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Užpraeitą ketvirtadiepį, vasa- pėjas ir nuolatinis jų bendradar- 
rio 25 d., New.Yorke-mirė Vin- bis. Kiek vėliau perėjo dirbti 

t Angliškon Lietuvių Enciklope
dijom

; Į Rastenio atsisveikinimą at
vyko dido'kas tautininkų skai
čius iš įvairių Amerikos lietuvių i 
kolonijų ir net iš Venecuelos. 
Atvyko ponia Danutė Statkutė 
de Rosa leis, Vykias Adamkus, Z. 
Rskašiušį Vi olis, Juozas Ka
počius. .. ‘ Ątf ikinimo kalbą 
pasakė Stasys itvaras ir Juo
zas Kapočius.

Z. Rekašius atsisveikino ne 
tik savo, bet ir Akiračių vardu. 
Vėliau pridėjo, kad atsisveikina 
Ir Metmenų vardu, turįs jų įga
liojimą. Bronius Nemickas gavo 
leidimą atsisveikinti Amerikos 
Lietuvių Tautininkų Sąjungos 
vardu. Tą leidimą jam davęs da
bartinis pirmininkas Vaclovas 
Mažeika.

Visą atsisveikinimą tvarkė bu
vęs valstiečių liaudininkų veik-

caš Rastenis, o kovo 1 d., šios 
savaitės pirmadienį, New YorkQ 
priemiestyje Cypress Hills kapi
nėse jis buvo palaidotas.

Vincas Rastenis buvo ateiti
ninkas, tautininkas, d paskuti
niais savo gyvenimo metais bu
vo bendradarbiavimo su Sovietų 
Sąjunga šalininkas. Nepriklau
somoj Lietuvoj Rastenis buvo 
Lietuvių Tautininkų Sąjungos 
sekretorius, Eitas ir Lietuvos 
Aido redaktorius, daugelio ofi
cialių valdžios pranešimų auto
rius. Jis suredagavo paskutinį 
Lietuvos -Aido'numerį prieš Lie
tuvos nepriklausomybės panai
kinimą, ■ ■ ■
^ Okupantas tuojau V. Raslehį 
suėmė ir išvežė į Maskvą H-. 
•giems tardymams. Tardytojai 
pastebėjo, kad Rastenis^- mokė
damas rusų kalbą, duoda labai
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JĖZUITAI PRIŽADĖJO 
KLAUSYTI TUŠČIAI
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— Nikaragvoje dabartinė vy 
rlausybė jokių rinkimų neves.

—- Paskutinės žinios apie rusų 
suorganizuotas ginkluotas jėgAs 
Nikaragvoje verčia JAV ieškoti 
gerų karo bazių Karibų jūros 
srityje.

ki-
Sal-

apjungs visas 
prieš save ir 
galvoti apie 
karus. Mite- 
parlamentui,

— Amerikos dolerį gaudei \ 
so pasaulio valdžios ir biznieriai,' bankai, nes kr.kams 
jskailant ir Sc'vistų pirklius. Jie dolerinę paskolą;

— Suimtas Nikaragvos 
riuoinenės vadas pasakojo 
vadord kariams apie pasiruoši
mus įsivertei į Salvadorą ir Gva
temalą.

bendradarbiavimą jie to-

Jęruzalės vaizdas. Egipto prezidentas Hosni Mubarakas, nenorėdamas pykdyti arabų, Izrae
liui pranešė, kad į Jeruzalę jis nevažiuos, kol nebus baigti taikos pasitarimai.

IZRAELIS SUSIDOMĖJO MITERANDO 
PASIŪLYMU BAIGTI KOVAS

BET JIS PAŽADĖJO KLAUSIMĄ RIMTAI PASVARSTYTI 
BĖGINĖT NEPATIKO PREZ. MITERANDO PASIŪLYMAS,

TINKLAN PATEKO 
. DIDELĖ ŽUVIS

SAX SALVADOR, Salvadoras, 
— Ketvirtadienio popietę miii- 
tarinės policijos tinklan pateko
stambi žuvis. Tai ■ modemus ir , 
drąsus Nikaragvos karys — net 
generolas. Jis pajėgė įsibrauti į 
Salvadoro, gilumą ir planavo'

tvarkau- karių kariuomenę. Re kariuome
nės, Nikaragvos vyrinusybė turi

"' taiitmiiikų vadų. VietojT’tardy- 
mUj jį Įpareigojo rašyti ilges
nius duomnis apie Buvusius Vei
kėjus. Rastrais įtikino tardy to
jus,’kad jam bus lengviau rašyti 
Kaune, "kur jis. galės patikrinti 
duomenis. Rastępis buvo atvež
tas |. Kauno kaiėjiin? ir jam.leis
ta-rašyti buvusių vadų ėharak- 
ęšriištijęa.ši. ' •
?"i§-^aįėjiriio Rasteių. išląfeyino 
Kauno pąrtizanai vokiečių įsi
veržimo. Į. Lietuvą pirmą dieną. 
Sovietų karo "jėgoms artėjant 
prię Uiėtuvds, Rastenis-išvyko į

. Vokietiją/ o vėliau,- ''AĖtiii- išsi- 
d ere jūs iš vyriausybės įvesti lie
tuvių tremtinii)kų kvotą, atvyko 
įr V; Rastenis.; , I? ; "

K. 'Karpius-Kasparavičiūs, pa
tyręs apie Rastenio atvykimą į 
Ameriką, pasikvietė jį į Clevė- 
landą ir jam, kaip geriausiam 
tautininkų ideologui ir gabiam 
žurnalistui, atidavė Dirvą reda
guoti be jokių varžtų. Jis Dirvą 
pertvarkė, pakeitė koresponden
tus ir veik keturis metus rašė 
taip ,kaip jam tada atrodė. 1951 
metais Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos vadovybė įsitiki
no,‘kad Rastenis neina tautinin
kų nubrėžtais takais. Dirva iŠ jo 
buvo atimta.

Vėliau. Rastenis įsikūrė Lais
vosios Europos komiteto vado
vybėj ir . ilgus metus ruoSė 
trumpas santraukas sovietinės 
(lietuviškos ir rusiškos) spau
dos. Vėliau tapo Akiračių įkvė-

kelis žodžius tarė apie vėlioj 
atsisveikinimo pradžioje, o atsi
sveikinimą baigė keliais Raste
nio. visuomeninio darbo būdin- 
gęsniais epizodais. Paskutiniais 
metais, ^ar prieš ilgą velionio 
ligą, Bieliukas veik kasdien ap
lankydavo velionį, ir pasikeisda
vo su j uo bėgamomis žiniomis.

Mildą'sukalbėjo- kuh. J. Pa
kalniškis. Netikintis . Rastenis — . . '• - * , . 
buvo nuvežtas. į Apreiškimo pa-

■ rapijos bažnyčią, o vėliau į ka
pines. . „<; . ’';

KALENDORĖLIS

Kovo 6: Perpetua ir Felicija, 
Raminta, Algaudas, Sunigilda, 
Rarvydas. ' • ,

Kovo 7: Tomas Akv., Rimtau
tas, Vaidilutė, Jogminas, SeL 
mytė.

Kovo 8: Jonas įš Dievo, Vaiž
gantas, Didalsė,' Kalmė, Nar- 
genis.

Saulė teka 6:19, leidžiasi 5:46.
Oras saulėtas, vėsus.

IZRAELITAI PALIEKA 
/ TUŠČIAS KOLONIJAS J

HAGAR ADAR, Sindjus. -į- 
Izraelio' ginkluotas pajėgos veža 
izraelitus, kurie turėjo savo ko
lonijas Sinajuje ir nenori iš ten 
išvažiuoti. Dabar iš visko maty
ti,, kad Izraelio kariuomenės va
dovybė vykdo susitarimą su 
Egiptu ir paliks visus Sinajaus 
karo centrus ir kolonijas taip, 
kaip buvo susitarta.

Visa eilė Izraelio kolonijų jau 
tuščios. Išvežti kolonistai, gyvu
liai, javai,, bet visa kita, kas bu
vo palikta laukuose, daržuose, 
namuose, liks egiptiečiams. Iz
raelio' kariuomenės vadovybė pa
liks namus, vandentiekį ir dirvo- 
žsmį taip, kaip jis dabar yra.

Žurnalistams' teko pamatyti 
kelias tuščias kolonijas. Viskas 
atrbdo tvarkoje, bet kiemai, dar
žai ir laukai labai nykiai a įrodo, 
kai namuose nėra žmonių.

ROMA, Italija. — Romon su
važiavusiems jėzuitams popie
žius patarė nesikišti j politiką, 
nebandyti spręsti socialinių klau
simų ir nebūti unijų organiza
toriais.

JERUZALĖ, Izraelis.— Pran
cūzijos'prezidentas Francois Mi- 
terandas ketvirtadienio' vakare 
pasakė kalbą Izraelio parlamen
tui, patardamas galimai grei
čiau baigti ginčus su palestinie
čiais, padaryti reikalingas nuo
laidas ir pasirašyti taikos sutar
tį. Jis tvirtina, kad ilgesnis šios 
padėties tęsimas niekei naudingo 
neduos. Izraelis 
arabų valstybes 
visą laiką turės 
nepasibaigiančius 
randas priminė
kad palestiniečiai turi teisę lais
vai gyventi ir savarankiškai 
tvarkyti savo reikalus.

Premjerui Begenu? nepatiko 
prez. Milerando išdėstytos min
tys, bet parlamentas noriai tą 
pasiūlymą svarstys. Beginąs ne
pasitiki palestiniečiais, nes jie 
net- nesutinka pripažinti Izrae
lio valstybei teisę egzistuoti.

Beginąs patarė Prancūzijęs 
prezidentui paruošti “Vidurže
mio- jūros čarterį”, kuriame bu
tų nurodytos visos taisyklės, ku
rios' garantuotų laisvę naudotis 
tarptautiniais vandenimis. Re
ginas norėtų visus nesusiprati
mus spręsti pasitarimų ir dery- 
bų: metu, nes kariai neturėtų 
spręsti klausimus tarp tautų.

Prez. Miterandas nori gauti 
laiko šiam klausimui pasvars
tyti, nes pirmą kartą apie jį iš
girdo prieš šešias valandas.

Prancūzijos prezidentas tiek 
išvargino Beginą, kad jis jau 
nepajėgė dalyvauti atsisveiki
nu .
4 •N

Pradėjęs pieišėti tiltas nu- 
triukė susisiekimą traukiniu su 
pietų Chicago. Keleiviai turės

Jėzuitų vadai, sukviesti į pasi
tarimą, aptarė popiežiaus reika
lavimus, nutarė juos pildyti, bet 
pildys juos “tuščiai”. Popiežiui 
prižadės, o vėliau nieko nedarys. 
Ypač smarkiai popiežiui prieši
nosi Pietų Amerikos jėzuitai. Jie 
yra įsitikinę, kad reikia bendra
darbiauti su komunistais, jie jau 
su jais dirbo- Brazilijoje, Čilėje 
ir Argentinoje jie popiežiaus pa
tarimą aptars, prižadės pildyti, 
bet 
liau

— Prez. Reagancs pilniausiai 
pasitiki sekretoriumi Haig, todėl 
įpareigojo jį liudyti Atstos ų Rū
mų pakomitečiui apie Sovietų 
valdžios traukiamą galią į Ka Į perlipti j-autobusus, kurie juos 
ribų jūros sritį. i nuveš į kita tilto pusę.

CHICAGĄ UŽVERTĖ 
STORU SNIEGU

CHICAGO, Ill.— Praeitą ket
virtadienį visą Chicagą užvertė 
nepaprastai stotas sniego klo
das. Diena pasitaikė šalta, vėjas 
žvarbus^ nešiojo sniegą į kiek
vieną gatvės, kiemo ir namo 
kampelį.

Centrinės miesto gatvės buvo 
pravalytos, nors išvežti sniego 
nepajėgė, nes labai daug jo bu
vo, bet automdbiliai galėjo pra 
važiuoti. Vakare miesto bur- 
mistrė paskelbė, kad miestas ne
turi priemonių šalutinėms gat
vėms pravalyti. Teks pavargti, 
kol oras šiek tiek atšils, tačiau 
oro pranašai vis dar pranašauja 
šaltas dienas.

GVATEMALAI SUSIDARĖ LABAI 
DIDELIS INVAZIJOS PAVOJUS

SERB. HAIG LIUDIJO ATSTOVŲ RŪMŲ KOMITETUI, 
PRAsė SKIRTI PINIGŲ VIDURIO AMERIKAI GINTI

WASHINGTON, D.C. Įta- esama Sovietų karių. Be to, da- 
kingas Nikaragvos karys, Salva-’ bartiniu metu Nikaragvoje yra 
dore kovojęs prieš I 
ginkluotas pajėgas, yra paimtas 
nelaisvėn. J& tvirtina, kad Ni
karagvos karo' jėgos yra pasiry- 
žusios užimti Salvadorą ir kil.is 
Vidurio Amerikoj valstybes.

Sekrcj 
nio popiete tai pareiškė Atstovų 
Rūmų pakomitečiui, 
čiam užsienio operacijų finan
sus. Iki šio meto Valstybės de- 200,01:0 milicininkų, kurie bet 
parlamentas nieko nesakė apie kuriuo momentu yra pasiruošę 
Vidurio Amerikos valstybių už-1 imti ginklą i rankas ir ginti da- 

bartinę vyriausybę. Nikaragvoj 
ni.-kad nebuvo tokiois didelės 
kariuomenės ir niekad nebuvo 
tiek daug ginkluotų žmonių vy
riausybei ginti. Dabartiniu me
tu Nikaragvoj yra 2,0rt0 Kubos 
karių patarėjų. Planuojama ir 
ruošiamasi šį skaičių gerai pa- 
ū^bnti. ,
-Sėkretofius raip‘'f)=rr pareiškė, 

kad labai didelis pavojus susi
daro- Gvat.malai. Gvatemaloj 
jau dabar yra didokas skaičius 
Nikaragvos karių. Jie yra užėmę 
kelias strategines pasienio pozi
cijas. Sekretorius tvirtina, - kad 
netrukus turėsime tokią pačią 
krizę Gvatemaloj, kokią šian
dien turim? Salvadore.

Jeigu Nikaragvoj sukoncent
ruotas ginkluotos jėges įsistip
rins Gvatemaloje, tai susidarys 
labai rimtas pavojits Meksikai, 
nes Gvatemala yra pietinis Mek
sikos kaimynas.

Sekretorius patarė pakomiie- 
i nariams klau.dmą greitai 

spręsti, nes Amerika, jeigu ne
apsižiūrės, tai netrukus pačioje 
Meksikoje gal f prasidėti ta pati 
krizė ir ta pati tragedija, kurią 
šiandien pergyvena Salvadoras ir 
Gvatemala.

* i ** .Salvadoro bulgaru. Rylų Vokietijos, Šiau
rės Korėjos • ir kitų vals ybių 
karių.

Be td, Nikaragvos vyriausybė 
dabartiniu metu turi 25,000 ap
mokytų, aprengtų ir apginkluo
tų karių. Nikaragvos vyriausy
bės tiks’as — sudaryti 50,000

siniojimus kištis j kitų valsty
bių vidaus reikalus, bet ketvir
tadienį* Atstovų Rūmų pakomi
tečiui sekretorius padarė plates
nį pranešimą apie dabartinę pa
dėtį Vidurio Amerikoje.

Sekretorius pakomitečio na 
riams pąreįškė, kad dabartiniu

kariuomenės vadų ir*b,4)00-ku
biečių. Sovietų kariai vadinasi 
Nikaragvos kariuomenės vadi- 
vybės patarėjai, bet jų tarpe y: a 
įvairaus . laipsnio Sovie'ų ka
riuomenės vadų. Kubos kariai 
yra apmokyti naudoti tankus, 
lėktuvus ir malūnsparnius.

Nikaragvoj yra didokas skai 
bius indėnų, gyvenančių kalnuo
se ir mintančių žemės ūkio aug
menimis. Nikaragvos kariuome
nės. vadovybė areštuoja indėnus, 
neša į stovyklas ir stengiasi juos i 

pradėti kovą. Nelaimė, kad jis ‘ P^uklėtUJš indėnų atimama ! 
pateko salvadoriačiu žinion. Po. I JVprekėy^Adiai, javai ir kitas 
licijai-buvo aišku, kad tokia di- turtas- JitWdS. Nikaragvos ka- 
delę žuvį reikia tuojau nuvežti ™ labai žiauna elgiasi su in-1 cm 
į centrą ir apklausinėti. | Ke?UOSe kaimu03e viS“5 -

- • mdėniLs iššaudė. Kitur šaudė tik-; Zinia apie generolo suėmimą t r - . , . ;c i □ ", tai suimtus vvrus, o visus kitusgreitai aplėkė visa Salvadara. .v v. r \ f ,
Pasklido ir Nikaragvoje zin!a, ,swze ! •"«»
kad generolas dingo.'kad jis pa- j Mn,S ™ "

~ a y t i 'i • papasakoti apis Nikaragvos val-bego ir pasislėpė Meksikos am- ‘ : . . . . TDai i n............. dzios elgesį su indėnais. Indėnubasadoje. Bet meksikiečiai nie- , . Ė- . t , , ,. . .z.-v, i i kaimus naikino baltaodžiai uz- — Penktadieni aukso uncijako apie tai nežino. Manoma, kad ............. . .... \ J.............  ■ {Šiemečiai, Tekalbantieji ispains j kainavo %340. zmciies, kurie;; j. i -t i • :..cuieciai, i enaioaiiue i įsuaies , •f.no. z.inciits. Kuriej| klausinėja aukštoji kanuome-i. . „ . . , ,, . F. .. I ... , ’ .
nės vadc'vybė ' kai. Tarpusavio jų kalbės inde-1 mokėjo uz unciją po $.>00 ir

'_______ j'.ai nesuprato. Manoma, jog tai I daugiau, norėtų aukso atsikm*
į ------------- ,. ---- tyli, bet niekas neskuba jo pirk-
už dolerį moka brangiau, negu Ii. Turtingi arabai norėtų gr.i- 

luri duoti čiausia jo atsikratyti, nes jie ntsi- 
; tiki, kad jis Raila

Vyčių šokėjai, Frank Zapolio vadovaujami, dalvaus Naujienų bankete kove! 
madienį, Martinique salėje.
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LAIKAS TĖVUI SU MAIKIU
duoija vilties tikėli, Vad piktas 
paLs save susinaikins.

