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’eistųjų, o vėliau spręs, kas~to 
liau daryti.

— Prez. Reaganas turi labai 
dą.ug darbo įrodyti, kad jis susi
rūpino federalizmu na taupymo 
sumetimais.. ;/v.: '

Richard A, Black, AM In

TA* Firrt and Crtaurt \
Lithuanian Daily in America 
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^UNITED ARAB REP,— Lenkų kariuomenės laik
raštis tvirtina, kad L. Valensa 
viename posėdyje siūlė miesto 
centre pastatyti kartuves ir pa
karti kelis turtus vogusius ko
munistus.

Kaip matome, dr. Bobelis padidino VLIKo valdybos narių 
skaičių. VLIKo taryba leido jam padidinti VLIKo valdybą 
dar dviem valdybos nariais, jeigu būtų reikalo.

— Antradienį aukso uncija 
kainavę $36050.

Kazys Bobelis sudarė naują VLIKo* valdybą 
Praeitą penktadienį ją patvirtino naujoji

, . VLIKo taryba. u
Britų valdžia nutarė nebogy- 

dyti veltui Anglijoje susirgusių 
užsieniečiu. /

STREIKO ATSIŠAUKIMAI
PABALTIJYJE

Chicago, Ill. — Trečiadienis, \Ve<in:sday, February 24, 1982

Hamc’s maištininkai suėmė Sirijos prezidento Hafez 
Asado dukterį. Iš Damasko ji automobiliu pasiekė 
Ramos priemiestį. Nespėjus įvažiuoti į Hamą, ją maiš

tininkai sustabdė ir nusivedė Duktė turėjo atstovauti 
tėvą oficialiose ceremonijose.

— Senatorius Edward Kenne
dy pirmadienį sulaukė 50 metų 
amžiaus. Sukaktį atšventė su 
savo trim vaikais.

j arhįį kąd/karini priėyųilė /bĮttų 
šumažinta' iki šešrų mėnesių-ir 
ksį ’b&^lmkųm'įsL’./ftelšihkio 
susitarimų/^ Isišaukimus ■: pasi
rašė"Sovietų -Sąjungos Demo
kratinis' Frontas’’. . ,

keti; bet iki šidl nesurado.
Vėliau šijitai pranešė prezi

dentui, kad jo duktė yra jų‘ži
nioje. Jie patarė prezidentui ne- 
klausyti.sayo kariuomenės vadų, 
jie H wb?3^tontroliuoj^ Maiš
tininkai. prašė';prezidėnlą palikti 
Hąmą rarnybėj, jos. nesugriauti 
ir be; reikalo gyventoj ų nežudyti.

Prezidentas Asad labaisusi
rūpinęs savo. dukters likimli.,

Belgijos vy
riausybė, nustačiusi Sovietų vai 
džicfc intervenciją į Lenkijos 
vidaus reikalus, nutarė nu
trinkti visus diplomatinius pasi
tarimus prekybai praplėsti ir

ganistaną 1979 metų pabaigoje. 
Už pusmečio žadėjo atšaukti* 
savo karų jėgas, bet iki šios die
nos savo ginkluotų pajėgų neat
šaukė. Pranešimai sako, kad So
vietų vyriausybė kas mėnuo 
siunčia vis daugiau karių ir ka
ro medžiagos į Afganistaną.

BRIUSELIS

WASHINGTON, D.C. — Mek
sikos prezidentui Jose Lopez 
Portillo pradėjus ruoštis įtam
pos mažinimui Vidurio Ameri
kos valstybėse, vėl visu aštru
mu iškyla Pielų’ir Vidurio Ame
rikos bėglių klausimas. Sekre
torius Haig norėtu mažinti 
įtampą, bet jis irgi norėtų taip 
visus reikalus sutvarkyti, kad 
Nikaragvos, Salvadoro, Gvate- 
malo’s, -Kubos ir kitų Vidurio bei 
Pietų Amerikos valstybių gy
ventojai nebūtų verčiami viską 
palikti ir bėgti į užsienius.

— Įtampos mažinimo nepa
kanka, jeigu pasiliks prievarti
nė sistema, verčianti tūkstan
čius Nikaragvos, Salvadoro, 
Gvatemalos,-Kubos ir kilų vals
tybių gyventojų, viską palikti, 
bandant gelbėti savų gyvybę ir 
savo' šeimą, ,— sifsirinkusienis-i 
gubernatoriams antradienį -pa
reiškė ąekretoriiis.- A, H/ig.
Vien įtampos ’mažinti nepakan
ka, bet /reikia sudaryti ir tokias ( 
sąlygas,5 kad žmonės galėtų gy
venti savo gimtinėj žemėj, savo 
kraštuose ir bė baimės gyvj’bii 
rasti bu&ą problemoms, išspręs
ti. Jeigu nebus gerbiamos p:- 
grindinės žmogaus teisės,, tai tu
rime pasiruošti šimtams tūks- 
tančių ’tremtinių, kurie už
plauks ;JĄV ir sukels visiems 
rūpesčių., su šimtais tūkstančių 
naujų tremtinių.

— Jeigu prasidės masinis bėg
lių plaukimas į šiaurės Ameri
ka, tai 'kubiečiu antplūdis bus 
tiktai vaikų žaidimas, — guber-CHKĮAGO, III. — Praeitą savaitgalį Chicagdje posėdžiavo 

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komtieto taryba, apimanti 
visas Lietuvos politines partijas ir kovos metus susidariu
sias grupes; , ,■

Dr. Bobelis pasiūlė VLIKo tarybai patvirtinti 
VLlKo valdybą:

Dr. Kazys Bobelis 
. inž. Liūtas Grinius

dr. Koštas Jurgėla 
dr. Kostas Stukas 
dr. Jonas Stikloris 
Jonas Daugėla — 
dr. Elena Armonienė 
dr. Domas Krivickas
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si ekąporfayusr - masto produk
tus ii- Fab^ltĮj;6Jššlių.į' SSRS', ■nu- 
trauWu/ “ūk'inę/iį'^riirbnačiją’’, 
paĮeM^H-'P^itinius /.kalinius * Įj 
h.^treĮntų.žm<Siįų‘ruž . jų pdliti

metais
pusantro milijono jokių doku 
menių,'kalbos ir amato nsmo- vėjam padarė tiek nuostolių

uždraudė Belgijos piliečiams 
bet kokiais sumetimais vykti į 
Sovietų Sąjungą. Belgai nenori, 
kad Sovietų policija pradėtų ka
binėtis prie Belgijos piliečių. 
Belgai taip pat neduos vizų So
vietų piliečiams važiuoti į Bel
gija-

Lenkai skolingi japonams 
100 milijonų dolerių

Japonijos prekybos Ininisteri- 
ja paskelbė, kad dabartinė Len
kija už įvairias pirktas ir išvež
tas prekes skolinga 1(M) milijo
nų dokrių. šią skolą lenkai tu
rėtų grąžinti šiais metais.

M misteris Mijazava pareiškė, 
kad turėtų būti atnaujinti pasi
tarimai su Sovietų valdžia apie 
mokslinių atsiekimų ir informa 
cijų pasikeitimą, bet japonai ir 
šioje srityje nenori kooperuoti 
su Sovietų Sąjunga.

Japonai turėtų atnaujinti pre 
kybos sutartį su Sovietų Sąjun
ga, bet japonai dabartiniu metu 
nenori tos sutarties afnaujinti.

LONDONO TIMES ATLEIDO 
210 TARNAUTOJŲ

LONDONAS, Anglija. — Lon
don Times ir Sunday Times jau 
paskutinius metus pradėjo nešti 
nuo,stv.ius. Savininkas Rupert 
Mundoch pradėjo pasitarimus 
su unijos pareigūnais, prašyda
mas unijas atkisti 6()0 tarnau
tojų,. nes antraip laikraštis užsi
darys. Praeitais metais jis pri
dėjo kelis milijonus, o šįmet jis 
nenori daugiau savo pinigų dėti 
nuostoli ims apmokėti.

Abu laikraščius leidžiančioje 
bendrovėje dirba 2,600 darbi
ninkų, tarnautojų, redaktorių. 
Jie priklauso kelioms spaustuvi
ninkų unijoms. Unijos tarp sa
vęs nesusitaria. Visi pralaimės, 
jei abu laikraščiai bus uždaryti. 
Savininkas tarėsi su unijos at
stovais, bet nesusitarė. Unija 
nesutinka atleisti nė vieno' tar
nautojo.

Pirmadienį laikraščių savinin
kas-atleido 210 tarnautojų. Jei
gu unijos protestuos ar strei
kuos, tai tada uždarys abu laik
raščius. Jeigu tylės, tai kelias

“NEW YORK TIMES” APIE 
7 KLAIPĖDOS AVARIJĄ
S * V X ' ’

ThejNew. York Times (1982. 
1.31) išspausdino išsamų straips
nį apie /lapkričio 21 d. Klaipė
doje įvykusią avariją, kurios pa
sėkoje iŠ perlūžusio britų tank
laivio “Globė • Ašimi” Baltijos 
j urą ir kaimyninius pliažus už
teršė apie-10 tūkst. tonų mazu
to. .“Times” cituoja Maskvos 
laikraštį “Vddny. Transport”, 
kurio ‘ apskaičiavimu padaryta 
nuostolių ,už apie 800. milijonų 
dolerių. Sovietų spauda prane
ša, kad mazuto tarša apima 
25-ių mylių.plotą — ne tik Lie
tuvos pajūrį, Ėčt ir lopelį Lat
vijos. ’ • ' •'

PALEIDO RUSAMS ŽINIAS 
DAVUSĮ ŠNIPĄ

WASHINGTON, D.C.— Ame
rikos kariuomenės vadovybė su
ėmė aviacijos Itn. Christopher 
Cooke. Jis buvo keisto būdo. Su
pykęs ant tiesioginio’ saVo virši
ninko, jis susitiko su Sovietų 
agentais ir perdavė jiems gana 
svarbių paslapčių. Ltn. Cooke 
buvo suimtas ir jam sudaryta 
baudžiamoji byla.

Amerikos karo vadovybė ne 
rėjų pirma tiksliai nustatyti, ką 
jis rusams davė. Kol nebuvo 
aišku, tai atrodė, kad jis galėję 
perduoti labai svarbių kariški; 
paslapčių. Jis buvo prašytas 
kad pasakytų teisybę. Teko jį 
perleisti kitan dalinin, kad išpa
sakotų, ką iš tikrųjų rusams jis 
perdavė.

Ltn. Cooke papasakojo teisy
bę, gailėjosi padarytais nusikal 
timais. Teismas svarstė jo bylą 
Po to atėmė visas kario privile
gijas ir išmetė iš kariuomenės

Vasario 24: Pelenų diena, Mo
tiejus, Gaudrimas, Vara, Alepis, 
Sruoga.

* • -’ M V »

Saulė teka 6:34, leidžiasi 5:32.
' Oras debesuotas, vėsesnis, lis,

— General Motors bendrovė 
derasi pirkti mažus automobi
lius Japonijoje ir pardavinėti 
juos Amerikoje.

PATVIRTINO DR. KAZIO BOBELIO
V PASIŪLYTĄ VLIKO VALDYBĄ

PRAEITĄ SAVAITGALĮ CHICAGOJE POSĖDŽIAVO VYRIAI 
ŠIO-LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO TARYBA

Ryšium su sausių mėn. Eltos 
biuletenyje pasirodžiusiu slraips 
neliu “Kaip rašyti laiškus polit
kaliniams ir jų šeimoms”, mus 
painformavo apie šią procedūrą 
sekančiai: jei po šešių iriėnesių 
negaunama atsakymo j regist
ruotą laišką, pašto įstaigoje už
pildyti blanką Nr. įi55. Siuntė
jas eventualiai gaus $25.50 čekį.
. (Elta)

natoriams pareiškė Haig. 1980 ternalional bendrovės pirminin- 
Ameriką atvyko liktai [kas, patraukė teisman bendro- 

ę 3 mil. dolerių sumai. Bendro-

negų apie tai minima .pąŠjSfečiųTkariuotnėnės Vadai įsakė jos kš 
prąn&imuosej j.l ’ / ... .

■Stn&kp atsišaukimai, infor- 
YpuSją- Kippąr,< išdalinti Estijoje, 
l^tvijėje -ir įLiėtūv.ojė. . Juosė

— VLIKo pirmininkas,
— vicepirmininkas,
— vicepirmininkas,
— valdybos narys,
— valdybds narys,
aldybos narys,

■ valdybos narė,
valdybos narys,

Aldona šlepetytė Vaitiekūnienė — valdybos narė, 
Vytautas Jckūbaitis — valdybos narys.

■7- SABOTAŽAS -F. CASTRO 
/VALDOMOJE KUBOJE
MIAMI, Fla. — Kubiečiai su

žibėjo, - kad' diktatorius Fidel 
Castro' pradėjo valyti turimas 
difrbtūyes ir darbininkų unijas. 
Castro nustatė, kad keliose Ku
bos vietose reiškiasi sabotažas.

