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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
MINĖJIMAS SENATE

Lietuvos Nepri- goms, kas žadina visų paballie- 
viltis. %

(ALTo Informacija)

JAV Senai 
klausomybės minėjimas įvyko čių 
vasario 23 dieną. Amerikos Lie-1 
tuvių Tarybos paprašytas, minė
jimą organizavo sen. Charles 
Percy, kuris minėjimą ir pra- i 
dėjo savo lietuviams labai palan
kia kalba. Priminė laisvos Lie-! 
tuyos konstituciją, garantavusi,’ w „arimus su Ka-
kalbos, .sustruAmii;, rehguo, ■ na(fos ,ri bės atstovais žu., 
btsyę. Primulė.niauri.. Sonetų ■ vinink fe reikaIais. kažliokiais 
S,jungos,vykdyta I-.ctuvos oku-1 sumclimais afeisakė dvti 
PK1J,. Reiškė vilti,' kad ir kiti j Kongreso kMnitetlli lurin;u,! 
kU.egos senatonai jungsis S-į doklImmhls. Sskretoriui atrodė, I 
nant PaMI.Jo tautų lekesi j kad iSkėlus klausima viešumon, i 
Daaugės,, kad JAV nėpripaųsta bus visam pasilariinu|
tų kraštų .mkorporaeiios j Sov.j ir žuvillįnk tės reikaIui 
Sąjungą, ką yra patvirtinęs ir 
prezidentas Rcagah bai VaLsty-1 ’ 
bės sekretorius Haig. Priminė kitaip j šį reikalą pažiūrėjo. Į 
kalinairuĮs lietuvius, išvardinda
mas JAV pilietį V. Skuodi, B. 
Gajauską, V. Petkų. S. Kudirkos 
išlaisvinimas tepask alina siekti 
ir kitų išlaisvinimo. Krizė Len
kijoje, Lietuvos žmonių. -kalini-

SEKRETORIUS WATT 
PATEKO BĖDON

i

WASHJNGTDN, D.C. — Vi
daus reikalų sekretorius James;
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Rumunija
sumokėti už likusią skolą procentus, kas iš viso sudaro 5.8 mil. dolerių. 

Rumunija skundžiasi, kad ji lekios skolos nepajėgs sumokėti.

RUMUNIJAI ĮSAKĖ MOKĖTI 
UOMERIKOJ PIRKTAS PREKES

PRAEITAIS METAIS PREZIDENTAS ĮSAKĖ
AMERIKIEČIAMS IšVAžlCOTl Iš LIBIJOS

WASHINGTON, D.C. - Pra
eitą ketvirtadienį JAV saugumo 
taryba, aptarusi Libijos diktato
riaus tarptautinę veiklą ir kiš:* 
mąsi į JAV užsienio ir vidaus 
politiką, nutarė uždrausti įvežti 
į JAV Libijos degalus. .

Saugumo taryba jau seniai 
buvo informuota apie tarptauti
nę Libijos politiką ir glaudų 
bendradarbiavimą su Sovietų 
Sąjunga, nutarė imtis šio svar 
baus ekonominio žingsnio prieš 
Libijos diktatoriaus M. Chadafi 
santykius su JAV ir Vakarai;.

Ajjskaiciuojama, kad Chadafi 
pajus šį nutarimą, nes JAVJš 
Libijos pirkdavo apie dešimta 
dalį savo naftos ir degalų. Dide
lė dalis tų degalų eidavo Vidur
žemio jūroje esančiam laivynui

JUODIS WILLIAMS NIEKO 
NENUŽUDYS

ATLANTA, Ga. — Fotografas 
Wayne B. Williams pare:škė 
prisiekusiųjų teismui, kad jis 
nieko nenužudęs, nesir.ngė nu
žudyti ir nieko niekad nežudys. 
Jis tvirtino, kad jis su tėvu kelis, 
kartus buvo nuvažiavęs prie 
Chattahoochee upės pameške
rioti, bet niekad nevažiavo .su 
kitais žmonėmis.

Savo kalbos pabaigoje jis pri
dėjo, kad prokuroras yra di
džiausias melagis, nes jis teisė
jams pripasakojo labai daug 
melo.

Kaltinamasis turi labai gyvą 
advokatą Alvin Binder, kuris lei-

Sekr. J. Walt privalo parodyti 
komitetui turimus dokumen
tus, bet jis atsisakė. Sekretorius 
neturi tokių privilegijų, pagal 
kuriąs galėtų atsisakyti duoti 
prašomus paaiškinimus. Dabar 
visas, reikalas .snsHioinplikuDs. į 

i To komiteto nariai ■ svarstė
ri tiĮijo laisvo ^žoiĖio/-turi būti klausimą. 27 demokratai ir vie- 
pąsmėrkta. Reiškė viltį, kad tei-įnas respublikonas pasisakė prieš 
sėti Lietuvos Jąisvės reikalavi-! privilegijas, o 19 respublikonų 
iriai- pagaliau triumfuos.. . / ' | ir 2 demokratai — už. privilegi- 
. L - , ' - '■ j jas. Reikia manvti, kad sekreto-
. Se»?lo. posedjųe per semto-, rius brfe eitf } ;cisma h. aiSkin.

.koflA jis apsakė -klausv 
dr. I. .Kmųčebunas, B. Triėytė Kon.?- 
ir ;kųn."J. Prunskįs jĮUOšjrdžiai 
sėnątorhii' Percy padėkojo už 
tokį; jiioių, .nuolatinj -Lietuvos 
teisių gynimą.. i; .

Ir daugiau senatorių savo pa-

ti

SOVIETU CIRKO DIREKTORIUS 
ĖMĖ KYŠIUS Iš ARTISTŲ

SUIMTAS CIRKO DIREKTORIUS ĮVĖLĖ IR PATIES 
BREŽNEVO ŠEIMOS NARIUS

MASKVA, Rusija. — Chicago 
Tribune biuras praneša, kad 
Maskvoje suimtas Sovietu cirko’ 
direktorius .ir jo pavaduotojas.Jeigu jis nenorėjo iškelti vie

šumon kanadiečių'-atsiųstų Jais- Vasario 17 dieną buvo padaryta, 
kų,/taiteismui jis bus privers .
tas įrodyti/visus doktiftierttus. f Policija nustebo, kai jo' bute ras- 

... , Juos galės skaits-ti ir komentuoti : tas didelis kiekis aukso ir įvai-
reiskimus Lietuvos laisvės rei- \ j’ • • . . , ■
kalu padare.- Jų vardai bus pa- u; . '

Sekretorius Wa 11 /parodė visiš
ką . nežinojimą, • kaip Kongreso džiausiu teatrų 
komiteto, nariams paaiškinti _ to- • mėgsta cirką. Jie moka didelius 
kią padėtį. Jeigu jis būtų išd.ėętęs' pinigus, kad tik galėtų pamatyti 
reikalą, tai komiteto nariaiebūtų ' geriau paruoštą vaidinimą.
supratę, pasižiūrėję ir palikę jį • Caro laikais rusų cirko artis

tai labai aštriai pajuokdavo ne
nešė komiteto nariams, kad jis’tikusius ir nedorus valdininkus.

j pasinaudosiąs turima privilegi- Cirko artistai panašiai elgdavosi 
ja, kurios neturi. Dabar komite- Į ir su komunistinės valdžios aukš
tas atidavė reikalą Atstovų Rū-"tais pareigūnais. Stalinas nega- 
niams.

■ Jeigu teisme sekretorius Watt'Jis pradėjo šalinti ir teisti kiek- 
pralaimės ir bus apkaltintas vi-ną cirko artistą, kuris pasi-

skelbti vėliau. Iki vasario 23 d. 
imtinai kalbėjo devyni Senato
rial?'.-•»! * " ■ '

LIETUVA ŽEMĖLAPY

Freedom Hotise Washing tone, • ■ ■■• . ■ , . . ramybėje. Jis pasisaipe ir pi a-
isleido sąrasus laisvų ir nelaisvu - - 
kraštų su atitinkamu žemėlapiu. 
Kadangi ten nėra reikiamai pa
žymėtas Lietuvos pavergimas, 
ALTo pirm. dr. K. šidlaifjkas 
parašė raštą Freedom House 
egzekutyvo direktoriui R. Suss
man ,kad šis reikalas būtų 
taisytas.

cirko direktoriaus bute krata.

riaušių brangenybių.

Maskvos cirkas yra vienas di-
Rusai labai

: Cirko artistai panašiai elgdavosi

Įėjo pakęsti jokio pašaipymo.

i Kongreso negerbimu, tai bus nu- šaipydavo iš Stalino valdžios pa-
1 baustas. O lai reiškia, kad jisjreigūnų. Dabartiniu metu cirko

kam netikdavo, jau atgyveno 
kūrybingąjį laikotarpį, o’ kai 
juos išveždavo į Bulgariją ar 
Turkiją, tai tie artistai dingdavo.

Sovietų policija išaiškino 
naują cirką

Vis dėlto Andropovas tą nau
ją Sovietų cirką .išaiškino. And
ropovas pasiuntė savo agentus 
pas cirko direktorių ir rado cir
ko artistų paliktas dovanas. Blo 
giausia, kad į 'skandalą įsivėlu- 
sios kai kurios Sovietų užsienio 
reikalų ministerijos įstaigos. So
vietų valdžia yra sudariusi spe
cialią užsienio pasų įstaigą, kuri 
rūpinasi leidimais išvažiuoti į 
užsienį. Pasirodo, cirko direkto
rius turėjo ir čia savo ryšius. 
Tiktai jis už leidimą ėmė ne be
verčius Sovietų rublius, bet 
brangenybes. Brežnevo dukra 
buvo’ labai gera draugė apkaltin
to cirko direktoriaus.

SUIMTAS CIRKO DIREKTO
RIUS A. KOLEVATOV

MASKVA, Rusija. — Chicago 
Tribune korespondentas prane
šė, kad Maskvoje suimtas Sovie
tų cirko direktorius Anatolijus 
Kolevatov. Jį suėmė Sovietui po
licija, kai vasario 17 diena jo bu
le padarė kratą ir rado brange
nybių, kurių vertė peršoka mili
joną rublių. Policija uždarė, už
rakino ir uždėjo antspaudą jo 
valdytoje cirko įstaigoje.

Keliom dienom prieš direkto
riaus Kolevatovo areštą, Mask
voje buvo suimtas direktoriaus 
pavaduotojas Viktor Gorsky. 
Manoma, kad direktoriaus pava
duotojas papasakojo daugiau, 
negu turėjo pasakyti.

Rusus nustebino ir tas faktas, 
kad buvo atleistas iš pareigų 
Konstantinas Zotovas. Jis vado
vavo visos Sovietų Sąjungos pa
sų įstaigai. Tvirtinama, kad Zo
tovas taip pat išmoko imli ky 
sius už pasus išvažiuoti užsienin.

aprūpinti. I ždraudimas įvežti 
Libijos degalus į JAV atsilieps 
į visą Libijos rinką. Libijos naf
ta yTa geras rūšies, jos ekspor
tuojama dideli kiekiai, pajamos 
už degalus diktatoriaus naudo
jamos nerimui sėti pačioje Af
rikoje, Europoje ir Amerikoj .
(-radaii atšaukė diplomatus iš 
Libijos ambasadų užsienyje, pa
siuntė teroristus,.kurie naudoja 
si diplomatinėmis lengvatoms 
politiniams savo priešams' nai 
kinti.

Prezidentui Sadatui išvarius 
Sovietų karo laivus iš Aleksand
rijoj jie suplaukė į Tripolį ir 
tęsė šnipinėjimą Viduržemio ju

sėjui Clarence Cooper ir prisie
kusiųjų teismui aiškino, kad 
prokuratūra nepateikė teismui 
jokio įrodymo, kad kaltinamas1* 
nžudė bent vieną iš dviejų nu
žudytų vyrų, dėl kurių jis dab::r. 
kaltinamas.

bus priverstas atsistatydinti.

Vasario 27: Grabrielius, Vil
mantė, Tolmantas, Duonė, Aš
mantas, žvaigonė.

Vasario 28: Fortūnatas, Ūmė, 
Žygimantas, Pergula, Atis, Va- 
damara.

Kdvo 1: Albinas, Rusnė, Ama- 
Jis, Gražuolė, Ilgvaris.

Oras giedras, šiltesnis.
Saulė teka 6:30, leidžiasi 5:38.

Praz. neaganas, aptaręs rei
kalą su saugumo tarybos 
nariais, įsakė visoms ameri-

* * *

PRITARIA SOLIDA
RUMO SĄJŪDŽIUI

Jungtinio Pabaltiečių Ameri
kiečių Komiteto vadovybė pa
skelbė pareiškimą, kuriub prita
riama lenkų Solidarumo sąjū
džio laisvės, demokratijos, dar
bininkijos teisių gynimo pastan-

artistai negali juoktis iš atsakin
gų ministerių, bet cirko direk
torius padarė cirką iš visos so
vietinės sistemos.

Direktorius leido artistus 
užsienin

' KALENDORltLIS

Maskvos cirko direktorius pra
dėjo leisti cirko artistus užsie
nin. Nieko kito rusų artistai taip 
labai nenori, kaip išvažiuoti už
sienin ir nebegrįžti Maskvon. 
Jiems duoda gerus butus, moka 
geras algas, leidžia įsigyti auto
mobilius be eilės, bet neišleidžia 
užsienin.

Keli geresni Sovietų baletcf te
atro šokėjai išvažiavo ir nebe
grįžo. Panašiai atsiliko ir su 
cirko artistais. Direktorius išlei
do kelis artistus, iš kurių jis 
paėmė kyšius. Sovietinių rublių 
jis neėmė, bet imdavo auksinius 
ir sidabrinius daiktus iš norinčių

IZRAELIS NORI UŽIMTI 
LIBANĄ

WASHINGTON, D.C.— Prieš 
kelias dienas paskirtas Izraelio 
ambasadorius Mosė Ahrens pa
reiškė. kad JAV verčia Izraelį 
mestis į karą. Jeigu JAV par
duos galingus ginklus arabams, 
tai Izraelis bus priverstas gintis 
nuo arabų. Bet jeigu arabai už
pultų Izraelj netikėtai, o Izrae
lis neturėtų laiko susiorganizuo
ti ir paruošti savo gynybą, tai 
arabai per kelias dienas Izraeli 
visai sunaikintų.