Beje, rašydamas šį laišką, tu
rėjau atsisukęs Sofijos Barkuą 
šeimos radiją ir girdėjau -kal
bant neseniai iš pavergtos Lie
tuves atbėgusį profesorių dak 
tarą Kazj Ėringį. šauni jo kalba 
Ir patriotišką. Ją. ^ir^d^nji Ųje- 

i 
gali pasidžiaugti, ka<Į< jięms 

■seną tari t-, atsirųuja j£Ųpėįaių, 
galėsiančių juos patriotiškai pa
keisti. Tas stiprina viltį tikėti, 

s kad Lietuva tikrai laisva bus.

fc brigių SAubėria.nias ne
pavėluoti j Vasario šešioliktosios 
minėjimą Marijos auditorijoje.

■ IJkitau sveiki.
Judu gerbiantis — 

žemaitis iš Mažraidės

menat kaip savo laiku 
pogrindžio 

Kronikos

Aįfino gerbiami,
'Ir vėl noriu keliais žodžiais 

persimesti su judum.
' Ar a
ękupuotcij Lietuves
Katalikų Bažnyčios 
perspausdinimuose skaitėm apie 
komunistų nužudytą Luokės kle
boną Leoną Šapoka? Dabar štai , . . •— ... ■
vėl spaudos perspausdinimuose u'os va.

. \ ' * trail naQiri*7iai.rtii InA
(iš ‘ Ęur. Liet”), skaitome, kad 
komunistų teisinąs Telšiuose 
Luokės klebono žudiką nuteisė 
mirties bausme sušaudant.

O neperseniai taipgi perspaur 
dinimuose skaitėme, kaip vienas 
komunistų jaunuolis buvo su
šaudytas už merginos išprievar
tavimą ir nužudymą.

Tokios žinios yra labai džiugi
nančios, nes jos rodo, kad komu- i 
nistaį komunistus šaudo, kas

KEISTAS KLAUSIMAS

Pranaitis išeina iš vaistinės ir 
susitinka su. savo bičiuliu. Tas 
jį paklausia:

—; -Na, ar kuo nors sergi bį- 
čruli? ,

— ’Kodėl gi taip blogai apie 
niaAe, manai?
'. —- Mat, mačiau tave i šeinant 
iš, vaistinės.
..■—Tai ką pasakytum, pama
tas mane grįžtant iš kapinių?
A., • . - ri
•C NENORI TIKĖTI

ryziuųs buri’me turtingą’ banki
ninką. barpną. Rotčhildą.
y — -KaijX,jums' sekasi?.,—„pa- 
klause btekĮninką poetąą.' J 
Ci ^T^-Negė^aij -^at^kė^bąiki- 

jštįhbka-^radėda iš-, 
w,Ąi.’marie, išproto-

■l’-įpaefąs': Hęjne i tai pastebėjo: 
T,— Kol dar. tamsta nemėtai 
į>ęr langą pinigų tai proto 
jums užteks.

L' ŠIŲ- laikų gyvenimas

■ ’ Jauna povelė, buvo patraukta 
•į- teismą už trukšmavimą vie- 
špję vietoje.’ •
L,Teisėjas:. — Kodėl jūs nesė- 
dite narnuosę?
'• .— Vyras; — Neturime narnų 

Teisėjas:—Kodėl nėapsigyve- 
pate pas savo tėvus?

. Žmona: —Negalime. Jie gy
vena pas savo tėvus.

• ♦ ‘../ * ■ ♦ *

ri ’ BE PASIRINKIMO

— Ko tu reikalautum iš savo, 
pūsimo Vyro? išmntieš .turto-

Nebe jauna mergina atsako:
> Kd' reikalaučiau? Nežiū

rint koks jis. nebūtų, kad 
greičiau pasirodytų!

tik

. LAUKIA SUGRĮŽTANT

■ Pb vidurnakčio policininkas 
mato--vyriškį, nervingai vaikš
čiojant prie namų.

—■ Kas atsitiko?- Gal galiu pa
dėti tamstai? -

— O ne. Aš -tik pamiršau rak
tus ir laukiu iki ^pagaliau sugrįš 
i namus mana' vaikai”

NORĖTŲ PRKIDĖTI
Jurgaitis įeina į savo nuohju- 

ni restoraną ir užsakydamas 
konjaką kelneiriųi taria:

-—Pasigersiu šiandien iki mir
ties... _ • ’.į. . ...

\KęliĮeris jam pastebi
, — Nbrėčiau ir aš. su tanJsta 
;tokiu, būdu numirti...., \

i yė pastojo kelią ir nuvertė au
tobusą į griovė su B8 kefe^ 
viais.., ' 7 y -M j l S."

• Kiniečiai buvo didžiausi ta- 
ir opiumo rūkytojai. Dabar
pripažino dr. Adomavi

čiau.-. teigimą, kad cigaretės yra 
“grabo vinis”-

• 1913 metais puodukas ka
vos kainavo 3 c. Obuolinis “pa

ėjus.” —10 c. Plieno liejyklos dir
bo 16 valandų paroje. ^Per sa
vaitę žmogus uždirbdavo kiek 
daugiau, kaip tris dolerius, dar 
galėjo šiek tiek ir susitaupyti. 
Dabar kavos puodukas ir ma. 
Ž^snė porcija - obuolinio “pa- 

‘jatis’*, restorane kainuoja nuo 
Į1.39 iki č$1.75, Už sriubą rei- 

!kia ekstra mokėti kokį dolerį, 
Tada sriuba su patiekalu, buvo - 
nemokamai. Didelis ekonomi
nis progresas padarytas per 69 
metus. Tada nebuvo unijų, tai 
y^kąs buvo pigu- • į.

• Kipro saloje (tik $5.'mylios “
pup Azijos} į
vakarus, buvo romėnai įsikram 
stę. baloje yęą Salamis miestas 
su garsia komercine Agora ■ 
itrugūm),, t y. salos cęątrinė ' 
aimK.cija.Ten buvo religinė sek- • 
te, kuri garbino Afroditę (Ve-J 
ijerųj , malės, grožio ir. vaisos L 
dievaitę. Pagal mitologiją Af- -Q kaip tau sekąsi?

. rbdite gimusi- is jūros pptiįJt _ Andriejaus maslionkinėje 

. Pupos pakraštyje, Milo saldję.| šęeka, kad “Naujienos” ren- 
Jai buvo pastatyta maldykla jos j gj^ savo 68 metų gyvavimo su
gerbei -(graikiškai vad- Heros; lėktuvinį banketą kovo H d, 

Kipros) su s-ventuoju sodu- Vę.- tMaj.'iIniqu.e banketų salėje prie, 
č. (yęsįęm Avė.

— Aš. jau ir bilietus turiu sau 
U tu,

| (Arba kaip be persėdimo nuvažiuoti I Abraomą)
Jausdamas, kad netrukus turėsiu važiuoti gelžkelių, 

iš anksto perkračiau sąžinę ir iššlavęs iš ten visa, kas 
būtų galėję anąme pasauly kompromituoti, būtent, apsi- 

į mokėjęs šeimininkei už kambarį iki pačiai išvažiavimo
valandai, pasakęs savo Teklei sudiev, pasistiprinęs 
.“Linksmame Kampely”, pasukau stačiai j stotį.

Čia jau stovėjo eilė katafalkų su gedulingomis ant
raštėmis, būtent, juodam trečios klasės fone balta kreida 
buvo parašyta “II kl.” Užėmėme vietas...

Palaukus keletą kankinančių minučių, išmušė pas
kutinė valanda ir traukinys, lyg gedulo procesija, pasiju
dino iš vietos. Kursą laikėme stačiai į šiaurės žvaigždę. 
Aš įsikūriau Iserliso papirosą ir drauge su geltonų, dūmų 
kamuoliukais pradėjau išleisti dvasią. Kiti darė tą patį.

Sutirštėjusiame ore temperatūra nukrito iki žemės, 
stingo beklabinami kojų kulnai ir liovės barškėję dantys.

■ Jautėm, kad nebetoli galas. Dėl to kiekvienas manės, 
' kaip mokėjo.

Laimingiausi mūsų buvo drauge važiavę ekskurje- 
riai ir šiaip žmonės, turintieji diplomatinės praktikos.

■ Jie dalijos sacharinos trupinėliais ir čiulpė, iki užmigo- 
saldžiausiu palaimos miegu. Kiti, matyt, flegmatikai, tin
giai sūdės šnirpšles kokaino milčiukais ir mirė sapnuo
dami. i

Greit šarmos nagai užčiaupė ir mano blakstienas. 
Dar kai kurį laiką girdėjau kaip ratai girgždėjo ir kon-

. ..... . - . . . .— Sveikas, tvirtas, Malki- .1 — Paaiškink, leve, kam Lie-; *
- Matei, kad- sveikas; tėve- ; tuvių Fondas aukso, kalnus krau | dukteriai tarp savęs koliojosi. Galop ir tai nutilo. Atva-

RIMTA’ PRIEŽASTIS
Pikta žmona:.—Ir tau ne gė- 

;dąr grįžti į.namus paryčiais? Ir 
įko.tu, pagaliau,' dar-atėjai^Į na 
Anus? - A "y "*A . • / <

Vyras: — Pusryčių;

e 
viršaus.

•. Platoniška meilė, tai 
■r plaukimas mažu laiveliu.

*♦ Jhu išrasta elektroninė ma- 
^šma, kuri žodžius perduos* ad
resatui oro bangom is.Taf būsiąs 
naujosios mados paštas, — grei
tesnes iri dautį pigesnis.

* Bengalijoje*‘‘šventoji * kar-

Medis auga iš šaknų. ne is

kaip

!na, tarytum Chicago* mėtė drus Į žiavom, rodos, Į pati dešimtąjį požemių ratą.
kos resursus? 4 J

— Matai, Maiki, man nėra aiš- į 
'ku. šitas klausimas yra vienas 
iŠ tolimiausių klausimų Labai,

i Kitaip’buvo dr. Grigaičio, L. ši-j pamestos, dingusios, ar šiaip jau naminiu budu atlikto

laikais, kurie sujungė lietuvių!
• organizacijas, įsteigė, ALTųj____________________ ______ _______ ___
BALFą ir VUKą ir ilgus metus. 'tenj^ galvosūkibJ. Nakabiai tąsė po duobę ir trynė 
vadovavo lietuvių visuomeninei j . . - : . . ..
veiklai, kovojo už Lietuvos ne
priklausomybę. Rūpinėsi nau- .........................
josios emigracijos globa po IT ir žiupsniais sėmė, kraudamas į priešais saye padėtą du- 
Pas. karo. Tęs. pačios organiza- i benį, iš kurio teisiamieji kopėčiomis lipo jam stačiai į 
cijos ir šiandien veikia, t^k, de- gerklę. Ten jau juos sortavo, žiūrint pridarytųjų nuo- 
ja, atsirado griovėju, kas. buvo dėmių sunkumo.

, ....  . .. ........ — įkuriamą, dri............
tastel nsaša^ bBizoJsas,. Jsahi q

\ 7. ffir savo ęąneleį kaįp. g.
- ’ l -pėve, ar, eisi į banketą?
■ NEAtĄNĖrrKĄD. TOKS BUS t ~ ~ koks cįaj dabar klausi-
1 ’ ? ’ Imas “ar eisi”. Žinoma, kad ri-
į. Teisėjas Hląųsinėją. vienąvisi taurūs lietuviai,' kurie

' ' ; įskaito ir rašo, ir tie, kurie nė-
rašo, tiktai “Naujienas” skaito, 

I bus bankete.
į — Aš tau, Maiki, papasakosiu 

iątoriją/. Tu dąr b^

merginą;
— Tamstą esi tifcra, ■ kad 

vyras vagogė jūsų. laikrodį?
— Tikra esu. / ' ■

.. — Okalp tai ątritiko?..
t— 'Jis prisiglaudė prig, mar

vyras

sir arčiau
— Kaip tamsta prie to galėjai 

prileisti? .7 -> 7
— Aš mapiaUj jog jią tą 

kilniais sumetimais.

MERGINŲ TARPE

— Kode! tavo vaikinas nebei
na su tavim į kiną?

— Sykį smarkiau lijo ir mudu 
pasilikom namuose. Nuo to lai-< 
ko jam geriau patiko namai. .

* * *
DRAUGŲ TARPE

— Kur manai praleisti 
ros atostogas? —: klausia, 
na kaimynė.

— Baden-Baden.

tu, juk nesu kurčia!

daro

vasa. 
viė-

TIKRAI SEKASI

— Mano vyrui yisad gerai se- 
aksi. Tiktai vakar ' apsidraudė 
nuo nelaimingų atsitikimų, o.

Čia kaip tik tuo metu ėjo teismas.
Minos, tas velnių velnias,, kuriam kažkokiu nesusi

pratimu pavesta superkasacijos teisė, dirbo išsijuosęs.
I labai, tolimas, net neatspėjamas. Pasirodo, bylos, kurios šiame pasauly buvo numarintos,

A a! ’ * - *' TOO ZO C"'C** /■ 1 VO '!/♦> ’l "t W V w W "W « n

: mučip, M, Valdykis i Ant.' Olio i požemiuose juo stropiausiai beregistruojamos.
Darbas virė. Velnių būriai tvarkė bylas, ir vaipyda- 

mies minėjo netvarką žemės teismuos,"dėl kurios jiems

sniegais sušalusius’4 'keleivius. ’ ri-
Minos savo milžiniška uodega juos šlavė į krūveles

gerklę. Ten jau juos sortavo, žiūrint pridarytųjų nuo-

gajjnaa- vis- 
:o neturėti' 

Galime ir nepajusti, kai mūsų
“Naujienų”', dienraštis 1914 m. ka prarasti
pradėjo eiti dienraščiu. Tai krū- <_
va metų, supranti ?-<Nuo pirmo- j komunistai, ko gero, ga- 
jo dienraščio numerio dr. P-Gri-j j- apStatyti. Išsišokimų ir pa
gaitis Naujięnas^ ^redągavo iki £ anapus “ežero“ ture

jome. Špygas kaišiojo Stripty- 
zai ir kapsukiniai universite-

savo mjjtįęs/ DaBar reda
guoja Martynas Gudelis, laiky
damasis tų pačių demokratinių j • 
principų; kurių laikėsi ir Grigai Į V 
tis.Tie principai dienraščio skai
tytojams žinomi: pirmoje vie
toje kova dėl Lietuvos neprik
lausomybės, lietuvių tautiniai! 
uždaviniai ir organizacinė . veik-1 . „ & J As

kų

— Gerai kalbi, tėve. Aš ii 
pats suprantu, kad mūsų poli
tinį gyvenimą reikia skubiai re 

. i montuoti, kol dar ne vėlu.
— Na, tai lik sveikas,' Maiki. 

einu pas Andriejų maslion- 
su putomis išmaukti.

jau šiandien jis nukrito nuo Savo laiku N.
pečių.

Realiame gyvenime laimė dai
niaus nusišypso tiems, kurie su-.rnu 
*nba pasidžiaugti tuomi, ką jie 
turi. . . .

Willi

— Kas čia daba 7 X rs A,Tk4 V7 i 
darosi ?
-p£(i paity^lĮętci 

darbiniai v ri IjĮci- 
pitajfrijį 
prteš komun^fys

la — dienraščio tikslas.
v —Taip, tėve- Aš Bostone “Ke 
Teivį’* ir ‘‘Naujienas” išnešioda- 
.vau po namus. Tada žmonės la- 

t.bai skaitė laikraščius ir kny
gas. ;

. . — Tu, Maiki, visko neatsime 

.nL nežinai. Buvo, gerų ir sunkių 
-laikų. “Naujienos* pergyveno 
:dviejų pasaulinių karų Laikotar- 
tpįus., didžiosios ekonominės kri 
;zės metus prieš II-jį Pas. ka- 

“ “ buvo lei-'
,džiamos su sekmadieniniu prie
du 16 puslapių ir-kasdien po 8 
.puslapius. Išvystė plačią pre
numeratą JAV. itanadoje ir ki
tur pasaulyje. Dienraštis ir ta- 

,da turėjo priešu, ambicingų 
-žmcųių, norinčiųjienraštį pasi-1 
imti į savo rankas padiktuoti! 
šavo užmačias kitiems. “Nau-? 
jienos” organizavo Dariaus 
Girėno skridimą į Lietuvą. Nau-; 

dienos organizavo Felikso Vait
kaus skridimą į Lietuvą. “JNL” 
rėmė ir ręniia visus lietuviškus 

t kilnius reikalus, kovodamos 
prieš kenkėjus. Nėra nė vieny- 
bės. Vienas žurnalistas išsirėk 

^kė. “Likti su vienu ‘‘D.**, būtų 
^tautinė tragedijai' Visuomenę, 
į liktų be demokratinio dienra£r 
Šio. Vieni uf rentininkai’’(kata
likai). kiti bendruOmenininkat I Patenkintas knygininkas pa- 
trett akiratininkai, tiltų statyto
jai ir kokių galima tikėtis atei
tyje? Ir kas iš tokios polit-ideo; 

^loginės makalatūnte išeina? Dėl 
didesni^ skaldymosi LB samdo 

:sį * Ęannafordą. 'žinoma, p*ri> 
.gams rinkti, iš jau ir*|aip 
'čiulptos’* lietuviu visuomenes. 
iJeigu jau šitaio lietuviai savo 
.galvą i svetimą maišą, tai 
didesnės gėdo> negali būti...

