumanas, ku- 
jris Chięagos priemiestyje "kan
didatuoja j Chicagos administ
racinį jungini

Organizacijos kviečiamos pa
imti vėliavas. Vėliavos išneša
mos 3:30 vai. „ ' ..

Minėjime; dalyvavo: gen. kon
sule Juze Daūžavrdfenė, vysku
pas' V. Brižgyš, kah. V. Zaka
rauskas, kun. A. Trakis, ALTo, 
kaulių, Reg. Liet. B-nės ir kitu 
organizacijų veikėjai, nariai. ;

Po 10 minučių pertraukos sa
kė meninė programa.

K. Paulius '

< Kur nlfela — ten ir akys

■5

LIETUVIU
stato

romantinę trijų veiksmų operą

*

TAIKLUSIS ŠAULYS

& *

m., jis vikaravo Švenčionyse, o * Nepasakysi, kad Varėnos ra- 
už kelių metų buvo paskirtas | jono Valkininkų kolūkio vado- 
klebonu Ceikiuose, vėliau j jj- specialistai vasarą ir ru- 
Kalesninkuose, Švenčionėliuose • į^ni nebūtu galvoje apipe artė- 
ir pagaliau Adutiškyje. J
.51979 m. pradžioje kun. B.Lau 
rinavičius įstojo į Helsinkio su
sitarimų vykdymui remti Lie
tuvos visuomeninę grupę. Lie
tuviškoji Helsinkio grupė 
kaip žinoma — isistegė tuoj po 
Helsinkio konferencijos — 1976

• nv’lip.kričio 25 dieną Vilniuje, | jj kbnfmimos. Taip ir tūnojo 
r Jos nariai steigėjai buvo Ona {
Lukauskaitė - Poškienė, kuni- | pasiruošė žiemojimui, 
gas Karolis Gąrėckaš, Ęitįnasl^^ n-r Hl™
FmkeiĮšteinas, Viktoras Petkus Ui 
ir Tomas Venclęva.

KuruBroniaus ,Laurinavičiaus *• 
tragiškas netekimas yra didelis j 
smūgis ne tik lietuviškajai Hel-

• sinkią grupei, bet*ir visems ko-, cius, tačiau jie taip priprato prie 
TT J netvarkos, kad jam atrodo, jog

į vai ir specialistai vasarą ir ru
deni nebūtii galvoję apipe artė-

; jančią žiemą. Dar rugsėjo mė
nesį jie sukvietė išplėstinį kol
ūkio valdybos posėdį, plačiai 
kalbėjo, kaip pasiruošti gyvu
lių žiemojimui, priėmė atitin
kamą nutarimą. Deja, pamiršo 

-vieną “smulkmeną” — nurody
ti, kas tą nutairmą vykdys, kas

nutarimas stalčiuje. Kolūkis ne 

dėse ir kiaulidėse liko neireng- 
J mikroklimato reguliavimo 

J įrengimai. Patalpose pučia vė
jas-

Kasdien į . Valkininkų fermas 
užsuka jų vedėjas J. Sinkevi-

Visi žino: šiemet kiekvienas 
koncentruotų pašaru gramas 
brangus. Degimų fermoj šeimi
ninkai, matyt, kitaip galvoja: j 
koncentratams laikyti sandėlis 
kiauras, be grindų, todėl paša
rai susimaišę su žemėmis. 

* » *
ŽARMARGIŲ SKUNDAS

Mažeikių rajono Varduvos 
kolūkyje kiekvienais metais ne
pakankamai pasigamina pašarų. 
Užtat plyšta širdis matant, kaip 
jų čia netaupo ir neskanina. 
Atveža šiaudus ir suverčia į ba
lą. Paskui ėsk žemėtus, apša
lusius. Kad nors pasmulkintų, 
druskos tirpalu aplaistytų.
'Žalmargių skundą sudėjo.

(Iš Eūr. Liet-)
i

e Staigus temperatūros pasi-1- 
keitimas priverčia širdį daugiau j 
dirbti. Todėl išeidami iš vidaus - 
į lauką, kur yra šaltokas oras, 
užsivilkime :kuo nors šiltesniu.

PARUOŠIAME TAKSŲ 
LAKŠTUS 

ASMENIMS IR BIZNIAMS.
Dienom telefonu oti 247-0749, 

vakarais — 523-3685.

Eleonora Jakštas
4104 S. Archer Avenue 

(14 bloko į vak. nuo California)

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, greit 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

<514 S. Talman Ava.
-tn Tek 927-35594 ’

' taip ir turi būti: iširę šėrimo 
gardai, išdrabstyti po gyvulių 
kojomis pašarai skylėtos sienos 

į'ir durys, neparuoštos veršiavi- 
1 mosi -patalpos. * •

Ne. geersnės šeimininkės ir

Trumpai

REIKAINGA MOTERIS pri
žiūrėti 3 mokyklinio amžiaus 
vaikus ir namų darbui. Priva

tus kambarys ir niautas.
Skambinti 735-6791

Dengiame ir taisome visu rū
šių stogus. Už darbą garan- 
tuo ja me ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

PERSONAL
Asmeny ieško

Pardavima* ir Taisymai
2644 Wwt «9rt Street , : 
TeL REpubllc 7-1941— Mažosios Lietuvos Lietuvių 