Todėl kyla mintis, kad kol ga
lingieji ginklai dar neatiduoti 
arabams, tai Izraelis privalo už
imti Libaną ir padaryti jį neutra 
lia valstybe. Tuo atveju Izraelis 
turėtų saugią bent vieną sieną. 
Tada Izraelis gal ir pajėgtų ap
siginti. Bet šiandien, kai reikia

WASHINGTON, D.C. Ni
karagvos ginkluotos pajėgos li
pa Į kalnus, suima miskito gen
ties indėnus, juos sušaudo, su 
degina ar apkasa, Senato komi
tetui liudijo išsigel bėjęs Sted 
man Fagoth Muller. Jis yra bu
vęs su miskito genties nariais ir 
žinąs, kad dabartiniai kariai no
ri visai išnaikinti miskito gentį.

Elliott Abrams, Valstybės sik- 
reteriaus padėjėjas, tvilrino Se
nato komitetui, kad jis yra bu 
ves Nikaragvoje ir savo akim s 
matęs dabartinės Nikaragvos ka
rius, žudžiusius vietos indėnus. 
Jis tvirtina, kad sandinistai su
degino 12 kaimus, užmušdami 
vieto's gyventojus. Dalį žinių jis 
gavęs ir iš JAV misijonierių, pa 
jėgusių pabėgti į Honduras. 
Liudininkai tvirtino, kad sandi- 
nistai laidojo sužeistus indėnus.

Fagolh yra 26 melų indėnas, 
pajėgęs ištrūkti iš sandinislų.

roję. Dalį Egipte laikytų lėktuvų 
rusai permetė į Libijos aerodru 
mus. Vėliau Libijos diktatorius 
pasiuntė Libijos tankus pereiti 
Egipto’ sieną ir veržtis gilyn. 
Prez. Sadatas sustabdė tuos tan
kus, apšaudė Sovietų karo lėk
tuvus Libijoje ir apramino 
diktatorių.

'Chadafi siuntė Libijos gink
luotas pajėgas į Maroko Sacha 
ra, puolė Sudano žemes, ruc’šė 
naują puolimą į pietinio Egipto 
žemes, bet visur buvo sulai
kytas. Viduržemio jūroje jis

dviejų šimtų mylių jūros ruožą 
paskelbė savo teritorija ir ren
gėsi kontroliuoti visus Vidurže
mio jūra plaukiančius laivus, lx*t 
JAV tos zonos ( hadafiui nepri
pažino, pranešė apie JAV šešto
jo laivyno manevrus ir perspė
jo Libijos lakūnus ncar’ėti prie 
laivyno bazės. Chadafi nepa
klausė, dviem lėktuvam Ii 
skristi į Viduržemio jūrą ir pa
tikrinti manevruojančius Ame
rikes karo laivus. Abu Libijos

ambasadorius norės* gauti dau 
giau ginklų iš JAV. Jie nori

kiečių bendrovėms, valdžios 
įstaigoms nepirkti Libijos 

degalų.

išvažiuoti cirko artistų. Kartais 
jis paruoštus artistus nuvertin
davo, paaiškindavo, kad jie nie-

gintis iš visų pusių, tai jis nepa
jėgtų apsiginti.

šiuo savo pareiškimu Izraelio

gauti tuo pačiu metu, kai Saudi 
Arabija. Jordanija ir kitos arabų 
valstybės pirks ginklus.

Sekretorius Haig socialiai 
skrido j Rumuniją įtikinti 
prezidentą Ceausescu ir ki
tus valdžias narius, kad rei 
kia mokėti skolas JAVėms.

lėktuvai buvo numušti, kai grei
tesni amerikiečiai lėktuvai jups 
pastebėjo ir pavijo. ’

JAV saugumo taryba, patyru
si apie Libijos diktatoriaus glau
du bendradarbiavimu su Mask- 
va, įsakė visLms Amerikos pi- 
’iečiams važiuoti namo. Vieni 
paklausė ir išvažiavo, o kili, pa
lies Chadafio agentų viliojami, 
lūkuriavo ir pasiliko. DaJiar, 
Amerikai uždraudus įvežti Libi
jos naftų į JAV, likę piliečiai 
paskubomis nešdinsis namo.

Ta pačią dienų Valstybės de- 
•^artamcnlrs pran šė Rumuni
jai, kad ji be atidi'jojimo turi 
sumokėti JAV pinigus už Ame 
rikoje p rkla m lista. Rumunija 
buvo pasižadėjusi mokėti už per
iamas prekes, būt paskutiniu 
metu pradėjo atidėlioti. Prade- 
o pasakoti, kad ji turinti rimtų 
keneminių sunkumų, kad jai 
rūksta užsi.n’o valiutos.
I'raš perą savaičių sekreteJit> 

laig, lankydamasis Europoje ir 
Afrikoje, pasuku vienai dienai į 
Rumuniją. Sekretorius Haig ta
rėsi su Eendrosics Rinkos atstu 
sais LriuAclyje, išsikalbėjo su 
Portugalijos prezid ntu ir prem
jeru, užsuko į Maroką, o vėliau 
skrido tiesiai į Bukarcšią. Sek
retorius, reik a spėti, pasak? 
ap‘e reikalų mokėti skolas, jei 
nori ir toliau palaikyti prekyba. 
Vakarykštis kabin to primini
mas Rumunijai rodo, kad ji pri- 
va’ės mokėti *5.8 milijonus pa-

I lukanų už paskolas.



AlMSANDHA VAJSiČHifcNĖ
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Kaip Venezueloj Aukštojo Orinoko Yano 
mamos genties indėnai kuria savo šeimą

(Tęsinys)

Arėjus gimdymo laikui,, gim
dyvė ifema iš namų į mišką, 
kur n ekas nežino, atsisėda ant 
jnecž'u gabalo ir galvą padeda 
tarp rankų, aiiemtų ant kelių. 
Niekas nega i jos lankyti, nei 
ieškoti, tik išskyrus jos “akuše
re” Kaperi. Atėjusi xaperi. išge
ria gerą gurkni yopo (panašus 
kaip narkotikai) ir kviečia dva
sias. kad ateitų moterei į pagal
bą ir padėtų pagimdyti. “Aku- 
ŠOfė" ramina savo gimdyvę,kad 
viskas praeis labai lengvai. Ne
žiūrint, kad turi didelius skaus
mu-, gimdyvė pamažu turi nu
eiti i kitą miško galą. Gimdymas 
turi būti nuslępiamąs nuo kitų, 
akių visą kitą darbą jaū Mlfoka: 
akušerė". Laike gimdymų, mi

rimų niekad nepašftatkb.Po ghn 
dymo, “akušerė” nupiauja vai
ką bei motiną ir tada * gimdyvė 
gali grįžti į namus.

Po gimdymo, dar kaimynams 
vaiko nemačius, tėvas ir motina 
nusprendžia ar vaikas yra tin
kamas-auginimui. Jei vaikas nė
ra rricftinos mėgiamas, ar atran
da kokį dešnforrhavHnąsi. mo
tina pati, apjuosia vaiko kaklą 
augaline juosta, paguldo ant 
grindų ir pasmaugia, palikdama 
kūnelį skruzdėlėms suėsti. Ir 
jei' sutinka su vaiko auginimu, 
grįžta į namus-* -TąciatI? pasku
tinį žodį taria' dįr įėvas ir jei 
jo sprendimas yra? kad. vaikas 
turi.mirti, Tai.šią:procedūrą taip 
pat turi atlikti motina; tik nė 
Kjafnie, o kur joti migke.

Kada vaiko gyvenimo klausi-' 
mas yra išspręstas, tąda jau 
ateina kaimynai? sveikinti, tei- 

kąš gimę — męrgaitė ar 
bėriukas. Namuose’ auginti vai 
ką- motinai padedą didesni vaikai, 
kai motinar dlibš. tačiau, mo
tiną • neatitolina toli vaiko .nuo 
saVęš ir .maistą prižiūri motina. 
Po keletas męnesių jau duoda* 
vaikui vąlgyti beždžionės mė-

SOS. *
Ačiū Dievui, kad šie apsireiš

kimai yra reti ir į namus grįžta 
mokina su vaiku.

Viena vietinė Venezuelos gy
ventoja, kuriai likimas buvo lė
męs išgyventi 25 metus tarp 
Yanomamiecių, jai vieną kartą 
teko pastebėti keistą atsitikimą. 
Vienai indėnei gimė vaikas su 
suaugusiais pirštais. Motina jau 
buvo pasirengusi vaikų nužu
dyti. Tada ji buvo paklausta, 
kodėl ji nori vaiką nužudyti. Ji 
atsakė, kad su tokiais pirštais 
vaikas negalės pa aikyti rtrėlės, 
bus netinkamas medžiotojas. 
Baltoji moteris, su kitos indė
nės pagalba, vaikui atskyrė pirš
tus. aprišo ir gydė. Pirštai nor
maliai sugijo it buvo normalūs. 
Ši vaiką ji pakrikštino krikščio
nišku vardu, pavadindama Mo
desto. Vaikas dar yra gyvas ir 
šiandien. Niekas jam neprime-

’na. kad jis buvo gimęs su defek
tais. Gabumu atžvilgiu, jis net 
gabesnis už kitus vaikus.

Dvynukų gimimo nepripažįs- 
4 a. Jei gimsta dvynukai, tai vie
kas turi mirti, paliekant gyven
ti .stipresnįjį. Kada gimsta ber
niukas ir mergaitė, tai palieka
mas gyventi berniukas, o mer
gaitė yra nužudoma. Yanama- 

.mos indėnai dvynuku gimimą 
skaito nenormaliu. Tačiau, šie 
nenormalumo niekas nežino, iš
skiriant tik motiną.

Apsigyvenus nepertoliausiai 
misionieriams. Yanomamiečių 
gyvenimas daugelį atvejų pasi- 
keite.Misionieriai prašydavo viė 
tos gyventojų leisti jiems tuos 
vaikus auginti.

Vienas misionierius kunigas 
1964 metais, jau iš naujųjų susi
kūrusių Tribų, atrado vieną die
ną miške paliktą tėvų vaiką.Vib

M. Šileikis Madona Z. Sodyboje, akvarelė

Soli ūiio ne vietoje parodytas nuolaidumas

J. KUZM1CKIS

“TRIJŲ DIENŲ PASAULYJE” MĮSLES
(Tęsinys) c r : ta norėjęs “mokslo rūmuose pa-

MĮSLINGAS APSAKOMAS I 1Uiti ir sav0 žellkią” bet

Dar tamsesnis ir hernieūške>- 
nis sufeljetonintas apsakomas:— 
‘Ko tamsta ieškai?”. Pradžioje 
turbūt pats autorius prisipažįs-

jos unive&S£*fė.
Panašūs buvo ir kitas a t siti-’ 

kimas, kur tČVSi hdtėjo V^jką 
nužudyti. Tada vaiką paslap
čiomis atftčšė močiutė pas misio 
nierius, kurie vkfką ' išaugino. 
Vėliau tą Vaiką Vfetra sfefrna iš 
Caraco įkūnijo-
Yanomamoš indėnai labai prie 

taringi. Jei Šeimoje gimsta ne
pageidaujami vaikai, perdaug 
berniukų ar mergaičių, kad at
sikračius jų, prašo gamtos, kad 
tarpininkautų ir duotų " jiems 
pageidaujamą vaiką? Kitus ne-

duolis “vaiką paėmė, slaugė ir! p^gėidaWj‘amtiš: vaikus,Hkad 'ne- 
auginO. Vaikas išaugo sveikas' būtų epidemijos, paskandina 

upėje.
(Bus daugiau)

su. išskirtinais gabumais. Šian
dieną jis jau studijuoja Angli-

įėjęs ilgiau mokykloje “išsilai
kyti”. Vis dėlto-nebaigęs jokios 
mokyklos, “atrado" kažin kokią 
mokslo paslaptį, apie kurią pa
ruošė tomus,knygų,..Niekas ta
čiau jo paskaitą,nors/J.ęr-gąsdina- 
mas. nesidomavo. o knygų to
rius Išsivežė gripdų. plovėja,par 
‘dątffriėdama juos tualeto rėlka-- 
lams. Autorius susiranda šią mo 
terį. derasi dėl knygų bei rakto 
ir'prisipažįsta: ?»Jeigu griežtais 
įstatymais ar absoliutiniu auto
ritetu męne išnaudoja, ar pana
šiai — tar- visai kitas reikalas. 
Tada ir aš žinau, kas daryt. Bet 
kai lipšniai pačią, širdį tiesiog iš 
krūtinės suka ir, dar juokiasi— 
ne! Kraujas užverda”-

Toliau mūsų autorius pradeda 
grčtestiškai: šaržuoti, nuklysda- 
mas* į absurdo' karalystę: Mo
ters raštinėje, girdi, “viskas yra. 
Viskas. Plentai, bulvių laukai, 
bibliotekos, teatrai, elektra, pa
pūgos, tango plokštelės, arbū
zai, laivai, kultūriniai koncer
tai, rentgeno spinduliai, džiung
lės, mėšlas, mygtukai, kiauros 
kišenės, bombos”, . . . ir t t 
ir t. t.