VISKAS GERAI, TIK...
Girtas vyras priėjęs prie van

dens pompos ir sako: q
— Mergužėle, tu labai gerai

bet
pei

atrodai, figūra nieko sau, 
: nosis, tai jau truputį

NEMALONI PADĖTIS

— Labą dieną, pone direkto- 
iau. Ar jūs mane prisimenate T 

Jūs mano tada atleidote iš tar
nybon. šiandien aš ateinu iš fi
nansų departamento kaip mo
kesčių patikrintojas.

* *
NELAUKTAS PATARIMAS
—Daktare, kada aš turiu due- 

J Į ti vyrui miego miltelių. Jis 
į atrodo toks ' pavargęs?

— Jokių miltelių jam neduok, 
bet pati juos išgerk, kad jis ga- 

'lėtų pailsėti.
t *’*.*: o ą '♦ *

KNYGŲ MĖGĖJAS

Į njiestelį vęi atvyko kęlias- 
jautis- knygynuikas. Tuojau pn- 
ęjo prie jo jaunuolis ir pradėjo 

. reikalauti knygos, kurią jis 
•prieš savaitę buvo grąžinęs.

Aš tikru patenkinimu sekiau, kaip tas besotis, rijo 
Įvairiausius nusikaltėlius be spalvos, luomo ir padėties 

5ų Į skirtumo — stačiai lyg gandras varliūkščius iš balos 
| rinko.

Tik staiga pasigirdo sprogimas, nuo kurio sudre
bėjo visi pragaro pagrindai ir Minos nusičiaudė, lyg 
šimtas vilkų būtų sukaukę.

— Minos dantį nulaužė, — išgirdau iš vieno vęi- 
niukščio ir tuo pačiu metu pamačiau, kaip tas milžinas 
išspiovė mano pažįstamą.

— Gelžkelių ponas! — sušukau, užmiršęs, kad pra
gare apie slaptus dalykus garsiai kalbėti griežtai drau
džiama.

Pasigirdą begalinis murmėjimas ir iš visų kampų 
ėmė virtinėmis . išeiti mirusieji nuo irmėdės, reumatų, 
plaučių uždegiaio, žodžiu, visi tig, kurie netiesioginiu 
būdu čia pateko, persišaldę gelžkelių bevažiuodami.

Nelaimingieji pakėlė tokį skundą ir lamentaciją prieš 
tą poną dėl neva negeros gelžkelių tvarkos, jog, rodos, jei 
čia būtų pas ką nors išlikusi žemiškoji širdis, ji suplyštų 
iš didelės desperacijos.

Nukryžiuok jį, nukryžiuok! — šaukė peklioriai, kel
dami tikrą maištą. Tai paveikė į Miną — ir jis, moste
lėjęs uodegą, pasikvietė Belzebubį — velnią ypatingai 
svarbioms byloms tardyti. Tas atsinešė keliolikos tomų 

i bylą, žodžiu, visa, ką per pusmeti yra prirašiusi Ypatin
goji Tardymo Komisija.

(Bus daugiau)
AkTasmatė (Iš “Magaryčios”)

klausė.
—Ar tai buvo tokia gera kny- 

ga. kad antrą kartą nori ją 
skaityti?
: Visdi ne, — atsakė jauruto-

r bs. — Ai’Joje buvau užrašęs ša
mo naujos merginos telefono 

; numerį.

Liūto oda niekacĮ nebūna pigi 
Kongoliecių patarlė.

Indas, jų specialaus gėrimo vazą šalimai pasidėję 
*augn gavo miegančią šeimą
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nieksią laaiucii spemuai . i
'kuriuose jis pats sau' prieštarau-l suvereninę Lietuvos vals-

___” _ - KtRa” V o O T? VgtviioViii olTn’/liS

Dr. jonas Balys.

’ tens, kurios pasitiki savo

KVIEČIAME I NAUJIENŲ

,’U'

jų ir kitokie pravardžiavrnai.

NAUJIENŲ 68 M. SUKAKČIAI PAMINĖTI
• t

U. & LM.UKAN,

z malasi
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nėjo; f jįa^įjjTė;: 
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mo- 
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Naujienos, Chicago, UI 
V i i ♦< >'>’»<

Reorganizacinė LlBmė rado gy
vo reikalo ir užsiangažavo ginti darbia u toj ai... kad Reorganiza-

perduodama . iš kartos į kartą, 
kol 

lirai

išeivi jos' politinius veiksnius -
VLIKą ir ALTą — nuo okupan- dien įgauna didesnę politinė mingos.

| KAIP GREITAI SKRENDA
LAKŠTINGALA

Italijos, orintologai, panoro 
sužinoti kaip greitai skrenda 

metė trumpą h gražiabalsė lakštutė. Po bandy-

Paleista iš automobilio laks-
nū

dieną, 
antradienį, kada daugumas yra 
užsiėmę namą apyvokos, sodų 
darbu, ar kur nors dirba dalinį: 
darbą; Paskaitą mčderavo pals
apylinkės pirmininkas, dail. V'a |

JAULIV REIKALAI
- «• o ■ »■< a

SKAITYTOJU LAIŠKAI ‘,
Zuzana Juškevičiene aplankė RLB-nės >'7rtę R•LB-nės na^° Uu^ji-* bias yra ir bus uuiiačs iauli-

St. Petersburgo apylinkę i mybės ir demokratinių principų
' . B t Į garbingas paž\mėjimas.

td ir savųjų pohtittių pas.mciė-l Po paskaHo; vvko k!aus;inai 
lių pastangų šias politines msh-;ir at, jkvmal ! ritariančiai pa 
tuajas sugriauti. Na, ir gma v>-kalWjo A 
semis turimomis isgalėnus. Re- (RQk^ inž Sl Suivntas ir kl. 
organizacinė LB-nė veda st.pną Veik v}sa audit ;ja ^ai .

vo, vunap ar kitaip įsijungė į 
paskaitos temą ir gavesi nuošir
dus, atviras ideJioginis pckLbis. 
Paskaitoje dalyvavo veik v:si re

J gistruoti apylinkės nariai ir keli 
svečiai — apie keturiasdešant ’ 
asmenų. Rengėjų teigimu, daly;

į vių skaičius buvo gana didelis, j 
Paskaitininke faktais įiodė,fatsižve.gnnl į tai, ksd renm yd 

kad jei r.e Reorganizacinės Liet., vyko paprastą savaitės 
B-nės padanges, tai mūsiškiai 
bendradarbiaatojai, prisidengę 
šūkiu “Kultūra — kultūrai, m> 
nas — menui”, jau laisvai bend
radarbiautų- su Lietuvo okupan
to patikėtiniais, pasiuntiniais. 
Neabejotina^ kad jei ne Reorga-J 
nizacinės LB-nės reakcija, tai 
ant išeivijos scenų okupanto pa
siuntiniai dabar jau dainuotų ne 
tik sentimentalias, išeiviją liū
liuojančias daineles, bet ir gar
siai trauktų “Volga, Volga” ir. 
kazoką šoktų... Na, o išeivijos 
lietuviškos mokyklos mokiniai, 
būtų mokomi iš okupuotos Lie-Į 
tuvos ‘ vadovėlių ir apie Lietu-J 
vos praeitį būtų mokomi iš oku
panto sužalotų faktų Lietuvos; 
istorijos. Atseit, žinotų kad nei 
lietuviai laimėjo Žalgirio mūšį, į 
bet rusai, ir L t. •

.Paskaitininke i
žvilgsnį į. pasaulinės politikos k mų paaiškėjo, kad lakštingala 
raidą, j Pažymėjo, kad staigiai Įskrenda net 108 mylias greitu- 
bssikeičiantieji pasauliniai pcli-;mu per valandą.
tiniai įvykiai stipriai įtakoja ir j šį bandymą jie taip atliko.Pa- 
mūsų vidaus- politinės nuolaikas. į gavo lizde tupinčią su savo nau~ 
Matosi ženklų, kurie liudiją, jog jagimiais lakštingalą ir ją auto- 
netrukus bendradarbi autoj ų ve-j mobiliu tiesia- linja nuvežė 79 
dama politika sugrius'kaip kor-Į mylias
tų namelis... kad ir mūsiškiai Į . Kiti orintologai: laukė: lakštin- 
bendradarbiautojai gali gauti: galos ^grįžtant prie, lizdo. '■■ ■ 
panašų klausiamos formos įspė-j ~ '
jimą nutraukti bendradarbiavi- J tingala į lizd^ grįžo po 43 
-mo politiką su Rusijos okupuotu nučių.

Z. Juškevičiene paliudijo, kad kraštu, kokį jau gavo Australi- ' ______
jos valdžios baltiečiai bendra- ' Lengva yra ‘pažinti tas 

_ ■' teris, kurios pasitiki savo . „
cines LB-nės nario bilietas kas- rais, nes jos yra labiausiai nelai-

akcijų prieš LB-nės vadų ir va
dukų vedamą bendradarbiavi
mu, nuolaidžiavimo politiką su 
Lietuvos okupantu. R. LB-nė 
iškėlė tautinės ištikimybės ir 
demokratinių principų vėliavą! 
ir tvirtai žengia šių principų ’ 
keliu.

Zuzana Juškevičienė
Z. Juškevičienė, Reorganiza

cinės LB-nės Centro organų at
stovė, buvornuvykusi j St. Pe- 
iersburga siu metu vasario mė
nesį. Ten kontaktavo vietos R. 
LB-nės apylinkę, perdavė Centro 
organų svsikininią, veiklos ins
trukcijas. Nuvežė, paskleidė 
R. LB-nės naujai Skustą leidinį, 
“Varpo” redaktoriaus A. Kučio 
pernai paskaitytą paskaita RLB 
atstovų suvažiavime, tema “Vie
nybė jdėjų konfliktuose”. A. Kii- 
cys toje paskaitoje įrodo ir ap-- 
gailestauja, kad išeivijoje nėra 
reikiamos vienybės.

St. Petersburgo Apylinkės: 
valdybose paprašyta ir pakviesta,': 
Z. Juškevičienė skaitė paskaitą 
tema “Reorganizacinės LB-nės 
ideologija ir veikla”.

Paskaitininke nurodė priežas
tį, pasakė kas iššaukė Reorgani
zacinę LB-ne į gyvenimą, nuro
dė R. LB-nės\:atliktus. ir atlieka
mus uždasunirrs, kurie .turi išei
vijai ir tautai gyvybinės reikš
mės iri; yra Istorinės vertės 
darbai.

Šaulių S-gos įkūrėjas V. PūtvisPo paskaitos v’si dalyviai bu
vo pavaišinti. Vaišes parengė 
valdybos, narės ir ponia Vaitie
kūnienė. Dar ir vaišių metu vy
ko gp’as individualus ideologi
nis pokalbis, kas liudijo, kad 
skaityta, gvildentą paskaitos te
ma buvo aktuali, ideologinis su- 

i stiprinimas reikalingas.
Korespondentas A. B.

kamos“ bausmės. ’■ 4 ;
Dėl tokio nuolatinio akuį7*407 

linimp mums, pagaliau, pradeda 
! pritrūkti ir kantrybės, kad va
dovai sivo narius laiko vigjškp- 
je nežinioje/ kad jie savo" tąr- 
pe pina įvairias’intrygas. TodfeJ 
kiekvienas išsamesnis ū* faktais 
pagrįstas šaulių reikalais Nau* 
jienose patalpintas straipsnis 
yra per; kaitomas su didele ati
da, nes ir šauliai (ės) ir visuos 
menė nori žinoti, kas gi paga- 

^liąu daro'st mūsų šaulių S-goje. 
Tokie Naujienų numeriai yra is- 
grobstomi, skolinami vieno nuo 
kito ir net dauginami. • į

Ypatingai rjmtes, išsamus 
'istoriniais faktais pagrįstas buvo 
šaulio Kl. Pumpučio straipsnis 
^Sauliai yra klcidinarnr\ patal
pintas Naujienų š. m. vasario 25 
d. Niv 30 laidoje. Tas straipsnis 
buvo ypač vertingas' V’^ų .šau
liu informacijai, nes ten aiškijaį 
nušviesta, kokiomis klastingo* 
m$, priemonėmis ir būdais kai 
kurie mūsų šaulių vadovėj yp< 
užsimoję iš mūsų šaulių organi
zacijos išjungti1 S-gos Garbėm 

^Teismą. Mat, prieš tų vadovų 
diktatoriškus : pasireiškimus jĮiį 
savivaliavimus ’ griežtai /stojo 
S-gos Garbės Teismas?* Už-tor 
siekiama, net ir melo pagalbi 
tą' nuo 'Nepriklausomybės Kovų 
buvusią ir nuo šaulių įsisteigi- 
mo tremtyje esančią garbės teis 
mq instituciją paųaikinfį^jr 5š 
pertvarkytof ši Statuto išmesti. 
Jei Nepriklausomoje Lietuvoje 
šauliu būriai ap rinktinės galėjo

tąųUenę (šauhų įkūiėjo VI, 
Pūtvio duktė) ir jų sūnus prof. 
;dr. V. A. Mąntąūtas.kuris yra 
tpūsų š. Š-gos Garbės Pirminin- 
įcas; jie.parašė ir išsiuntinėjo 
šaulių napų žiniai savo pasisa
kymas dė| visų svarbiausių šau- 
liškų reikalų. Tarpe kitko jie 
reikalauja, kąd dabartinis L.Š.- 
S.T. Centro Valdybos Pirminin- 

;kas tučtuojau pasitrauktų, b tp- 
į ji susikompromitavusi Statuto 
į Pakeitimo komisija atšauktų 
savo surašytą “Statuto Pakeiti- 

>mo Projektą”, kurį išsiuntinėjo 
I>' . • * t- '

š. daliniams Patariama visiems 
šauliams, ,o ypač atstovams ir* 
atstovėms, kurte vyksta į neuž
ilgo įvykstantį šį Suvažiavimą, 
kreiptis į savo dalinio vadovybę 
ir reikalauti siu rastų pasiskai
tymo.' Bė (o, reikia tikėtis, kad 
it Naujienų Redakcija šiuos 
svarbius raštus paskelbs šio 
dienraščio skiltyse. %

Su pagarba Tamstai, pone 
Redaktoriąu, •* .♦

“Jonas Virpša

! • > ■;. 5
i Laiškas Redakcijai
" * * - . » A *

Blogiausios rūšies politikavimas
Laisvės idėja gelbsti tautą j

“Kol tauta ti’.L' , . t
;laisvės, kol dėl jos .kovoja - ji laisvojo pasaulio .kaip.

Sekmadienį, š. m. kovo 14 dieną

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

KAZYS JANUTA TARS TIESOS ŽODI
DAINOS

• vakariene ir gėrimai
• ŠOKIAI

Pradžia 4:30 vai. popiet — Įėjimas $25

BANKETĄ RUOŠIA

Vietas prašome rezervuoti iš anksto

CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu 421-6100

i kovdti, nes “Lietuvos valstybę 
trokšta ir tikisi^ jurc pripaŽįsla visa ęilė

- - • ,jj laisvojo pasaulio kcaštij”, ,kaip_ 
galutinai dar nępąvergta.' Lais- Jls rasė 'Drauge -1981^11^, 

įyės viltis, lyg estafetė, gali būti (M anksčiau ten pat 1980.X.30),. 
" 4 • r Kad ir būdamas tefsininkąs, Ne-

mickas' vis dar nesugeba per
prasti dviejų tarptautipės teisės* 
sąvokų: “de jure” ir “(lejacto”.- 
Mės negalime pasitenkinti teore
tine ”de jure”, nes visi žinome, 
kad “de fačto” Lietuva yra so
vietų pavergta. Todėl visiškai 
teisingai VLIKas stengiasi* “at-

pagąliau vieną diepą ji tikr 
virs realybę.” ■ , r», . į ■ ■

“Aušra” Nr. 23 (63), 
‘ -ii Lietuvoje.- 

* * *
Visaip ieškodamas VLJKo val

dybos ‘‘klaidų”, B. Nemielas 
-mėgsta rašinėti spaudai laiškūs.