Pirmon eilėn Castrct nustatė, 
kąd. į automobilių gazolino tan
kus buvo pilamas .cukrus. Cuk
rus ne tik sugadina degalus, bet 
ir užkemša visus vamzdelius ir 
juos taip priteršta, kad jų beveik 
neįmanoma nuvalyti.

Dar didesnį nuostolį padaro 
malti stiklai cukraus maišuose. 
Įpylus kelias saujas sumalto 
stiklo į cukraus maišus, reikia 
juos visus išmesti, nes stiklai 
pavojingi viduriants. (

Castro atvežė keliolika jau
nuolių, apmokytų šnipinėti dirb
tuvėse. Jie įsibrovė į sabotuoto
jų tarpą, o vėliau juos išdavė. 
Diktatorius įsakė sušaudyti 12 
sabotuotojų, o buvo suimta apie 
3,000. Castro’-labai susirūpinęs 
Kubos darbininkų nepasitenkini
mu. Diktatorius išleidžia daug 
pinigo Afrikoj esantiems ka
riams ir Vidurių Amerikoj vei
kiantiems partizanams, bet jam 
nepavyksta patenkinti savo pi
liečių reikalavimų.

The Lithuanian Daily Ne*n
Pwbiiahrt by The Lubuamaa Newt Publishing Co^ loc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608 
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- Estų patriotai painformavo 
savo .tautiečius, • kąd ■ “tūkstan
čiai darbininkų Estijoje -vasario 
1 d. dalyvaus pusvalandžio pro
testo streike”. Apie taf iš Stock-, 
bolmų rašo The Christian Sci
ence Monitor (1982.128) kores
pondentas Chris Mosey.' Stočk- 
hcriiue veikiančio Estų sąžinės 
kaliniams remti-. centro pirmi- 
nlnkas Anls, Kippar pranešė, 
kad; estų rezistencija . kietėja, 
nepaisant, -to,' • '-dalyvavusieji 
grųocĖių J- d. ir satisio 4 d. strei- 
kųdse buvo ąfeštūoti- ar ąHels.li 
iš darbo. Pasak -jo, Taline suimta 
apie 15Q ^moųių/įskąifąiįt Chi
rurgą /E: BępSė. /F^tp.ja' žiau
riai sumušė jauną eštų;/disideh- 
tą Keiki. Ahqiieii,7;kurį& buvo su
imtas Taline bedalinant atsišau- 
kimus streikuoti/ /•; /; ■
įAnot/ Kipparo, estų nepasiten- 
kjąiiną šią žiemą paaštrino: mė- J-gėsi įvažiuoti į Hamą, tai maiš- 
sos trūkuiHas; nesįliąujabtis ru-| tininkai šijitai. ją sustabdė ir 
sinimąs ir įv^’kmiji^en^i<?je; Es- nusivedė savo Lėliais. Ji turėjo

kančių vyrų ir moterų, bet ieigu 
nebus tinkamai išspręstas Vidu
rių Amerikos klausimas, tai 
tremtinių skaičius bus žymiai 
didesnis. Amerikai teks išspręs- 
ti ne tiktai socialinius bei eko
nominius šių masių žmogiškus 
reikalavimus, bet turės spręsti 
ir saugumo klausimus

Sekretorius priminė guberna
toriams, kad teks išspręsti ne 
tiktai atvykusių tremtinių klau
simus, bet teks atidžiau studi
juoti pagrindinių žmogaus teisių 
ir krašto saugumo klausimus. 
Daugelis nusiskundžia, kad į 
Ameriką labai lengvai įleidžia
mi tremtiniai., Sekretorius Haig 
bijo ,kad tremtinių banga gali 
prasidėti ir reikia pasiruošti.

PAGROBĖ SIRIJOS PREZI
DENTO DUKTERĮ

JERUZALĖ, Izraelis. — Siri
jos prezidentas Hafez Asad, ne
galėdamas visose ceremonijose 
dalyvauti ir patikėjęs kariuome
nės vadu' tvirtinimais, pasiuntė 
savo paaugusią dukrą į Hamą.

Iš Damasko .ji automobiliu 
privažiavo1 prie Hamos. Kai ren-

JAPONAI IR BELGAI JAU SKELBIA 
SANKCIJAS RUSIJAI IR LENKIJAI

BETX.IJA nutrauks vedamus pasitarimus.
UŽDRAUDĖ BEI.GAMS VYKTI Į SOV. SĄJUNGĄ

TOKIJO. — Japonijos vyriau- Sovietų karo jėgos įsiveržė į Af 
sybė, nustačiusi Sovietų Sąjun
gos įtaką į karo sttfvio įvedimą 
Lenkijoje, nutarė taiksdi preky
bines ir teisines sankcijas prieš 
Lenkiją ir Sovietų Sąjungą, kol 
nebus atšauktas karo stovis ir 
nebus gerbiamos pagrindinės 
krašto gyventojų^- teisės, sako 
vienas japdnų ptanešimas.

Japonųį<vyriausybė imsis pre
kybinių sankcijų prieš Sovietų 
Sąjungą, nes ji nesilaiko Hel
sinkio aktų nutarimų ir kišasi 
į kaimyninių valstybių reikalus.

TURI SUSTABDYTI PRIEVARTAVIMĄ, 
SAUVmXVT5DTžEMYNE IR SALOSE

SEKRETORIUS BIJO, KAD JAV NEUŽPLAUKTŲ DAR 
DIDESNĖ PERSEKIOJAMŲ TREMTINIŲ BANGA

LEBANON



Dėsto DON PILOTAS

Reaganas, mi- 
metų preziden- 
svečiams pasa- 
tostą: ‘’Jurgi,

gali matyti nio- 
Jeigu matai, tai

• Retai kada 
terš visą ausį, 
tik pusę ausies arba auska
rus.

• Dievas duoda duonos, duoda 
ir dantis. — sena patarlė..

• Sapnas išsipildo, jeigu ne- 
užžmiršti, ką sapnavai.

• Kai barzda auga tik vieno- 
žande pusėj,io kitoj pusėj ne. ta 
reiškia, kad ilgai sėdi veidą at
sukęs prieš saulę.

• Dingo bytnikai ir hipiai, jų 
vietoje atsirado homoseksua
listai.

• Komunistai baisiai neap
kenčia kapitalizmo, bet labai 
mėgsta kapitalą. Be kapitalo, 
komun izmas neišsilaikytų.

• Trumpą akimirką šį rytą 
tavo okeano vanduo užliejo

mano
Išdžiuvusi krantą (kraną?) 
(Iš moderniosios poe^jos)

• Prezidentas 
nedarnas vienų 
tavimo sukaktį, 
kė išgerdamas
jeigu ne tu,tai mūsų čia nebūtų”. 
Dėl recesijos jis perdaug rūpin
tis nepatarė^ — dar tiktai pra
džia . . .

• Pragare susitinka Stalinas 
ir Hitleris, kadaise buvęs ‘‘su
gulovai (Bed fellows3. Stali
nas pamatęs Hitlerį, nusigręžia, 
nenorėdamas, kad Hitleirs jį 
pastebėtų. Jaunas velniukas pa 
matęs, kad jiedu šnairuoja, sa-

Tuo metu, kai gydytojas ty
rinėjo sergantį mtUjonierių^aiė- 
jo įpėdiniai ir sustojo prie ser
gančiojo lovos.

— Ponas daktare, ar pasiliko 
’dar kokia viltis? — paklausė jų 
vienas.
'— Jokia, — atsakė gydytojas 

rimta mina. — Jis greitai pa
sveiks. nes turi tik slogą.

* + %

VAIKO IŠVADA

— Mamyte, tavo galvoje jau 
pasirodo žili plaukai, — taria 
mažas Petriukas.

— Tėvai greičiau pasensta, 
kuomet turi nepaklusnius vai
kus, — aiškina motina.

Tuomet Petriukas pastebėjo:
— Dabar jau žinau, kodėl mo

čiutė visiškai pražilusi . . .

-NETURI PROGOS

» Graiko žvejo Kyritso žu
vys atspėdavo žiemą. Jeigu žu
vys suplaukia į ežero gilumą,tai 
reiškia, kad bus šalta žiema. 
Dabar oro satelitai praneša ne 
tik kasdien, bet ir kas valandą, 
koks bus oras. Magaryčioms 
dar prideda: Koks oras yra da
bar.

« Kai barzda augatik vienoj 
davo į maišą, tai nieko jam ne
vedėdavo. Dabar daktarai sura
do naują būdą: Kai ligonis dau
žosi. jį uždaro raudonai nuda- 
žėytame kambaryje, tada jis ap
svaigsta ir nurimsta.

• Sovietai laisvąjį Vakarų 
pasaulį vadina kapitalistais- Ar
gi jie nežino, .kad arabai yra 
turtingiausi pasaulyje. Pasau
lis supila arabam sbilijonus do
lerių už naftą.

• Sovietai padarė didelę klai
dą įsiverždavi į Afganistaną, 
Del tenai nesamos maftos, tiek 
nuostolių turi.

• Teisinga senųjų žmonių pa
tarlė: Agresyvus ožys prieina 
liepto galą.

• Yra nemažai žmonių pro
taujančių. bet yra daugiau iš
dykaujančių.

« Patarlė sako, kad meiiė yra 
akla. Tiktai po vestuvių akis 
atidaro . • .

dol. aukotoju pinigais .

Aš einu pas Andriejų maslion-

IŠ LINKSMOSIOS rlioM
Bene plačiausiai skaitomas žurnalas Reader’s Db^t 

yra įsivedęs skyrius “Juokas yra geriausias vaistas”. Ši
tam tvirtinimui, manau, pritaria ir mūsų sveikatos pata
rėjas daktaras J. Adęmavičius. Na, tai ir imuosi darbo.

Kažkoks juokdarys kartą sueiliavo:
“Mane ima durnas juokas, kad tos panos trumpas 

andarokąs”:
' Bet koks čia gali būti per juokas iŠ panos trumpo 

andaroko? Pasakykime kitaip. Mane ima durnas juokas, 
kad to Draugo ponų trumpas protas. Kai kas gal ir užsi
rūstins už tokį posaki Bet turėkite kantrybės. Juk dien
raštis Draugas leidžia man laisvai pasirinkti kas man pa
tinka. Ogi man jau labai patinka šie straipsniai: Laisvė 
pasirinkti (Draugas, 1982 m. vasario mėn. 2 d.), Vasa
rio 16-ji ir Ispanijos kraujas (tame pačiame puslapyje); 
o ir Iš didelio rašto išėjo iš krašto (Naujienos, 1982 m. ■ 
vasario mėn.).

Aš jau kaip paprastas žmogelis —biški pamokytas, 
bet nepermokytas— nesigriebsiu nuo pačio svarbiausio: 
Ispanijos kraujas... Imsiu patį paprasčiausią: Iš didelio 

' rašto išėjo iš krašto. - ■ ;
Nuo to laiko, kai pradėjau skaityti Naujienas, pa

žįstu A. Svilonį, be kompromisų svilinantį kiekvienam 
šonus už komunizmo globą. Iki šiol šitokiems svilini- 
mams pritariau. Bet su šiuo paskutiniu kai kur nesu
tinku, pavyzdžiui, kaip gi žmogus-genijus, įstengęs pa
rašyti apie Ispanijos kraują, gali išeiti iš krašto, kada 
net ir jo rašinys yra pačiame puslapio viduryje. Žmogus 
gali išeiti iš namų, gali išeiti iš lietuvių bendruomenės, 
pavyzdžiui, jeigu jis užsimanytų vsti kurią nors juodo
sios rasės gražuolę. Bet net ir šiuo atveju gali' jis išeiti, • 1 • -r . - 1 _ - , . - - - . ___

Jis: — Ką jūs sakytumėt, jei
gu aš dabar pabučiuo
čiau?

Ji: — Kai žmonės bučiuojasi, 
jie neturi progos kalbėtis.* * *

IŠSIKALBĖJO MEILĖJE į
Uršulė: — Kaip tai yrą, kad '

- Jukšėtonas labai patenkintas,. nebesimatai su Petru?
kad judu išmokote tokių daly
kų kokių pragare per amžius 
nebuvo žinoma.

• Jonas Šoliūnas nebūtų Šo-
’iūnas. kad nesugebėtų satyri
nių editorialų rašyti Drauge. Jis, 
parašė, kad ir Gudeliniai ren
gia Vasario 16-tos minėjimą. 
Argi jis nežinojo, kad “gude
liai’* per eilę metų rengė ir 

teberengia tautinės šventės — 
Vasario 16 to minėjimus? Ir 
mgalvok tu man tokius džio- 
ksas- jįjį

• Jei kūrėsi, tai gyvensi,

• Tarp įvairiausių pasakų ir 
istorijų yra ir lovos istorija.Net 
ir priežodis gražus: ‘‘Kaip pa
siklosi; taip išsimiegosi.'' Lova 
turi savo stilių,tradicijas ir pan. 
Karališka lova turi baldakymą, 
stogelį ant aukštų stulpų. Da
bar yra modernių lovai: vietoje 
čiužinio — vanduo maiše. La
biau išgarsinta lova pasirodė' 
prieš porą metų, tai Ičoko Mero 
Striptyzo lova su visokiais pa
togumais. Stalino ir Hithlerio 
lovų dėl kurios tie du variotai 
susipyko, dar ir 
Blogiausia lova, 
lova.

dabar smirda.
tai ligoninės

valdyti religL♦ Lengviausia 
nius politinius fanatikus.