Jonas Saliūnas "Drauge”, ko
mentuodamas jo perskaitytą 
knygą apie Ispanijos pilietinį ( 
Karą (“Blood of Spam”), noro- 
uo, kad ir lietuvių iš Lietuvos ir 
Jungt. Am. Valstybių bei Pie
tų Amerikos dalyvavo tame 
kare. Remdamasis "‘Lietuvių 
Enciklopedijos” tomais, ponas 
šoliūnas rado, kad karui pasi
baigus, dar 1941 metais vienoje 
belaisvių stovykloje netoli Bur
gos miesto buvo 14 lietuvių. Jis 
nenuiodė, kad kuris nors karo 
metu įvykdytas atrocitinis 
veiksmas būtų buvęs priskirtas 
kuriam nors lietuviui. Jis tink 
enciklopedijoje radęs, kad vie
nas tų lietuvių, dalyvavusių res
publikonų pusėje,būtent—Mar
tynas Gudelis parašęs knygą 
apie ispanų laisvės kovas-

Apskritai apie pilietinį karą 
kalbant, reikia pripažinti, kad 
jis yra žiaurus, kaip ir bendrai 
karas, pareikalaująs daug kru
vinų aukų. Jų aprašymų daug 
radęs ir Jonas Šoliūnas skaity
toje knygoje. Reikia manyti, 
kad Gudelio knygoje, kurią sa
vo komentaruose p. šoliūnas pa 
žymėjo, yra irgi jaudinančių 
epizodų-

Kai viena valstybė užpuola ki- 
yra užpultosios

Panašails pobūdžio ir kiti šios 
knygos kūrmėfei. Kiekvieną 
jų perskaičius, tenka susimąs
tyti. ką autorius norėjo pasa
kyti, ką papasakoti, ką naujo 
įnešti į mūsų gyvęnimą ir lite
ratūrą.

Šakoma, kad lyrinio, epinio ir
draminio kūrinfc siužetą suda-j tą, užuojauta 
ro tarp savęs susiję ir nuolat sti i pusėje, nebent pastaroj i ^yra pa
arėję įvykiai. Veikėjų tarpusa
vio ryšiai turi atskleisti jų cha
rakterį elgseną bei jos moty
vus. pergyvenimų augančią ska 
lę nuo intrigos užuomazgos ligi 
atomazgos,. .

Kūrinrct sittžetb žybteli veikė- j dų, visdėlto lietuviai užjautė 
jų priešingų interesų susiduri-’ 
mas arba vos mirksi nusiggyve- 
nusių asmenų sąfhoningi prasi-1 ėmė ir teikė^lobą.

Pfllietiruame kare, supranta1-

sižymėjusi aiškiomis’ provoka
cijomis, uųpuolimą pateisinan
čiomis. Čia prisimintina, kai Vo
kietija užpuolė Lenkiją, nors 
lietuviai lenkų ir neapkentė dėl 
Vilniaus ir kitu istoriniu skriau- -4r- C

lenkus ir kąra, eigoje atbėgu
sius Lietuvon?/ gailestingai pri-

ma prielankumo simpatijos pa
sidalija tarp susiginčijusiųjų, 
laimėjimų siekiant teisių, dėl 
kurių kovojama. Betgi tvirta 
logika nepateisina smurto, ku
riuo bandoms kovoti dėl savo 
teisių, nebent tos teisės yra be
viltiškai uzurpuotos irgi smur
tu, pa v., JAV jėga išsilaisvini
mas iš Anglijos kolonializmo. 
Tąčiau jokio pateisinimo negali 
būti, kai ginklo jėga pavartoja
ma prieš demokratiškai žmonių 
išrinktą vyriausybę.

Ispanijoje buvo išrinkta de- 
dokratiškai rinkta vy riausybė, 
nors kat. dvasiškija, bijodama 
prarasti į viduramžių tradiciją 
atsiremiančios galios, atsidūrė 
gyventojų daugumos išrinktos 
vyriausybės opozicijoje. Nepa
sitenkinimo priedangoje sukilo 
Maroko (Ispanų kolonija Afri
koje, įgulos, vadovaujamos gen. 
Franko. Kilo pilietinis karas, 
kurį,nuožmios kovos finale, lai
mėjo gen. Franco, pasiskelbda
mas diktatorium, nuoširdžiai 
remiamas katalikų hierarchi
jos.

Koktu, kai ponas Šoliūnas 
savo perskaitytos knygos “Is
panijos Kraujas” komentarus 
sugretina su Vasario 16-tosios 
minėjimu, tuo lyg patvirtinda- 
mas^ \kad' gen?’/Piechavičiąus 
prieš prezidentą Grinių atkištas 
naganas buvo šventas, o Smeto
nos paraitytos kelnės pilnos stip
rybės dvasios.
Sekdamas apaštalo Povilo efe- 

zieciams (6:5) ..p^paekymą, Jo
nas Šoliųn^A galėjo rasti kitą 
Po
nauti.

savo ponams patar-

A. Bliūdakis
lenkimai. ' '

A. N. Dičpetrio kūryba įdo
maujasi D. Britanijos lietuviai 
ir jeigu jis būtų užintrigavęs 
juos gyvenimišku siužetu, ori
ginaliais charakteriais bei bė
gančio laiko aktualijomis. — jo J tinų bruožų. Taįr būtent — kad prastai, kas veža — tai už tai 
knygos keliautų iš namų į 
mus.

Linkėtina, kad rašytojas, tiek} lis 
laiko stebėjęs gyvenimą, suras
tų ką pozityvaus iškasti iš savo 
patirties kasyklų.

(Eur. Lietuvis)

aukoti. vauja ilgametis jų pirmininkas
Iš tų gerų ypatybių kolonija j Juozas Jurkus. Tai nėra taip jau 

turi ir savo ne taip jau pasigėrė- • lengvas darbas, nes, kaip pa- .

Great 
Americ 

Dream 
Machine.

Autoriui “patinka -aiškinti,kas 
yra, kaip kas”: “Pavyzdžiui: m£ 
•no tėvas, kaip šimtašerdis var
pas. Mano motina, kaip raume
ningas sliekas. Manožsesuo, kaip 

'svyruojantis karklas^ Mano bro 
-lis, kaip aklas erelis. Mano žmo
na, kaip jaunas aš-.. Mano duk- 

jtė, kaip dvispalvis skelbimas”.
Tik jis pats negalįs^ suprasti, 

■ “kaip esu aš pats”.
Kas tai? Mokslo nuvertini

mas ar pervertinimas? Sąmonės 
siitrikimas? Artimui ų ‘ pa juoką 
ar pagerbimas?

O gal tai “absoliutiniam auto
ritetui” paklusimas, gal nusilen
ki mės griežtiems'nors it keis- 

’ tiems įstatymams?
ĮVYKIŲ RAIDA

Iš lietuviu veiklos
Mažoji Rochesterio lietuvių” 

kolonija visuomet reiškiasi gana 
gyva veikla. Kasmet surengiami 
gražūs Vasario 16-osios minėji
mai. Ir šįmet minėjimas įvyko 
vasario 21 d. Gal trafaretiniai 
būtų minėti vėliavų pristatymą, 
pamaldas ir salėje parodą, o gal 
ir tą patį nedidelį skaičių daly
vių, ypač kai šįmet ir oras bu
vo toks nepalankus. Bet tie “am
žini” lankytojai ir lietuviškos 
veiklos palaikytojai visuomet ir. 
visur ateina, šį kartą neperdau- 
giausia jų buvo, bet aukų sudėjo 
2,065 dol., ir dar aukų rinkimas 
neuždarytas, nes dar gali paau-; 
ko-i ir vienas kitas, kuris nega
lėjo ateiti į minėjimą ir kiek

na_j daugiau aukų duoda buvę Lietu-
| voj piemenėliai ar bernai, o ne vieną, tai už kitą dalyką puola. 
‘ ‘ kurių tėvai net ir ekononn- Jurkaus darbas dėl pragyvenimo 

nes krizės nietu aukštose pozici- yra sunkus, tačiau su išlaidomis 
jc'se tarnavo ir gyveno turtingai, | veiklos labui Jurkus nesiskaito, 
tai jų vaikai irgi įsitaisė į geras O tų išlaidų susidaro’, ir niekas 
profesijas ir aukštas algas ir, ’ jų neįvertina, o dar lik “pamo

kina” kaip ir ką reikią geriau 
daryli. Jau visuomet dirbančiam 
taisytojų būna ne mažiau, kaip 
darbe padėjėjų.

Jurkus kasmet suranda nau
jus kalbėtojus, šį kartą kalbėjo 
"Buffalo valstybinio universiteto 
prof. Slavėnas. Prelegento tėvas 
Lietuvos laikais bendradarbiavo 
su režimo opozicija. Buvo dide
lis tolerantas. Būdamas libera
las, artimai bendradarbiavo su 
dešiniaisiais, ir katalikams laiky
davo paskaitas. Jis buvo astro
nomijos profesorius.

Rochesterietis

užmokestį” atsiima. Tai už

idMMoM M Jh* JMMW UjM if
A«dt UA SiHAf» 

teodf hartbean hHpfag te make 
ibhp^ draas® ogh^ true for yęAr*. 

- >hWf BmAb oaturw ia W® that 
’~wtr£. iWi MMm jwt dre^crv 

^ugggepetriH faewthaa W before. 
. Yw <mb bay shajw inyouT parti- 

<M<r dta&a ty we PmjroII 
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SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

WRESSWAyiWVWG

jeigu ateina į minėjimą, tik 
aukeles duoda. O kitas toks vi
sai nepasirodo. Ir dar tokie pu
čiasi prieš prasčiokėlius, sudary
dami, kai ateina į kokį nors pa
rengimą su vaišėmis, savo atski
rą “aukštos klasės’’ kompaniją.

Iš tų šešėlinių pareiškiu tektų 
paskaityti ir tai, kad ir už toki 
Lietuvos labui salėje parengimą 
reikia už salę sumokėti, ko prie 
ankstesnės pranciškonų vadovy
bės (ir iš viso Rochesteryje) 
anksčiau nebuvo. Dargi net ir 
pranciškonų vadovaujama para
pija anksčiau duodavo auką Lie
tuvos laisvinimo reikalui. Bet ti-J 
kimasi, kad rudenį pasikeis 
pranciškonų vadovybė ir vėl vis
kas bus po senovei.

Savaime suprantama, kad jei 
kas rengia kokį nors pelno dėlei 
parengimą, Lai kitas reikalas, 
bet nereikia skriautis aukų Lie
tuvos laisvinimui!

Neperseniai buvo BALFui au
kų vajus. Irgi aukų sudėjo 1,575 
dol. Ir B ALI7 ui ir ALTai vado-

JAM BRANGIAU KAINAVO

Prmas vyras: — Vakar įkrito 
krislas į mano žmonos akį ir 
gydytojui turėjau sumokėti 15 
dol. už jo ištraukimą.

Antras vyras: — Tai niekis! 
Praeitą savaitę Į mano žmonos 
iki įkrito naujas minkos paltas 
ir man reikėjo sumokėti 700 do
lerių jį išimti.

DO'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT APE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES— e

ytxruL rum ntfro rAouete if 
THERE’S A SUDDEN STOP WHILS 
VOUVe XXAQWVMG TOO cioafty.

į - z—-, Į.



ROCKFORDO NAUJIENOS
GRAŽIAI PRAĖJO LIETUVOS

NEPRIKLAUSOMYBĖS
MINĖJIMAS

Vasario 21 d., vėliavų pakėli
mu prie Lietuvių klubo. Rock- 
iorde lietuviai pradėjo šią šven
tę. Virš salės durų pakilo užra- 
&2s “Welcome to Lithuanian's , 
Independence day”. Salės vidų- , 
je —“Lietuvis nepavargs kovoje 
už Lietuvos laisvę” ir kiti šu- 
k:£a. Sparčiai vyko salės paruo 
širvas, nes laukėme atvykstant 
svočių. Pirmieji atvyko V. D. 
rinktinės šauliai, pilnas autobu
sas uniformuotų vyru ir mote
rų. Netrukus pasirodė antras 
autobusas. Tai Marquette Parko 
para p’jos choras, ę solistai M. 
V. Miomkai, ir kan.' V. Zaka
rauskas. Choro vadovas A.Linas- 
ir pianistas K. Skaisgirys jau 
buvo a.tvykę anksčiau. Rinkosi 
svočiai jš kitų kolonijų.

Po kavutės klube, vykome į 
pamaldas'- Prie bažnyčios susto
jo du autobusai, rinkosi žmonės 
pamaldomis. Prie altoriaus — 4 
vėliavos sxi šaulių garbės „ sar
gyba ; ant vargonų visas 
choras su solistais, Džiugu, kad 
si lietuvių -pastatyta bažnyčia 
vėl surinko lietuvius bendrai 
maldai už saivo tėvynę.

. šv. Mičias atnašavo kan. V. 
Zakarauskas f.r pasakė gražų pa 
mokslą, pritaikintą tai ' dienai. 
Gražiai nuskambėjo choro gies
mės su solistais ir vargonų pa
lyda uDieve išklausyk, užlaikyk 
mūsų tėvynę Lietuvą7’. Ne vie
nam riedėjo ašaros.

Pamaldos baigėsi Lietuvos 
himnu.

; Po pamaldų, kluibo salėje bu
vo formalus minėjimas ir meni
nė programa.

Minėjimą atidarė ir pasveiki
no susirinkusius ALTo skyriaus 
pirm... S. Surantas. Programą 
pravedė K. Rutkauskas- Vėlia
vas įnešė Chicagos šauliai. Ame 
rikos ir Lietuvos himnus sugie
dojo sol. M. Momkienė. Invo- 
kaciją sukalbėjo kleb? W. ; P. 
Collins. Pagerbti savanoriai-kū- 
rėjai. Nepriklausomybės pas-

Gri-

prasi- 
dalis.

kelbimo aktą perskaitė P. Spar 
cytė, o rezoliuciją — J.
*ola.

Po trumpos pertraukos, 
įėjo linksmoji programos
Vikriai sukosi šaulių jaunimo 
poros, išpildydamos tautinius so 
kius, blykščiojo reporterių apa
ratas.

Sekančią dieną, Rockford Re- 
gister Star laikraštyje buvo už-' 
fiksuotas vaizdas “Swing your 
partner!” — A. Krasauskas ir 
M. Pociūtė šoka Lietuvių klube, 
minint Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktį.