Iki šiol ašį nębuvaų nuolatinis 
šio dienraščio jikaitytojas,' bet 
kaip šaulys su ypatingu dėme
siu skaitau NAUJIENOMS pasi
rodančius straipsnius šaulių or
ganizaciniais reikajais.Turiu pa
brėžti,kad ne visi strapsniai vie
nodai įdomūsJĮ’okie. šaulių veik-. 
los aprašymo straipsniai, ” kurie 

į parašomi paties kuopos plrmi- 
} riinko apie save, arba * vadovy

bės “paskirto ^korespondento”, 
daugiausia yra niekam ’ verti, 
nes tai daugiaųsįa, yra' pigi *prp- 
poganda. * - TiĄ’štraipsgaiai būna 
riek nudailinti ir tokiom dan
giškom spalvom nušviesti mū- 
sų vadovų gabumai rir sugebėji- 
mai, kad, nežinantiems l: ^rqs:pr neturėti sąvo i dalinio garbėm | vienas sugebąs logiškai protauti 
situacijos, lieka- tik did^įuotis .tęirpų, bet tenai .Š*-goš_ Garbes j* žino,‘'kad* laisvė ir nepriklauso- • 

tokiu sumaniu/ir skLndziw vei-j rr,‘'~_LT' x “ v,- ,
kimu. O mums,Juliams ir šau
lėms, lieka tik vienas4 kžrtėliš 
ir nuostaba, kaip neteisingai, 
apsuktai ir iškraipytai yrį : ap
rašoma mūsų.- šaųliska L veikla, 
nes mes žinome,zJpd viešpą^aĮr'. 
ja tik diktatūra ‘ir ' nesiskaity
mas su nariais, ir: ju-.njibfhbnė-: 
mis: :

; Iš kitos pusės - gerai- j' ziriomp,', 
kad mūsų dalinių ■ vadovybes 
gauna gausybę apjinl^ąščių,. 
memorandumų, ’ vlėsų —visiems'

- * v y- ** "A *«

šauliams ir šauĮems -f-.laiškų, ir 
raštų iš centro vįtĮdy$og;-Sąjun
gos garbės teišniiįį S-gos ‘GĮąrb^s;* 
'gįrmininko; ir įsįtų-įbėt ką^-sųii-j’ 
rinkimuose jiėįiiži^į^perg&aitb^; 
mi, nagrinėjami;aptariązmi' jf; dėl; 
jų būtų galima^^š^ą^iĮAt^į 

• kio dalyko iš viso nęr.A.*’^ęį4tws’ 
harys ar narė lę^ia to^’Jdąušį-' 
’mą; tuoj ' jiems' ‘prikergsima^ 

,‘'vienybės ■ griovėjų”,; ardytojų,'!

ja. NepatikoJAm VLlKo vąldy- 
įbos atsišaukimas, kuriame rei- 
.kalaujama. “Laisvės Lietuvai!” 
•Girdi, kodėl nieko nepaminėta 
■apie nėpriklauso’mybę, tarsi bū- 
;tų didelė politinė išmintis nuo
latos kartoti šūkį “Valio nepri
klausoma Lietuvą'.1” (žr.; jo. ląiš- 
iką “Dirvojė”,J 1982.L21). Kiek- 

•i * - ‘ T. j • VI • i . j •

— | v f * * - 5 ’ * 4 * f

Teismai fegzistavp nųb 1919 me
tų iki pat Nepriklausomybės ūę' 
tėkiiįo.-• Mūsų- 'kuopa į^-gj ilgą' 
laiką neturėjo-.savo ' garbės .tefe^ 
mė, bet- Š-gos G. Teismas ■’’’yta' 
nuo pat- - įsisteigimo tremtyje. 
Reikia; ąkyUai; dąĮpoti. visięm^ 

^sauliamš' it- šaulėms,, o ypač*® 
įrinkt-įesięms ^stovams,* 
■sukti siūlymai'Jisawsti iš 
prgariiąacijos garbės 
dėl, to,-‘ kad; “garbės, teismtj’ nfr 

,'byyoiir’'Nepriklausomos • Sietįų* 
Vos ŠaiilHĮ'.SąjUngoje”, bUtii 
mesti ir ^nepraeitu.

: ihybė yra šindnimai: be laisvės 
griebus ‘ir’. neprikĮaiisoinybės, ir 
-kur" yra nepriklausomybė, ten 
’y|’a ir ląisy^įjr gėrovė. Netękda- 
rna . nepriklausomybės, Lietuvą 
^prarado laisvę, ~ -taš'. kieįtviė- 
ham -yrą aišku. -Nejaugi B.' Ne- 
rriičkas tiki sirt’ietų: skelbiama 
“laisve” ? J Nėra prasmės- kartoti 
-ir lętą frazę:- apie'.Maisvą apsi- 
sįtfgpĮdi~ną”/vnė§ lietuviai-seniai 
yra* apsisprendę'būti laisvi, jie 
fcriįfddė gaušicąnis aukomis nuo 
nepriklausomybės - karų * laikei 
-terpid.iki'ši^.^Tenų.
^■Airb^į-ka'^lB. ’-NUiriipkąs nife 
prisįmenaį ;'k^ jų. p^/r^še .tik

;taygs r.sįivęi 
-k&ųšoniybė^įijfįpesąhtr.'f prarasta- 
tad ''trertr J koįj,$ėi Xnos,-aęstatyiho'
'’A'tV/'v,* U'3’fS "j -A < -V *

’ J •• ' Į į ’ ' ’iv * ** ' 4 '• ' ' " ’"I vt Jj^i-7 padėką.-• uz;’.“šauliu reifcgk

;nūb’-!-Sęisį K^įehbs-.“. < užsisakau -i- ,^į:
. dięnrasfįi Be 4d‘?įridedu' ir ajfi;
ka’- r ■i ” '"r ’■''t'-' I- . ■ . \

it

. Harris; ir sšąjUęmS;. kad kaus; ųję. 
šiomis' dienoinis • senaš;‘jr y.iinoA, 
inaš?-£auiįųėSąjųhgds' veįkq^: 

jųneižikų, susirinkimų traįttfy.tc^ ir Pirmūnas fbėį^Sj^.^'ParKS: 
; ', UNarys‘Ąlėksąndras.AMania'ut^į 

kurie gali , susilaukti ir Vatatin- -jo žmona Sofija .vPūtvytė-Mriž-'

MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ 

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. 
-;t t \ '' . ■”

M ARU A NOREIKIENf

Cosmos Parcels Express Corp.
MAKQCETTE GUT PARCELS SERVICE

• ' . » . x' ' - •• • - • * ' ' — x S

;■ 1501 W. 69th St. Chicago, HL 60529 ♦ Tel 925-27*7
• '4. '. t t i -4 r - . - ■ - ■ - ~ -v ,z* • '• » *.. : ' \

• XTFSPTI^GAI HHLDO1Ū RKC1!?TAX » r.VTXil TKJ.J OA. 
□VMTNAJ r X-ogaCKTIKOS WXMtV’ff

Atdara žiokiskiieniafi* nu* ■ *}'

tybę”, kas B .Nemickui atro'dė 
nereikalingas dalykas. Q dabar 
vėl kitaip užgiedojo.- ■

'Visas toks rašinėjimas .niekam 
neduos jokios naudos, nebent 
pasit-amaus mūsų, tautos prie
šams. ■ ' . ' V, -,,

7.

WISE

/'fr>inčS4fl 
IS&VnL metfaitis; Jame yri vertliiglf'fliekubmet nešėnMą, Vince 
Sriėrėg, Igno.'SlapeMo,' Vinco Maduno,*;p.\ Joniko, • V.-Stanley 

dri Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir V, 
Meilau! rtrripeniri-.bei studijos/ flinstruotos nuotraukomis !f 
M. K. Čiurlionio, M. iūeiklo, V.’ Kafubos. k. Rakštelės Ir A. Vafnd 
ttryboi poveikalafe. 365 puri. knyga kainuoja tik S3,

dalų Jokių pirmūnės Jūozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainę 
iventes bet įų istoriją ir rigį- įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais d-numenim^ 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusln kainuoja ĮX

9 VleNBO žmogaus gyvenimas, Antano Rūke apraiy- 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šėmo gyvenimas. Tai ne saumi 
sryvėnimo brndžų apraiymai; bėf flisli^.(o laikotarpio buities Ėte-' 
caturinė studija, suskirstyta riorsn^iali Ta 206 puslapių knyga; 

:parduodam* tik už BX- -V’b-

< LlfcH/UV15KASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaJanaže* 
; studija apie Rytprflafaa, remiantis Pakalnfe ft

HetutiuL“ Leidinys ffluatruotM 3.uo^uXG^L ’paWgoje''duod8mt 
vitdv&rįSh? pavadi dm si ir Jų r«ĮStoiid Į vokiefių‘Salbą. Laba!.

< axudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių Žemėlapis. Kaina f®..

W įU EAUMJS LIMB, raiytojos Petronėlės ttHlWW a^* ’ 
į miuitnri ir mintyj apie asmenį! ir vietas neprik. Lietuvoje Ir plr. 
I maišiais bolševiku -okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
Ibet kainuoja tik 13. . ’ »-**ir'T3'

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras 
Lm Ir kfaidingši interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na

' Jurgio Jalinsko knygoje' «ple Juliaus Janonio gyvenimą Ir pc-e- 
; rij^. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teLses.’

Sit Moadfcj", March, 6-8. 1982
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Cleveland© vyrų okteto reikalu
Š. m. vasario 18 d. “Naujienų” vedamajame buvo 

stipriai pasisakyta prieš Clevelando vyrų okteto vadovus, 
Vasario 16 d. minėjiman bandžiusius prašmugeliuoti ir 
sovietinių kompozitorių bei poetų dainas. Tame vedama
jame buvo pažymėta, kad okteto vadovai savo viešuose 
laiškuose, paskelbtuose “Drauge” ir ‘‘Dirvoje”, dėl kaž
kurių priežasčių nepaminėjo E. Mieželaičio pavardės. Ten 
,pat buvo pažymėta, kad B. Gorbulskis yra buvęs Raū- ■ 
doncsios armijos kapelmeisteriu, o A. Klein i akis- 
mums nėra žinomas ir galima tik spėti, kad ir .jis yra 
s cvietinis kompozitorius iš 6k. Lietuvos. Dėl kun. V. Go
rino 'dainos “Aras” vedamajame buvo ^pažymėta, kad 
jos išbraukimas iš repertuarOrbūfų papgailėtma klaida.

- ę - * • * -

Paskutiniųjų dešimties dienų laikotarpyje išryškė
jo daugiau detalių. Į okteto vadovų “Drauge” ir ‘T)ir-- 
voje” paskelbtus laiškus atsiliepė Clevelando ALTos sky
riaus valdyba taip pat laišku, paskelbtu “DirvOS” vasario 
25 d. numeryje. Gerai, kad “Dirva” leido pasisakyti ir. 
antrajai pusei, ko “Draugas” dažnai nesiteikia padalyti. 
ALTcs laiške pabrėžiama, kad okteto vadovai savo viė-e 
šame laiške patogiai “užmiršo” paminėti Lenino premi
jos laureatą draugą E. Mieželaiti. Dėl V. Gorino dainos 
“Aras” laiške pasakyta, kad dėl šios dainos jokio proteš-' 
to nebuvo. Taigi lieka padaryti išvadą, kad bandydami; 
sukompromituoti ALTą ir save išteisinti, okteto vadovių 
ne tik bandė prakišti sovietines dainas, bet savo vienanie 
laiške driso meluoti, vienur patogiai nutylėdami, kitilr- 
išgalvodami nebūtus faktus. Toliau minėtame ALTds- 
Clevelando skyriaus laiške sakoma: i

“... valdyba kreipėsi i okteto vadovą, prašyda-I 
ma išjungti šias tris dainas iš pristatytos progra-11 
mos. Po kelių pasikalbėjimų, vasario 2 d., ii vai. 
vak. oktetas pranešė, kad jie nesutinka keisti 'prb-t

Labai keistai skamba, kad demokratiniame- 
kraš-te išaugęs jaunimas, ypatingai okteto vadovf-i 
bė, nežino kas tinka repetuoti Vasario 16-sios ni-: 
nėjimui ir kas yra mūsų priešai.
Su tokiu pareiškimu okteto nariai parodo sk-

ANDRIUS MIRONAS

Susipažinkime su Kalifoimija
(Tęsinys) ‘ ,

Mieste yra Įdomus namas istoriniame parke, kur 
kadaise gyveno vienintelis Kalifornijos Respub
likos prezidentas William B. Ide. Jb vardu par
kas ir pavadintas.

Prie Willows miestelio yra Sacramento valš- ♦ 
tybinė paukščių saugonė (refuge*), daugiausia 
ančių ir žąsų žiemojimui. Williams miestelyje, 
apie 30 mylių toliau į pietus, ‘Vėl 19-jo amžiaus 
tipingo Kalifornijos miestelio muziejus, sū indė
nų rankdarbiais ir meno galerija Tarp Redding; 
miesto ir SacrhmentO, prie greitkelio 'yra Įreng
tos net trys poilsiui keliautojams vietos abiem 
kelio kryptimis. Keliaujant galima mesti žvilgsnį 
į derlingąjį Sacramento slėnį, su jo taukais, dar- -

Kanfomijos sostinė
Šiaurės Šveicarijos kilimo John Sutter yra 

tarsi liūdnoji visos Kalifornijos istorija Tai buvo 
žmogus, suradęs žemių apie Sacramento upę dar; 
Meksikos valdymo laikais, pasistatęs-apsigynimui 
nuo amerikiečių ‘fortą. Jo valdbfnbje žemėje IS4S 
meteis buvo rastas auksac sukėlęs -artkso karšt-

Nub ano laiko ^Įsflftiręs 
Sacramento ■’iest. s kadaise buvo išeities vieta ■ 
i aukso ; ai- ir Svainiui pasidarė vartais, a’tsida-3 

; " i ’ Lą ■ ačiąją Kaliforniją, o nuo 1854-

___ > . j į____ _ ->

vo politinį analfabetizmą ir paniukta, kad rengėjai ■ 
yra atsakingi už 'miu^hnb turinį įr todėl turi dar -• 
didesnę demokratinę teisę atmesti tą, kas nesutam
pa su Lietuvos interesai.

Mūsų nusistebėjimui, šitie kEaūsiūfti buvo pasisakyta 
ir “Drauge’^ Dirigentas Ą. Kučiūnai, komentuodamas 
^Drauge” paskelbtą Clevelando vyrij orkteto laišką, 
straipsnyje “Dainos, dainuškos ir mūsų šventės”, šitaip 
rašo:

“Nežinau, .ar Kleinickife ir Gorbulskis yra kom
partijos nariai, bet tikiu, kad Jfe yra sovietinės sis* 
temos entuziastai. Pavyzdžiui, Klėimck'io kitų dai
nų pavadinimai: “Leninas girdi’\ '“Linksmasis bri
gadininkas”, “Gaudžia vėjas nuo Uralo” — aiškiai 
liudija, koks vėjas jam 'yra smagesnis. Gbrbulskis 

gi pradėjo savo muzikinę karjerą su opera ^FYahk 
Kruk”, kuri, anot tenykščių kritikų, “kandžia sa

tyra išjuokia JAV ir buržūažihės t ĮiėČuVos gyveni
mą”, o jo operetė “Mdife >nežiūrint Vo
kale esančių “naivių nesusipratimų, 'ras 'dėlto šlo
vina tarybinių žmonių sąžiningumą, darbą, jų dva-- 
sinį grožį”.

Todėl esu linkęs 'pritarti Clevelando -Altai, ne
davusiai savo “imprimatur” toms dainelėms. Ka- 
ar tokių raudonų autorių muziką derėtų atlik
ti Lietuvos Nepriklausomybės minėjime.

Tačiau ne dėl šio politinio klausimo paėmiau- 
plunksną. Man rupi kitas, muzikinio skonio, reika
las. Tiesa, liesu girdėjęs anų trijų dainų, bet daug
maž pažįstu ir Kleinickio, ir Gorbulskio muziką. 
Ir vieno, ir antro darbai, mano manymu, dvelkia 
svetima, nelietuviška dvasia, bet, svarbiausia, -jie 
pasižymi lėkštu banalumu ir menka, trečiaeile -ko-- 
kybe. Gorbufekis, va, paštafūoju -metu Yrą persime-. 
tęs Į pelningesnę eštrądmę muzikių Lietuvos recėh- 
zehtai sako,. ,kad joje -apstu “tvisto, svingo ir ča-ča- 

4-Ča ritmų”. Pasakyta viskas, ar ne?”
(Draugas, 1982 m. vasario 27’d.)

Jackson Parko Tiltas. AliejusM. Šileikis

zni

.. Kaip matome,’dirig.:A.’Kučiūhas sūvo pastabose yra< 
labai atsargus ir santūrus, nes -matomai jautė/--kad 
griežtesnio pasisakymo' “Draugas” būtų hėpfaleidęs. 
Už šį viešą, kad ir nedrąsų, savo ■nudmonėš -pareiškimą 
dir. A. Kučiūrią tenka tik -šveikirit-i. Taip pat reikia svei-; 
Knti ir “Draugą”, atspausdinusį kbihpDKūČiūno pasta-' 
baš, ir tūomi nukrypusi nuo generalinės ^‘bendradar
biavimo su kraštu” linijofe i gerąją pusę.

Kiek teko ‘patirti, Clevelando vyrų okteto vadovas1, 
buvo tas pats asmuo, kuris maždaug prieš dvidešimt 
metų pirmasis pralaužė “bėh®fedarb’iavTiho su soviėfi- 
nėmis 'Įstaigomis ir okupantu” lėdtfs. Jo paštangomis ta- ' 
da buvo suorganizuota krepšinio komanda, gautas ofi
cialus sovietinių Įstaigų palaiminimas, ir pabėgėlių nu6 
sovietų lietuviškas .jaunimas buvo nuvežtas “draugiš-i 
koms rungtynėms” Į bk. Lietuvą. Tubmi lietuviškai iš
eivijai buvo padaryta.‘didelė'gėda,' b kr^5žinmkų ‘^yg- 
'darbis” tada buvo labai nepalankiai komėrituojamas 'mū
sų išeivijos spaudoje

Iš okteto vadoVo nieko gudresnio nebuvo galima 
laukti ir dabar, net buvo galima numatyti, jog su jo-su
darytu repertuaru bus daug keblumų. Taip ir Įvyko. Už 
■palodytą budrumą ir išardymą gudraus 'plėno ALTai 
ŠūkdmĮjroinifūbti, Clevelando ALTb skyriaus valdybą- 
‘tėrfca'dar sykį pagirti.

mėtį tapo ir valstijos sostine. Tačiau John Sut
ter baigė gyvenimą visai subankrutavęs, Kongre
sui hėpripažįstant jo pretenzijų į žemes prie Sa- 
crarūento upės.