K;<i biznieriai bizni daro.
Mums gi nieko iš to gero.
Kai nueisi apsipirkti.
Reikia su jais susipykti.
Tik žiūrėk, kad neapsuktų. 
Savo pusėn nepasuktų.
Tau nereikia nė derėtis.
Ten jau bargena padėtis.
Gali pats ir pasirinkti.

—Sveikas, Maiki’ Ar tu skai- 
visi manė, jog judu susituok- " tei pono GURU (Žemaičio iš 
site. Mažrakiės) mudum

Petronėlė: —Taip jis sakyda-i ką, išspausdintą 
vo, jeg dėl manęs jis galėtų nū—, se” vasario 10 d.? 
eiti iki pasaulio galo. i — Skaičiau, tėve.

Uršulė: — O kas dabar atsi-1 ke kalbama apie meilę. Bet ne
tiko? ! išeina taip, kaip maldose nusa-

Petrohėlė: — Išėjo ir dau-įkyla: Mylėk savo artimą, kaip 
giau nebegrįžo. i pats save. Negeisk svetimo nė

* * * ■ asilo, nė karvės, nė- ko kito.Šiuo
SUMAŽINO RŪKYMĄ i atveju nereikia nė Andriejaus

, . . • , . J tavernoj "''"maslionkų” gerti, kadGvdytojąs patare-pacientui su-l _ , V „
.. j ~ žinotum, kokia karšta meilemažinti rukvmą — nedaugiau, x . .., . . ■ . j . , • Į rusai ir lenkai lietuvius myli,kaip viena cigarete po kiekvie- i . , , . ». ,., . ‘ ; Rusai ir lenkai per amžius ue-no valgio. Po keliolikos savai-.. . ,. ... .. . _ tuvius skriaudė: muse, šaudė, jciu sis pacientas vėl ateina past . . ... ’ , . £~. . Sibirą siuntė. ir dabar tebesiun-gydvtoia. v. ," T ., T j >•“

Neprašau. - nudžiugo gy- c,a’.bet **•?“ su Jadvyga 1,e- 
dylojas. — Matai, dabar tamstai tuvl1 »esu,unge su 
puikiai atrodai.

— Taip, bet aš dabar valgau 
dvylika kartų į dieną... '

* * #
MILIJONAI VIRŠ GALVOS

rašytą laiš-
“Naujieno-

Tame laiš- — Gerai, pasikalbėsime kitą j o ir gali pasilikti. Kitaip ir negali būti, kai tame pačiame 
kartą; Tiktai nepasigerk, kad ir numeryje kitas genijus Įrodinėja, kad yra laisvė žmogui

pasirinkti. Taigi, teigimas, kad J. Šoliūnas išėjo iš krašto, 
o ne-per vidurį, yra perdėm klaidingas.

Toliau randu ir tokį pasisakymą: ^7’
— J. Šoliūnas baigia nususinti Draugė'dienraštį.
Na, ir čia kokia nesąmonė’ Aš'teigčiau taip:-Nususo

Draugo skaitytojai, kurie skaitydami Draugą, neįžiūri

nuo

kokius stebuklus išdarinėja Draugo genijąj^Ead per 
daug.neišrištų manp; rąšįęiukas, paminė^^^- stebuklą: 
žmogų pergimdo šūniidiu.’ Sudeda vargšui šuniukui vy
rišką ir moterišką giminę ir išeina ji ir jis viename asme
nyje. Argi tai ne stebuklas? 0 kiek dabar visokių ste
buklų daro kai kurie vienuoliai, nors. Kristus yra įspėjęs: . 
“Po manim ateis daug darančių stebuklus mano vardu,

Bet jei kiti daro stebuklus, tai kaip gi apsileis Drau
gas? Taigi iš šito matome, kad Draugas nenususo. Ne- 
nususo Draugas ir dėl to, kad paskelbė Laisvę pasirinkti 
— jau pernelyg didelio genijaus Mykolo Drungos rašinį. 
0 tame pat puslapyje kitas genijus tą laisvę Naujienų 
redaktoriui Gudeliui atima. Na, ir sakykit, koks čia nu- 
susimas? Čia tik mažas genijų proto sutrikimas, arba, 
kaip nemokyti žmonės teigia, proto ratukų atsisukimas. 
Ateis laikas, kas nors tiems genijams ratukus prisuks, 
ir vėl bus viskas gerai, ir vėl jie galės rašyti apie Ispa
nijos kraują ir skaityti ištraukas iš Ronald Frazer kny
gos, ir priminti lietuviams, jog jau daug kas primiršo, 
kad Ispanijoje nuo 1936 iki 1938 metų vyko žūtbūtinė 
kova (Ir būtinai tik Vasario šešioliktos proga) už laisvę.

' Verta atsiminti,' kad Stalinas visokiomis priemonėmis 
stengėsi padėti respublikonų fronto kariams...

Argi tik tiek genijus šoliūnas prisimena istorijos?!
Leisk, ponuli, man tą istoriją pratęsti. 0 Frankui 

padėjo Hitleris ir Mussolinis, kad sunaikintų respubli- . 
konus. Ir kada tas Hitleris atsuko kardą prieš Staliną 
ir jau baigė užsmaugti tą ’ komunistinę hydrą, Amerika, 
niekad nebuvusi komunistinė, išėjo komunizmo ginti. Gal 
genijui bus nesunku suskaičiuoti, kiek nekaltų žmonių 
žuvo degančio fosforo liepsnose, kiek žuvo pirmosios ato
minės bombos ugnies sūkuriuose ir kiek žuvo lietuvių 
laisvės kovotojų nuo ginklų, kuriuos Amerika patikėjo 
rusų komunistams Hitlerio armijoms naikinti.

Tik Reaganui atėjus valdžion, bandoma konjunisti- 
niam siaubui pastoti kelią.

Taigi, mielieji • abu genijai, jūs jau labai daug ką 
žinote, bet svarbiausio tikrai nežinote:

KLYSTI YRA ŽMONIŠKA, PASITAISYTI SU
KLYDUS YRA DIDVYRIŠKA, - taip teigdavo mano 
dėdienės bobutė, kuri nei skaityti, nei rašyti nemokėjo, 
bet visus mokė kiek tik ji galėjo. Tai tiek Šios dienos 
linksmų nusidavimų. ’ - - ■

Jūsų linksmasis Px DengveH’s

1 lenkais.
i Lietuvių su slavais biologiškai
> niekad nebus Js^alima suly- 
] dinti.
j .—O kaip ten dabar Maiki, da- 
! romą Suvalkų ’ Trikampyje?
- Girdėjau, kad lenkai draudžia ... J J

p į melstis lietuviškai. Melstis juk 
-įgalima taip, kaip moki,

I — Suprantama, kad galima 
į melstis, kaip moki, bet šuo yra 
. pakastas bajorų sename rauge. 
[Jeigu lenkai nutrūktų .nuo so-

— Kaip tau pavyko paguldyti į vietų pavadžio, lai ’mums tuoj
vaikus apie devintą valandą,; užgiedotų xod mdrža do morzaj 
kaip išeidama sakiau? — nau- :$u Vilniumi, siektos, bajorai ir 
jos tarnaitės klausia šeimininkė, i komunistai demokratijos nepri- 
parėjusi iš. teatro. ! pažįsta. 5 :

— Visi buvo paklusnūs’ tiki 
su tuo rudplaukiu turėjau daug) -
‘ai ’. darbo. TI ‘ vas norėjo. Jeigu mūši,— Bet tai mano vvras... A . y . . ’ . .

________ ________________  -■ į tal ,r Pa^s gausi mušti. Kai ca-
«ras rusino lietuvius, draudė 

Pavaryt ir vėl padėti. J lietuvišką spaudą, tai lenkai
Čia nėra^taip, kaip Maskvoje, bažnyčiose neleido kunigams pa 

mokslus sakyti lietuvių kalba- 
Sovietų Sąjunga dabar tęsia 
carų vykdytą dvasinį genocidą. 
Man vienas lietuvis papasako-

' jo, kaip Zarasų bažnyčioje se
nas klebonas pamokslą pradė- 
dadęs: “Myla moja duchaėija” 
lenkiškai. Lenkai' Zarazus buvo 
beveik visiškai sulenkinę.

I
— Gerai tu sakai, tėve. Rusai 

j nemažiau myli lietuvius, kaip 
ir lenkai, — myli “karšta mei

; le \ anot pono GURU. Trūksta 
‘ mėsos, duonom, bet vodkos kiek 
j Uk nori... Ir iš ko tos vodkos tiek
daug yra, tarytufli koks kriok
lys pila, šukilirhd metu, kki Za
rasuose caro metoopolį daužė,.

Amerikoje geležines spinta 
pradeda įmūryti namų lubose, 1“ 
kad vagys negalėtų lengvai prie}- 
jų-prieti ir jas atidaryti.

Klusni tarnaitė

— Tu žinai. Maiki, kad lazda 
turi du galus. Taip ir ponas Diė 

kitą,

SŪNUS IR ŠV. RAŠTAS

. Kai sūnus išvažiavo pirmą kar-1 netikėkite”, 
tą iš namų į universitetą, tėvai | 
jam įdavė Šv. Raštą. Kai sūnūs 
pradėjo rašyti laiškus ir prašyti 
pinigu, jie jam parašydavo, kad 
paskaitytų šv. Rastą ir nurody
davo net perskyrimą Rei eilutę.

Sūnus atsakydavo skaitąs Šv. 
Raštą, bet jam .vistiek reikia pi
nigų. Kai jis grįžo atostogų, tė
vai pasakė žiną,.jog jis neskaitė 
ir nepaėmęs į rankas Šv. Rašto'. 
Mat, jie buvo įdėję po 100 dol. 
banknotus į tuos puslapius, ku
riuos jam liepė pasiskaityti.

SURADO PAVYZDĮ

Egzaminų melu fizikos moky
tojas klausia mokinį:

— Kokios yra šilimos ypaty-

Žmonės Dievui dėkavoja. 
Kad nuo prekių lentos linksta. 
Ir iš bado n.iek> nemiršta.

Don Pilutas

— Šiluma prailgina ir išple
čia kiekvieną kūną. Ji veikia 
priešingai šalčiui, kuris mažina.

— Gerai. Duokite man bent 
vieną pavyzdį.

— Karštame metų laikotar
pyje dienos yra ligos, o žiemą — 
trumpos.

KITAIP APSISPRENDĖ

TAX PAYfc,

j kė o į ežerą prd J.*
j nors rieškučiomis semk. Nute- 
i kėjo į ežerą, tu pavietės šiuks- 
] lyną nuplovė. Gebai, tėve. kad 
I tu daug žinai r atsimeni senuo

sius laikus, b et labiau aktuali 
tai, kas vyksta dabai*, supranti?

Gražioji Elena reikalauja teis
me 10,000 dolerių atlyginimo iš 
vieno vyriškio, kuris nutraukė 
su ja šužiedotuves.

Sutikusi po keleto dienų savo 
draugę,, pasakoja jai su pasiten- 
kininlų:

— Žinai, ką tas niekšas man 
padarė?

— Nejaugi jis atrisakė mokėt?
— Kur tau? Jis dabar sutinka 

mane vesti! ,

SAVAIP Išvertė
Dirėktorius į tarnautoją:
— Esu jumis labai nepaten-

i, .' i kintas. Gailiuosi, jog teks mums 
Į -- Supranti; tr matau. Malki. t
kad LB neturi ko veikti. Tik ge
rai pagalvok, kokią gėdą daro, 
b-nė samdydama svetimus 
’gtnlus, .tariamai Lietuvai gęL 
bėfi iš Sovietų priespauuoš?T?u 
yra pats žer iaAsias nubšmu-1 

. kis. ..
1 — Hannafo do bendrovė yra 

biznio įstaiga Liėnrvą taisvitre
į ne pigiau, ka p m 1.000 ir 100

išsiskirti.
— O ką. ar ponas direktorius 

pasitraukiate?

Nwmi | cirką

Mdtitia: Vytukff. jei būsi ge- 
rak, eisi į flangų, o jei blogas — 
į pragarą

Vytukas: O kokiu reikia būti, 
kad patekti j cirką? *

R—r
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MONTREALIO NAUJIENOS Mintys, Liūtą Vilniuje nugriovussi

r

Naujosios Zelandijos vandenų pakraščiuose skilęs 
didelis akmuo, vadinamas Kiaušiniu.