Po šokių, scenoje pasirodė so
listai M. V. Momkai. Gražiai 
nuskambėjo jų solo ir duetas. 
Moterų vienetas padainavo “Ne i 
munėlį”, o vyrai — “Leiskit į | 
Tėvynę”, su gražia deklamącį- 
‘a Pabaigai visi padainavo “Kur 
^iria žaliuoja”, šios gražiai nu
skambėjusios dainos žodžiuose, 
sužinojome jų pasiaukojimo pa
slaptį — “Tėvynei aukojam sa
vąsias dainas”.

Po programos .— pietūs, kur 
kartu su svečiais pabendravo
me.

Šio - gražiai praėjusio minėji
mo pasisekimą rodo ir Lietu
vos laisvinimui surinktų aukų 
rekordinis skaičius. Surinkta 
suku 2,020 dol. Mažos kolonijos 
vieningo darbo gražūs vai
siai.

Mieli šauliai, daininnikai ir kliu ūkių ir fabrikų pclninga’s 
pavieniai atvykusieji svečiai,dė-.be maldavimo ir papirkimo Ry

tų pirkti jų prekes”. Tokiu bū
va-, jdu “Vakarai gali pasiūlyti Mask- 
K. vai labai-aiškius pasirinkimus: 

daugiau kreditų Lenkijai, jei, 
bus teisingai pasielgta su Soli
darumu; daugiau kredito ir 
prekybos Sovietų Sąjungai, jei 
bus sudaryta lengvesnė ainosfe- 
ra Rytų Europoje; pastovi evo
liucija arba tikras nesumokėji-, 
mas ir masinis sutrikimas”. O 
NYT korespondentas Serge, 
Schmemann iš Varšuvos aprašo^ 
kaip pilnoj' ir "įvairios Varšu-Z' 
vos krautuvės, 
Maskva.

Tačiau praeitą savaitę lenku?:] Šolidaruino. uniją sudarė net.

šaltos žiemos vaizdasM. ŠILEIKIS

PAVASARIS BUS M Ū S U

bininkų są^kaiton. Beje, Jei dar- : patuju ir prieš jį kovojo — pra-1
bininkai laimės Lenkijoje, tuo 

1 met juos laimins popiežius ir 
lenkų vyskupai bei kardinolai, 
nors dabar ir jie pučia derentės 
Iri Cibas.

Mano geras draugas Robert 
Sharlet, politinių mokslų profe
sorius Union College, Schenec
tady, New York, vasario mėne 
šio Amnesty International I SA 
laikrašty Matchbox rašo, kad 
darbininkų protestas Lenkijoje 
pasibaigė, teliko kova dėl žmo
gaus teisių. Tai yra graži, bet 

, klaidinga mintis. Lenkų <larbi- 
ninkija tegaus žmogaus teises, 
kai ji paims valdžią į savo ran
kas. Vakarų pasaulis turi išgirs
ti aiškiai ir nedviprasmiška* len
kų šūkį, kad pavasaris jiems 
priklausys. Jei ne šis, tai sekan 
tis, bet vieną dieną jie 
džioje.

•Panaši situacija yra 
voje. Partizaninį karą
sus Lietuvoje vedė darbininkai 
ir ūkininkai, tie patys, kurie 
pasipriešino vokiečių mobilizaci
jai. Darbininkija suprato rusų

bus vai

ir Lietu- 
prieš ru-

Vasario mėn. 20 <1. New York 
Times vedamasis sako, jog ^so
vietinio stiliaus darbininku vals
tybės negali padary ti taip, kad 
darbininkai užtenkamai pasiga
mintų prasimaitinti 'be kapitalo 
ir technologijos didelių infuz/jų 
iš Vakarų; kapitalistinės vals
tybės negali išlaikyti savo dide-

laimėjo, bet nepasidavė. Rusai 
negalėjo išgauti iš darbininkijos’ 
pasidavimo deklaracijų, t<*dėl 
bando nuslėpti to karo buvimą, 
šiandieninė mūsų darbininkija 
savo pogrindžio literatūroje ger 
bia mūsų partizanus kaip sava 
interesų, gynėjus ir saugotojus. 
Mūsą bažnyčios vyskupai ir ku
nigai irgi atsistojo darbininkijos* 
pusėje. Tik šiandien dėl Vatika- 
no nuolaidų rusams kai kurie 
bažnyčios vadai Lietuvoje sėdi 
ant tvoros. Esu tikras, kad Lie-. 7 
tuvo’s liaudis išgirdo Jacek Kū
reno raginimą imti valdžią į sa
vo rankas. Lietuvoje irgi brests 
stiprus nepasitenkinimas.

Taigi, Rytų Europos 
nimo galimybė 
rankose.

išsilaisvi- - 
yra jos pačios 

Rytų Europos darbi- 
ninkija šiandien yra raštingą ir
inteligentiška. Varšuvos valdžia 
iš karto nutraukė visus telefo- - 
nūs. 'l'ačiau darbininkijos jau- - 
natvė ir inteligentiškumas yra^ 
atominė bomba, kuri išdraskys* 
rusų imperiją.

Juozas Nendriūnas

 _ ] 
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no, bandė išplėsti darbininkijos 
judėjimą visoje Rytų Europoje 
ir to’dėl per susitarimus su len
kų valdžia norėjo nusipirkti sau! 
daugiau laiko. Trečia grupė, va
dovaujama ugningo Andrezj 
Gwiazdos, stengėsi nuversti val
džią ir pastatyti jos vieton dar
bininkų išrinktą tarybą. Šis Soli
darumo suskilimas davė progą 
valdžiai pavartoti jėgąprieš ] 
žmones ir įvesti militariny stovr 
į kraštą. -

Lešek Valensa yra apgyven-- 
dintas viloje, ir valdžia stengiasi 
įjungti jį. į : yąldžios aparatą. 
Lenkų bažnyčia,, -sąmoningai ar 
nesąmoningai, pasidavė minčiai, 
jog. geriau taiTis su valdžia,
ne prieš ją kovoti? žinoma, tai 
galioja lenkų bažnyčios hiėrar-

militarinė valdžia jds pačios pa
reiškimu nuteisė 8,000 lertkų dėl 
militarinės tvarkos pažeidimo.

Iš tikrųjų, NYT veda propa
gandine kampaniją dėl (Mentės, 
visai neatsižvelgiant į • faktus. 
Pi rmučiausia, NYT terminolo
gija yra klaidinga. -Nėra tokių 
sovietinių darbininku valstybių, 
o tėra tik partijų valstybės; gi 
lenkų atvejyje partijos - kariuo
menės valstybė. Taipogi -.Vakaru 
ekonominis gerbūvis nepriklau
so nuo mažos prekybos su Ry
tais, kurie dar nepajėgia sumo
kėti už įvežtas prekes. Tai ko\ 
dėl NYT taip perdeda padėtį ir 
rašo tokią netiesą? Mat, Lenki
joje yra mestas pogrihdžio šokis 

•valdžiai — žiema yra jūsifr pa
vasaris bus inūsiįL Detėn^ės pa
laikytojai nori sustabdyti- gali-

Anilionis puola protestuojančius 
kunigus ir tikinčiuosius

kojame jums už atsilankymą- 
Ypatingai dėkojame choro 
dovui A. Linui ir pianistui 
Skaisgiriui už jų įdėtas pastan
gas šią choro išvyką organizuo
jant -

Rockford i etis 
______ r \

MOKYKLOJE
— Jonely neatsinešei plunks- 

nos?Kaij tu pavadintum kareivį, 
kuris . eitų į mūšį be šautu- 
•vo? . _ ■

— Karininku, ponas mokyto
jau’ .

PIRKITE^ iXV TAUPYMO BONUS

KVIEČIAME I NAUJIENŲ

Sausio 11 d. Religinių Rsikalų 
Tarybos įgalioms Petras Anilio
nis per Vilniaus radiją atmetė ir 
pasmerkė Panevėžio vyskupijos 
laišką ir Telšių vyskupijos tikin
čiųjų pariškinią, kuriuose buvo 
protestuojama prieš KGB kiši- 

;niąsi į Kauno Kunigų Seminari
jos reikalus, šie dokumentai 
buvo išspausdinti LKB Kronikos 

t 49-me numeryje (1981 .IX.18), 
j bet Anilionis minėjo tik “kleri-

o

•' Męs žinome, kad’per 18 mė-.

/kalinį Vatikano radiją”.
Įgaliotinis tvirtino, ksd Semi

narijos vidinės taisyklės sudary-
chijai, bet ne visiems -kunigams, tos nepriklausomai nuo’ valsty 

: kurių2 : daugelis eina kartų su' 
darbininkija. Kol kas popiežius 
(lenka^V- tebęsėduant tvoros ir

'' jo plarniojsma kelionė Lenkijon
- prie dabartinių sąlygų tepadėtų

naiviam ‘ ,,q%esiq.iK-praeik *ie^ -gnttxižio. ^tai, o jai nepalėnktu, kaip 
P - ” ‘ , U3 d- Lenkijos darbininkija žėn-l tai huvo. šu jo pirjna įdi(ftje

[gė savo likimo sprendimo ^cėlitL Lenkijon * • ’ ’ •= ‘
ą savaitę lenkuJ .Solidarumo, uniją sudarė net. Darbininkai, rizikuodami -savo 

i_daug,au kaip 10 rnuiionų panų-, gyvybėmis, .mėto atsišaukimus j
•_ _________ ? UPasfėhėtina kad J>nkiin« • d;rr- t a.’1

bės įstąigų, kurios, esą, nesikiša 
į seminarijos vidaus reikalus. 
Tačiau, pabrėžė Anilionis, vals
tybės-organai turi teisę reikalau
ti". kad seminarijoj nerastų prie

glaudos '"‘priešiški, elementai”, 
, t.y.,. “religiniai ekstremistai” ar 
sovietinių įstatymų “laužytojai’’. 

• Jis paminėjo klieriką Volskį,

NAUJIENŲ 68 M. SUKAKČIAI PAMINĖTI

I-Pastėbėtina, ..kad -Lenkijos dūr- 
(pįninkija yra / jauna/.*nes.']os’ tėL- 

*|Įyvai buvo sunaĮktnli*<Ąntrojo 
■'I-Įėbbnfo ;karo m^tr-Mai 

kurį padaro
’^ęijas. ‘Z;'

Tačiau Solidarumo, ^uhij^šu-/ 
s^arė trys grupės. Veleną ’ g<upė/ 

įleisto va ujama LecŠ’
Rengėsi iškovoti iš* vąldžįos:ėlco-' 

. į dominės nuolaidas darbininkijai. 
/ susitarimus siį valdžia.;Ant1’ 

:ia grupė, yadovaujsrniaZintelek^ 
ftialo KOR veikėjo J&cek’ Auro

gyvylėmis,. mėto atsišaukimus | kuris buvęs įsivėlęs į “antisovie- 
Lenki.jpje apie .ateinantį' paya-p tiniiis gandus1 

' sąią. ^ą^aįRy^psžcze suinųžt*
ir . Gdanske

neįm^rioįyįi
^suąitari^L^^
saJco^ ?jSg-' žmohfU pareiga yiįt 

^periįriG yaldžįąiį <savq rankai^r
Žįdžjų; Lenkijos pąyasarį) 

'gainhybe yra. labaj’tikra ir. gįii4- 
ma.' Tčdėlrtas visas? neramumas 
Maskvoj e,' Washington e, Varšu
voje/lir, net f Vatikane? ^Tod^l 
NYT bando gelbėti detentę dar-

Todėl Religinių 
Beikąlų Tarybos įstaiga “pasiū
liusi”, kad jis“ būtų pašalintas iš 
seminarijos.O 1981 m. rugpiū- 
čio. 28 d.'patsai Volskis prisipa- 
žines. kad.studijuodamas Kauno 
kunigų seminarijoje jis buvo 
padaręs “jxditiniu klaidų” ir pa
sižadėjęs ateityje elgtis, kaip de-

ra “klierikui ir piliečiui”. w
Anilionis apkaltino protestų 

autorius ir inspiratorius “šmeiž- .- 
tais”, “tikinčiųjų kurstymu prieš 
sovietinius įstatymus”, ir tų įsla-..,, 
tymų laužymu. Anot jo, prie Va-. . 
tikano radijo mikrofonų sėdi, 
‘aršūs antikomunistai” ir “sočia-., 
lines sistemos priešai”.

Anilionio pareiškimas svarbus 
keliais atžvilgiais. Jis patvirtina 
Lietuvos pogrindžio spaudos ir-- 
patriotinių bei religinių organic 
zacijų teiginius, kad Sovietų pa
reigūnai kišasi į Bažnyčios ir * 
.ypač seminarijos reikalus. Ani-> 
lionis, kaip ir Sovietų spaudos 
organai, vis dar nedrįsta minėti, 
pirminio protestų šaltinio, LKB 
Kronikos ir kitų pogrindžio lei- ' 
dinių, bet jau nebegali jų skel-. 
biamos informacijos ignoruotų 
kaip anksčiau. Įgaliotinio tonas 
ir nesiskaitymas su faktais aki
vaizdžiai rodo, kad politinė sis
tema Lietuvoje nėra esminiai 
pasikeitusi nuo Stalino laikų.

(Elta)

— Į Hamą Įžengusioms Siri
jos ginkluotoms jėgoms vadova
vo prezidento brolis Rifat Asad. 
Sušaudant 300 maištininkų, jis 
keršijo už brolio dukters pa
grobimą./

Sekmadienį, š. m. kovo 14 diena

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th St, Chicago, I1L 60629 ♦ TeL S25-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies jvairią prekftj.