Išsidėstęs Sacramento ir American upių san
takoje, miestas niekad nebuvo kaliforniečių mė= 
giaršas nei populiarus, nes keliaudami daugu- 
mas labiau Tanko kitų JAV vrafetybių sostines, s

dėl to, jog daugelio vkMybinių įtaigų Thrn&ū- 
tojų šaknys ir tikslai yra kitur, o ir pats mies
tas Hiekad praeityje riekelė Susidomėjimo savb * 
pastatais ar pairfitikfeis, vfesclh ‘labiau fi'kda'mūš * 
kaip išeities taškas afrkšb ieškotojams. Tačiau ■ 
pastaraisiais keleriais metais Sacramento mies
tas Išvystė kaip ir antrąją karštligę miesto res-, 
taurumo Ir j

"E. Frecliškis

ANT. PLEŠKYS

SANTAROS-ŠVIESOS SIMPOZIUMAS
IR PASIKĖSINBI.AS SUNAIKINTI LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ

(Tęsinys) kad dėl jų pareikštų minčių <iė-j
tu v; ai ginčijasi; gal dėl to, kad! 
jos savo’ straipsniais ir-idėjomis.: 
•gina ir remia ALTą, VLSKą fe 
BALFą, ir 1. į. — A. PI.) . "

Antra, ‘prie mirimo ar ’draštiš- 
ko , pasikeitirrfp' vertų leidinių,' 
deją, turiu pri^iirti ir skautų lei
dinį .“Skautų Aidą”. PriėŠ kiekį 
laiki gal bučiau priskyriM ir! 
“Mūsų Vydį”, bet'dabar vyksta. 
j’a&fe daug pagrindinių įĮaŠkėi-- 
timų, tai tikėsimės matyti tobu
lėjimą. “Skautų Aidą”, tačiau,1: 
galiu tikrai pasakyti, kad įskati-Į' 
tai neskaito, gal. užmėti''kaitąs 
aki j nuotraukas. Nežinau Aš jyiso‘ 
ar kas “skaito. Ir retai.yra’kąfen'. 

■skaityti ir, deja,, daug'kajil.Wi; 
yfk vienais iš pfefiiųjų ,susipežPi 
nimui su lietiiviška spauda. Be 
to, tame žurnįtle 
’"technika, i&iėstytrfes ’irt <pfenk-; 
4fei. Būtų neblogai, jei riskįiat’ų- 
Aidas”, kdks jfe -dsBak ?j^a, ’isri’ 

'nykių, 'nes 'man,- kaip /sj&ūtfelf 
yra kone gėda prisipažinti, kad; 
tai. yra mūsų organizacijos ži
dinys”.. ’ y /■’■'V'-

©rungą: “Ifeifeš feSū, WįiĮri, kb? 
kas, bukinfe. ra'inus. ■^ŠJa’ifsj^djų 
tarpe pasigirsta stįjfeus -juokas 
— kvatojimas..Maty t, ir p. Dran
gai kai kurie p-Iės GintdsBėihei-’ 
kylės pasisakymai pasirodė ne
rimti. — A. Pi.). Dabar žodį 
gaus Zenonas Rekašius, >

-"-Trumpai apie Rekašių.
Gimęs 1928 m. Panevėžyje, 

'elektros inžirfiėritis. PffrdSeĄuii- 
'versitete, įJafajTjte, ’Bid., 1960 
metais gavo' Ph. D. (daktaro) dama kanapių pieno.

Duoda progos lietuviams užsi
imti Irsrejkšnmis :gir.č’ais. It tai 
yra tų, kurie rūpinasi, kas Nau
jienose parašyta. Kaltė tiek pat, 
kaip ‘ ir naujienininkų. Aš ir 
kaltą,, kad. net paminiu. “Naujie
nas”' šiose diskusijose. Būtų ge
rai, kad. “Naujienos” Išmirtų^, 
nes jų dėka yra paranojų mūsų, 
-tarpe. Žinoti, ką “Naujienos”- 
parašys,'yra .susidariusi tokiai si
tuacija, kad veiktėjai: jaučiasi pa
gerbti net, kad ‘Naujienose’ sųiie, 
juos neigiamai parašyta. -Dabar: 
■tai jau menka garbė,, gal-anks
čiau būdavo; (Man, kaip lietu
viui, ir dar neliberaliii,-yra tik-- 
ra i gėda išgirsti iš jaunos stu
dentės lūpų, gimusios, augusioš, 
ir mokslą einančios demokrati-j 

yrių JAV-ių universitete, toki ak-- 
lą ir šlykštų Jos fanatizmą. Tik-? 
rai, JAV -mokyklose tokios ne
apykantos kitaip galvdajntiemS; 
ji nebuvo mokoma. Tat iš kur 
pas ją, jauną studentę, dar. silp
nai protaujančią nffer^aitę,' 'alsi-1 
rado tokia fanatiškai komunis
tinė ar Irano ajatotos 'ęt^žieimš-; 
ka neapykanta ir hfetdferahc^a' 
patriotinių idėjų lietuviškam, 
laikraščiui? Manau, kad visiems 
labai aišku, ir paaiškinim'as ne
reikalingas. — A. f*L). Bendra
darbiaudama /spaudoje vistiek 
nustembu, kiek dar rūpinamasi, 
ką “Naujienos” sakys. (Kodėl 
“Naujienos” turi “išmirti”,, taip ■ 
p-lė Ginta ir nepasakė. Gal iš. 
pavydo, kad jos lietuviškoje vi
suomenėje turi didelę |taką,Š<ad- 

labai daug lietuvių jas skaito,

vyšnių sodą ir medžių žydėjimo laikotarpį.
Įdomi Crocker meno galerija primena vidur-i 

amžių itališką vilą. Buvęs gubėrnatdriūs Rdifeld* 
Reagan atsisakė gyventi senajame Governor’s 
Mansion pastate, o dabartinis -gubernatorius 
Jerry BrcAvn Jr. nenorėjo apsigyventi naujoje 
gubernatūros viloje. Abudu "palfata'i ’verti fke- \

^ėMesio, apžiūrint ’Kafcforiūj<fe sostinę, r 
Verta paftiūtyti ir Deepwater Channel, kuris 
sausumos ftiiestą pavertė komercijos uostu, o so
vietų prekybos laivai jame byloja žymiai dau-1 
giau apie ;dėtentę, kaip betkoks politinis mam-f 
lestas...

Valstybės Biblioteka, prie palt 'Ėtųifttfliačte, 
yra labai /įspūdingas granito pastatas. Pagrin-.

u- - J>txono vaizdai iŠ senųjų Kalifornijos dienų is- 
. _ ... m— -------

Vilą ^Governor’s Mansion)’ naująjį Senamies
tį, tifi^fą, o kai kur Acapulco pavyzdžio elegan
cijos Waujus teatrus, miesto ir kultūros centrą,.- 
Konffc&jaus šventyklą, kiniečių rajoną ir įbėk-; 
sikieiSų pramonės-ktdtūros centrą -su ispanų stt- 
liatfs įfestatais.

Bėie žymiausias Sačrkmėfitb pastatas 
Val^bės Kapitelius, sti auksiniu rbnlėrių 
rinto Architektūros atiliauš stogu viršūnėje, 
supa Medžiais apsodintos gatvės ir parkai. 
sarioTr kovo mėnesiais čia žydi daugybė kame
lijų. dėl to miestas turi ir antrinį “kamelijų sos-. 
tinės” pavadinimą. Tai panašu į JAV sostinės

yra
ko-

JI ■'

laipsnį: Nuo 1964^. NdT^kwest- 
em univefšitete, ‘Evąnslbn, UI., 
assoc, profesorius. ĮSaintariečių 
veikėjas, nūo 1968 m.y^Akh'a- 
č5Q” "ręd. naiys/ L Ė. • 3b -tombs,

Uękbšitis': 'Tirrhame klausime 
yrą du kiaušiniai —<ko - trūksta 
ir ko perdaug? Atsakydamas į 
klausimą ko trūksta, ■ ’kokių lei- 

1 dinių. ibtirtis ‘cjąrišęivijdjė rėdcė- 
1 tų^ a’š jėkiū 'bttdū.'.iaėii^riu 
iyti.pradėti leistinaujo. 
Jau mes. vjėna ^&lxĖn<Į^n 
ir; žinom, kas S to ^auįasi., ,B’e 
to, . aplamai,- 'žeSvfjds. spaudos 

lskaitytbjį ■'bažė' ‘maža,
kad gMėtūiife riuiitž kalbėti apie 
naujus. Jeitfthitfs; k^kiž^-
čių 'yra ’febai vis dėlto,

^taurės

reikia 
■prj^tirti Į e

nieko. 
Tai^’kb. mbit# .labai trūksta, .tai 
yieho\ 1 kairiu "pažiūrų;.leidinio. 
VtSkas, ką jį^tfižrir^iš'ėiNijoje, 

Jyravžųfią- kur
-nojV; stdvI^fĮ^.i Ne-
' tūrittūPriėi leidi-

į ;&ikaiūs: Apžiū
rėti -iš1 kairės, kuris--sugebėtų at- 
-šįstoti ^tabhšiiję'ntųi .opozicijoj 
*fe liftiai fetsistotr, -h’e juokais.

Mes. 'rėiškia^fe^dpm, tą' funk
ciją atliktu j “Ąkiračiūosę’’, bet 
irgi .gaunasi tanr. tikraš -juokin
gas dalykas, j^^diūdami kai
rieji,. bandome Tyg *• lai., vaidiirti 
kairiuosius, bet 'ftiekąs neišeina. 
Reiškia, kaįriąjų\įei0info nėra.

- -(Bus daūgiąu)

r — Grėat/Laite laivyno bazėj • 
policija krežtą kambarius' feško-

taip pat didžiuliai geležinkelių sandėliai. Sacra
mento žr American upės bei;jnaurėš rytuose nuo 

’fyyįilibtyahtfš Folson ežeras teikia , pib- 
'gų vandens sporto entuziastams,, o . nėbėtblihiks 
Lake Tahoe yra irfėgiatfrfatistoji boštifles; gyven
tojų savaitgalinė pramoga.- . t '

■ ' v-.'" ^KŲLIZDAS

Nuo Red Bluff -9Įfeju plentu galima pasiek
ti Sacramento įdomesniu keliu, prayažiub- 
JrfdtUld&M^taXvirs 24,000 gyv.), kur Bidwėll 
miesto-parke yra Sir Joseph Hookėr ąžūolas, kh- 

brtVęs laikomas didžiausiu pasauly, kol ijį 
apgadino audra. Ąžuolas turėjo daugiau 9 pėdų 

t ___  _ _o.„. skersmenį, ° šakos siekė J visas šalis 150 pėdū.
dinės statyklos sienose įdomūs daikninko %.' To jfeKfes ^eftbrolb -Efidfi^i $&&sig namas kitb- 

. ie vietoje kadaise buvo naudojamas kaip Chibo
J j- _ C’ X. X _ -- H _ 1 * • *

tyvųjų šR» valstybės laikraščių komplektai.T J T» 1 Įdomi vieta pakeliui yra Oroville užtvarkh
... 1 Par? tun^zoologijos ir jąpo- /raukščrausfei -JAV-ėrt. (-Tffrįetft) Ji koritroHn^

mskų vyjtaų sodus, vaikams^ ^d^ms
dimų aiBftes valgymui stalus fr tetuk fa. fekitus !ja JS.STS;
mus. SutffiHs Fort yra rest&uruotes pastatas, ku
rį J. Sut^ft* pastatė, atvykęs Į Kaliforniją. Į šias 
abi vietai ir į State Indian Museum už Įjėjimą 
imama rifedideli mokesčiai. ' '

Dabžir Sacramento miestas išaugo į kone 
£63,000 gyventojų didmiestį. Tai ^ytnus preky
bos centras. Dėl žemes ūkio, srities artumo kon
servų ir maisto perdirbimo įmonių skaičius sie
kia virš 100. Yra ir kitokių pramonės jmbYrtų, o

a -------- rs U ini'-

fa. Baigus ją 31 faps ’sftikščiausia pasau
ly užtvanką, nes tirtas * 9$0 pėdų'iukScio. '.Ws 
Orovillė miestas turi apiė;8Q(jo gyventojų ii; se
niau labai; kinkau m^amąs. Jų švėntovėę jrep- 
gimus praėjusiapie šįmtmetyjėyra dovanojęs Ki- 
nijes impdrtftoMūb. j . ' 4

» ’ ' JCBūb . (ItfC giau.) ' '- o

arėtoji, 19$2
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K VILIAUS LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
KĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

si

J. Dagys Tremtiniai. Medžio skulptūra EUDEIKIS
v

TEU 233-5893

UR. A. B. GLEVECKAb 
GTUT1W4A6 IR CHIRURGAS.

SPECIALYBE; AKIŲ LIGOS 

3907 West lO3rti StiMt

Va'anflos susitarinLį.

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJ LMO ĮSTAIGA

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

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

DK. PAUL V. bAKGlb 
VYDrTOaA* ik CHIRURGĄ* 

Wa»«Kawr»r Le^un^mr, cUolkv. 
mmucuim tirwtnut

3—$ o&TDo ai&oQwi u

Dr. Jonas F. Mažeika
DjD.8. — JjajNI'Ų GVaJYIUJAS 

4600 W. lUSrd Street 
Uak Lawn, iLL 

On. įeL 4Z3-&880
Vaiaiiaos pa^ai susitarimą

Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimas

(Tęsinys)
Minėjimas buvo baigtas susi

kaupimo minute, pagerbiant žu
vusius dėl Lięįųvos laisvės.

Koncertinėje dalyje solistė 
Laima Stepaitienė pirmiausia 
apdainavai poetą Kazį B'mKį. Bin
kio eilėraščiai komponuoti kom
pozitorių •— VL-Jakubėno, K. V. 
Banaičio, J. Gaubo ir J. Gruo
džio. f :

Vėliau solistė dainavo harmo
nizuotus liaudies kūrinius, api
pavidalintus kompozitorių — 
K. V. Banaičio, ¥1. JaKubėno, D. 
Andriulio, J. Kačinsko ir St 
Gaiievičiaus. Pianinu palydėjo 
muzikas AL Jurgutis.

Po minėjimo, buvo Racine 
Lietuvių Alo’cęrų klubo paruošti

paslaptį, ir jis savą didybės prie 
puolių metų, sakydamas prakal
bas, vienur kitur nedviprasmiš
kai duodavo suprasti klausyto
jams apie mirties spindulius, ku 
riuos jau, jis matė, turįs savo i 
kišenėje.

s
Šeši darbo metai buvo reika- | 

lingi Marconiui, kad surastų 
'‘mirties spindulius”, kurie sa
vo žudomąja galia būtų toli 
pralenkę atominę bombą, jeigu . 
jie būtų bu v pritaikyti karo prak 
tikoje. Jau 1930 m. gandas ap- į 
skriejo visą pasaulį, kad Mar- | 
coni savo jachtoje ‘'Elettra” da- J 
"o nepaprastai reikšmingus ban
dymus. Bet niekas nepatyrė šių 
mokslinių tyrimų smulkmenų | 
nei linkmės. Paklausus Marco- | 
nio artimiausius bendradarbius, I 
jie tik trumpai atsakydavo: 
“Nauji ir svarbūs tyrimai”. Ir j 
daugiau nieko.

Po to,, kai Musolinis, nesuval 
domas pagyrų puodas, pakarto
tinomis užuominomis maždaug 
davė suprasti pasaulio viešumai, 
apie ką čia reikalas sukasi, Mar 
coni užsidarė savo viloje Fieso- 
le, netoli Florencijoje. Rugsėjo 
pradžioje jis Vatikane paprašė 
skubaus pasimatymo su popie
žium Pijum XI-ju, kuris moks
lininką tuojau priėmė savo pri
vatinėje bibliotekoje. Niekas ne 
patyrė apie ką tą valandą šne
kėjosi frakuotas ponas su sene
liu, vilkinčiu baltą sutaną. Po 
to praslinko mėnesiai, o Marco
ni nebelankė Musolinio. Tiktai 
įsitempus tarptautiniams santy
kiams.

MIRTIES SPINDULIŲ PASLAPTIS
Išradėjas Marconi tą paslaptį nusinešė į kapą

Sutriuškinus Etiopiją, kai ku
riuose italų laikraščiuose sumir 
gėjo pranešimai apie vieno italo 
mokslininko sensacingą išradi
mą. kurią dėka Italijos armija 
karo atveju galėsianti trumpiau 
;:u laiku sunaikinti bet kurio 
priešo jėgas. Tuo metu, 1936 m. 
pradžioje, ir Musolinio prakal
bos buvo neįprastai drąsios, o 
fašistinė užsienio politika pasi
žymėjo nematytu agresingu- 
nu.

Prancūzų ir anglų špiegams, 
veikiantiems Italijoje, darbda
viai įsakė budriai sekti visus 
1ankytojus, kurie varsto Muso- 
inio tarnybinių rūmų Palazzo

Venezia duris. Sekliai netrukus 
pastebėjo, kad dieną dienon į 
tuos rūmus lankosi Guglielmo. 
Marconi* radijo tėvas, 1910 me- 
bį Nobelio premijos laureatas. 
Kas gi kitas Italijoje, jeigu ne 
i is, bus išradęs ir tą slaptą gink- 
ląlTačiau agentai nieko daugiau 
negalė"o pranešti savo vyriau- 
bėms, taip sakant, dykai valgy
dami duoną.