Draugijos rengiamas tradicinis 
Šiupinys bus š.m, Vasario 20 d., 
šeštadienį, 7:30 vai. vak. Lietu
vių Tautiniuose namuose, 6422 žiaus pasiturintį žmogų. Gali 
S.". Kedzie Ave. Bus' tradicinė būti atvykusi iš Lietuvos, nevar- 
Šiupinio vakarienė su menine tojanti alkordlio. Galėtų atsiųsti 
programa, šokiams gros Ąžuolo savo nuotrauką ir gaus greitą 
Stelmoko orkestras. Bilietai gau
nami iš anksto pas draugijos iž- tokiu adresu:

Norėčiau susipažinti su 20-30 
metų amžiaus bevaike lietuvaite, 
norinčia prižiūrėti vyresnio am
žiaus pasiturinti žmogų. Gali

1 o » --- T--- .

j Valkininkų kiaulių Merinos ve-, 
j deja D. Urbanavičienė. Čia ne- 
j sutvarkyta mėšlidė, srutos teka 
j į vandens telkinius, 2 — 4- mė- 
iįnesių amžiaus paršeliams .nej- 

rengti gultai, langai išdaužyti.
J Fermoje daug nepanaudojamų 
į dauktų, šiukšlių — velnias ko

ją nusilaužtų. ♦ > .
1 Valkininkų kolūkis pernai ne 
į • įvykdė pašarų ^ gamybos pla- 
‘ nu. ,'

ir mandagų atsakymą. Rašykite

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenoa, 

Chicago, IIL 60632. TaLYA 7-5988

minimu iiiuniuiiinHiHiiiimimiiniHHiiiiiiiim 111111 m niimiiniiiiin inniiiii’.ii »•.

40641, . 4264654

Ml

82.00

Bilietų kainos: 25, 20, 15, 20 ir 10 dol.

1TN 8a. HALSTEt) ST., CHICAGO, IL PIRk'ITi uAV TAUPYMO BONUS

— Naujiena*, Chicago, 8, Hl. Wednesday, February 17, 19^2

HOMEOWNERS POLICY

STate f re an4 Cc^taū,

1739 So. Halsted St. 
Naujienos, Box 260 
Chicago, IL 60608

F. Afenf
nd W. 95Ht lt

PLUMBING AND HEATING 
(Vandentiekis ir Šildymas)

SS

dininką Vilių Trumpį oną, 6418 
Šo. Troy Avė.; tel. 778-8483.

Mažosios Lietuvos Lietuviu
Draugija

M. ŠIMKŲ S
Notary Public. > 

INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai.

H00 
13.00

i

CORNS?
Soft pads protect WI I 
from pam. while ®.\' ' y 
medicated disks 
work to remove 
corns

; -**■

ĮĮM ubo

OPERA
A. ■

Marijos mokyklos auditorijoje 
67th & California Ave.

ggekjakliai: kovg, jnėn. 6 dieną, 8 valandą vaįąiįo^ 
kovo ‘Mėn/ 7 difena/o valantis popie* 
kovo mėn. 13 diena, 8 valanda vakaro

Bilietai gaunami: Vaznelių prekyboje — Gifts International, 
' , 2501 W. 71st St., Chicago, IL 60629

Telefonas (312) 471-1424

Paštu bilietai užsakomi tuo pačiu adresu, siunčiant čekį 
Lithuanian Opera Co., Inc., pavadinimu.

Kviečiame visus ir iš* visur 
atvykti j spektaklius

Pagal savo išgales aukoti TAUTOS FONDUI: savo uždavi
niams vykdyti, Lietuvos Laisvės Iždui — laisvajai Lietuvai 
padėti atsistatyti, 6 kalbdmis ELTOS informacijoms leisti, 

radijo transliacijoms Į okupuotą Lietuvą finansuoti 
ir politiniams kaliniams gelbėti.

Nepamirškite* tam tikrą procentą ir savo testamente įrašyti: 
i NobFor Profit, Tax Exempt Corporation 

Lithuanian National Foundation
P. O. Box 21073, Woodhaven; NY 11421

~dllllHlllllltlllllll|lHIII1il|Hl|||||||||H||||||||||||||||||||||||||||||||ni|||||||įij|llĮ|Įllnt;

DR. .XNTAN0 J. GUSEN0 RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy-

- • tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.
Dr. Ą: Gusaen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
tusirūpinhfią - --------- ----- gg.oo

Dr. A. J. Gusgen — DANTYS, jų priežiūra, gveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais_______________

Minkštais viršeliais, tik __________ ,

Dr. A. J. Go*sea — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
2M0N£S. Kelionės po Europą įspūdžiai Tik___

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ?ek| arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant SI persiuntimo Išlaidom*,

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

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

kymai, 184 psL Kaina $5, 
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autcrių: 6729 So. Campbell 

Ave.. Chicago. IL 60629.

KAIP SUDAROM] 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
’šleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna, 
ma Naujienų administracijoj*.

Advototaa
GINTARAS P. ČEPtNAl

Dirbo valandai: nuo 8 nl ry^a 
Iki 6 raL vak. šeštadieni nna 

9 vaL ryto iki 12 vai & 
h pažai susitarimu.

TU 776-5162 arta 776-510 
2645 Wed 63r< Strael 

ChlearL m- 60625

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWER MAINTENANCE

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

Free estimates.
735-6361