MARIJA NOREIKIENi

KAZYS JANUTA TARS TIESOS . ŽODI
• DAINOS

VAKARIENE IR GĖRIMAI

Pradžia 4:30 vai. popiet — Įėjimas $25

BANKETĄ RUOŠIA

NAUJIEM®
r ■ '-»r Vietas prašome rezervuoti iš anksto

9 CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu 421-6100

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
M01 W. SSfk St, Chicago, HL 6O«2t ♦ TeL >25-2717

r?pį? i ctgąj ariLDoic bjkkttai • FAimt mat baa. 
dcmtnaj • sosanmros kedccot

'Atdara floHsdienkii E'^iO
9 Tat ryto 9d lt nl r

~«fnudle»!aį nuo f vai. ryto D

U KUHLSAN, Registruoti

TeL 476-2206

• LITeKATORA, lietuvių ’ literatuos, meno ’ ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vince 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. S tanios. 
J. Raukčiau dr. Kario Griniaus, taip pat K- Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K Čiurlionio, M. ifleikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varna 
kūrybos po veikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

t DAINŲ šVENTtS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau* 
tinių Šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
iventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais du omenim 11 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

t VIENIŠO ŽMOGAUS GYA^ENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga

• LDtTUVIi RASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaJanske 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
ritovardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbA- Labai 
naudingoje 335 pusi knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M,

• KĄ LAUMJES HM/-, rašytojos Petronėlės Orentaitės atat 
minimai Ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius* 
bet kainuoja tik W.

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras 
tai Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik m 
Jurgio JaŠinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe- 
riją. Dabar būtų ji galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja |6,

> SATYRINIS NOVELAS, M- losčenko kūryba, 7. Vairia* 
vertima*. 300 pat knygoje yra MO sąmojingų novelių. Kaina |2.

( RrrilMtJino HUSdomA

|3 — Naujišads, Chgo., ILL, Sit.-Mo&dM, Fab. 27-March 1, 198SĮ
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Tautos istorija ir menas
Turbūt nerastum šviesesnio žmogaus, kuris nesido

mėtų ir nesigrožėtų Egipto faraonų laikotarpio išliku
siais meno turtais. Šiiptai tūkstančių turistų kasmet 
aplanko Graikiją, Italiją, Prancūziją ir kitus kraštus 
pamatyti jų turimus meno lobius, kuriuose atsispindi 
tų kraštų istorija, jų gyvenimo būdąs ir tautos genijus. 
Prancūzijoje urvinio žmogaus olos sienose įbrėžti gy
vulių pavidalai yra saugomi kaip brangiausios relikvi
jos, nes tai jau visos žmonijos turtas, jos buvusio gyve
nimo liudininkas, 

i t '

'/<i* -Tląs'^rųjų laikų kasinėjimai Dunojaus krantuose 
Bulgarijoje, nustūmė to krašto istoriją iki A500 met" 
preš Kristų Tškasępps rodo, kad 1500 metų prieš Egip-‘ 
to faraonų laikus, ten gyveno žmonės, kurie šalia ak
meninių Įrankių jau mokėjo pasigaminti -žalvario kir- ; 
vųkų bei puošmenų. Atkasti ne tik to laiko kapai, bet ir 
primityvios grupinės sodybos. Reikia tikėtis, kad su 
laiku iš tų puošmenų, rastų indų formų ir kitko, mokslas 
nustatys kas ten gyveno, kurią kalbą jįe pavadino 
upes, kalnus bei gyvenvietes, kaip VARNĄ ir pąn. Gal 
ne veltui ten gyvenęs dr. J. Basanavičius surinką gau
sią medžiagą ir išleido kelias knygas, ieškodamas gimi
nystės ryšių tarp trakų-prygų su lietuviais. Juk ir duk- 
reliai, kuri dainavo “Siuntė mane motinėlė i Dunojų 
vandenėlio...” tas vandenėlis turėjo būtį čia pat,— ne 
už šimtų mylių, nei už žalių girių. Pagaliau, negąlį bū 
tį tik atsitiktinis sutapimas, kad dabartinėj ItąJijpj var
tota lotynų kalba posakis -‘Viri, trachite jugum” yra 
lygiai tas pat lietuviškai “Vyrai, traukite jungą’1. Taip 
pat neįmanoma pripuolamumu aiškinti, kad bulgarų 
kaimynai graikai ir lietuviai turi tas pačias pavąrdes, 
kaip BUTKUS ir pan. Taigi, anų laikų liaudies menąs 
ir kalba gali mums,lietuviams, būti labai svarbus isto
rinis šaltinis.

šių laiku raštas, fotografija yra tik dalis priemonių 
tautos istoriją perduoti ateičiai. Tautos genijų ir jos 
G vč^i .1 g<ve' mą gal tiksliausiai įamžina vaizdinis me
nas — dailė. Sakoma, — vaizdas atstoja 1000 žodžių, bet

VNDRiL S MIRONAS

cusijaūnkime su Kalifornija

San Leandro (virš 69,000 gyv.) miestas yrą 
Oaklando pietinis kaimynas ir kone ištigąi apsta- 
ty'as fabrikų. Čia gaminama metalinės dalys lėk
tuvams ir automobiliams^ vėsintuvai įr žgųiėg 
ūkio rn^šinos. Miestą kerta du stelbus greitke
liai 580 ir 17, todėl triukšmo čia apsčiai.

Hayward miestas (apie 100,000 gyv.), kuri 
pasiekti galima per Sau AUtoQ riltoi grrit- 
augantis kpipercinis centre įkurtas jgūi metais 
aukso karštligės metu. Seniau čia klestėjo raguo
čių, javų ir vyšnių pramonė, o dabar svarbiausi 
gamybos produktai yra konservuoti vaisiai, ge
ležies išdirbiniai ir elektros reikmenys. Be aero
dromo ir greitkelių mazgo, yra ir Kalifornijos 
valstybinis universitetas.

Fremont miestas (apie 120,000 gyv.) yra pa
čiame San Frąncisco įlankoj “dugnę”, šįmrryjb 
niame kyąute. Miestę jąų e^ąme matę San Jose 
dc ^vadalupv misiją, aprašytą pūkščiau. Su ki
tame įlankos krante esančiais miestais jungia 
Dumbarton tiltas, kuriuo eina 84 plentas. Fre- 
nęnto ir Heyward miestus jungtą Ooyotę Hills 
Regional Park, išeinąs ir i San Francisco įlankos 
krantą, turįs 320 akru plųU, žvėrim sAugonę ir 
Ltaftfprd Ubive* iteto jūrų tyrimo centrą. Fre- 
mer* y«’a vienas i jauniausių San Francisco apy-

M.

Vasario 16 gimnazija Vokietijoje

apątetė 
tupi namus, žia savą
aą|ybg iškirti- plėšą-
Ppl nąpsuolįų gpupė

įįO 15 4. 1) vąl. ryte sųfeute i? 
ši|8 pplRĮtŪų vjkįpągių

Jis i»ėlą 
vri’gvą įr į 

vw> pvp guįHlp

>■? s Pebsąę. bwvQ tqk? 
braukus priež Jtete?

Af- ppr^ė p^vi^b
vgdą ir jiw ąteyUŪ* 

khugj: jū§ fiprįt įf
._3LS . 3 W?UU_> iri * 1 f JĮB,

L-*

i""?

(T^tep^)
Be| vėliau pasinei; Hd ų^us 

ir kųl^vąjflžia? jięips 
nep^fįe. ^iržygiai kovotojai 
žinojo say'P ųždąvįųiųs if lyg iiiŠ 
kiną išvaikė pąūsų eugqys. §eų- 
dvafyję jį© pąggVft paH V|^| 
pra^gū^, tyig vsiįg ĮgieŠ 
vokįggįyą tri yte i*
toriąį§ fam§, ka< fjfgpQRfai 
vokįęęįų žąp4ąfąis paigUi tąpę 
lietuviu neiąjsvęp. kar
žygių ^pau^iiawi, 
gynėjai subėgę R*s save' va4ų 
Petite aplink Hlriped^

to pnąiąa, == rųepiąkp dąįlė? kūrinio piūk§£ nesugebės 
džiąią ąptąUiį ąy ąprąąyty Dailės kūrinį MM3 pateūty" 
ti, kad jis kalbėtų kūrėjo ka|ha, Mveri-ų jo minU 
bėjipią ir dvasinę būseną.

Šias eilutes rašyti paskatino paroda iš Amerikos 
pionierių gyvenimo. Be foto ir filminių aparatų pionie
riai veržėsi į Vakarus. Kaip jie keliavo, kaip kūrėsi, ko
kiose pastogėse ūlėpę§i nuo lietaus, gpįęgp ir š^Jčių, jų 
gyvenimo. reikpienys ir ‘‘turtas” išliko Šiems laikams 
visos eilės tuometinių ir vėlesnių dailininkų darbuose, 
Tai pavyzdys kaip dailininkai apsaugojo vėlesnėms kar
toms Amerikos pionierių gyvenimo detales, kurios šįąip 
būtų dįngųąįp.g ųž.mąrštyje. . ' .. ; . -\ '

Laimingos tautos turėjusios tokių dailininkų. Mes, 
lietuviai, nesame laimingųjų tąrpe. Mūsų senovė vaizdi
niame menę skurdžiai pąvąi^dųptą įr ^"dą|nįaųs.ią sve
timųjų- AtftHwos tautos d^iiįniūk^i atkūrė — prikęiė 
'enosios Lietuvos- :vąh|q¥u§,- tąčįąu - iki :«ipį nėtųrėjcdnę 
nė vieno dailininko, kuris kiek žymesnę savo kūrybos, 
dalį būtų skyręs tautos istorijai atgaivinti ar jos dabar
tės įvykiams ątžymęti. M. N- Čiurlionio ‘‘Karalių Paša-, 
ką”,' “Žemaičių Kapinės”, Ą? ^mųidzįnąvičiąųs. “Re^ė-/ 
i imas”, P. Rimšos “Vąrgomękyki§’> Y^Pr-į
JįO. PlĮiąka.lpių ęikįas, “Mindąiįgp Yąinįkąyima§”,. 
politikos laktų’’, P. Pųzino “Dep0nt§ęijos”,J' ‘‘Pabėgę-1. 
Tai”, “XXa. Madona”, T. Valiaus'‘‘šauksmas.nuo Bal-; 
tijos”, V. švahienės ciklas ‘‘Jūratė ir Kastytis’1, V. Vai
tiekūno Lietuvos piįyg. J, Juodžio vienaą — kitą? dar
bas, tai, bene, ir viąkas ryškesnio kas priskirtina prie 
mūšų istorinių dąįlės dąrbų. Trečdalis išžudytos ir iš
blaškytos tautos, ir užsitęsusi jąs vergovė tebėra per 
didelis objektas daugumai ląięyėję ^yyęnąųčjų dąįĮįnįjį- 
kų teptukui, kai jų ąkaięius jąu ęąąs prąąųkęą porą gim
tinių. ’ - . v- .

Šiame pilkame fone paeitą rudenį Čiųnlįonįę ^ą- 
lerijos, Ine. parodoje išstatytas didžiulis Mįįto ^iįe^kį-° 
ąlįejinis kūrinys “Lietuvą ąpĮ. kryžigų.s’’ yrą mateli 
stąįgmeną. Tą p.ąveikslą žįūrėję lietuviai ir svetimtau
čiai nueina susimąstę, nę^ jis tiksliai pavaizduoja da
bar gyvenamą Lįėtuvoą laikotarpį: Be abejo, šis paveiks
iąs amžiams bus mūsų tautos relikviją.

Laisvieji lietuviai dailipinkąį! Nelikitę kurti Sibiro 
kančiose mirštąnčįųjų šąųkęmui. Varžykitės vieni su ki
tais atvąizduoti tautos kraujavimo išgyvenimus, kad ta
tai išliktų paliudyta dailėje. Pateisinkite lietuvio dąilį- 
ninko vardai

Albinas Daumantas
—

linkęsę miestų, inkorporuotas $ik 1956 jnętąis ir 
pavadįntas žymaus amerikiečių generolų Charles 
Fremonto vardu.

Pąts San Francisco didmiestis nuo kitu pusia
salio miestų atsirįbpjęs tiesia linija, tarytum 
nykščio nago riba žemėlapyje. Ųž šios ribos Į pie
tus prasideda San Mateo apskritis, kurioje su
minėtieji svarbesni miestai čia aprašyti, tik ąnt- 
rpje iUnkps purėje w§Ui Alawe-
da apskričiai. Atskilų Įųįęsįij |r yiątųvių m 
miai daugiau, daugumoje prie San Francisco 
įlankoj bet juos vigus išvardinti nėra taip 
svarbų,

ŠV. ĘAFAELIO ARGHANGELQ MISIJA
Lpikas apleisti San Francisco didmiestį, su 

jo yijįp^pp^ Hf&R ŠjUuvUU. Stovim W-

»T!

tu ir pyiBin UUu5 Tai yra 
lis ke|įąą pajūryj®, jungiąs {lankos miestus su 
8ąn Frąncisco didmiesčiu. Tiltui kada nor? su
griuvus tektų keleiviams važiuoti aplinkiniu ke
liu, apią San Paolo Bay„ '

Norįnt paskutinį kartą mąati žvilgsni į gra
žuoli Sąn Franciscą, isstrktma tuoj už tilto I Viš
ta Poiųf. Iš čia atsidengia nepaprastai puiki pa
noramą j įlanką ir už jos dunksanti didmiesty

Važiuojant tfiliąu, atsi raudam e Sausalito' 
mieste (tik apie 7,000 gyv.)t kujįs yrą svarbūs 
taškas menininkams dėl Sąn |Trąn<ųsoą vaizdo 
ir aukštų kalvų, krintančių į įlanką ir nusėtų 
naująis namais ir vilomis. Savaitgaliais čia su

čų brolių lieluvių Amerikoje ir- yiai kartu p^ėinė-Nelaisvėn. Fil- 
vfsas .teisingas pasaulis, kaip irųyfbtęgrafija ..’^T,s 
rtai-irmū'-u brangieji draugai 
anglai. (Suvažiavimas atsistoja 
ir-šaukia . tris kart:'“VaĮip Ang
lijai”).Ponas Petisnė atgospado- 
zavo .save dięnaš. Atvykstą-san
tarvės ypatingą komisija. Mūsų 

yeįkaiavimai teisingi. Su ja mes 
.'derėsimės, bet nėnušileisįimDri-

Taigi Įiętęyiąi, aripjaį įr lau 
kininkū vaikai, nepratę valdyt: 
inikldį o tačiau, savo pasiryž?