I; 1936 m. birželio 12 d. spau
doje skeįbiąma valdinis prane-

r

Dr> JLEViNAb SUABUllb
INKSTŲ, rU5L£S m 

PROSTATOS CHIRURGUa 
2556 WRST 63rd STREET 

¥&AAuactt; anirao, i—& popiet,

Ofiso telefonas: 776-2860, 
Rasdeaaios tolau 446-5545

COSMOS PARCELS EXPRESSSOPHIE BARČUS
ŽADI JO ŠEIMOS VALANDOS CORPORATION

W ~ Į - 4l ’L^ W ***

40 East 49th Street (Corner of Madison Ave.)

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairiu 
aukštos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

Apdraustu parkraustymaa 
is įviiriy atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1892 arba 3765996

Vedėja —— Aldona Dauicut 
Talaf.: 77S-1543

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

transliuojamos iš mūšy studijos 
Marqu«tt» Parka.

ŪK, EKA1NK PLECKA3 
Qt*lOlrt61 RISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 

2614 W. 71»t St. T«U 737-514$ 

Tikriną ąms. ūnuiio mniia 

ir ^contact

Aukų Lietuvos laisvinimui su
rinkta 1,181 doL Aukos dar ren
kamos, nors surinkta rekordinė 
suma.

Rašydamas apie šio, jau įvy
kusio minėjimo, paruošiamuo
sius darbus, užsiminiau, kad 
Kenosho's ir Milwaukes lietuviai 
neruoš Vasario 16 minėjimų. 
Džiugu pranešti, kad gavau 
klaidingas informacijas. Vasa
rio 16 minėjimas Mihvaukėje 
įvyks kovo mėn. 14 d., jau po 
Kaziuko mugės. Žinoma, geriau, 
kad ir vėliau, o ne niekada.

? Jurgis Milas

Šimas, girdi, Italų akademijos 
pirmininkas Guglielmo Marca- 
nia buvo išvykęs paties Dučės 
vairuojamu, automobiliu išban
dyti vieno nepaprastai reikšmin 
go mokslinio atradimo. Bandy
mas visais atžvilgiais sėkmingai 
pavykęs. Kas. gi tai buvo?

Bandymo išvakarėse Musoli
nis su Marconi, išvykę Ostijos 
kryptimi, jų mašinoje buvęs įž
velgtas nežinomos konstrukci
jos aparatas, kurį mokslininkas 
per šešis įtempto triūso metus 
ištobulinęs ir kuris leidžiąs iš 
savęs bangas, vienu smūgiu iš
jungiančias aųtovežimių moto
rus. Girdi, dąr reikia tik šiokių 
tokių patobulinimų, kad šio apa 
rato dėka galima bus nuleisti iš 
dangaus bet kokios rūšies prie
šo lėktuvą.

DIKTATORIUS TRINA 
RANKAS IŠ DŽIAUGSMO

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

MOVING
u® i dim <1 — Pilni «pdr«u<k 

. ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir Y15A Korteles.
K* 6EKENAX 1«L 925*8063

7159 S®. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

j® “Lietuvos Aidai’

KAZĖ BRAZDžIONYTt 
Programos vsdaja

Kasdien nuo pirmadienio Iki peni 
tadienio 8:30 vai vakaro- 

Visoa laidas ii WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla, 12:30 vai. p.p. 
ii WTTS stoties, H10 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Tekt 778-5874

J

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
ir tiksliai aptarnauja savo gausią klientūrą, siunčiant

DOVANAI- SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
'ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS

PRISTATYMAS.

NEW YORK, N.Y. 10017 
Tel: (212) 758-1150, 758-1151

Appla-VaMey, Minn. 55124 
So. Boston, Mass, 02127 
Bridgeport, Conn. 06610 
Chicago, IH. 66629 
Cleveland, Ohio 44134 
Fort Wayne, Ind. 46806 
Grand Rapids, Mich, 49504 
Hackensack, N. X 07601 
Irvington. N. J. 07111 

• Hartford, Conn. 06106 
Lakewood, N. J. C8701 
Miami Beach, FL 33139 
Montebello, CA 90640 
New Haven, Conn. 06511 
Newark, N. J. 07106 
New York, N. Y. 10003 
New York, N Y. 10011 
Philadelphia, Pa. 191^2 
Philadelphia, Pa. 19141 
Pittsburgh, Pa. 15203 
Waterbury, Conn. 06710 
Worchester, Mass. 01610 
Youngstown, Ohio 44503

4 7*> County Road N<x 42 
393 West Bro^wa') 

188Q $e<vi<w 
2501 West 69 Street 
6089 štate Ro^d 
1807 Reineke Road 
636-38 Bridge SL N. 
H2 Main St. - 
ion Springfield Ave. 
183? Park Sf, 
241 Fourth Street 
1352 Washington Ave. 
1800 W. Bfverty Blvd. 
1329 Boulevard 
698 Sanfrrd Ave.
45 Second Ąve. 
135 West 14 SL 
1214 N. 5th Street 
4925 Old York Rd. 
1307 E. Carson Street 
555 Cook Street 
144 Millbury Street 
309 W. Federal Street

w.

612-43J-3939 
617-244-8764 
203,367-2803

WA S 2737 
684-1733 
432-5402 

GL 8-2256 
201-342-9110 

374-6446 
203-232-6600

PO 3-8569 
305-532-7026

AL 4-509 
CH 3-2583 
PO 3-4818 
GL 5-9586 
HU 1 2750 

756-1668 
$W 8-2868

Rl 3-0440

J6
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MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

v. s. ONAI ZAILSKIENEI

I I

Pulgis Andriušis 
(Bus daugiau)

Lietuvių Skautu Sąjungos buvusiai vyriausiai 
skautininkei, idėjos sesei

i

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

f

i

STEPUKAS C. LACK 1 SUAŪS

I

ret XArtii 7-111 >

■

TeL: YArdi 7-11S8 - 11M
Nuliūdę lieka: Duktė, anūkė.

Laidotuvių direktoriai Fortuna. Tel. 523-7781

... .

AMSULANSO 
FATARNAVIMA2

I

TRYS M0DERN1SKCS KOPLYČIOS j 
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

a 
I

tURIMk 

KOPLYČIAS 

/ĮSOSE MIESTO 

DALYSE.

JOHN J. BATKEVKH
Gyveno Brighton Parke, Chicagoje.
>' Anksčiau gyv. Knox, Indiana.

Mirė 1982 m. kovo 5 d. 6 vai. ryto, sulaukęs 94 metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje, Panevėžio aps. Amerfkoję išgyveno 72 metus.

Paliko nulipdę; duktė Setty Jacks, anOkė Joyėe Jacks ir kiti gimi
nės, draugai bei pažįstamu

Velionis buvo yyrąs mirusios Katrinos Pabonaitės ir uošvis mi
rusio Joseph Jaeks.

Kūnas bus pašarvotas sekųiadienį 2 vai. popiet Fortuna koply
čioje, 4401 R Kedzie Avenue.

Pirmadiortį kovo 8 4., IQ vaL ryto bus lydimas iš koplyčios 4-Lio 
tuvių Tautines kapines.

Visi a.a. John J. Batkevich giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečianti dalyvauti laidotuvėse if suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

BUTKUS VASARIS
T«L: OLympic S-1G4U

5 — Naujienos, Chicago, 11L —^Sat-Monday, March. 6-8, 1982
M® wVPHQfe

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

Tą dieną, kai Marconi demon
stravo savo bandymus dučei,vi
si motorai apylinkėje vienu 
smūgiu nustojo veikti. Kelioms 
savaitėms praslinkus po šio val
dinio pranešimo, Romą perbėr 
go gandas, girdi, dėka paslaptin 
gos jėgos pavykę sustabdyti mo 
torus, veikiant iš gana tolimų 
atstumų. Tagiaų tą pačią dieną 
italų spauda gavo įsakymą kuo 
griežčiausiai laikytis tylos dėl 
šio išradimo-

Musolinis negalėjo tverti iš 
džiaugsmo. Tačiau jo tuštybė ir 
garbės troškimas buvo galinges
ni už sugebėjimą išlaikyti tylos

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

Telef. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL 60650 
Tel : 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Aikštės automobiliams pastatyti

Chkapx

Ltotsvių

-rfudetsvių

Direktorių

mirus,
,* reiškiu gilią užuojautą velionės vyrui, Pranui, sūnums — 
\, Arūnui, Algiui, jo šeimai ir kitiems giminėins.

Z. JUŠKEVIČIENĖ

(LACKAWiCiA
44Z4 WEST bato STKKJSl XJt^ubtic 7-1213
<-11)28 SQUTHWES1 HIGHV¥Al, i'aJot Hll% III. 174*4411

Bo. HAJLSTED STREET

PETRAS BIELIŪNAS
♦548 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayeU* 1-3572

GEORGE F. RUDMINAS
M19 So. UTUANICA AVR
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ALGIRDAS GUSTAITIS

AUKSINIS PAPARTIS Tie^s, bet p
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Lietuvių tauta turi legendą
Upie paparčio žiedą. Ar toji mū- 
įsų tautos legenda dabar perduo- 
‘dama tėvų, skautų, dvasininkų, 
‘ateitininkų ir mokytojų jauna
jai kartai?

čekcslovakai irgi turi savo le
gendą apie papartį ir 1964 mė
liais jie pagamino filmą, ekrane 
’bėgantį 110 minučių, vardu 
‘“Zilate Kaprapi”,angliškai “The 
Golden Fern”, lietuviškai “Auk
sinis papartis”. Filmo redakto
rius Miloslav Hajek, rašytojas- 
direktorius Jiri Weiss. Pagrin 
diniai trys artistai: Piemuo--Vit 
Olmer, Medžių deivė — Karia 
Chadimova, Generolo duktė — 
'Daniela Smutna. Filmas 
1982 metais įstengtas atvežti ir 
parodyti JAV-ėse. Tas Įrodo, 
kaip, kaip nepaprastai sunku iš
sprukti iš komunistinės buvei

nės. Gaila,filmas tik juoda-balta.
Auksinis papartis—XVIII a. 

čekų legenda filme taip pavaiz
duota: Piemuo — jaunas, tvir
tas, gražus vyras —eina ieško- 
'ti auksinio paparčio. Miškų gi
lumoje jį puola dideli, plėšrūs 
paukščiai, ginantieji auksu spin- 
įdintį papartį. Jam pavyksta nu
laužti šakelę, šiaip taip sugrįž
ta į savo namelį. Išgirsta už du- 
Jru šauksmą, prašymą vėl 
.prie nuostabaus augalo. Tai gra 
\žioji Medžių deivė. Jis pamilsta 
ją. Jam miegant, deivė atranda 
‘auksinio paparčio sėklą, kurios 
•laikytojas įgyja neįtikėtiną ga
lybę. Pagal jos norą atskrenda 
milžiniškais nagais didžiulis 

deivė 
miegančio

i 
jiedu šoka

tikLIK

eit:

nagais 
paukštis- Toji 
paukštį link

veda 
ui e- X

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJI

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
,, (Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107
« ■ ~ t ~ i

FILMŲ PASAULYJE | 
kutiniu momentu 

>u^ilaiko ir paukštis pavirsta pe
lenais. Atsibudęs piemuo nu- ■ 
stemba pamatę* keistų pelenų 
krūvą.

Jaunimo šokyue
Muzikantai neįstengia daugiau ; 
pūsti dūdeles, sutrūksta smui- j 
kų stygos, o tie vis šoka, iki pa- ‘ 

o deivė į 
juokiasi. “Nesijuokit! Niekas 
negali iš manęs juoktis!”,—šau
kia piemuo.

Netrukus jį čekai paima į ka- 
/riuomenę, reikės tarnauti sep- j 
tynius metus. Deivė, jau tapu
si jo žmona, jam dovanoja marš 
kinius, įprašiusi niekad, o nie
kad jų nenusivilkti, jei norės 
vėl ją pamatyti ir sugrįžti.

kariuomenėje 
tas piemuo pasižymi

galinu piemuo išvirsta, 
“Nesjuokit!

čekų buvęs 
nuosta-

£

■
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javo tokį silpną ir pasigailėtinai 
naivų rankraštį, kad limonadas 
būtų šampanu, jei lygintume.1 
Jokios rašj^jiškes kūrybos, jo-* 
kies fantazijos, pilna švanku-. 

■ mo,didžiausi meralinaii kritimai, 
į Ursi būtų komunistų papirktas

bia narsa ir jis pakeliamas kapi- uniformą,

I

j visuomenei gadinti. Komunistai *-

1

. J

4
i

nori palaužti esančią santvarką1 nori palaužti esančią santvarką, 
1 šeimą, visuomenę. Tada jie atei- 
1 na su programa . . . neturinčia 
j atramos.

Kimaį, žemi — PardivlonH 
UAL KSTAT1 FOR SALI I

. Mamai, tani — FardavlartU 
RIAL BSTATI FOR SALI

I

Daugelis vakariečių
1 krenta ir prilimpa ištiestose kli- j 

jų juostose- i
Nėra vertingesnio filmavimo, 

nei patrauklios minties, n<H ža
vinčios vadybos, nei režisū-1vinčios vadybos, 

| IOS.
(Bus daugiau

režisū-

Prof. J. Žilevičius i
?I

Neseniai gautame laiške prof. J 
’ Juozas Žilevičius vienam savo |
I

grįžo iš priešų sto- galvoja kaip apmauti, apeiti ko-1
vykios.

Kaip išdavikas turi -būti nu- 
Jo paskutnis prašy- 

— pasikalbėti su generolo 
dukra. Jis jai rodo atneštą gie
dantį paukštį. “Bet jis jau ne
gyvas”, — ištaria gražuolė ir 
nujoja. “Koks tu kvailas, man 
nereikia negyvo paukščio”.

Tariamas išdavikas turi eiti 
per čekų kariuomenės eiles ir 
kiekvienas kareivis kerta jam 
lazda į nugarą. Jis užmušamas. 
Turi būti įmestas į Dunojų žu
vims suėsti. Bet atgyja. . Sugrį
žęs namo, neranda žmonos — 
deivės- Nėra nei nuostabaus

tonu. Stebisi, jo neima kulkos, 
dingsta vos pasiekusios marški
nius. O todėl, kad į juos deivė 
įsiuvo auksinio paparčio sėk
lą.

Čekų kariuomenės generolo 
duktė, irgi gražuolė, nori laimė
ti jaunojo kapitono meilę. Ir jis 
krenta jos išdaigose. Jai pagei
daujant, jis pavagta turkų karo 
vado puikųjį žirgą, neparduo
damą už jokius turtus. Genero
lo duktė pageidauja turkų val
dovo žmonos karolių. Ir bran
giuosius karolius pagrobia, nors 
turkai į jį šaudė visokiais gink
lais. Grįžta sveikas.

Gražuolė juokiasi, kad toks 

švalus kapitonas vis nešioja pra 
stus, kaimeitiškus, marškinius. 
Kodėl neapsivelka puikius ka
pitono marškinius. Gerai, jis su
degina žmonos dovanotus marš
kinius. Iš ugnies kyla keisčiausi 
garsai, paukščių klykavimai-
Generolaitė pageidauja pavog

ti iš turkų karo vado giedantį 
paukštį, taip gražiai čiulbantį, 
kaip niekas kitas. Jam tenka,
nudurti turkų karo vadą, bet aplinka įdomi ir Jegendariška 
giedantį paukštį pavagia iš nar- iki neįsiveliama į karinius veik- 
velio, joja atgal. Prisiviję tur-’ smus. Tai lyg juoda smala į žir- 
kai jį labai sužeidžia. Kitą rytąjį košę.' '■ | i -

baubtas.
mas

neranda 
nei 

aukso paparčio.
Legenda įdomi, intriguojanti, 

puikiai sudėstyta. Betgi ji nega
linti būti gryna legenda, nes 
tenai įvelta išvardinti priešai, 
jų vadAi, kautynės, 
istorinę atramą. Šioji legenda 
arba pagražinta, arba rašytojas 
sugadino, įvėlė savo fantazijos, 
netinkančios 
elementui.

Filmas parengtas gerai, vieto
mis puikiai. ’Verkėjai,filmavimai

turinčios

tikram legendos

jį atranda čekai. Nutaria, jis tu-] Filmas turi ne vieną, bet ke-
ri būti šnipas, nes vilkėjo turkų į Hss giilas mintis Sovietų Rusi- 

- ---------------------- ■ — jai okupavus Čekoslovakiją, jie

BAZAAR
Saturday, March 6 — 8 P.M. to Midnight. 

Sunday, March 7 — 10:30 A.M. to 6:30 P.M.

ALL NEW MERCHANDISE
Children’s — Women’s — Men’s Clothing — Groceries — 
Canned Goods — Appliances — Linens — Gifts — Novel
ties — Paper Goods — Office Supplies — Paintings — Deli
cious Baked Goods — Hot Meals — Snacks — Drinks.

ARIE CROW DAY SCHOOL
8150 N. TRIPP AVE. — SKOKIE, ILL.

(1 Blocks West of Crawford, 2 Blocks North of Oakton)

z
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Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
lei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
1727 S. Weetora Ave^ Chicago, IH 60643 

Telef. 312 238-»787
> Xemokrjsa* psTxmaviinas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų keliem 

kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus 
irome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame Infor.

afaj (cruise*), vieėbučią ir tu to mobilių noomavimo rezervirite*; Parduod* 
jbe kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą Ir kitu* k.'aitu*. 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame tnfoc 
madjas visai* kelionių reikalai

* Taupykite skrtedami Chartered lėktuvais, tik sriri* vietai
S anksto — prieš 45-60 dienų.

gniHiniiiiniiiiniiimiiiiii iiniiHmniiH;iuiiiiiiiiiiiniiiiimimiin!i:iii  iimiiniiiug 
j TAVO ŽODIS YRA TIESA
= Jono 17:17 =

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS 1
= Jono 8:32 = i

j bičiuliu Chicagoje rašo:
“Nuoširdžiai dėkoju už svei

kinimus, nuoširdų laišką, o taip 
pat už dovaną, kuri man yra ne-

monistinę cenzūrą.' Paima seną ’ 
legendą. Kad būtų patriotiškiau 
— apvilko ka^o veiksmais, išti- x, {paprastai svarbi, nes is niekur

< negaunu sau nei cento asmenįš- 
Į koms išlaidoms.

i Labai pasigendu Čikagos ir 
Tamstos su ponia nuoširdumo.
Kai lankydavausi pas Tamstą, / 

( gardumynų būdavo gausu, apie
» V • 1 1 •

kimybės, išdavikiškomis skrais
tėmis. Iš kart nušovė du kiš
kius.