Labas. Visi rašo. Daug rašo, i 
Mažai rašo. įdomiai rašo, šlykš
čiai rašo. Visi rašo* O kodėl ne- 
parašius? Atsisėdau ir rašau. 
Rašo rusai, lenkai, žydai, ameri
kiečiai, rak) kinai. Rašau ir .aš,

Sako, yra jauni rašytojai — 
mūsų ateitis. Eksperimentuoja, 
kruta, ropoja į ateitį šviesią. Aš 
irgi jaunas, irgi noriu tenais. No
riu rytojaus. Gerai, kad būtų 
šviesus, be pagirių ir galvos 
skausmų. Be raugintų agurkų, 
rūgščių kopūstų ir taukuotų ran 
kų, be smarvės burnoj, lyg sto
vėtų ten raitelių gauja. Q šiaip, 
tiesiog rytoraus, su girgždančiu 
sniegu. raudonais skruostais ir 

mis ’nuo spirginančios 
š/ai šitaip?Noriu ir tiek, 

nenorėti?....

Sandras Staukevkias. Akcnv 
ponavo Seselė Te;eiė. Po trum
pos pertraukos Montiealio an
samblis “Gintaras” pašoko: Au
dėjėlę, Mikitą, Gyvatarą, Ab- 

tę iki tol, pakol Lietuva bus^rusėlį, Blezdmginį, Jonkelį ir 
laisva. * ’ 1 Astucnytį. Vaoovė — Rasa Lu-

Neteisingai galvojama, kad t koševiciūtė; akordeonistai — Li- 
\yresnieji jau savo atliko ir te-!nas Staškevičius ir Seselė Te- 
jul dabar toliau darbuojasi jau-‘resė.
noji generacija. Neteisinga! ’ Choras labai gražiai padainavo 

Vyresnieji daugiau prityrę, ir puikiai dirigentas A. Stan- 
pergyvenę karus ir okupacijas, į kevičius dirigavo.
turi jauniesiems padėti teisingai ’ Bet šioje, publikai gražioje sa- 
orentuotis padėtyse ir tik visi ( Įėję, visai bloga scena. Ji rr.a- 
kartu turi kovoti už Tėvynės* ii, žema, ;ol > rezonanso. Tc- 
išlaisvHnimą. Ypač kvietė tė-‘dėl, nors choras ir gerai daina
vus, kad esavo Vaikus jie įtairivo. salėje taip ge ai nesigircė- 
gotų nuo mažens, pasiryžti $ jc*, kaip turėtų girdėtis, bet ga- 

i buvo džiaugtis gražiu 
' ^vaizdu matant tiek gražaus jau7 

gali 
kai- f 
kaip.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS ŠVENTĖ 
MONTREALYJE ■

nimui ir švęsti 16 vasario švėn-^Ee didelių, šalčių ir vėjų, vi
są dieną šviečiant saulutei, pa
s’ taikė ir pas naus tokia graži 
diena, kai Karbidas Lietuviu 
Bendruomenės Montrealio Apy
linkės Valdyba, pasiruošė švęs
ti Lietuvos Neprikalusomybės 
atstatymo 64 metų sukakties nū 
nėjimą.

1982 m. vasario 14 d., sekma,- 
dieni, Aušros Vartau bažnyčia 
buvo pilna žmonių. Iškilmingas 
Šv. Mišias apsuptas .visų mūsų 
organizacijų vėliavų,, atnašavo 
Kun. St. Kulbis, SJ, šventiškai 
pasipuošęs, meniškai - .Toronto 
skautų išsiuvinėta stulą ir pa
sakė patriotinėmis temomis gra. 
žų pamokslą.

Šventiškai pakiliai giedojo 
choras vadovaudamas AJeksan- 
dro Stankevičiaus ir solistas 
Antanas Kęblys pagiedojo gra
žiąją Saint Saėns‘o Ave Maria- 
Gale kartu su choru visi pagie
dojome Lietuvos himną.

.MINĖJIMO AKTAS. ‘

čia stovėjo liū- 
nosimi(labai ba- 
turi - nudaužtas 

atvažiavo tvark-

Pradėsim iš toli. Ėjo žmogus, 
ūapu-tiapu. Sustojo prie pen- * 
kių aukštų namo, pasikrapštė — 
ausį, patrynė ausį, pasuko ausį, 
Taip, prisiminė kažką! Jo žvilgs
nis ėmė ieškoti vietos atsisėsti, 
vietos pagalvoti. O kai sėdi...., tai 
yra apie ką pagalvoti- Taip — 
rado. Anksčiau 
tas su nudaužta 
nalu, visi liūtai 
nosis). Paskui
dariai, architektai, naujų idėjų 
gydytojai, protingi,- . durniai, 
šiaip veikėjai ir nutarė — mums 
nereikia užuominų. ’Nutarė — 
padarė ir nuvertė liūtą. Liko tikj* 
pjedestalas. Vargšeliai visai už-f 
miršo patį svarbiausią — paky
lą, tribūną, pjedestalą, pako
pą * ■Visokios mintys lenda žmogui 
galvon. Ir, kad jau lyja, ir, kad 
šiaip būt gerai, ką nors nuvei
kus. Bet ką? Negi pulsi kalnus 
versti, taip stačiai į šventuosius 
brautis, net batų nenusivalęs ir 
dantų neišsikrapštęs. Nepulsi, 
vaikeli. Negalima. Nevalia ir 
taškas. Nėr čia ko išsidirbi
nėti. Eik savo įstaigon,- dėliok 
popiergalius pagal jų svarbą, 
gerk kompotą po pietų fr žiūrėk, »• 
kad neapskaičiuotų pardavėjas. 
Ką pasakysit, netūralizmas. Ne
gi pats to nedarai, negi neturi 
degtukų ir apsimeti skrendan
čiu lagaminu! Negi žmoniškai 
pasakyti negali, ko neri ir baig
tas kriukis. O gal pačiam dau
giau negu kitiems reikia, tamste
le? A?

(Nukelta į šešti puslapį)

darbuotis ir kovoti už laisvą ir Įima 
neprikl.iusorrą * Lietuvą. .

Jaune ji Joana Karaite 
būti geras pavyzdys net 
kuriems vyresniesiems, 
nieko neužgaunant, visus ger- [ 
biant. apie visus tik gerai kai- j 
bant (žinoma t:k Ine ap-e bku-! 
pantą) pasakyti pagrindinę kai- į 
bą-visų mūsų švenčių šventė
je— 16 vasario!.

Toliau, pranešėja T. Kersytė 
pakvietė svečius sveikintojus.

Pirmuoju sveikino Kvebeko
kultūros ir emigracijos minis-. . ... Tr. v ...± .. 2 * i • j pirmininkas Vmcas Piecaitis is-terros atstovas \Andre Menard. . __ _ _
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Po sveikinimų buvo perskai-: 
tyta lietuviškai Kanados val-> 

’džiai rezoliucija ir padaryta per-?

Minėjimas įvyko 3 vai. Ver- 
duno Katalikų gimnazijos salė
je. Didelė ir graži salė su 6G0 
kėdžių. Beveik ^visos jos buvo 
užimtos atvykusiais-minėjimam

Daili lietuvaitė Teresė Kem 
šytė, pranešinėjo lietuvių, pran--
cūzų ir anglų kalbomis. Pradžio- Montrealio Estų .atstovas Peter ‘

nimo, ta’p gražiai pasipucšusįo 
tautiniais drabužiais — visus

1 žavd o.
Į T-) ioje mažoje .scenoje, šo- 
! kėjams buvo irgi sunku šokti, j 
j Veddsa Rasa puikiai paruošė 
i šokius — daug naujų figūraci- 
»jų ir šokėjai padarė didelę pa- 
i žangą juos pildant, bet gaila, 

‘.(kad buvo maža vietos laisviau ’
j pašokti. Jų kostiumai visus ža- — 
I vėjo ir džiugino. Minėjimas bai- j 
Į gėsi šakiais. Pabaigoje KLB-nės LOS ANGELES, CALIFORNIA

MIRĖ PRŪSIJOS LIETUVIS H. TUMAS

šalies, kuri

Hermanas Tumas, gimęs Til
žėje, mirė Los Angeles mieste 
vasario 17 dieną. Buvo apie 80 
matų. Teisės mokslus studijavo'

je buvo atneštos vėliavos,; su-_ 
giedotas Kanados himnas ir pa
gerbti kūrėjai [savanoriai. Ka- jaroslaw Kulba. 
pitonui Kazimierui Sitkauskui 
prisegta raudona rožė. Kiti į 
sceną neatėjo. Galbūt jų nebu
vo minėjime. ; .

Toliau sekė Viešnios iš To
ronto advokatės KLB-nės pir
mininkės Joanos Ku ęai t ės pa
skaita kuri buvo klasiškai sure
daguota. Gražiai lietuviškai kal
bėdama, aptarė ..dabartinę būk
lė okupuotoje Lietuvoje zir iš
eivijoje.

: Nieko nepakaltindama ir nie
ko neužgauliodama, kvietė vi
sus darbuotis Lietuves išlaisvi-

MENINĖ DALIS

Pradžioje Aušros Vartų vy-; 
rų choras -padainavo ;— Suai- • 
dės vėl laisvės dainos — B.Jo_;Į 
nušo- Jungtinis choras’ Aušros- 
Vartų ir Pavasaris: Eisim bro-J 
lėliai įneš laukelin. 1. d. '■— J. j 
TalIat'Klepša; Už Jūrelių, už

I versitetuose. 192p m. steigiant 
žodžiais ir žemaičių studentų korporaciją 

į pirmininko padėka visiems mi- , Samogitia, jis buvo vienas iš 
enėjimo ^dalyviams ir atvyku-, trylikos steigėjų.
siems išfyisų kraštų miesto į! Ilgesnį laiką djrbo Klaipėdoje, 
mūsų didžiąją šventę ir baigė- • o kai vokiečiai paėmė Klaipėdos 

> si^ minėjimas Kanados ir Lietu- j kraštą, Hermanas Tumas apsi- 
vos himnais. j gyveno Vilniuje, Tada Lenkijos

Žmonių atvykusių minėjiman advokatavimo teisę turintieji 
t buvo^ apie 500. Į Aukų1 Tautos : Vilniaus advokatai negalėjo 

*; Fondui -ir KLB-ei šįmet surink- ’ verstis teisės, praktika, bet ture- 
’ ta $2.750.00. ' r ;

.. Elzbieta Kardelienė

čioj-e šeima atsisveikino, |kūnas 
^sudegintas.

Liko žmona Elena Tumienė.1 
Ji poetė ir profesorė F'ulertone. 
Taip pat su mirusiu tėvu atsi
sveikino ir sūnus Vydūnas.

* # #
TAISOMOS SPAU

DOS KLAIDOS

‘Pastabos apieA y t JU — x ’

Railos nusibastymuš” taisytinos Pagailėįo

rašytojas ir žurnalistas 
kreipėsi į mane. Esą, vienas ir 
trečias losangeliškis rašytojas 
esąs pasiuntęs į Draugą”. ..

Nr. 18 išspausdinta: “E. Če- 
į k:ene ir jos vyrj išskaitant”, turi 
j būti: “E. Čekienę ir jos vyrą 
’Įskaitant”.

Nr. 20 Br. Railos “šventraš
čio” citatoje išspausdinta: “Į Lie
tuva visuomet žiūrėkime lietu
viškomis akimis”. Turi būti: 
“Į Lietuvą visuomet žiūrėk lie
tuviškomis akimis”. (Juk Br. 
Raila to “šventraščio” įsakymus 
rašė ne sau, bet kitiems — lie
piamąja nuosaka.)

N r. 21 išsp.: . pamačiau Br. 
Railos bičiulį iš “Palangos”, turi 
būti: “...pamačiau Br. Railos 
bičiulį iš “Pažangūs”.

Nr. 30 išsp.: “... o rėmų pasi- 
gr ! gailėjo”, turi būti: “...o rėmų

I jo daug senų klientų ir nebaigtų 
bvlu. Hermanas Tumas lada

* buvo partnerystėj su vienu len- 
v Chomeini nepajėgia gauti j-u advokatu: tasai turėjo senų 

z gero ir patyrusio generolo, kuris, įr klientu, o Tumas kartu
Piarehų L d. J. Bendoriaus; At- imtųsi vadovauti ginkluotoms ’ su kitu lietUviu advokatu teikė 
įkėlus ankstuj! rytelį L d. Irano pajėgoms ko’vose su Iraku. | teisinę pagalbą Lietuvos teis- 

[ muose.
i Karo metu naciai Hermaną 
Tuma buvo areštavę ir laikė 
Vokietijoje koncentracijos lage
ryje. Karui pasibaigus, išlaisvin
tas išėjo į naują gyvenimą pa
laužta sveikata.
' Prūsų arba Mažosios Lietuvo’s 
klausimais yra rašęs įvairioje 
spaudoje ir losangeliškei visuo
menei įvairiomis progomis ta 
tema yra skaitęs paskaitų.

Testamentiniu pageidavimu 
laidotuvės privačios, Forest

ENERGY 
WISEKitos raidžių ir skyrybos 

ženklų klaidos čia netaisomos^ 
i’ Naujienų vasario 13-15 d. nu
meryje, korespondencijoje iš 
San Francisco, be kitų, yra tai
sytina klaida. Išspausdinta; “Bal
dų skaitytojas pranešė”; buvo 
parašyta: “Maldų skaitytojas 
pranešė”.