'T.u iri degančia ugnįmi krūtinė- 
je 'nugalėję j iri/ šituos /vieSpa- 
.’jus. Lietuviai- nebūdami ' keiš- 
/.ingi, dėvanejo ..jierps.-’ ginklus,, 
kad dangintus sv'ėilči'. *š. kur aiė- 
’ę. Jie'-rnunas; dabar neberėika- 
lingi. Mes*kovojom vardan :-td- .. . . . . . .
sybės.' jėf.jįę tečiaū. dar mus to netpastokim kiškiais.'Būkime 
užpultų, . tai jiė ' visi susmuksi . * -
(Smarį-ūs .plojianai ir bravo).'.

tokio npo, kaip šiandien, tdi mūs 
ir nešimts svetimų divizijų' ne- 
beišvysj ia- mūšų gimtojo kr^r 
tori:. (Prakalbą užbaigus. §mar- 
kiaūsyaš j plojimas ir.' šauksmas 
yalip!-)-,. ' ’’j ■ '..Y'-'; 

’ . Tada.' . pirmasis suvažiavimą 
sveikina vardu Amerikos Lietu?- 

-' ■ ' : cVįiįjTaųtinės Sandaros, Artieri-
kb&i Piliėeių -ir Ąęstbiio Lietuviu 

' gyventojų^ -ponas "Ivaškevičius, 
kęąujų, Kol gyvį’ bųsjių ir gipk.-»: sųritinkimąs sūtife - įO?

mū. jią reiškią vilties, kad par 
Saulis ■’Sgirs pralietą. Lietuvos 

__ .-r, T vaikų, kraują.' • Pareiškia, kad 
D7“ė; ų. ęilėsę turį?1__________ . - amėyikiečiai rems. Mažąją Lie
kų ir_____________________________ iki parimtiniori’(šaukimai
kurie vjsą savo ’amžių jąų'.feūvp j yįdib!)'.-;AinĮ«ikos valdžia riėšy- 
laukę išsilaisvinimovaJėncĮos: .jau pareiškė lietuviu įminei 
Tai ką pergjy^H-ėHiėiširdiilgą: palankumą. Ji neapleis 
bus išvadarimp.yaisiųš ir -Mažąją Lietuvą, jei kasdar
vaikams. J^Įąhjte -būti šventos1 
tautos sukrliino? apaštalai. Jūs 

^iętys \ įnus:., jatį/J nąbevaiįją.

T,

-užsigeistų ją skriausti. Mes su 
jVmtrika ateisim. į pagalbą. Sų<

; ^ustojs Ąg. ilgai |ąų-r 
k ta‘La i gyvuoja Amerika! Va- 
lifct). ? f ;
■. Amerikietis Martus sako: Ątė 
i anai.. okupantai dėl leųkų /Kl. 
krašto lietuviams trukdo' įsjgy
ti savo žemės sklypelį (prišau
ki mąs: Jau 22 dvarus lenkai nu
sipirko). Lenkai ir prancūzai di
džiausi vokiečių priešai, o ta
čiau^ šiandien prieš lietuvius su- 
^iųugė sų Karzerįp dvasios vo- 
kiėerais žandarais. Prancūzų ir

kuriozas visam pasauliui. Kal
bėto] as p0i.ūią pasiųsti telegrgr 
mą 'Amerikos .valdzibi'.. . Jo pa- 
siųlyta^s . iekstjt?^- sųsjpnkirno 
priimtas' šmąi^iū-raiikų: į>lo; i-

Tada, pakaitoma ■ęąrievėžio 
miesto' tėrybbs -t^ę^ąma/ Sūži- 
noj'usi, kad ^až.-'XĮetiivS'; nusi
kratė priešo, jim^ jr/^aėmė pa
ti valdytis, Va
lio, lįgž- Uętuvpįį'Misverif nąu- 
joji -vaidžia .. 'č '

čv. gąuta. žin7^i.:kad,■^Lietu
vosjpajpėdęs'.^^ąŠtūiįi^ttnČTŠ j

riūkimąs: šnekiai plojai

ti kraštai, kad ’tik išsivadavimas 
suteiks mūsų tautai, laimę. /At
minčiai mūsų žuvusių broĮių- ir 
vaikų ir tų, kurių' žaizdps. atvi
ros krauju 'teki, atsistoję- pa
gerbkime juos.. (Visas susirinki
mas sustoja' daugelis veikia ' ir 
giliame sujudinę .galingai už
gieda ; lietuvių tautos himną). 
Mūsų gyvybės kuvpj mes npsąpi 
vieni. Mus ' gyviausiai -užjaučia 
Didžioji Lietuva, šimtai tūkstan vokiečių žandarų, kuriuos lietu-

SąįĮi^os. aXs^Vak'^Briizui. 
susirinkimas . JJj^SBft.’ąiĮąrkiaĮ 
lankia; . V^IioĮ Įįįgba/ftš.- Rauliu 
Sąjunga): JLšįųįiųA te-

, ypadp^og- i U
pirmąją kreipės G^l-
bįjjjįpp Kotletas,. .^^ieądainas 
pagelbėti įų,tei|įp:'goj' Įfavęjį.: Lie 
tu vos Respublikos valdžia bū- 
dąn^ą sjjyaržyi^^Įtetv|s.noto- 
mis, griežtai trukdė, 'muhas eiti 
mūsų. .j: pagalbą, • -bet
mūsų flraųgu "noras '-erti' buvo 
toks galingas.. kad, nebuvo: gali
ma jų sustabdyti. Jie griežtai 
reikalavo 1 valdžios praleisti per 
rųbežių 5.000 sąyąnprįų, bet de
ja. mūsų pagalba, jau nebebuvo 
reikalinga, nes .mums dar besi
rengiant, Klaipėdą jau. paimta.

>(Bus daugiau) .

— Čikagos- O’Hare aerodro
mą? yra pąts judriausias, be t 
keleivių škaiciiis' pastaraisiais 
mėnesiais šiek tifek sumažėjęs.

- v ’ • . ■ ■ . r* H ? -ri4'% I 11

■ važiuoja mipios žmonių. Ydingo Fair pasižymi 
,sidabro, 'keramikos ir kitų^ąųią^j įšdirbįniaįs.
Įdomu pamątyti San Francijcp įįąnk(ją juodelį, 
taigi, dar kartą pažvelgti į paliktąjį didmiestį, 
tik jau lyg per pądidįpąmam ^kįa; -

Netrukųą atvykstame į tie tokį didelį, bet
■ ąpsferities miestą ■|ąn 'RąfągĮ (Yįrš ' 

fyę. >. V erta sustoti prįą ąrtinająųsipg pa-
mų pardavimų įstaigos arba gazolino stotyje ir 
įsigyti šių apylinkių .žemėlapį ar. miestelio pla
ną, hes tarp ąukštų kalvų pastatytieji, miestai, 
išaugę į dienius cent ims,' labai kląi^ūi- 
tosios ir A. gatvių kertėje rasime 1817 metais' 
įsteigtą San Ęafael Arcangei misiją: V . v

• Ši, dvidešimtoji vispje grandinėje, misija 
vienintelė į| karto buvo skirta kaip ligonine ap^ 
tinklūiams |yyentojams gydyti, todėl įr pavadin
ti kią© Wfąlavimus lengvinančiojo angelo yąp- 
du. PiiTnie|| Įjos misijos gyventojai buvo neofi
tai iš Doioji|ą,misijos, susirgę atjiyežį^- .

rę pasmerk išmirimui,- nes įr^ri^’įįatuJtM 
klimatas nęt ir fižiskai stipresflienąą indėnam* 
būdavo neęį^ęejiamas.

Per pm^ris metus sanatorija saulėtoje San 
Francisco jĮa^kos pusėje jtapo pilnatėjfce misija 
bu daugiau.k^ip (^SĮtąnęįu P?-
ja. ši misiją buvo -pati pirmoji sekunšrizūota 
Meksikos valdžios. Generolas’VaMejo, tuo metu 
buvęs šio krimto administratorium, tuoj .perkė
lė visus raguočius ir .gyvulius j ’save dvarus:-To

.. 3 4 «»/ • s -u T

to sekė žemės ūkio ir kitokie įrankiai ii* mais- 
to M purino ’ūtsąrgps, 'Net vynuogių medeliai 
įr įvairūs vaismedžiai buvo iškasti ir išgabenti 
kitur. . ' s -.

Pamiršta ir apleistą $įsįją Virtp'į’Uvėsiais 
ir apžėlė piktžolėmis, ilgai nesulaukiamą ątsta- 
tynro. Ti% nęaępįai baigtą ’. restauruoti šy. R a - 
fądio misiją vėl veikia beveik toje pat vietoje. 
Kuklus vienuolj’nąę iy || -galą prijungtą bažny- 
čia-stovi prie pąt miesto gatvės. Prie kelių pa
kopų. su turėklais, laiptų į, bažnyčios vidų sto
vį modįnįs stovas sų nedideliu varpu. '

Prie San Rafael miesto Nr. 1 plentas atski
ria nuo 101 greitkelio ir eina pajūriu* Čia pa

renkama f John Mųir Woęd^ tąųtinį paminklą. 
Tai artimiausias nuo miesto raudonmedžių par
kas.. Mėgėjai palaipioti kalnų - takais atras čia 
tikrą Ątekyje šis parkas ir Tamalpais kal
no rajonai bus įjungti į vieną bendrą Golden Ga-

S0 ąpie ftlpt^ įšfc|tytus apfe Sun
F-raflai^po miestą ĮI^ąk|, ,

Vaikščiojant ir besigėrint į: ąųkštuęsius me
džius, nejuntamai bėga laikas. Takuose nėra jo- 
fci? ar automašinų susikimšimo, todėl 
niekas negali net patikėti, ka^ vjenu inetų {šiose 
vietose, išsimėtę pq pląčią$ č/dįaį Ibūna 

1 tūkstančiai lankytojų. . i r ' :
L? -(Bus Stygiau) ' ’ ,*

ūgo., Sat. Mon., Feb. 27riĮarcl) h 1982
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K. VILIAUS

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

tokiu auresu;
.Naujienos, 1733 S. Halsted St., Chicago, IL 6U6U8

•Jtu. x Abi. ».

«k wrtlKUKUA4

kk. Wu>rcw»i»i, **.

-• U*T0v ii iiy.it >n»tF
—— *—**■< 4V*W»UxC4t« O—Wau. 

aeu. ttxAVL

f BU 233OB93

’Jie a. L>. C-LlK v ECikAč) 
UlUIiUJAi IK UHiKUKUAi.

SPECIALYBE: akių ligos 

tWJ W»»t IQ3rd Street

VUiLaaos pfc£dl sLLSiLarim.^

Lr. Jonas E. iviazeiKa
D.£>.O. — Vz1l\1Ų UILIIIUJAO 

4uuu Yv. lUuid oueei

b L bllCJLxN JU1U ę 

t* it x\ 11* >b 1 aH rk a

Lietuviu Žagarės klubo matinis na- 
rty MJSif A|»K. u.di, Iwjrxkjb iXh.uluU c^f, Va 
SAxxO 2.3 U*» x vax. jlvp.ęi, AX1CALC 1x0- 
JLrx SaxUjC? "IJvU O. XduiuaU rtvčuuC- 
niuiai LVictialili dii.iaiiAj.., llCj j. a 
i vai U_ U lUAdių dpcaxU. xu ^iu.a...a. 
luU Mac Vd-iCi.

Raže Diaiydivti, id^c.

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
kiuoo susiixiiKimas įvjks anciaU-eiii, 
kovo 2 u., i vai. pupxtv, vju.ų
Li«JO YV. ^lUl bu VISI Xidx.da xx Xxu- 
i-uxueji uuui nai.aiS Kk-e^xaiux au..čiu- 
Kyli. £)Uį Udu^ čVuiUiU xCirxalU dp~ 
la^ ii. r O SusixiiiK*iiiO — Vaisęs.

A. Kai y s, rasi.

UaK UdVVH, 111.

Uh. tei. 4-.u-čudO
V dlaiiuOo pa^di Susi idilinį

UK. i? KA1\ ik riaKCKAb
GM UMfe I RISIĄS

AAUBA UĖ1U VLSKA1

4N* /lirt sn f ©L 737-5149

11X1 nu Uia. MiUlAU k kimu* 

ir “conuu įsns&s".

Brighton Parko Lietuviu Moterų 
kiuoo metinis nanu su3ii.inK.mdx 
įvyuS KclVxX cauiCilį, ituvO i U., 1 Vai. 
pUpxec, AlltiCd sdxcje, -IOmU bG. lai' 
uian Avė. įvaręs Kviečiamos atsnau- 
n.yu, nes yxa svainiu icm.aių ap.am 
ir jau laiuas uz^niiuueii n<u.ų uuUa- 
ies. i\ares pia^omos sugrąžinu r>uuco 
Knyegėis. ro su&-rxxxKxuio uus vaiocs.

Eugenųa brrungyo, tąsi.

• Aliejus

Po Mišių, nemažai mašinų ve- 
jų pa.yi<j j amžinam pAxSam 
b v. ik az. lai e. o Le.u».į .^ap*- 

-w^. *. ..Lili. Y . Jia w -w~Xx. lū ma*- 
dų, samių rimstmės vadas Vi. Iš- 
ganaits prašė dalyvius sugieuoii 
^etuvus himną, ivs.s.ą užbėrė

. K.aex, gixximiu vardu, pa 
..ieiw visus ^ie.ų i Gu-d Coast 
^.u aną.
.--A.^š.nę, pauėK^m sūnų* 
j.aj.di ir 1:30 vai. popiet 

—ūiscemės į namus.

is viso dalyvavo apie 70 asme- 
.ų. nys asmenys buvom Vyto 
.ciidradaibiai iš Wabash gele- 
nxeuo co. Sūnūs Vyuas gan 

-klvvus kultūrinių ir patrioti- 
•ių organizacijų narys.

rOcUgratas januia ir kid pada- 
c laiaouuvių nuotraukas.