Visi trys 
tini.

Ar okupuotoje Lietuvoje gn- 
mina mūsų tautinių legendų te-; 
momis filmus, _ ar uždrausta? j čia maistas neblogaSj tik nevi-

; . . į sada mano skoniui. Mano svei-i A mOrilro • „ _ _ _ k d

negaunu nuolatinės spaudos, ir

artistai pasigėrė-

momis filmus,

1

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IH ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Jn J ?

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZA1\TAUSKAS, Prezidentai

Chicago, UI,

VOL. LXIX

1212 W. Cermak Road TeL 847-7747 ;

BUTŲ NUOMAVIMAS v
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

___ • NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY ■
INCOME TAX SERVICE -

T 6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
’ 9 * r \ - -

I

j

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX į

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

i INSURANCE

uždrausta?? -
Gaila, iš okup. Lietuvos negau- • - -
ta nei jokio iilmo į Ameriką. ? kata neblog£1; tik vargas,

------------
administracija nustato lakymo 
laiką (pusė valandos žmogui) 

čia 
yra slaugymo namai, ne senelių,

ta nei jokio filmo į Ameriką.* 
Argi broliai lietuviai neįstengia Į 
nugalėti spąstų ir varžtų?

PRANCŪZŲ FIRMAS
“HOTEL DES AMERIQUES” j ir nieko negalima padaryti.

Turi paaiškinimus anglų kai- įf ne H inė čikągoje Nora
ba- Direktorius Andre Techine”, 
jo ir rankraštis. Vaidina Cathe
rine Deneuve, Patrick Dewaere, J

J LllL/LX^xllU., UUL gCLl-LCL, IS.

Etienne Chicot ir kt. Bega 95. skirtas nuo lietuviu_ 
minutes. I Pojfffinmnr rinr Iro r

NBGHBORHOOD
k£ALT¥ Gi?OUP

USJL“
REALTY GROUP

Well help you make the right mova.
Gugis su vyru buvo tokioj pa- 
načioj vietoj. Viskas patogu, J EI GALVOJATE 
modemu, bet gaila, kad esu at- 1

ELEKTROS (RENGIMAI 
PATAISYMAI - • 

Turiu Chicegos miesto leldJRą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. * 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559 '

&

a ■

*

" ■ ■ '■ 
DIM ES l!O 

62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui autor^blHo 

Liability apdraudimas pensinio- 
kams. Kreiptis: V '-*;

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVI.

LiibilHy apdraudimas pensinin
ką m i. Kreiptis: V

A L A U ra IT! 5_

f eL 523-8775
I 
1

Baigdamas dar kartą dėkoju
> v • V • T nSeniau galvota apie prancū- ; dovaną ir nuoširdų laišką.’

žus, turinčius meninių savybių. 
Jų literatūra,- menas spindėjo, 
daug įtakos darė įvairioms tau
toms. Bet jų $is filmas yra pa- Į

.sibaisėtina parodija,,, gryniausias 
nesusipratimas,r neišmanymas, 
pigus pasimetimas. Visi žino,kad > 
Catherine Denęuve yra graži 
moteris. Bet ^pasaulyje labai 
daug gražių moterų, vien veido 
ar plaukų filmavimas nepadaro
gero filmo, čia aųtorįtįs sukli-

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

V

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimuk

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

susirūpinimą-------- . ______ 18.00

Dr. A. J. Gnssen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir
grožis. Kietais viršeliais_____

Minkštais viršeliais, tik /
Dr. A. J. Gnssen ~ AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik ____ S2.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba _ ____ __T f • - m

- B4.00
83.00

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms,

NAUJIENOS,
1781 8e. HAL8TED ST, CHICAGO, IL f0«0S

G

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AV
yn geniausi*, <Edžf«usi» tr tartinglatKli lietuviu fnVrniHM 

taniMdlc lietuviam., Ižtiiiual tamaujtatl jau per 92 metui.

SLA — atlieki kultūriniai darbui, gelbsti tr kitiem*, kurie tuos

LM tUKOJT
ar-

dubiu dirbta

SLA— Smokėio daugiau tep AŠTUONIS MILIJONUS doleri1
tpdrandu savo nariam*.

ELA — ipdnnffia pigiausiom** kainom!*, SA nete&o pelną

Ii

te .1

Br
ilE 1 
tA- f

Su pagarba ir nuoširdumu, 
Juozas Žilevičius

Rašyti jam sekančiu adresu: 
Prof. J. Žilefičius, 
c/o Roma Žilionis, 
8618 Wendell Ave., 
Baltimore, MD 21234.

TRUMPAI

E. J.

PIRKTI AR PARDUCTT, 
saomoti ar apdrausti savo nuo

> savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti Į mūsų įstaigą.1 • .

Mes visuomet .pasiruošę
; jums patarnauti....-1

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkim,'Ji.

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 

TeL 767-0600 '

D Ė M E S I O I

1

i

Dengiame ir taisome visu rū
siu stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 or 737-1717

sz< 1

A. T V ER AS
Laikrodžiai tr braagenybte

Pardavimai ir Taisymai -
Ž644 Wart «9th Stmt G
Tai. R£publlc 7-1M1 Ji <

■t

>•

i-

7-

ŠV. RAŠTO g
NAUJASIS TESTAMENTAS =

IR PSALMAI Ė
LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. ĮRIŠTAS =
KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS =

PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO. =
KAINA S3. į

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 321, |
Oak Lawn, IIL 60454 =

SabitiiiiliHiiiiiiiiJHiiiiiiuiniiiiiiiiiiinhiiiiKiiiiiiiiiiiiiinniiiiiniiiiiiiihli'UiijnTm

i

ri&ms peternauj* tik wnialpos pagrindu.

Hekriew lietuvi* ir lietuviu dnuou 
Surivieiujime apsidrausti iki $10.000. v

SLA — ipdraudžfi ir Taupomąja apdraud* — EndcHncenl 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, tiekitnčl*» 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pridŽtal

WLa — vaiku* apdraudžia pigi* terminuote apdraude ui
$1,000 ipdnudot ruma temoka tik S3.00 metama.

SLA — kuopa vyri rteo«e lietuviu kolonijom Kreipkite* 
I 5ivo apylinkė! SLA kuopn veikėju* jie Jums 
mielai pagelbėt į SLA Įsirašyti.

1 savo apylinkės SLA kuopn Teikėju* jie Jums

Galite kreipti* Ir ttesdtel f SLA Ontrc

LfTHUAMlAN ALLIANCE OF AMERICA 
Yerk. ML Y. 1«t1 

M7 W. SI.
Tai. tri) M3-E210

— Vytautas Kasniūnas, junr., 
buvo pakviestas kalbėtojas Be- 

į verly Shores surengtame Vasa- 
j rio 16 dienos minėjime. Savo 
j kalboje jis nuoširdžiai ir atvi- i 
} rai pasisakė apie savo generaci
jos nuotaikas, minint Vasario 161 
d. ir vedamą kovą dėl laisvės. 
Kalba visiems labai patiko ir po 
minėjimo apie ją dar'ilgai buvo

. kalbama.
Minėjimo meninę 

atliko Rita Dagienė.žinoma jau
na dainininkė, išpildydama savo 
kūrybos dainas. Minėjimas vy
ko gražioje Holiday Inn salėje 
ir dalyvavo apie 120 žmonių. 
Laisvinimo reikalams suaukojo 
apie 1,200 dol., iš kurių du treč
daliai ALTui ir VLIKui-

— Dail. Juozo Mačėno 
veikslai išstatyti Michigan© mie 
sto bibliotekoje. Patalpos erd
vios, šviesios. Apie Juozo Mačė- 

rašė vietinė

h

programą

Pa-

no meno darbus 
spauda. Paroda susilaukia daug 
lankytojų. Keli paveikslai par
duoto. :

Ją lanko gimnazijų ir kitų 
mokyklų ekskursijos. Paroda 
bus uždaryta kovo 8 d. Ją taip 
pat gausiai lanko plačios apy
linkės lietuviai. Lankant paro 
dą, teko girdėti, kaip vienas dai 
lininkas aiškino lankytojams 
apie meną, jį gražiai įvertinda
mas.

— R. Lietuviu Bendruomenės 
Cicero apylinkė sekmadienį, ko
vo 7 d, nuo 8 vai. ryto iki 1 vai. 
popiet rinks nario mokesčius. 
Apylinkės narių susirinkimas 
įvyks kovo 21 d. Neužmirškite.

Valdyba

TiršČriusioosc debesyse 
nai vandens dalelei tenka 30,000 
dalėlių oro. Dėlto debesys ir ga
li plaukioti vidį

vie-

I JOHN GIB AITIS
Advokatų’ įstaiga 

6247 S.Kedzle Ave.;
(3127 776-8700

Siuntiniai į Lietuvį 
ir kitus kraštus -ir kitus kraštus

P. NED AS, 4059 Archer Avanse, 

CMcase, ill. 60632. Tel. YA 7-59ti

k

WANTED TO RENT

> Reikalinga biznio ar rastinės 
vieta apie 700 kvadratinių pėdų 
iš 71-md“s žiūrint į Marquette 
parką. Skambinti 585-6481.

M. š r M K U S*’ 
. > . — r -t \ - -

Notary Pvblic
INCOME TAX SERVICE/ 

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, gimimų

l-

iškvietimai, pildomi pilietybės pra 
šymai ir kitokie blankai. . ■*šymai ir kitokie blankai.

* ♦
HFLP WANTED — FEMALE 

Darbininkiy reikia HOMEOWNERS POLICY

TAUPYMO BENDROVEI reikalinga 
TARNAUTOJA (TELLER) pilnam lai

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

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymu knyga 

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

kymai, 184 psl Kaina 85.
Gaunama “Naujienose” ir pas 

autorių: 6729 So. Campbell
Ave.. Chicago. IL 60629.

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta — teisėjo Alphonse ------------- •» — —_ _ .v

%

F. Aeent
w. tSHi m 

Irart. Fsrk, QI, 
40641. . 424-U54

Sate i a<rr* {de a-C CAsaatly Cot1; <

Advokatu
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valaodoa: bno 9 vaL ryt»
Iki 8 vaL vak. SeStadieni ana j.

9 t«L ryto iki 12 vaL d.
.i p<S*l tuMteriiną.

Tci; 776-5162 arba 77«-51«
U49 We»t «3rd StreH t

CUeaco, HL W«2> J

PLUMBING AND HEATING 
(Vandentiekis Ir šildymai)

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWER MAINTENANCE

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

Free estimates.
735-6361

WELLS peržiūrėta, “Sūduvoe^, 
išleista knyga su legališkomis 
Formomis

Knyga su formomis gauna.
ma Naujienų administracijoje, pirkite <av taupymo BONUS

S — NtojtaoK Chicafo^ ilk — f -Įtniitr K

Ą,

■

Library
GrCongress 

Di vision 
'ngton, d. c .

Periodical
t shir *

Price 25c

~:~r

O54Q. Visų Ll ETUV 1 l 4 LAIKRAŠTIS Už TAUTOS LAlSVf

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Tuesday, March 9, 1982 Chicago, III. — Antradienis,

GUATEMALA NORI SKUBI
t—L -I.I-.... h I 'm "'n-r t    i /-I'mi M jgir —aai

' LENKŲ ARKIVYSKUPAS GLEMP 
SIŪLO IEŠKOTI KOMPROMISO

j JEIGU BE KARO STOVIO NEGALI VALDYTI KRAŠTO, 
‘ TAI ’PATARIA TARTIS IR IEŠKOTI IŠEITIES

_ VARŠUVA, Lenkija. — Lenkų tegali pagaminti. Antroji klai- . 
arkivyskupas Jozef Glcmp, ma
tydamas, kad lenkų vyriausybė 
be. karo stovid nepajėgs valdyti 
krašto, tai patam vyriausybei ir 
Solidarumo unijai ieškoti kom
promiso ir rasti sugyvenimo bū-
dų. / Arkivyskupas Glemjo nori, 
kad .vyriausybę tuojau pradėtų 
pasitarimus ir grįžtų. į no'rinalų 
gyvenimą. . .

Dalis lenkų, prasižengusio ka
ro stovio nuostatams if del to 
laikomi kalėjime, susitarę su vy-
riausybe sutiko išvykti į užsienį,
bet jiems kyla naujoj proble-
mds. "Negalima yą^iuotį bje pfni-
gų, o- lenkų piniginis vienetas 

tyrės kreiptis j' ližsrešyje igyvė-
Vra m'enkavęrtiš. Išvažiavusieji 

_ t r - a- . * \ / «- . - . t .

nančiuš lenkus paramos.
; 1 - f -A-y

;. Karo stovis lenku ūkio

; ^te^sku' Ųfenįs pai^šlr^'

Mediterranean Sea Haifa
e

jyr Thg first and
Lithuanian Dady m America 

••••••••••»•>•♦•••<••••••••••

The LilhuaniJO) OaUy News
P^lubed by The LKhuaan© New» Pufciūhfaf Co^ Ine.

1739 So. Halsted Sxnxt, Chicago. HL 60608
HAymarket 1-6100

N. Over Oi^e Million Lithuanian
\\ In The United States  ff

OS JAV G
17Nr.
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LEB Damascus
e

f'^^G°lan

Q SYRIA

GEN. ANGEL ANIBAL GUEVARA 
GAUNA DAUGIAUSIA BALSŲ

•da —- išleisti veikėjus užsienin.;
-Jie išvažiuos, bet tai nepadidins 
Lenkijos dirbtuvėse gamybos. 
Arkivyskupas Glemp pataria vy
riausybes atstovams nerodyti sa
vo galios, bet susėsti, apsvarstyti 
ir rasti būdų darbui pradėti.1^

Solidarumas reiKalingas 
kraštui sustiprėti

Arkivysk. Glemp nurodė, kadj^fe 
be Solidarumo, kraštas nepajėgsj 
atsistoti ant kojų. Iki šio meto| 
netvarką krašte-įvedė lenkų ko-1 
inunistų vadai, klausantieji už-Į

r
fif

E Tel Aviv
SvtST^

e Amman 1

sieniečių. Dabar jie bus teisiami, 
tai vienas kitas dalykas išeis 
ąikštėil. - I /

Bet dabartinė vyriausybė pri
valo žinoti, kad toliau ji negali 
taip elgtis. Vyriausybės nariai 
neprivald visatai kraštui primesti 

. savo valioą.” Abiejii pusių ątslo- 
vai prirū'fc:ri?lkaI^'ap4aF& ir su-
savo valios. Abiejų pusių atslo

kad karo stovis. Įvestas maždaug sitarti. Dvasiškis : pakartotinai
prieš tris • mėnesius, ųifekuo^ he-
pagerino' Lenkijos ūkio reikalų.

! • ' • • v ... -r -

Valdžia pakėlė kainas . maištui.
• - V? - —’ -r’ - • --k' -4- '•* ’ . « —*• - -A . 4JĮ gali nusipirkti tiktai lųrtin-

giej i,1 priklausaiilHji komunistų
partijai it -gaunantieji didėles

patarė vyriausybės nariams ne
bandyti primesti šavo valios, 
nes ūkiui tai nieko nepadės. Dar
bininkai sutinka daryti kompro
misą, bet jie nori žinoti, kad ga-

algasgyvenimui
į -kalėjimus; ;daroininka£ be
vadovybės dirbtuvėse mažai-ką

V

lės gaų lį-būtiniausią maistą pra
VyTiaušybė" leido

paskelbti kompromišines arki
vyskupo pastabas.

- .J!

KREMLIUS YRA DIDŽIAUSIAS TAI-
KOS PRIEŠAS, - SKELBIA KINIEČIAI 
Ų SbWE^ kARO.LAIVU BROVIMASIS-Į SVETIMUS VAN-

j

JerusalePort Said

ISRAEL

J, Cairo ’ x

JORDAN 1Suez®A

t.
i
V 
k
I

Dead 
Sea

u.
c,.-UN Forces

Israeli 
Occupied

V
^EStrait o 

’“^an.E

-i'W
-a
" B7

Suez 
Canal

U-A. R. Eilat

SAUDI 
ARABIA

.4. i
J
-i
A

Izraelio militannė policija apramino visus Izraelio kolonistus, studentus
ir agitatorius, išvežė į Negevo dykumą ir uždraudė steigti naujas kolonijas.

■ REG. LIETUVIU BENDRUOMENĖS i 
TARYBOS SUSIRINKIMAS

Kovo, 6 d. lū vai. Tautiniuose bais.
natriuose Tarybos pirm. dr. V.j Inž. D. Adomaitis perskaitė 
Plioplys sveikinimu pradėjo su- ilgą deklaraciją RLB-nės aktua-
natriuose Tarybos pirm. dr. V.|

DENIS liŪOšIA DIRVĄ NAUJAM KARUI

pripažino Kinijai, bet dabar par-1 minmkavo dr. V. Plioplys.
SAKOSPALDA

JIS PATARIA PRAŠYTI JAV, KAD SUTEIKTŲ PARAMĄ ~ 
APSIGINTI NUO ĮSIBROVĖLIŲ Į KRAŠTĄ 

&
GVATEMALA, Gvatemalos sos- vara gavo 9,150 balsu. Tautinio 

išsilaisvinimo atstovas Mario 
Sandoval Alareon gavo liktai 
1,850 balsu. Konscryatdriu de-1 
mok ra t y sudarytos koalicijos at
stovas Alejandro Maldonado 
Aguirre 
tininko Gustavo Anzueto Vicl- 
man gavo 2,281 balsą.