* C 'fa

SUSITIKSIME NAU
JIENŲ BANKETE

Kovo mėnesio antrojoj savai
tėj turėsiu reikalų Čikagoje, tad 
suplanavau laiką taip, -kad galė
čiau dalyvauti ir Naujienų me
tiniame bankete, kuris bus koVo 
14 d. Martinique salėje. U;

Visiems naujieniečiams ir pa? 
žįstamiems iki pasimatymo!

J. Klauseikis

to once a day, after ttto

and etectrictty.

klaidos, kurios iškreipia reikš
mę.

Naujienų Nr. 4 išspausdinta: 
O kai Briedis fotogrąfūbja, jis ir 
surizikuoja,... Turi būti žodis 
“surikiuoja”, vietoj surizikuoja”.

Nr. 5 išsp.: “Dialogas su Ponu 
Raila”, turi būti “Dialogas su 
“Broniu Raila”.

Nr. 7 išsp. “J. Gliaudą ir J.
Gliaudą”, turi būti “J. Gliaudą j 
ir J. Grauda”.

Nr. 9 išsp. “Br. Raila kitoks — 1 
pasitaiko”, turi būti “Br. Raila 
kitoks — pasisako”.'..

■ Nr. 10 išsp. “Kremliaus reži
mo valandoj”, turi būti “Krem-

. liaus režimo valdomoj”.
I Nr. 17 išsp. J. Bachuno laiško 
data 1966 m. kovo 6 d., turi būti 
1962 m. kcfvo 6 d. Be to, jo laiš
ko rašyba yfa ištaisyta.

Nr. 17 yra praleista dalis 
, rankraštinio teksto. Išspausdin
ta: “...vienas losangeliškis ra
šytojas esąs pasiuntęs į Draugą”.

Lawn Memorial kapinių koply- Turi būti: “...vienas losange-NAUJIENŲ 68 M. SUKAKČIAI PAMINĖTI
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• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir 'moksle 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vince 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. S tanko*. 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varna 
kūrybos poveikslais. 365 pusk knyga kainuoja tik S3.

© DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tiniu šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
Šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės’ puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12,

• VIENIŠO ŽMOGAUS G V VEISIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 12. j

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS. Henriko Tomo-Tamašauske 
{domiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės h 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai jdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai Ir jų vertiniai J vokfeHų kalba. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 16.

• KA LAUMES LEME, ralytojo? Petronėlės Orintalfė*
minima! ir mintys apie asmenis ir vietas neprik Lietuvoje ir pir
maisiais'bolieviku okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik S3. ■-

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupraB- 
Im ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik M 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtą jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja B6.

'9 SAtikINES NOVELES, M. Zoečenko KUryb*, J. Valaičio 
vertimas. 200 knygoje yra '40 sąmojingų norelių. Kals* n

Knygo* gaunamo* N*ujlenc*e, 173f So. Hahitoj St, Chicago, 
IE •060S. Užrakant Inforą wwaiwtfinc toWdoma.

3 — Naujioioa, Chicago, 5, HL Wednesday, February 24,
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Kongresas minėjo Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo sukaktį

Vakar, antradieni, 1982 m. vasario 23 d., Amerikos 
Kongresas minėjo Lietuvos nepriklausomybės paskelbi
mo sukakti. Visi atsimename, kad Ikarą pralaimėjusių 
vokiečių ginkluotų pajėgų valdomoje Lietuvoje Lietuvių 
Taryba visam pasauliui pasakė, kad nuo 1918 metų va
sario 16 dienos Lietuva tampa nepriklausoma ir demo- 

. kratine respublika. Tas pats pranešimas sakė, kad at
kurtoji Lietuvos valstybė nutraukia visas sutartis, iki to

- meto rišusias Lietuvą su kitomis valstybėmis, ir kad 
ateityjevyisi-Lietuvos respublikos santykiai bus tvarkomi 
pagal naujai sudarytus susitarimu^.

Okupuotą Lietuvą valdžiusi vokiečių kariuomenės 
vadovybė galėjo nujausti, kad Lietuvos Taryba rengiasi 
tapti suverenine ir nepriklausoma valstybe, bet kol nie
kas oficialiai vokiečiams nieko nepranešė, tai Lietuvos' 
ateities reikalais mažai tesirūpino. Galinga vokiečių ka- 
riucmenė, pralaimėjusi kelis mūšius, traukėsi Į vakarus. 
Jai.rūpėjo du dalykai: išgelbėti galimai didesnį vokiečių 
karių skaičių, o bėgantiems kariams labiausiai rūpėjo 
išsivežti iš Lietuves ir kitų vokiečių okupuotų sričių ga
limai daugiau Įvairaus turto. Vežė Į vakarus visą, ką 
tikrai fralėjo pagrobti, susidėti Į vežimus ar Į kuprines.

Vilniuje tuo metu vokiečių buvo leidžiama “Dabar
tis”. Lietuviai nunešė Lietuvos Tarybos nepriklausomy
bės paskelbimo aktą, prašydami paskelbti. Redaktorius 
Įsakė “Įdomią žinią” surinkti, kad skaitytojai žinotų, 
ko lietuviai siekia, bet kai surinktas lapas pasiekė “Da
bartį”, tai dienraščio cenzorius liepė Lietuvių Tarybos 
nutarimą išbraukti.

Lietuvos Taryba, susidedantį iš 20. žmonių, priklau-
- sančių Įvairioms politinėms partijoms, nekreipė didelio 

dėmesio Į cenzoriaus nutarimą. Ji pasiuntė laišką Vokie
tijos užsienio reikalų ministerijai apie nutarimą tapti 
nepriklausoma valstybe. Vokiečiai buvo bejėgiai pasi
priešinti šiam lietuvių tautos norui. Jie nesipriešino Lie-

- tuvos nepriklausomybės paskelbimui, bet norėjo Įvairių 
susitarimų su atkuriama Lietuvos valstybe.

Tai bųw vienas drąsiausių Lietuvos Tarybos nuta’ 
rimų. Tai buvo pagrindas lietuvių tautos laisvam ir ne
priklausomam gyvenimui. Reikėjo pažadėti kurti visas 
nepriklausomo gyvenimo, sritis: orgaųįzuoti savo vals
tybę, jos apsaugą, ūkio reikalus, šviesimą, ktįtųrą, vi
daus tvarką, o svarbiausia — sutvardyti teisinę atku
riamos valstybės sistemą. Reikėjo pųstątyti kraštų kons
tituciją, Įstatymams leisti Įstaigą, vidaus ir užsienio rei
kalus, krašto finansus, švietimo, ir kitus klausimus.

Bet Uętuviai savų reikalus nepriklausomai tvarkė 
labai trumpai, o demokratinė santvarka Lietuvoje buvo 
dar trumpesnė- Nuo 1918 metų vasario 16 dienos iki 
1927 m. gruodžio 17 dienos kraštas tvarkėsi d^npkratiš- 
kai, o nuoi gruodžio 17 dienos buvo įvestas autoritarinis 
režimas, kuris tvąrkė krašto reikalus pagąį kęlm va^ll 
nuyodymus. Perversmininkai kraštą tvarku kai gavo 
Soyietų užsienįo reikalų ministerio ultimatumą. Lietuvos 
ginkluotos pajėgos nebuvo pasiruošusios pastoti kelio 
besiveržiantiems Sovietų kariams. Kariams buvę išakyta 
draugingai pasveikinti i Vakarus žygįuojąnriųs įovietų 
karius, o. komunistinės santvarkos prięšai,. Yįaką palikę, 
traukė į Vakarus.

Sovietų diplomatai tvirtino, kad Sovietų ginkluotos 
pajėgos nesikiš Į Lietuvos vidaus reikalus* bet ųž savai
tės jau buvo suimtas prezidento pareigas ėjęs ministe
rs pirmininkas ir kiti vyriausybės pareigūnai, o jų parei
goms paskirti komunistų partijos nariai arba kandida
tai Į partijos narius.

Okupanto sudarytoji vyriausybė laisvojo pasaulio ne
buvo pripažinta. JAV vyriausybė, Amerikos Lietuvių Ta
rybos narių ir laikraščių redaktorių prašoma, komunis
tinės vyriausybės ir Lietuvos Įjungimo Į Sovietų Sąjungą 
nepripažino. JAV Kongresas paskyrė specialų komitetą 
ištirti lietuvių tautos pavergimą. Buvo apklausinėti šim
tai liudininkų apie Lietuvos nepriklausomybės panaiki
nimą, surinkta labai daug dokumentų ir išleisti du to
mai liudininkų parodymų apie Lietuvos nepriklausomy
bės atėmimą ir lietuvių tautos pavergimą.

Nuo to. laiko Amerikos Kongresas kiekyįenaįs me
lais, mini Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo .sukaktį. 
Ta proga visa eilė Kongreso atstovų' ir senątoroių pasako 
kalbas ir primena visiems, lietuviams^ kad reikią. kovoti 
už nepriklausomą Lietuvą.

Visa eilė pavergtų tautų norėtų, kad JAV Kongresas 
prisimintų jų pavergimo dieną, kaip prisimena Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo sukakti, bet nepajėgia Įti
kinti Kongreso tokią dieną įvestį.

Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas aifbą sekre
torius visuomet važiuodavo, i Washingtpną ir dalyvau
davo Kongreso posėdžiuose, kai būdavo minima ši svarbi 
sukaktis. Kartu su savimi, pirmininkas pasikviesdavo ke
lis. lietuvius, gyvenančius Washingtone. Šį kartą ALTas 
pradžioje paskelbė, kad Į Wąshingtoną važiuos čįu ALTo. 
atstovai, antrame pranešime sakė, kad važiuos trys, o 
vakar paskelbtasis jau sako, kad važįavų pet atstovai. 
Visa tai būtų gražu, jeigu tos kelionės nebūtų tokios 
brangios. Kas Kongrese nebuvo ir senatorių kalbų ne
girdėjo, taųi būtų naudinga nuvažiuoti, bet kas savais.' 
pinigais nevažiuoja ir nėra ALTo atstovas, tas kelion
pinigius galėtų pats apmokėti, kaip tai daro daktąrai. 
Reikia turėti galvoje, kad gyvename sunku laikotarpį, 
$400 gali būti reikalingesni kitoms išlaidc.pis. Jei‘,gali 
atliktį vienas, nereikią dviejų, Jei gali ątįįkti dr, Bąękis, 
bereikalinga ir vieno kelionė. Už $800. galimą du amba
sados kambarius išdažyti. ALTas privalo, taupyti kiek-

M. GELŽINIS

ISTORINIS PATIKSLINIMAS
Ąpą dieną, gautų Naujienų

15-o uųmerio. O.-me pu$ląpyje ra-1
rą,u inięialąės J. B. pasirašytą 
strąip niuką “Istorijos iškraipy
mas”. Janie J-B. nužemindamas 
aprašo 1923 m. Šilutėje Mažo
sios Lietuvos Gebėjimo Komite
to veiksmus^ Iš JjB, aprašymo 
tiiatcsi, kad jis pats anų 1923 m. 
Šilutės įr sukilimo istorinių įvy
kių nematė ir nepergyveno, o 
savo skelbiamas žinias iš Lietu
vos Enciklopedijos labai nepati
kimo XII tomo pasisėmė.

Todėl manau, kad reikia tų 
Įvykiu tikruosius faktus ir do’- 
kumęntus paskelbti. Turiu po 
ranka buvusio Mažosios Lietu- 

: vps Geibąjįrnp Komiteto; ;po 
čĮŪSą; m. išt&iatą brošiūrą, kurio-, 
ję, p-fukelbti keturi anomis die
nomis išleisti dokumentai: .

1) . Mažosios Lietuvos Gelbė
jimo Komiteto MANIFESTAS, 
paskelbtas Šilutėje, 1923; m. sau
sio 9 dieną.

2) Gelbėjimo komiteto' Seimo 
protokolas, paradytas Šilutėje, 
1923 m. sausio. 19 d-

3) Šilutės. JDEKLAEĄCUA, 
paskelbta 1923 m sausio 19 ČL

4) Telegrafna Amerikos pre
zidentui Hardmgui, pasiųsta' iš 
Šilutės, 1923 m. sausio 19 d.

Visus tuos dokumentus skel
biu viešumai be jokių enęiklo-. 
pedirių iškraipymų ir be jokių 
istorijos kraipytojo įtaigojimų. 
Rašoma taip:

“Atminčiai pirm dviejų metų 
įvykusių istorinių mūsų tautos 
nusidavimų, būtent atbuosavi- 
mo mūsų krašto iš svetimo' jun
go ir priglaudimo prie motynos 
Lietuvos Vyr. Maž. Liet. Gelbė

jimo Komitetas atspausdina tą 
jo išleistą manifestą ir • Šilutės 
Še rno nutarimus, kad jis liktų 
yi. apąteukančiai atminčiai.”