Tau, savanori Vincai, tebūna 
o.a s. svetinga žemė.

K. P.

NENORĖJO SUTIKTI 
KAIP PARAŠYTI SIMFONIJĄ?

Kartą jaunas muzikas paklau
sė W. A. Mozartą, ką reikia da- 
yti, norint parašyti simfoniją.
— Bet jūs da toks jaunas, — 

apsakė kompozitorius, — pradė
kite geriau nuo dainų.

--Juk jūs, dar būdamas dvy- 
iKos metų, jau rašėt simfoniją!

— Taip, bet aš neklausinėjau, 
/<aip jas rašyti...

.ir&ia

3 LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
'ĖSINAMA LAIDOTI’VIV KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME
i

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

iI

GAIDAS - DA1M1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

i
4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

Tel. 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

Ui. IxLUiNAb bilais U 11b
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHiRURGUA 
215* WEST Hrd STREET 

Vuaaaox. axitraa. i—t popiet, 
xeivixmcL o—t till y&k. 
Ofiso telefonu; 2/s-žSSO, 

KeuaenciiM tanu 44J-55<j

1 L U fi ID A
DR. C. K. BOBELIS 

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CEN'IKAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33710 

Tek (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAi

Al O V 1 N G
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charzt 

ir VISA korteles.
.K. fEKENAX laL 925-BC43

■ ■ ii— , —

NEPAVYKO IŠSIAIŠKINTI 
SU VIETNAMO V AUDŽIA

HANOJUS, Vietnamas.—Ame
rikos diplomatų ir karių delega
cija buvo nuvykusi į Hanojų is-

> siaiškinti apie 2oo(J JAV karių li
kimą. Amerikiečiai apskaičiuoja,, 
kad toks karių skaičius turėjo 
patekti į Vietnamo komunistų 
nelaisvę, bet jų likimas iki šios 
dienos nežinomas. į

Amerikiečiai praleido dvi die- 
nas Hanojaus mieste, kalbėjosi 
su Vietnamo kariuomenės va-

/ dais, bet absoliučiai nieko neiš
aiškino’. Vietnamiečiai naujų iii-. 

formacijų nedavė. j
Vietnamo valdžia nori, kad 

JAV ją pripažintų, bet Hano- 
jaus vyriausybė vis nenori su-1 
prasti, kad pirmas žingsnis į pri
pažinimą yra išaiškinimas apie 
dingusių Amerikos karių likimą.

Š. m. Naujienų Nr. 25 patal
pinto “Šiupinio” autorius yra ne

Ivan Aibnght portretas

Palaidotas savanoris
Mirė 1982 m. vasario 21 diena, 

sulaukęs 88 metų amžiaus. Gi
męs Lietuvoje, Trakų aps., Ge
ni ūnų vienkiemyje. Amerikoje 
išgyveno 32 metus.

Paliko nuliūdę: sūnus Vytau
tas, marti ^Aldona, penki anūkai, 
keturi proanūkai, sesuo Uršulė

Vincas Markevičius
' ’ -1

lyvavo’ su vėliava ir asista. Atsi
sveikino pirm. J. Tamulis.

Šaulių S-gos valdybos vicepir
mininkas ir sekretorius J. Mac-< 
konis pasakė, gražią atsisveikini
mo su velioniu kaibą ir Šaulių 
sąjungos vardu pareiškė užuo
jautą šeimos nariams.

DRĄSUMAS
. — žinai! Toji Agurkienė jau 
turi ketvirtą vyrą. Reikia stebė
tis tos moters drąsumu.

— Ne jos, bet vyrų drąsumu!.
Daug laimingesni būtų žmo

nės, jeigu jie apie kitų reikalus 
taip pat mažai rūpintųsi, kaip 
ir apie savuosius.

KEPYKLOJE

Al 0 V I N G 
Apdriust** p«rkraustymo 

iš jviiriv atstumv. 

ANTANAS VILIMAS 
Til. 374-18S2 irta 37M99*

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 
Stoti** W0PA - 1490 AM 

transliuojamo* iš musę studijai 
Marqustt. Park*.

Vedėja — Aldona Dauku* 
T«l*f.: 778-1543

JUOZAS, o STASYS Juškėnas.
Autorių atsiprašome.

N-nų korektorius

7159 So. .XAPLEWOOD AVE 
CHICAGO, IL 60629

lQl
“Lietuvos Aidai” 

KAZĖ BRAŽDŽIONYTĖ 
Programos voda|a

Kasdien ano pirmadienio iki peak 
tądien i o 8:80 vai. vakaro.

Visos laidos ii WCEV stoties* 
banga 1450 AM.

št Petdntmrg, Fla.,12.80 vai. p.p.
VTIS 1110 AM bano 

2648 W. 71st Street

Chiciųro, Illinois 60629 
Telefx 778-5374

Laurinavičienė Filadelfijoje, sū
nus Algirdas su šeima Australi
joje ir kiti giminės.

• Priklausė policijos “Krivūlei”, 
Šaulių Sąjungai, Pensininkų 
Kxubui ir Dzūkų draugijai.

Kūnas buvo pašarvotas antra-

Ponas Reivytis atsisveikino! 
Policijos “Krivūlės” vardu, pa
minėjo a.a. Vinco, pareigingumą
savo pareigose. I£itų organizaci
jų atsisveikinimo nebuvo.

Ketvirtadienį, vasario 25 d.,
9 vai. ryto kun. V. Mikoiaitis su-

— Tamsta vakar man parda
vei duoną, kari bu v7 o k Lta kaip 
jlyla!

— Atleiskite, aš duoną kepu 
; daug mem. lamsca dar nebuvai 
g.muši. Mano darbo prašau ne- 

i kritikuoti!
dlenį St. Lack koplyčioje, 2424 
\V. Lithuanian Plaza Court, 
Chicago, Ill.

Trečiadienį Vytauto Didžiojo, 
Šaulių rinktinė, vadovaujant va- ’ 
dui Vi. Išganaičiui ir moterų va-, 
dovei poniai Bakaitienei, išstatė! 
valstybine ir šauliu vėliavas •/v
prie vciionics karsto. Pamaino
mis uniformų Hi šauliai nešė sar-

kalbėjo maldas ir iškilmingai 
palydėjome veiidnį į Šv. M. Ma
rijos Gimimo parapijos bažnyčią 
Marquette Parke, šv. Mišias at- - 
našavo kun. V. Mikolaiūs. Pa
reiškęs šeimai užuojautą, pasakė 
pamokslą. Šv. Mišių auką nešė 
sūnus Vytautas su žmona Al
dona. Mišių metu giedojo solistė 
ponia Mastienė, vargonais grojo

— Tai kodėl tamsta tą duoną 
k dabar pradėjai pardavinėti?

TEATRO SALĖJE

— Aatsiprašau, gerbiamoji 
tamsta negali savo šuns vesti į 
salę.

— O kodėl gi fiė? Nerįaugi vei
kalas yra tiek nepadorus?

gybą. Kan. V. Zakarauskas su- A. Kalvaitis.
kalbėjo maldas ir sugiedojome Šauliai prie vėliavų koplyčioje 
"Marija, Marija”. Savanoriai da- j pakaitomis nešė gailies sargybą.

• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A

GET EVEN ON THE

THE ODDS ARE 
AGAINST THE 
IRATE DRIVER 
WHO TRIES TO 
HIGHWAY.

HELP TO PROTECT YOU 
ft IN AN AUTO ACCIDENT?

- • ACCORDING TO THE
INSTITUTE FOR SAFER

—---- -7-LT^uving, AMERICAN MUTUAL
LIABILITY INSURANCE COMPANY, THEY 
TEND TO RESTRAIN THE BODY
FROM BLOWS AGAINST /W\a.
PARTS OF THE CAR, LESSEN A\\ B
THE DANGER OF BEING -
THROWN OUT OF THE CAR,
AHD INCREASE SURVIVAL ^WF/ 
CHANCES.

NOBLE VIRTUE*** EXCEPT WHEN H£'S 
DRIVING, NEVER TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. 7^ 
SOONER OR LATER HE ^L^- 
MAY DO THE, 
unexpected/

i

Be to, uniformudti šauliai nešė sardinė?

Keista žuvis

Duktė: —Pasakyk, kas tai yra

karstą. Iš viso laidotuvėse daly- Motina: —Maža žuvelė, gyve- 
vavo 30 uniforrrttiolų šaulių. nanti ne vandenyje, bet aliejuje.

PINEAPPLE SPARERIBS
I

Pork and fruit go well together, and the combination of 
apareribs with the sweet and sour taste of pineapple is a natural.

Before being cooked \>ver a charcoal outdoor grill, spare
ribs should be precooked by being boiled uatil tender. This 
process of partial cooking is called parboiling.

If you are unable to devote the time or the refrigerator 
space to the marination procedure in this recipe, just omit the 
step. The ribs will taste a little less of pineapple, but they’ll 
still be quite delicious.

This rather rofrnšt dish is ideal for a barbecue party. For 
larger groups, allow 1 pound of spareribs for each person and 
increase the amount of basting sauce accordingly. Accompany 
the ribs with cold potato or macaroni salad, sliced tomatoes, 
toasted French bread, and the pineapple sauce for dipping.

Serve beer, iced tea, Sangria, chilled rose wine, or the white 
wine you used to make the sauce — a cold Chablis or Soave.

Grilled Pineapple Spireribs
Degree of difficulty: Eaty Servings: Six
Time: 1 hour, plus 1 day of Cost: Moderate

marina tint
Ingredients:

6 pounds sparerios, 
trimmed of excess fat

1 large can ( 46 os.) 
pineapple juice

1 can (8H oz.) crushed 
pineapple, undrained

1 cup dry white wine

U cup Irmo* juice
2 cloves garlic, minCed
2 tablespoons soy sauce
1 tablespoon molasaes or

brown suglr
2 tablespoons Vegetable

oU
14 teaspoon pepper

• Parboil the spareribs in simmering water for 30 minutes.
• Place the ribs in a roasting pan and pour the pineapple 

Juice over them. If the juice doesn’t quite cover the ribs, top 
off with water. Refrigerate for 24 hours.

• Meanwhile, prepare the bast mg sauce. Combine the 
crushed pineapple and ks liquid, the wine, lemon juice, garlic, 
soy sauce, molasses or sugar, oil and pepper, in a saucepan. 
Bring to a boil and simmer for 10 minutes.

e When ready to grill, place the ribs 6 to 8 inches above a 
medium hot fire, and cook, turning frequently, for 3Q minutes.

• During the last 15 minutes of cooking, baste often with 
the pineapple sauce, saving some of it to serve with the ribs.

• Remove ribs to a warm platter, cut into individual ribs, 
and serve.

A Consumer Service from the CYANAMID Agricultural 
Orrinan-

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

VANCE FUNERAL HOME

I

JEAN VANCE ,ir GEORGE ŠOKINI

«

STEPONAS C. LALA IK SUNUb

aMULANK 
-atarnavimas

UK1MI

KOPLYČIA*

>$OSE MIES1.
JALYSĖ

e

O^LQ dlKhhx fLJb^UCHM. 4 1X1

10Z>5 SOUTHWKS1 HIuHyvaa, rtuu* ruin, LIL 174*441

f TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
1 AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

Tek: 652-5245
FK1JŲ KOPLYČIŲ LAIDUJ1MO SERMEN'LNĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Aikštės automobiliams pastatyti

JXtVYl^ 

-xadotwviU 

Firektoriu

P. J. KWLAA5
<xtw. -k, tiAEOlEJD STKEK> <51 t AJTOė

BUTKUS - VASAITIS
’44b So $oth Ave^ Cicero, OI TeL: OLympic

PETRAS BIELIŪNAS
• ALIFORNM op rel. LAUyett* J-3573

GEORGE F RUDMINAS
<S19 So. L1TUAN1CA AVE. Tel: Y Arda 7-11S8 11 Jt

6 — Naujicnds, Chgo., I1L, SaL-Monday. Feb. 27-March 1. 19R2



Naudingi patarimai ir Įdomūs dalykai

Kad kepami obuoliai ar pami- 
dorai nesuskiltų, juos 
lengai aptepti iš viršaus 
vx

reikia
aly-

ap- 
vie-

Išitmi dėmes iš sienos 
muašlų galima, trinant tas 
tas šiltos blatos duonos minkš
timu, kol dėmės išnyks.

Kad pageltęs šilkas atgautu 
spalvą, reikia plaunant įpilti 
amoniako spirito

Tas daržoves, kurios auga že- 
kt),

kt.)

r/ėje (bulves, morkas ir 
verdant reikia dėti į šaltą 
denį. O tos, kurios auga 
žemės (žirniai, kopūstai ir
— į verdantį vandenį. Žirnių ir 
pupelių mirkyti prieš verdant 
lebū!tinai reikia, Verdant tik 
eikia įpilinėti du ar net tris 
tartus šalto vandens.

Valant seną, pajuodusį sidab- 
ą, reikia ii dvvlikai valandų 
žadėti į nupiltą nuo paviršiaus 
įvirusių bulvių van d c-: ;.

V a 1 ant pažai i a vu šią b ronzą. 
e:kia ją valyti citrinos sunka 
r žibalu.

Norint grąžinti blizgėj: 
tiems ąžuoliniams b: 
eikia juos ištrinti flanel 
nirkyta alyvos su drusk; 
yje.

Išimant riebumo dėme 
imu reikia trinti tas vietas mae— u . o

ezijos ir benzino mišiniu.

Sukietėjusi sukrų reikia pa- 
lėti į šaldytuvą. O jeigu cuk- 
us suakmenėjęs, tai jį reikia 
lėti į .maišiuką, įmetus gabalu- 
ą šviežios duonos ir palikti kė- 
oms dienoms šaldytuve.

Jei išvirta sriuba yra per 
aug sūri,. tai į ją reikia Įpilti 
mputį geltono cukraus (brown 
įgar) ir tuomet ją bus galima 
algyti.