“Klaipėdos Krašto Valdžios 
Žinių” 8-tam numery iš 1923 m. 
saus o mėn. 22 d. tilpo sekantis

M ANIFEST AS

Visiems Klaipėdos Krašto 
Gyventojams!

. Per ilgus šimtmečius mūsų 
kraštas vergavo svetimiems. Psr 
Versalės pakajaus sutartį mes 
tapėme atskirti nuo Vokietijos, 
kaipo iš seno lietuviškas kraš
tas. Bet ir šiandien, mes sveti
mųjų spaudžiami ir varginami, 
vien tik už tai, kad lietuviais gi-, 
mę, jais ir būti no'rime? MįŪsu 
krašto valdytojai, ■ neatsižvel
giant mūsų krašto reikalų ir 
prieš mūsų norą, visoms syloms 
dirba, idant iš mūsų krašto vi
siems žinomą “Freištatą” suda
rius ir mus amžiams galutinai 
pavergus. Atėjūnų viešpatavi
mas jau baigia mūsų kraštą gas- 
padoriškai paskandinti; ant mū- j 
sų yra užtrauktas milijardas! 
skolos, neskaitant tų milijonų, 
kuriuos už apstatymą vaisku 
reikės mokėti mokesčių ir viso 
gyvenimo našta be giminės ir 
Stoąo skirtujno s^ąųd^ą'gylen- 
tojus kasdien vis daugiau. Ne
daug beliko dienų mūsų kraštą 
svetimiems išduoti ir galutinai 
jį pražudyti. Mūsų krašto istori
joj muša dvyliktoji valanda. To
dėl paskutiniame akimirksnyje:

Mes, Vyriausias Mažosios Lie
tuvos Gelbėjimo Komitetas, są
žiningai pildydami Jūsų uždėtas

bendradarbiauti kiek-vieną dolerį, nes besisiūlantieji 
vienais metais nusineša vis daugiau ALTo pinigų.

parfcigc.:, išreikštas dideliuose 
susbriiikimuose, protestuose ir 
nutarimuose, remdamiesi Jūsų 
išrinktais Gelbėjimo Komiteto 
skyriai? didesnėse mūsų krašto 
vietose ir atmindami istorinius 
nuo seniausių laikų čia išgyve
nusius lietuvių giminės mierius 
prie vienos lietuvių valstybes, 
šiuo mūsų manifestu po viso pa
saulio akių garbingai praneša
me:

1. Nuo šiandien visa šio kraš
to: galybę ir vyriausią val
džią paimame į savo ran
kas.

2. Lig šiol buvusią Krašto Di
rektoriją su Steputaičiu

: priešakyje ir štatsratą skai
tome atstatytą ir prašalin
tą ir nieks nebeturi jų klau
syti.

3. Nuo šiandien pat Klaipė
dos Krašto Direktorijos

^pirmiriinku paskiriame mū
sų krašto gyventoją, buvu
sį senosios Direktorijos na-

i rį Erdman^ Simonaitį ir 
pavedame jam nevėliais 
trijų dienų sudaryti Krašto 
Direktoriją i§ 5 žmonių.

4. Nuo šios dienos abiem mū
sų krašto kalbom ir vi- 
siėms šio krašto gyvento
jams duodamos lygios tei
sės.

5. Visiems politiniai prasikąl- 
tusiems prieš buvusią val
džią liuosybę atiduodame.

6. Dėl ^udavadijimo mū^ų 
krašto dalykų Komitetas 
rūpinsis, kaip .veik galės, 
kad skubiausiai atsibūtų 
rinkimai į Klaipėdos kraš
to Seimą demokratišku 
būdu.

(Bus daugiau)

— Visi Amerikos keleiviniai 
ir transporto lėktuvai bus page
rinti; užsakymai eina iš visi:

1 kraštų.

- ANDRIUS MIRONAS

: Susipažinkime su Kalifornija
(Tęsinys)

O jau nuo šio namo per gatvę yra Sutro 
Heights parkas su vaizdais Į vandenyną. Neto
li yra Ocean Beach Esplanade, su pasilinksmi
nimo vietomis, su įvažiavimu Į Golden Gate par
ką ir su šiaurės ašigalio tyrinėtojo Amundseno 
na u V v ’ ■

Golden Gate tilto nuo San 
f rancis ;r s s yra uždraustas, nes visas šis 
trikampis iškyšulys priklauso karinei rezervaci
jai, atsivėrusiai nuo visų kelių, vedančių į tiltą. 
Tačiau senąjį Rresidio leidžiama apžįūrėti ir net 
žemėlapiuose nurodoma kaip ji pasiekti. Kari
niame rajone taip pat yra ga^vęs, ligoninės pą- 
statai ir karių kapinės. Visa tai apsuptą euka
liptų medžių parkų. Buvusiame is|>anų Presidio 
dabar yra karininkų klubas arba lietuviškai va
dinama ramovė.

Kiek toliau Į šiaurę nuo Cliff House esan
čiame gražiame Lincoln Parke yra iškyšulys 
Lands Ęnd, iš kurio puikus vaįzdąs Į vandenyną 
ir Į Golden Gate tiltą, ši vieta primena 1942 me- 
"•Ji- Guadalcanal mūšyje žuvusius anjefikiečių 
jūrcivivi “San Francisco” kariniame laive, ku
rio dalis (tii čia Įrengta, čia pat yra Cali- 
fornia Palace p ? the Legion of Honor, kur su- 
i io meno turtų, o taip pat nema

ža ir šių laikų kūrinių.
AUKSINIŲ VARTŲ PARKAS

Vienas iš būtiniausių taškų aplankymui San 
Franciske yra Golden Gate Park. Nuo pat 
Great Highway vakariniame pajūryje jis tiesia-: 
si 8 blokų pločiu viri 40 blokų (3 mylias) Į rytus, 
ligi Stanyąn gatvės. Šis 1,017 akrų ploto parkąs 
turi automobiliams kelius, kurių svarbiausias iš
ilgai parką einąs Kennedy Drive, raitiesiems y* 
pėstięsiems takus, Kezar stadioną, fudbolo aikš
tę, ią lankų šaudymams latfką. keletą ežerėlių ir 
kūdrų, gėlynus, akvariumą, planetariumą, Re 
Yoųng meno muziejų, medelyną ir Kalifornijos. 
Mokslų Akademiją. Pastaroji turi Foucaut švy- 
touklę, Įvairių žvėrių ir paukščių, mineralų ir 
žemės turtu. 1

Japonų arbatinės narnąs, sų tiltais, gėlių 
lysvėmis, banbukais aptvertais takais, baseinais 
Įr miniatiūriškais kriokleliais, pagodomis ir sta
tulomis yra vienas iš gražiausių sodelių. Puikus 
tropinis sodas yra rytiniame parko gale. Tai va
dinamą Concervatory. Įeiti į Coneervatory reiš
kią apleisti San Franciską, nes čia jau karštąs 
ir drėgnas oras tarp taukiai suąugusįų medžių, 
lianų ir bananmedžių., x

Tyrinėjant Golden Gate parką, reikia atsi
minti, jog visa tai sukurta iš smėlio kopų prieš 
šimtmetį dėka svajonės ir idealizavimo tūlo John 
McLaren, kuriam yra paminklas Rhododendron 
Dell (dauboje). Ištyrinėti parką neužtenka vie

nos dienos, todėl galima užbaigimą atidėti kitai 
dienai.

San Franciske, panašiai kąįp Nęw Yopke* 
sekmadieniais dviratininkai ųžkariąųja miestą. 
Todėl ir Golden Gate parke galima pamatyti la
bai daug dviračiais atvykusių.

Kam Įdomų, gali aplankyti Haight-Ashbury 
rajoną, betarpiai Į rytus nuo Golden. Gate par
ko. čia susitelkę Amerikos žiedo moraliai ir fi
ziškai pasipūtusios kartos, turinčios savo porei
kiams krautuvėles, restoranus ir mainikiavimo 
vietas. ’ -............. - -

Įdomus pasivaikščiojimas pėsčiomis- yrą 
Golden Ga^e Promenade — 3 % mylios nuo Fort 
Point per Presidio ir mariną Į Aquatic pąrką jr 
GbĮrądęĮU Square. Tai naujausias ir geriausias 
būdąs pąšinti San Francisco didmiestį. Patarti
na ilgiau ąpsistojantiems Įsigyti “San Frąncis- 
cb Chronįcle” laikraštininkės Margot Petterson 
Doss knygelę “Paths of Gold* kurioje ji nurodą 
45 įvairius pasivaikščiojimus Sšn* Francisco 
mieste.

Bendrai informacijai Sąh Frandsce veikią 
telefonas <$91-2000, kuriuo paskambinus, galima 
gauti žinių kur praleisti vakarą, kokie geresni 
restoranai, kaip gauti bilietus į teatrus ar spor
to stadioną. Geresni resęurapąi yrą PTie siauri
nės San Francisco pakrantės.

ĮDOMESNĖS SALOS
San Francisco įlanka turi ne mažiau tris- 

dęšimties atskirų salų* kurtu penMos gerai ži
nomos, o dvi vertos net aplankyti. Tai Angel įr 
Alcatraz salos- Trečioji yra Tresure Island, su
jungtą su Yerba Buena sala. Treasure yra dirb
tinė sala, prijungta prieš rengiant 1939-40 metų 
Golden Gate tarptautinę parodą.

Angel sala nėra plačiau žinoma, kaip jos 
kaimynė, Alkatraz, bet apie 200,000 žmonių kas
met ją aplanko. Vien tik salos istorija gali sudo
minti Don Manuel Ayala 1775 metaįs
pavadino salą šiuo vardu, o Pilietinio Karo mę- 
tu sala išgarsėjo kaip dvikovų vieta. Tais laikais 
gera dvikova sutraukdavo daugiau stebėtojų, 
kaip dabar beisbolo žaidimas Candlestick stadi
joje (viename iš rytinio Sau Francisco pusiasa
lio pakraščio iškyšulyje), šimtas laivų, kimšte 
prikimštų žmonių, buvo atplaukę žiūrėti kaip 
lęįdęjąs George Johnstone nušovė valstybės se
natorių W. J. Fergusoną. Po dvikovų laikotar- 
pjų Ąn^el ąala pasįdarė Amerikos Vakarų Elfis 
salą, kurioje atplaukę laiyais žmonės turėdavo iš
būti kąrantino įaįą ąrbą išlaukti įvažiavimo į 
kraštą leidimų. Vėliau, Pirmojo Pasaulinio Ka
ro metu, joje buvo laikomi vokiečių belaisviai iš 
su^ąutąjų ląivų., Dabą? sąla skirta piknikautt, 
saulinėtis ir laipioti po jos 770 pėdų viršūnę, iš 
kurios žvę^iąmą Į aplinkinius vaizdus.

(Ęus daugiau)

1 — Nanj;<-rv>s CIuja , Ui. - V\sed«?egd»y, Feb. 24



K VILIAUS

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

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, 1L 60608

UR. FAUL Y. UAttUls
•YDYTCMA* IR. CHIRURGĄ* SUSIRINKIMŲ

YALANIXJB: *—* (UrDo aurwr,^

* TEL 233-53n

OR. A. B. GLAVECKAS
GrUTIUJAS IR CMIKUKUAX

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS

3907 West 103rė Street

VaiMUQQS pildai ?SULK1 Tarimą

Lietuvių Žagarės klubo metinis na
rių sustrinianias Įvy^s seKmacueiiį, va 
sario Zd a., 1 vai. popiet, Aneics ho- 
jok saxeje, -touu »s. lajnan Avenue. 
i\an<u šviečiami aisuan^yu, nes y^a 
svarumų reiKaių aptarti, ro susiruiKi- 
mo Dus vaisęs.

Rožė Didžgalvis, rast.

Dr. jonas h'. Mažeika
D.Ū.S. — dainių gydytojas 

4t>00 Vv. 103rd Street 
Uax Lawn, 111. 

Oil. Id. llM-bSSO 
Valandos pagai susitarimą

C hi c a gos Lietuvių Suvalkiečių drau
gijos menas narių MJSirinKimas ĮvyKs 
pexiKLdQieiu, vaaano <60 a., o vai. Vcuk., 
vyčių saiejc, z-tao vv. s«ui fct. x\ar~ai 
Kv-euxauix au>u<iiiKy u, nes yia aaug 
ovaruių leiTkaių aptarti ir jau iaLKao 
uzMinoKcU nario uuOKię.

g. Strungys

R0MMĮR

Solistė Margarita 'Momkienė

kurio pavardės nesuspėjau už
sirašyti.

Pagerbus žuvusius už Lietu
vos laisvę, ir sugiedojus Ameri
kos ir Lietuvos himnus (giedo
jo solistė M. Momkienė ir visa 
salė), buvo perskaitytas Lietu
vos atkūrimo aktas — nutari
mas, ir, po trumpo programos 
vadovo žodžio, prasidėjo meno

OK KRANK PLECKAS
OPTOMfiTRlSTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71>t St. TeL 737-514$

Rkrm& &!□& Pntaiko a kimiu 

ir "coxuaci leases".

PATIKSLINIMAS

Šių metų Naujienų Nr. 37 į 
Augusuno GaitcKo mirues pra-; 
nešime paminėtas anūkas (vai- į 
kaltis) Algimantai Mačiulis, o 
turėjo būti — Mažulis.

— Sakoma, kad mula Chd-

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS MINĖ 
JIMAS ROCKFORDE ~

Lietuvių kolonija Rockforde 
nėra gausi-«Tenka pasidžiaugti 
ir-pasigerėti ten gyvenančių lie-

nėjuną rengė Amerikos Lietu
vių Tarybos (ALTo) skyrius, 
kuriam vadovauja inž. b- Su-

meini bijo skristi lėktuvu, kad tuvių sugyvenimu ir organizaci- rimtas. Minėjimo iškilmingu- 
lakūnai jo nenuvežtų j Egiptą jų tarpusaviu' bendradarbiavi-. rnui bažnyčioje ir salėje, iš Chi-

vr. LWNAS SE1B UTlb
INKSTŲ, rUSLfiS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
jais »*ra

- 4 Ui i HlUa. *£UAU. * pU^lfc.

—Užsakymai Amerikos kariš
kų ir transporto lėktuvų kelia 
dolerio vertę.

— Oriana Faliaci ilgai kalbė
josi su Lenkijos premjero pava
duotoju M. Rakovskiu apie Soli-1

Drįso leietoxiM; iib-Z&tū, 
reieu.

mu. Rockfordo lietuviai,, jų or-1 
* ganizacijų nariai ir vadovybės 

pasižymi nuoširdumu, vaišin
gumu ir meile savo broliui bei 
sesei. - _ .

Jų surengiamos šventės, mi
nėjimai pasižymi kultūringu
mu, tvarkingumu ir rengėjų 
meile bei rūpestingumu savo

i kitų
uuoloju ivi. ruiKuvsKiu apie oun- į mene oei rupesnngumu 
darumo unijoj pirmininką Le- atvykusiems svečiams iš 
sek Valensą. Valensa laikomas kolonijų.
netoli Varšuvos, turi'"tris kam-

cagos dviems autobusais atva
žiavo Vytauto Didžiojo rinkti
nės šauliai ir šįaulėš su^ vėlia
vomis. Iš Marquette Parko al^ 
vyko Šv. Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčios cho-' 
ras, vadovaudamas muziko Li
ne, kurio sąstatą papildė ir pa
kėlė solistai M. Momkienė n 
iviomkus. Vytauto Didžiojo sau 
lių rinktinės vyrai ir moterys,

Atvažiavusi Vytauto Didžio
jo rinktinės šaulių tautinių šo
kiu šokėjų grupe, vadovaujama 
omėliauskienės, pašoko kelis 
.autinius šokius, kurių istoriją 
lietuvių ir anglų kalba paaiški
no pati grupės vadovė. Po tau
tinių šokių, padainavo atskirai 
-i kartu solistai — M. Momkie
nė ir Momkus.Moterų choras pa 
oainavo “Nemunėlis”, o vyrų 
choras. Linui vadovaujant, pa
dainavo “Leiskit į Tėvynę”, 
vyrų ir moterų choras, muzikui 
Lnui vadovaujant, meninę pro 
gramos dalį užbaigė daina “Kur 
giria žaliuoja“. Ir tautinių šo
kiu šokėjams, ir choro dainin- 
oms, salėje susirinkusieji taip 
staipriai plojo, kad teko dairy- 

, lis ar išlaikys salės langai. •
Turiu atsiprašyti, kad nesuži

nojau akomponiatoriaus pavar
dės, nors man sakė, bet neuzsi- 
rašiau ir pamiršau.

Tiesa, per šv. Mišias bažny
čioje gieaojo Lino vadovauja
mas cnoras ir solistai Momkai. 
Nežinau, kas grojo vargo
nais.

Pasibaigus salėje minėjimui, 
prasiaėjo užkandžiai — pietūs, 
salėje per minėjimą ir bažny
čioje žmonių buvo labai gausu. 
Laisvinimo reikalams buvo su
rinkta aukų 
rių. ‘ f

Iš Chicagos 
tai atvažiavo
autobusais. Buvo atvažiavusių 
žmonių ir iš Cicero, Marquette 
Parko, Meirose Parko, Leman- 
co ir iš kitur.

Rockfordo organizacijų na
riai dirbo prie aukų rinkimo 
(Tikužis), baro ir pietums, bi
lietėlių dalinimo (bernas) ir ki
ti. Nepaprastai daug dirbo mo
terys prie pietų gaminimo. Jų 
pavardes surašys ir spaudoje 
viešai paskelbs jau minėjimo 
engėjai. Taip pat jie pataisys 
r mano surašytus ar praleistus 
nepaminėjimus ar klaidas.

Teko patirti, kad minėjime 
dalyvavo 250 žmonių, įskaitant 
atvykusius iš Chicagos ir vie- 
os kolonijų.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 2264344

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID 

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

7

Iškilmingesniems pasirody- 'Vadovaujami rinktinės vado V 
barius, jį dažnai aplanko žmo- s mams, šventėms ar minėjimams 
na ir vaikai. I Rockfordo kolonijos oreanizaci-

virš 1,980 dole-

šauliai ir choris- 
dviems dideliais

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
lakų chirurgija. 

o02ū CENTRAL AVĖ. 
SU Peiersourg, Fla. 33710 

l'el. (813) 321-4200

— Pakistanas no>ri gauti 
čius galingiausius lėktuvus 
kraščiams ir keliams ginti.

Išganaičio su vėliavomis daly
vavo Rockfordo Šv. Petro ir Po 
vilo bažnyčioje per iškilmingas 
šv. mišias, kurias atnašavo ir

j Rockfordo kolonijos organizaci-
į jų veikėjai palaiko geriausius ir

Pa' šilčiausius ryšius su Chicagos
Pa' lietuviais. Nepaprastai nuošir-} pamokslą pasakė kam V. Zaka- 

dūs ir šilti santykiai yra su Chi • rauskas.

KNOW YOUR HEART

y£RKRAUSTYMAI '
MOVING 

aidimai — Pilna apdraus* 
ŽEMA KAINA 

tyrumam Master Chargi 
ir VISA korteles.

<. SERENAS, let 925-SOfc

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu.

" ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1 M2 arba 376-599*

r

<f^0Ult.HEARL FUND

cagos Vytauto Didžiojo^ šaulių J Po 2 vai. po pietų
rinktinės-vadovybe ir šauliais, j vvko tęsinys Rock-

.ordo Leituvių Namų salėje. 
Minėjimą atidarė ALTo sky
riaus pirmininkas inž- S. Suren
kąs trumpu žodžiu ir pasveiki
no susirinkusius vietos ir iš to
jau atvykusius lietuvius.

Pirmininkas minėjimo progra

nnKLineS' vaaovyoe ir saunai^. į yyj^Q 
Todėl, didesnės Rockfordo lie- Į v

j tuvių kolonijos šventėse ar mi
nėjimuose iškilmingumą padi
dina atvažiavę iš Chicagos bei 
kitų 70s apyl nkių lietuviai, ypa 
tingai uniformuoti ir su vėlia
vomis šauliai bei šaulės. Dėl to,

! Rockfordo lietuvių kolonijos i
rrenginiai gerai žinomi miesto j mą pravesti pakvietė žinomą ko

Reporteris

SOPHIE BARČUS
LAOUO ŠEIMOS VALANDOS

gyvntojams ir jų vadovams.
Kolonija turi savo puikius 

namus su plačiomis salėmis ren 
giniams. Vasaros metu prie 
gražios upės turi v kelių šimtų 
akrų plotą, kuriame yra vasa
ros išvykoms pritaikintas pa
statas 
mais.

štai 
fordo 
Vasario 16-tos minėjimą.

su reikiamais įrengi-

š. m. vasario 21 d. Rock- 
lietuviu kolonija surengė

Mi-

j lonijos veikėją ir R. LB sky- 
‘ riaus pirmininką K. Rutkauską.
Kaip ALTo skyriaus pirminin
kas, taip ir programos salėje va
dovas savo trumpose kalbose 
priminė lietuvių ir anglų kal
bose minėjimo reikšmę, garbin
gumą ir ryžto sukaupimą toli
mesnei laisvinimo kovai — pa
vergtą Lietuvą išlaisvinti iš ver 
gijos iš žiauraus Maskvos 
go-

Pagrindinio kalbėtojo 
vo. Maldą sukalbėjo šv. 
ir Pavilo bažnyčios

— Teigiama, kad artistė Eli
zabeth Taylor buvo labai vieni
ša, jai buvo nuobodu su sena
toriumi Warner, nes jis visą lai
ką buvo paskendęs politikoje.

jun-

— Saudi Arabijos princai yra 
pasiryžę bendradarbiauti su 
Amerika, nes ji pajėgianti ap- ‘ 
saugoti jų teritoriją nuo sveti
mų lėktuvų.

— Keli Izraelio politikai pata
ria premjerui M. Beginui pasi
traukti iš pareigų, nes jis jau

nebu-
Petro 

klebonas, prarado pasitikėjimą.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

<
£

ambulanso 
PATARNAVIMAI

TURIM* 

AOPLYČ1AJ 

/ĮSOSE MIESTE 

□AKYSE.

Ckiearoe
Uošvių

Laidetavių

Direktorių

STEPONAS C. LAUK IR SUNŪS 
(LACKAWJClj

^424 VV1GST Oilth 5TKKK1 CAZl-
LilKto SOUTHWEST HIGttWAi, rsuo® Hilu, III W

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650
TeL; 652-5245

CKIJ Ų KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir Laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

Aikštės automobiliams pastatyti

4SM ttck EAJUSTED STREET Vau lArtu <-i>i

SCHOOL II •*

Chieago, Illinois 6062 
Tdet 778-5374

7159 So. MAPLEWOOD AVE 
CHICAGO, IL 60629

Vedėja — Aldona Dauicut 
TeleL: 778-1543

LAFT YtAA RAČO COMOOP 
LM WOR* MTTWMN 
THR AO<f 0* 5 A**© 14

KKX>0 FY MOTOR

Šeštadieniais ir sekmalienlais 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stotie* WOPA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūšy studijai 
■ Marquette Parke.

eKAJTLlC M. HAYtt, 
»*» »- ZW*'" OF ’-s OUOMR

Ktsdfen a«o pirmedienfo Ud peak 
tadienio 8:30 vai. vakaro. 

Visos laidos ii WCEV Stotie, 
banfa 1456 AM.

St Petersburg, F1K, 11:30 vai. P P 
Ui WTIS rtotie*. 1110 AM banfia.

2646 W. 71st Street

GEORGE F. RUDMINAS
1419 So. L1TUAN1CA AVĖ. Tel: YArdj 7-1138 -11M

Lietuvos Aidai”
KAŽt bRA2r)»ONYT6

Programo* vadėj*

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON 

tXPRtSSMW DHWMr

a suooen stop 
MOU57E POLLOWIWG

BUTKUS - VASAITIS
TeL: OLympic HOC

BIELIŪNAS
W4S So. CALIFORNIA AV® TeL, LAMyeO. I-SSO

YOU PRIVE

■ I

NinjletkM, Chicago, 8f Hl Wednesday. February 24. 1982



Švento Kryžiaus parapijos bažnyčioje 
iškilmingas Vasario 16-os mineijmas

A einantį >ckmadienį, vasario 
28 d., 10 vai. ry tą įvyks pamal
dos už Lietuvos Nepriklauso
mybės atgavimą. Giedos šaulių 
choras su soliste Paulina Ma
čiuliene, vadovaujant muzikui 
Juliui Mačiuliai, Tuoj po pa
maldų parapijos salėje bus iš
kilmingas šventės minėjimas- 
Pagrindinę kalbą pasakys adv. 
Saulius Kuprys. Tas pats šaulių 
choras ir sol. P, Mačiulienė, va
dovaujant muzikui J. Mažiu
liu! padainuos keletą patrioti
nį dainų. Vėliau bus eilėraš
čiu deklamacijos (A. Kevėžos 
iš jo kūrybos) ir įdomių skaid
rių rodymas (kun. A. Saulaitis 
su skautais). Po programos, ko
miteto vicepirm. Juozas Ankus

MINTYS. LIŪTĄ VILNIUJE 
NUGRIOVUS

(Atkelta iš 3-čio puslapio)
, Palaukit, nepulkit, netrypkit 
kojam, nebandykit pirštais, ne- 
vanokit žodžiais. Patys atsisės- 
kit liūto vieton, pakrakštykit 
ausį.

Sustokit prie namo, pamik- 
linkti sąnarius ir pamatysit....

t A, norėjot, kad taip ir # pasa
kyčiau. Ėėėė.... gudruoliai, ma
not bandau ką nors plagijuoti, 
lendu į svetimus kailinius ar pi- 
žarną. Kartoju savo nevalyva 
kalba jau seniai žinomas tiesas 
ir ieškau atsakymo?