Pirm plaunant nosines, jas 
Hkėtų pamirkyti vandenyje su 
ruska.

. i

Pridžiūvusį ’ prie drabužių ’

nil-, 
pa-Į

purvą pirmiau<:a reikia
valkti šcpeč’u. o paskiau

arba minkšta ‘trinti

VIRTC3 IR KEPTOS BULVĖS j
Tenka pasakyti, kad tarpe kep-1 

tos, išvirtos ir nuskustos bulės, I 
maistingumo atžvilggiu, nėra 
didelio skirtumo.

Vidutinio dydžio kepta ar vir-{ 
ta bulvė duoda šiek tiek vita
mino C. proteinų ir apie 90 ko- 
lorijų.

Jei išvirtęs bulves su triūsime 
ir įpilsime šiek tiek pieno, tai 
ioee atsiras daugiau calcijaus ir j 
vitamino B, o pridėjus truput, j 
sviesto — maistingumas ir sko- Į 
n is žymiai padidės.

* * *
RYŽIAI SU VERŠIENOS 

KEPENĖLĖMIS

Tokiam kepsniui pagaminti 
reikia paimti vieną stiklinę ry- V v 1žiu su vienu šaukštu sviesto, šu- Į 
tinti ant lengvos ugnies, po tru Į 
pu G papildant vandeniu, kadį
kensnys neprisviltų.

Dvylika unciju veršinos ke
penėlių reikia išvalyti ir vieną j 
valandą pamirkyti piene.

Kepenėles vėliau reikia su- 
oiaustyti. juostomis ir jas iš 
abiejų pusių apkepti. i
Iššutintus rvžius, reikia sumai-i i 

syti kartu su veršienos kepenė- 1 
lėmis- Toks kepsnys patiekia-] 
mas su šutintais žirniais vai-

Teisėjas RICHARD S. JEMILO
Penkerius metus sprendė bylas; įtrauktas į kandidatų 

sąrašą butų dėkingas, jei pirminių rinkimų dieną už jį balsuo
tumėte. Jis baigė aukštuosius teisės mokslus, 19 metų advo
katavo ir lietuvius labai gerai pažįsta. Dirbo lietuvių mėses 
krautuvėse Town of Lake apylinkėje, padėjo lietuviams statyti 
Dariaus-Girėno centrą ir jame praleido gražiausius savo jau
natvės metus.

Jis gabus, teisingas ir visuomet yra pasiruošęs padėti 
lietuviams. Teisėjas Jemilo pataria balsuoti už demokratus.

KOMITETAS TEISĖJUI JEMILO IŠRINKTI

kutis $20 už kalendorių ir Nau- 
jienų paramai. Esu pensininkas, • 
tai tik tiek teišgaliu. Linkiu! 
Naujienoms daug st‘prybės”J 
Ačiū. |

— Sekamieji skaitytojai at-' 
siuntė aukas kalendoriaus išlai- j 
denis padengti: J. Bigelis, iš Ci- > 
cero, Iii. — $20, Antanas Bin- 
kauskas, iš Amsterdam, N.Y. —j 
$5, Veronika Girvainis, iš Clin
ton, Ind. — $5, ir A. Sakalaus
kas, iš Hamilton, Ont., Canada 
- $5. Dėkui visiems.

q Venta Deli — mūsų ga-j 
mintos dešros, šaltiena, rūgštus] 
pienas, įvairus virtiniai, kuge- j 
lis, cepelinai, skaniausi lašiniuo-i 
č.’ai, baronkėlės, žagarėliai, spur
gos, Napoleonas, gardžiausios 
babkos, šakuotis ir daug kitų 
neišvardintų aukščiausios koky
bės namie gaminto lietuviško, 
maisto. Apsilankykite ir įsitikin-’ 
site. Atdr.ra kasdien 9—6 vai. 
2419 W. Lithuanian Plaza Court, 
tel. 476-4622. (Pr.)

Gerb. Naujienų Redakcija!
į
( Norim išreikšti širdingą ačiū 
dr. V. Dargini ir ponui Juozui 
šarapnickui už taip gražiai ap- 

- rašytus straipsnius iš mūsų ke
lionės po Karibų salas.

Mums suteikė didelį malonu
mą ir gražų prisiminimą iš mūj 
su SLA ekskursijos.

į Su pagarba,
’ mihvaukietės —

Ponia Gracilda Mitka 
ir Marija Happ

į P.S. čia įdedu $10 čekį Nau-
G.M.

r
’ j ienų paramai
i *
I

Gerbiamas Redaktoriau!

I

l

Nasnal, žmt>4 — Pardavimui 
WAL ESTATE FOR SALE

Namai, — P arda via
RIAL 1STAT1 FOR IAJ

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINĄ 
IK ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc ,.5j 

MUTUAL FEDERAL SAVING 
PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidentas

1212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-7

BUTŲ NUOMAVIMAS 
■a NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

' 6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX

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

Well help you make the right mova

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chieagos miesto leldL 
Dirbu ir užmiesčiuose, grel! 

garantuotai ir sąžiningi L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 J. Taiman Ays*
JToL 927-3559

DĖMESIO.
62-60 METŲ AML VAIRUOTO
Tiktai $12.0 pusmečiui automol

Liability apdraudimas pensinį 
kams. Kreiptis:

A LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVI.

TeL 523-8775 -

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

-.aomoti ar apdrausti savo nuo 
;avybę Chicagoje ar bet km 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą. ■ :

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS - 
ir turimą kompiuterį.

/irš 500-tai namų pasirinkimui.

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

TeL 767-0600
DĖMES IO !'

Dengiame ir’ taisome visą 
šią stogus. Už darbą li
tuojame ir esame apdrau

ARVYDAS K’ELA
6557 S. Talmah Avenu: 

Chicago, IL 60629
434-9655 or 737-17

kur vienas jo kūrinys susilaukė 
nepaprasto pasisekimo. Linkime 
jam geros sėkmės ir visuomet 
likti lietuviu patriotu, sekant 
velionio tėvo pėdomis.

— Aldona ir Antanas Lauri
naičiai, iš Lęmont, III., rašo: 
“Siunčiame $45 už prenumera
tą ir dėl smulkių išlaidų — už 
kalendorių, rašalą, t.t. — 25 dol. 
auką. Linkime sėkmės ir laimės 
šiais 1982 metais”. Nuoširdi 
padėka.

— Kazys Aizinas, iš Brighton 
Parko, lankėsi Naujienose. Dė
kui už aplankymą, prenumera
tos pra’^simą ir $15 Naujienų 
paramai.

Į
— B. Skorupskis, iš Gulfport, 

Fla., pratęsė prenumeratą me
tams ir pridėjo $20 už kalendo-

iš Chieagos. Kaip ži- *r ^aujien°ms paremti.' Nuo- Miko Šileikio apsakymu knyga 
širdi padėka.

j — Vladas Jasiulionis, iš May-
I Dancers” grupės vedėjas. Jis pa-1 wood, Calif., rašo: pre
kviestas apsilankyti Japonijoje, numeratą už 1982 metus $40. Li-

Magd. Sultenė 
i 
{tęsė prenumeratą ir pridėjo

— Sekantieji skaitytojai pra-

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S, Paulina St
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

! Blinstrubas, iš Chicago, Ill. — 
I $25, Bronė Kiaulėnas; iš Detroit, 

Mich. — $8 paramai ir $2 už ka
lendorių, Ben Dunda, iš Cicero, 
III. — $15, A. Kybartas, iš Santa 

t Monica, Calif. — $5, Ant. Ged- 
j gandas, iš Kenosha, Wise. — $3 
i ir Alf. Yuodsnukis, iš Woodruff, 
Į Wise. — $2. Visiems nuoširdi i 
j padėka.

} —Ponia Mikasė Stančiauskienė, 
Alice’s restorano ant 63-čios gat
vės savininkė, užsakė Naujienas 

i vieneriems metams savo sūnui 
j Kęstučiui,
nome, Kęstutis yra labai gabus 

, muzikas, kompozitorius, “Street

Visuomet labai Jaukiau Nau-i 
jienų ir mielai jas skaitau. Jc’sej 
yra iš viso pasaulio įvairių, įdo-. 
mių ir vertingų žinių, kurių ki
tuose laikraščiuose neužtinku.

Naujienos gina Lietuvos rei
kalus ir visus kviečia 
veikti jos laisvei!

Todėl visiems reikia 
remti Naujienas savo
Siunčiu Naujienoms čekį sumoje 
$80 — $40 prenumeratai 1982. 
metams, $8 kalendoriui ir liku
sius

vieningai

pastoviai 
aukomis.

— Naujienoms remti.
Su pagarba,

A. Sederavičienė 
Omaha, Neb.

“LIUCIJA”

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Ave.
(312) 776-8700

Saturday, March 6 — 8 P.M. to Midnight. 
Sunday, March 7 — 10:30 A.M. to 6:30 P.M. wood, Calif., rašo: “Siunčiu pre-

ALL NEW MERCHANDISE
Children’s — Women’s — Men’s Clothing — Groceries — 

. Canned Goods — Appliances — Linens — Gifts — Novel
ties — Paper Goods — Office Suplies — Paintings — Deli
cious Baked Goods — Hot Meals — Snacks — Drinks.

ARIE CROW DAY SCHOOL

4‘Liucija’5 jau atspausdinta. 
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki 11 Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa 

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

Ave.. Chicago, IL 60629.

HFLP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

S150 N. TRIPP AVE. — SKOKIE, ILL.
(4 Blocks West of Crawford, 2 Blocks North of Oakton)

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei meilutėm keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureati
8727 S. Western Ave, Chicago, ID- 60643

Telef. 312 238-F787
x • Nemokrraxf pttamavlinaa nžsaknnt lėktuvu, traukiniu laivu kelio- 

dij (cruiser), viešbučiu ir automobilių nixxnaTimo rezerv&diaa; Parduoda- ‘ 
ne kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus Icaštuz; 
Nudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teiki ame Infor’ 
nacijas visais kelionių reikaSie.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais tik šeini reaerraon rietu WELLS peržiūrėta, 
4 anksto — pneš 45 - 60 dienu. j ,x . •t'

TAUPYMO BENDROVEI reikalinga 
TARNAUTOJA (TELLER) pilnam lai

kui, su patyrimu ar be jo.
Skambinti. 254-4470

Laikrodžiai ir teasgenyte
Pardavimu lt Taisymas 
2646 West tfhh Streak 
TeL REpublIc 7-1941

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Aram

Chicago, III. 60632. Tai. Y A 7-5?

M. ŠIMKUS
Notary Public

INCOME TAX SERVICE "

4259 S. Maplewood, Tel; 254-741 
Taip pat daromi vertimai, gimin 
iškvietimai, pildomi pilietybės pi 

šymai ir kitokie blankai.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVOJ AMERIKOJE
yn seniausi*, dldž'auste ir turtingiausTa lietuviu f-stematai ar- 

CAnicaciįa, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per P2 naetux.

SLA — atlieki kultūriniu? darbut, gelbsti tr kitiems, kurie tuof 
dajbu? dlrbx.

SLA —Hmokėlc (Jaugia? irarp AST UGNIS MILIJONUS dolerit
\ kpdr±uc<i sava namini A

SLA — epdrauffia plgiauskHrJs kainomis SLA neieško pelno, na- 
rLana patarnauja tik savišalpos psgrindnL 

kiekviena•> lietuvis Ir lietuvių draugai gali 
Sind vienijime spsidraasti iki 510,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, uekiančias 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

ap^raudži^ pigia terminuota apdriuda: ui 
apdraudot <uira tik $3.00 metama

vyra visoje lietuviu kolonijose. Kreipkite 
apylinkės SLA kuopu veikėius jie Junu 

mielai pagelbės t

^La — vaikus
$1,000

SLA — kūopo 
t 8BV0

SLA isinwytt

Galite krelptii ir

LITHUANIAN

tleriil i ŠIA Centra*

ALLIANCE OF AMERICA 
Y^rtt, H. Y. 10X1

3C7 W.
th

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo aUiminimus,

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

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Too reikalu Jums gali daui 
padėti teisininko Prano ŠUL(

■ paruoštą, — teisėjo Alphons' 
, “Sūduvos' 

! išleista knyga su legališkomi
***, formomis

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoj'-

WANTED TO RENT

• Reikalinga biznio ar raštinės 
vieta apie 700 kvadratiniu pėdų 
iš 71-nicts žiūrint į Marquette 
parką. Skambinti 585-6481.

HOMEOWNERS POUCY
F. ZapolU. Aperrf

W. f5th U 
Evart. Park. 111. 
40642, . 424-4454

Slate Farm Lft and Cisualt/ Cotf&a*?

READER—ADVISOR

MRS. RUTH

susirūpinimą---------------------------------------------- |g,00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais__________ ,.į___ . B4.00

Minkštais viršeliais, tik$3.00
Dr. A. J. Gn«sen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik 82.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus Čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI persiuntimo išlaidoms,

NAUJIENOS,
irsi S.. HALSTED ST, CHICAGO, IL W««»

winter 
OVERCOAT. 
■»

Den * Go Out Without It.

MISCELLANEOUS 
Įvairus dalykai

Parduoda nebrangiai naują mo
terišką kailinį paltą, vidutinio 
dydžio. Skambinti 776-0588.

READER & ADVISOR

ADVICE ON ALL PROBLEMS OF 
LIFE SUCH AS i MARRIAGE, 

LOVE, BUSINESS.
MRS. RUTH CAN AND WILL 

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

PERSONAL 
Asmeny leJko

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

Box
% Naujienos
1739 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

Advofcitu
GINTARAS P. CEP1NAJ

Dirbo valandos: nuo 5 t*L ryt

Ir pakai roritLrimx.
Iki 776-5162 arte 77S-51I

PLUMBING AND HEATING 
(Vandentiekis ir Šildymas)

CROSS TOWN PLUMBIN' 
& SEWER MAINTENANC

Plumbing repairs of all kine 
Drain lines tfpen or no charg 

Free estimates.
735-6361

PIRklTS jAV TAUPYMC BONI