Aha, taigi atsisėdo mūsų žmo
gelis liūto vieton ir mąsto. Ot 
būčiau dabar ten, kur manęs nė
ra. Auginčiau kiaules, niekas 
net neatpažintų. Auginčiau, ma
rinčiau, parduočiau, taupyčiau. 
Surinkčiau, pragerčiau ir.... vėl 
iš pradžių. Būčiau visų gerbia
mas, popinamas, būčiau “orga
nizatorius” ir “savas žmogus’*.

Esu ir aš sutikęs tokių žmo-J 
gelių.* Visur. Ir ten, kur manęs

visus šventės dalyvius pavai
šint kavute ir pyragaičiais.

Nucšrrdžiai prašome visus 
tautiečius kuo gausiausiai da
lyvauti šioje Vasario 16 šventėj. 
Parodykime sveteliams savo 
tautos vieningumą ir kovą už 
Tėvynės Nepriklausomybės at
gavimą ir lietuviškų bažnyčių 
išlaikymą. Organizacijos kvie
čiamos atvykti su vėliavomis ir 
palyda.

Tikimės, kad tie, kurie gerai 
supranta mūsų tautos reikalus, 
atsilankys į šią didžiąją Vasa
rio 15 d. šventę.

S v. Kryžiaus Lietuvių 
parap. Kamiteto vardu. —

Magdalena Šulienė

dabar nėra, ir ten, kur anks
čiau manęs nebuvo (kas visų 
liūdniausia).

O ką aš apie juos galvoju jau 
pasakiau. O jeigu mano žodeliu
kai jums ne prie “dūšios”, tai 
jau atleiskit. Mat, nuo plūgo 
atėjau, mat išauklėjo taip, o ne 
kitaip-

Iki.
K&stasKostulis

. * ;(Iš Eur. Lietuvio)

KINIJOJE MIRĖ AUKŠČIAU
SIOJI MOTERIS

PEKINAS, Kinija.— Neseniai 
visą pasaulį apėjo’ žinia, kad Ki
nijoje gyvena pati aukščiausioji 
moteris pasaulyje. Ji vadinosi 
Zeng Džinlian ir buvo 8 pėdų ir 
vieno colio aukščio. Ji gyveno 
centrinės Kinijos Hunan provin
cijoje ir buvo 17 metų amžiaus.

Jauna mergaitė buvo sveika 
ir gražiai augo, bet kai pasiekė 
16 metų amžiaus, tai pradėjo, 
negaluoti. Gydytojai nustatė, 
kad ją pradėjo kankinti cukra
ligė — diabetas. Jai darėsi sun-

kiai va'kšiėoH. Galva pradėjai 
svaig i, kai turėdavo kiek ilgiau 
pastove i. 1

Cukraligė viena nevaikščioja. 
Ji pradėjo liesti kitus vidaus Or
ganus. Paskutiniais trim mene-* 
siais ji <laugiąus;a galėju lovoje, 
jau darėsi sunkiau stovėti ir 
vaikščioti. Cukra’igė ir kitos 
komplikacijos visai nusilpnino 
jesies organizmą. Pirmadienį 
kiniečiai pranešė, kad vas :rio ! 
13 dLną ji mirė. į

— Britų medicinos sąjunga įs
pėjo vyriausybę, kad dabartinis 
universitetams lėšų apribojimas, 
ateityje atsilieps į iki šiol buvu
sį šiame krašte aukštą medicinos 
iy^i-

— Daugiau kaip ĮOO.COO svaru 
sterlingų išmokėta kompensaci
joms D. Britanijojs Keimbridžo 
ligoninės slaugėms, kurios susi- Į 
žalojo nugaras, bekeldamos pa- j 
cientus.

HmmL — Pardavimui 
UAL S5TATK FOR f ALI

Hund, — F*rdarIJH«t \ * 
JtlAL 1STAT1 FOR tALf

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: . ., ,v.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS {
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

1212 W. Cerm^k Road Chicago, HL TeL 847-7747 ♦

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 4 - 

6529 Šo. Kedzie Avė. — 778-2233 -
-- - - ............ ... — 1 --- L— Wavne Williams Atlantos

* j

prisiekusiųjų teismui pareiškė, 
kad jis nieko’ nenužudė ir ne
prigirdė. Prokuroras įrodymų sipažinti prie 25 jaunų juodžių 
neturi. Į nužudymo, bet jis tvirtina, kad

-------------------- <tjis nė vieno nenužudė.
— Talnian Home Federal tau- j j0 advokatai turės teismui pa- 

pymo bendrovė perėmė North-' aiškinti, kodėl dabar, Williamsą 
West Federal Savings bendrovę suėmus, visoj Atlantos apylinkėj 
ir Unity Savings Assn. Taupyto- ‘ nė vienas juodaodis nebuvo nu- 
jai nepraras įdėtų taupmenų. j žudytas ir nedingti iš namį

------------------- įt ; Advokatas parašė Williamsui
— Sekr. Haig ir sekr. Węin- pareiškimą, kurį jis lėtai ir aiš- 

berger patarė prezidentui Rea- kiai pats perskaitė prisiekusiems 
ganui nusitarti su rusais, kol teisėjams. Prokuratūra turės liu- 
JAV neturės pačių naujausių dininkus ir jį vėl klausinėti, jei

Prokuratūra buvo* tiek įsiti
kinusi, kad jis bus priverstas pri-

lėktuvų ir modernių ginklų. norės dar toliau j j kaltinti.
• « --------------------- -—~

• • Kad aiškiai žinotum mūsų .tau- 
r tos tikrąją praeitį, jos kilnumą, 
jos viršžmdnišką būdą ir jos

PROKURORUI SUKĖLĖ :
DIDELIŲ RŪPESČIŲ

ATLANTA, Ga. — Wayne B
Williams pranešimas teismui,: gamtos nesugriaunamais dės-
kad jis niekad nieko nenužudė, niais sukurtą gyvenimą bei tik 
kad jis niekad negalvojo ir ne
galvosiąs apie žmonių žudymą, 
sukėlė didelių rūpesčių valsty
bės gynėjui ir FBI agentams. 1

ra visatos pastovumo nustaty
tą amžinumą, remdamasis mū
sų tautos padavimais, tikra tau- 

j tine valia ir sveiku, tarptautinių 
j šmėklų neužburfu protu, aš pa
prašiau šias knygas:

1) Karalienė Birutė, čia apra
šomas jos kilnus gyvenimas, 
kai mus puolė-žiaurūs kryžiuo
čiai, naikindami viską, ką mūsų 
Kilni tauta gerbė ir mylėjo.

2) Pa Galindų Skydu. Galin
dų kovos ir gyvenimas, išlai
kyti mūsų tautą kilnią ir savi- i 
stovią.

3) Kalnų Dievaitė Ledyną. 
Ledynos kilni pagalba apsaugo
ti mūsų tautą, pradedant nuo 
ledų slinkimo, v

4) Lietuvių Sostinė Vilnius. 
Kilni kova karaliaus Kęstučio, 
pradėjus statyti Vilniaus mies- 
tą‘ . '

5) Lietuvos Senovė. Kilnus ir 
jautrus lietuvių tauto's gyveni
mo ir jos kovų aprašymas.

6) Karaliaus Vytauto Vaini
kas. Kruopštus vainiko aprašy
mas, kaip lenkai jį pagrobė ir 
kaip lietuvių jaunimas tą vaini
ką, lenkų bažnyčioj paslėptą, 
surado.

Mieli Lietuviai, padėkit man į 
šias knygas išleisti. Tos knygos 
tikrai pagelbės mūsų jaunimui 
užaugti tikrais lietuviais.

Su aukšta pagarba,
Mantas Aukštuolis
4 Elizabeth Avenue
Springdale, Conn. 06907

“NAUJIENOS” -KIEKVIENC
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS : r 1

jm. seniausiir, didžiausia ir turtingiausls lietuviu teatemalinė or- 
Szmzzcijs, lietuviams ištikūnat tarnaujanti jau per 92 metus.

kurie tucs

LIETUVIU OPERA
stato

romantinę trijų veiksmų operą

DER FREISCHŪTZ
TAIKLUSIS ŠAULYS

Marijos mokyklos auditorijoje
67th & California Ave. ~ 1

Į

Spektakliai: kovo mėn. 6 dieną, 8 valandą vakaro 
kovo mėn. 7 dieną, 3 valandą popiet 
kovo mėn. 13 dieną, 8 valandą 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 čekj 
Lithuanian Opera Co., Inc., pavadinimu.

Bilietų kainos: 25, 20, 15, 20 ir 10 doL

Kviečiame visus ir iš visur 
atvykti j spektaklius

SLA —atlieka kultūrlniuj darbui, itlbsii (r kitiem-v 
delbus dirba.

SA —ifcookėio daugiai kanp AŠTUONIS MILIJONUS 
tpdraudų savo narifime

8LA — tpdrautSia pigiausiomis kainomis. S.A 
narna patarnauja tik savišalpos pagnonu

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu drrng&x ' 
Susivienijime apsidrausti iki SlO.OuO.

SA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — -Eudcwmem 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, įlekiančiai 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo praduti

SLa — nikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: uš 
11,000 apdraudoa romą temoka tik $3.00 metanc

SLA — kuopq vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
i savo apylinkės SLA fcuopu veikėjus jie Jums 
mielai pagelbės 1 SLA Įsirašyti.

Galit® kreiptis Ir tiesiai | SLA Centra:

LFTHUANIAN ALLIANCE CF AMERICA

doleriu

pelno,

TeL (lit)

DR ANTANO J. GUSENO RASTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsimmimns.
Dr. A. Gnssen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl.,,liečia 1905 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimų-------- ------ ---------------------------Įg.oo

Dr. A. J. Gusaen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais$4-00 

Minkštais viršeliais, tik •_________  S3.00
Dr. A. J. Gntsen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik 12.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček| arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant |1 peraiuntiroo išlaidom*,

NAUJIENOS,
17X9 8* HALSTED ST., CHICAGO, IL

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMTNTŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX

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

ELEKTROS ĮRENGIMAI , ’ 
. PATAISYMAI . . ■

Turiu Chicagos miesto laldiinv 
Dirbu ir užmiesčiuose, gr*lf( 

garantuotai ir sąžiningai.
‘ KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514'-S. Tahnan Ava, ■
 T«I. 927-3559 . '

WANTED TO RENT

S Reikalinga biznio ar raštinės 
vieta apie 700 kvadratinių pėdų 
iš 71-mtis žiūrint į Marquette 
parką. Skambinti 585-6481.

DĖMESIO
62-80 METŲ AMi VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinis.

kams. Kreiptis: .

4645 So. ASHLAND AVĖ,' 
TeL 523-8775

READER—ADVISOR

MRS. RUTH
READER & ADVISOR

ADVICE ON ALL PROBLEMS OF 
LIFE SUCH AS MARRIAGE, 

LOVE, BUSINESS.
MRS. RUTH CAN AND WILL 

, HELP YOU.
266-7438 — 21 E, Cedar, Chgo.

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

PARUOŠIAME TAKSŲ 
LAKŠTUS

ASMENIMS IR BIZNIAMS.

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

Eleonora Jakštas 
4104 S. Archer Avenue 

(% bloko i vak. nuo California)

“LIUCIJA”
I

Miko šileikio apsakymų knyga 
I “Liucija” jau atspausdinta. 
' Autorius pavaizduoja, lietuvių 

gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa-

I kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 

j auterių: 6729 So. Campbell
Ave.. Chicago, EL 60629.

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums galį daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, •‘Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis;

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

* - 
r SERVE WITH PRIDE IN 

THE NATIONAL GUARD

r-;

Dengiame ir. taisome visų rū- ■ 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

* ARVYDAS KIELA
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-1717

A. T V ERAS
Laikrodžiai ir braagenybis 

Pardavimas ir Taisymas / ; ;
2646 West I9th Strae?

. TeL REpuMIc 7-1941 :

z' - ■ -*• •*" * -*h

Siuntiniai į Lietuvą Į 
ir kitus kraštus

, "T <-'-vS _ L. T

P. NEDAI, 4059 Archer Avmjw, 

Chicago, IlL 60632. TeL YĄ 7-57H;

M. ŠIMKUS.-,--s r A ... .... |

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

- 4 • . f.K.;-/ * Y

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

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

W. tSHi M

<0641, > 424-4454
Stet* f ft CvAtefcy

Advokatas i
GINTARAS P. CKPtNAI

Darbo valandoc nuo 8 t>L rybi 
Iki 8 vai vak. Šeštadieni na« 

9 vai. ryto Dd 12 vai d.
1 Ir ptgftl tusltarisui.
Tel 776-6162 irta 776-51U

M4I 63rd Street y
Chicago, ID. 10627 '

■>---------------------------------- ----------------------————— -

PLUMBING AND HEATING 
(Vand«nti*kis ir žudymas) '

CROSS TOWN PLUMBING
& SEWER MAINTENANCE

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

Free estimates. ,
735-6361

PIRklTS *AV TAUPYMO BONUS

4 — Naujleno*, Chimga, % ĮU,