Jeigu balsavimai eis taip, 
sostinėje pirmieji daviniai para
de, tai yra pagrindo manyti, kad 
prezidentu bus išrinktas gene
rolas A. A. Guevara. Jis atvirai 
tvirtina, kad Gvatemalai būtina 
Amerikos parama.

Gvatemalieciji yra beginkli^*.. 
Krašte yra 7 milijonai gyvento
jų. Kraštas kalnuotas, kalnuose 
sunkiau verstas, bot krašto gy
ventojai gali maitintis ir žengti 
pfęmyn be ginklų. Jie stengiasi 
leisti vaikus į mokslą ir ragina 
panaudoti krašto turtus pramo
nei fr prekyliaiwĄ^-Trfaštes nl- 
iuFi (fidėšnės apsaugčs ir neturi 
pakankamai ginklų. Anksčiau 
jiems ginklai gal ir nebuvo taip 
reikalingi, o dabar, kai reik a 
gintis nuo įsiborvėlių, tai priva
lo gynybą organizuoti ir sude
gintai ^veikli.
: >•' --- ---------

■r ’ uyAfeARŲ EUROPA 
NENORI KOMUNISTŲ

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Gallup apklausinėjimai parodė, 
kad europiečiai nenori būti rų- 

. sų yąldo.mi. Jeigu jau kitos isej-

tinė. — Praeitą sekmadienį vi
same krašte buvo pravesti rin
kimai prezidentui rinkti. Diena 
pasitaikė labai graži, todėl dau
gelis krašto gyventojų pasinau
dojo rinkiminėmis teisėmis ir 
balsavo' už generolą Angel Ani- 
bal Guevara prezidento parei
goms.

Dar balsai nesuskaičiuoji, bet 
sostinėje balsų skaičiavimas bu
vo pradėtas tuojau, vos užda
rius balsavimo vietas. Daugelis 
nustebo, kad daugiausia balsų 
buvo gavęs gen. A. Guevara, ku
ris visą laiką stojo už visoke
riopą JAV paramą kraštui ap
ginti. Dabartinė vyriausybė tuo
jau pareiškė, kad traukiasi ir 
rengiasi perleisti visą valdžią 
daugiausia balsų gavusiam kan- 
didątpi.

■ Pab&Ftinė Gvatęmalos vyriau-

Alejandro 
gavo t, 10!) balsus. Taip

buvo
Prieš dvi savaites įsiveržė į Gva
temalą. kubiečiai su Nikaragvos 
partizanais ir išžudė visą pasie
nio miestelį. Užpuolimas buvo 
netikėtas. Įsibrovėliai išsivedė 
visus 'Galante kaimo vyrus, o 
poteris ir vaikus išžudė.; Vy 
gausybė :išyijo įsibrovėliifs ir 
visam kraštui parodė įsibrovėlių

1

TIRIA ŠIAURŲ DENGIAN
ČIUS DEBESIS

MOUNTAIN VIEV, Calif.
Visą šiaurės pusrutulį dar tebe
dengia aukštai iškilęs.ndebesis, 
kuris verčia inokslūainkus juo

ž&ūnnriiM.- Panašūs užpuolimai
padaryti ir/'kitose pasienio sri: 
l^sėi; į Gvatemalą, veržiasi ku- 
^^aSf'.irikaragv'iečiai, čekai irIjšiSSai;' irikai’agviečiai, čekai : 
fy(ų,,vokječrai. Daugumą sudar 
ispaniškai' kalinantieji, o 1 
pianiškai visai nemokai . ;

kiti - isi^įarijškai kalfiantieji, ties nebūty, tai tegu kyla karas, 
kurio'nfetu'bus išspręstas klau
simas, bet be karo europiečiai 
nepriims Sovietu primestos .val
dymo formos. #

Nuomonių sekimo specialisTAi, 
dirbantieji Gallup bendrovėje, 
apklausinėje daugiau negu 6,000 
europiečių ir gavo lab2i aišku 
atsakymą, kad rusų valdymo 
formos jie nenori. Ne tik. kad ne 
nori, bet yra pasiryžę priešintis 
ir net paskelbti karą, kad rusai 
neprimestų jiems savo valios.

Buvo keli, pabijoję karo. Jie 
geriau pasiduotų rusams, kad 
lik nereikėtų karo.

si rinkimą ir patiekė dienotvarkę, į liais klausimais ir kooperavimu 
kurią kiekvienas dalyvis gavef 
paštu. Dienotvarkė priimta. Pir-

susirūpinti. Žemę dengia įvairūs 
debesys, bet niekad jde medengė 
visos pusrutulio šiaurės.

Praeitą sekmadienį pasiųstas j 
nepaprastai didelėn aukštumon 
lėktuvas pasiekė pilką debesį fr 
parnešė to debesio dalis atgal į 
Žemę. Visiems norisi patirti, iš 
ko to debesies dalelytės susideda 
ir kaip jc?s ten pateko.

Šį kartą paaiškėjo du daly
kai. Pasirodo, kad JAV turi lėk
tuvą, kuriuo gali pasiekti aukš
čiausią debesį, paimti jo sudėji
mo pavyzdį ir parvežti į labora
toriją. Amerikiečiai sužinos iš 
to debesies dujų sąstatą, bet tai 
gali užtrukti kelias dienas. Be 
ketvirtadienio, tikimasi, nebus 
praneštas pilnesnės inforitfeeijos 
apie to debesio dalelytes.

su kitomis senosios kartos orga
nizacijomis, klubais.

Ponios Tautkienė ir Pocienė 
dalyvius pavaišino skaniais su
muštiniais ir kavute. Dėkingi.

Dail. J. Tričys padarė bendrą 
dalyvių nuotrauką. Susirinki
mas
Dalyvavo 48 asmenys. Susirinki
mas baigėsi 2:30 vai. Reikia pa
sakyti, apyg. pirm. dr. V. P'iop 
lys puikiai pirmininkavo ir refe
ravo visus klausimus. Verias 
gilios padėkos.

Vagų redaktorė penia Z. Juš
kevičienė duos detalizuotą apra 
žymą. Būdinga, kad visi daly
viai pasisakė prieš J. Kuprįonio 
rinkiminę akciją.

Apygardos pirm. inž. St. Du
bauskas visus dalyvius apdalino 
labai puošniai išleistu biuleteniu 
Nr. 1/6. Iš viso penki lapai.

Pradžioje dalyvavo RLB-nės 
pirm. dr. V. Dargis. Po kelių pa
sisakymų turėjo išvykti.

Dalyviai aktyviai įsijungė į 
diskusijas svarstomais klausi
mais.* K. P.

. Naujasis . krašto prezidentas, 
kai bus prįsaikdintąs savo pa-r r ' - f - -

Kinijos komuPĖJtiNĄS-.—7 Kinijos komu
nistų i-partijos diairaštis; riūto-

PEKINAS.

dęs Sovietų karo laivų ’ veržimą
si į kaimyninius vandenis, pažy-

’ L . • * • .4 7 * ** _ "’ L. jmi, kad tai' yra pasiruošimas
naujam karui. Sovietų karo’ lai
vo įsiveržimas į Švedijos, o pra
eitą savaitę į Italijos vandenis
yra aiškus laužymas tarptauti
nių susitarimų ir pasiruošimas 
naujam karui.

■ -- - . r
Tas pats laikraštis nurodo, 

kad prez. Reagano užimta pozi
cija dėl Sovietų karinės medžia-
gos gabenimo į į Kubą, o iš ten 
vežimo j Karibų jūęos vandenis 
taip pat aiškiai duoda suprasti, 
kad Trykšta. pasiruošimas karui. 
Prezidento Reagano užimta po
zicija Kremliaus atžvilgiu esanti 
teisinga. Kinijds vyriausybė jai 
pritaria. Kinijai patinka Reaga
no atsisakymas susitikti su L. 
Brežnevu.

Kinijai nepatinka santykiai 
su Tai van u • f

Kinijps vyriausybei nepatinka 
JAV santykiai su Taivanu. Savo 
laiku JAV vyriausybė Taivaną

KALENDORftUS * 
e f * - i

Kovo 9: Pranciška, Visgaila, 
Žygintas, Syvinis, Astėrupė.

Saulė teka 6:14, leidžiasi 5:48.
Oras šaltas, ryte * •<»

davinėja Taivanui ginklui, ku
riais Taivano vyriausybė galės
prišintis Kinijai.

Bet Taivano klausimas yra 
menkavertis dalykas, palyginus 
su Sovietų daromais žinghiais 
kitur pasaulyje. Prez. Reagano 
padaryti paaiškinimai įtikino 
Pekiną, kad tai padaryta be blo
gos valios. Tačiau Kinija reika
laus, kad būtų nustatytas laikas, 
kada Taivanas turi apsispręsti ir 
grįžti į Kiniją.

Kiniją stipriausiai paveikė sek
retoriaus Haig ir prez. Reagano 
aiški ir griežia pozicija prieš 
Kremliaus valdovų pasiruošimą 
karui. Pekino vyriausybė pa
naudos pirmą Sprogų nustatyti 
laiką Taivano klausimui spręsti. 
Tuo tarpu yra svarbesnių ir di
desnių prdblemų^kurias reikia 
spręsti pirmoje eilėje.

— Mokslininkai spėlioja, kad 
taip aukštai galėjo iškilti ir visą
šiaurę uždengti tiktai iš ugni
kalnio aukštyn išstumtos dujos. 
Ugnikalnis galėjo prasiveržti 
Ramiojo vandenyno šiaurėje.

, — Kinija laikysis susitarimo, 
ji nepuls Taivano. Davus šį pa- 
reiškimą, JAV atšaukė karo lai
vus. Kinija :savo gink
luotas pajėgas į Sovietų pasienį.

‘ 1) Pirmame punkte svarsty
ta: Kokia turėtų būti L. B-nė. 
Beveik visi po diskusijų pasisa
kė už tokią Reg. Liet. Bendruo
menę, kokia yra registruota ir 
turi čarterį keliolikoj valstijų.

2) RLB-nės įstojimo' į ALTą 
klausimas. Po daugumos pasisa
kymų -nutarta įstoti Į ALTą na
riu ir pasiųsti delegatą.

3) Naujų apylinkių steigimas. 
Prašoma kontaktuoti kitų kolo
nijų asmenis ir steigti R. Lietu
vių B-nės skyrius, seniūnijas.

4) Iždo reikalai. Buvo sudary
ta komisija fdndui organizuoti. 
Dabar nutarta truputį pakelti 
nario mokestį ir parinkti kiek
vienoje apylinkėje fondui aukas.

5) Spauda. Prašoma įtraukti 
daugiau spaudos bendradarbių 
ir ne tik Vagose, bet ir kitoje nc- 
frontininkų spaudoje populia
rinti RLB-nės idėjas.

6) ReprezentaHjas. RLB-nės 
reprezentas — Centrd valdybos 
pirm. dr. V. Dargis, arba jo įga
liotinis.

7) RLB-nės ženkliuko klausi- rę denganeio debesies pavyz- 
mu buvo‘įvairių pasiūlymų, bet’džiams parnešti pakėlė dolerio

vertę. JAV trečadienj ar ketvir
tadienį paskelbs pilko' debesies, 
sąstatą.

- — *r“ —
dauguma pasisakė prieš.

8) RLB-nės šūkis. Pasiūlyta 
daug šūkių. Patikta Centro val
dybai išsirinkti iš 10 pasiūlymų.

Klausimai ir sumanymai

Buvo iškelta daug įvairių klau
simų. Visų buvo viena bendra

s I reigoms, tuojau kreipsis j JA5
viso

nuotrauką. 
baigtas Lietuvos himnu.

— Lėktuvo pasiuntimas šiau-

— Kasados Atlanto pakraš
čiuose pradėjo užmušti jaunus mintis — kooperuoti su senomis 
Atlanto ruoniu*. . \ lietuvių organizacijomis, klu- skelbta.

— Paaiškėjo, kad JAV nuo 
Jimmy Carterio prezidentavimo 
laikų neskelbė erdvės instru
mentų paslapčių. Apie tokio lėk
tuvo buvimą tiktai dabar pa-

— Jau pradėti paruo&iamieji j 
erdvėlaivio “Columbia” darbai, 
kad galėtų pakilti kovo 22 die
nas rytą į erdvę. Nusileis kovo 
29 dieną.

vyriausybę, prašydamas 
kios paramos. Jeigu ta parama 
skubiai nebus pasiųsta, tai jis 
prašys amerikiečius .padėti su 

ir duoti 
Gvatemalds gyventojams reika 
lingą globą, kol naujoji vyriau
sybę pajėgs sudaryti reikalingą 
krašto’ apsaugą ir apsiginti nu- 
įsibrovėlių. Didžiausią pavojų 
sudaro kubiečiai, apmokyti ko
voms prieš beginklius krašto 
gyventojus.
\ Sostinėj paskelbti pirrmeji

stabdyti įsibrovėlius

— Pirmadieni Europos r:nk>
daviniai rodo, kad gen. A. GueJ je stikso uncija kainavo

feA.

šiai padeda gydyti nugarkaulio!
vėžį .nepažeisdami sveikų kūno 
daliu.

— Mao Cetungas, patyręs, kad 
rusai ruošėsi bombarduoti Kini
jos atominius centrus, įsakė ieš
koti ryšių su JAV.

— Specialistai nustatė, kad i 
protono spinduliai labai vyku-1

Teherano šiaurėje, kad jie įsili-' 
kinių stipria jo*svcikata.

— Mula Chomeini sukvietė 
žurnalistus j savo namą, esantį'

i
I

I

Tengas Hsiaopingas įsakė baigti nesusipratimus dėl JAV 
r liepė kreipti daugiau dė 
pasipriešinimą Sovtetų ph-

ginklu pardavimd Taivanu
mesio į prezid nto Bcagan

nains veržtis į Vidurio Ameriką.
O



Telšių miestas fotografuotas Lietuvos Nepriklausomybės metais
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TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas-----
J0NAS ADOMAVIČIUS, M. D. --

APSAUGA NUO KAULŲ LŪŽIMO
Geras yra tas gydytojas, kuris gydo net už
leistą ligą; geresnis yra tas, kuris pasitinka 
ligą, vos prasidėjusią ją tvarko; o geriau
sias yra tas gydytojas, kuris užbėgą liga/, 
už akių. (Japonų mediciniška išmintis).

je be sąmones .sukrenia sėdy
nėse. Tik nežymi jų dalis per
gyvena mirties spindulių gele
žinį slogutį. Daugelis miršta li
goninėse neišaiškinta mirtimi- 
Karo gydytojai bejėgiai stovi
niuoja prie lovų ir nieku būdu 
negali išaiškinti masinės nuties 
priežasties.

Netrukus po to žmonės matė, 
kaip Marocni įlipo į savo jachtą, 
kuri buvo nuleidusi inkarą An- 
zio uoste. Mačiusieji jį lipant 
jąc-jiĮca pasakojo, kad jo akys 
buvus os užverktos. Jachta pa
kėlė ii-karą ir išplaukė jūron. 
Kurį laiką pagyvenęs jūrų vie
natvėje, liepos 18 d. gi-įžo Ro
mon. ir vėl paprašė pasimatymo 
su popiežium.

Nieko nelaukdamas gydytojas prašalinamos kiaušdėtes (ova- 
kuo si - - — -__ -.tro’piausiai gydo lūžusio. rai). Tada niotęiĮs v^ąi neapj. riebalų. Visos riebios mote- 
kaulo savininką ir jo lūžusi kau ! turi moteriškų hormonų. Sųma-:r^ės I

.1 suliesėti.
Vieniju Į si. ippkr^ės , ’ ’

gydymas be paties ligoųio lyar- > ' gy venimo permainos.] moteriškėms yra ši. Qyvenimo
Vyrai yra daug laimingesni,] 

jų kaulai netaip greit su amžių-} 
mi silpsta. Bei uz tai tiek vyrai,} 
tiek ir moterys, turi liautis kau
lus minkštinę savu netikusiu net 

Štai tie 
kaulų minktšintojai:

lą. Atsiminkime, kad reikia gy- pintai tie hormonai dar. gamina 
dyti ligonį ir jo

kymo, nieko gero nežada toks i 
elgesys. Netrukus apie tokį dvi
gubą gydytojo darbą plačiau 
pasisakysime.

Lūžus kaului, 
kitos išeities,

turi ne juokais stengtis

ovaruose, joms. Dar a įsimintina tiąsa visoms

gydytojui nėra
jis turi tvarkyti aštuoneriopu elgesiu.

reikiamai kaulo lūžį. Visi sutik- i astuoni
simė, kad geriausiai pasielgs tas l)r Cukraligės nesukontroliavi- 
gydytoįas ir tas pacientas, kuris uius. 2) Nutukimas ir jo netvąr- 
slcngsis, kad nė vienas mūsiškisI Kymas. 3) Esant aukšto ūgio,

* i. . v». ■
savų kaulų nesulaužytų bet ku
riuo metu, ypač dabartinėje 
žiemoje. x /

Virs perduota japonų bet* ku
rios’ ligo's.Jišvengiihd reikalu iš-; 
mintis yra pasisavintina kiek-! 
vienam mūsiškiui. Ją pasisavinti 
ęajegs;tik bent, pakenčiamai su- j 
sitvaį’kes savais nusiteikimais 
(asmenbe) mūsiškis. Tada ma
žės -.vąrgaį skausmai! ir išlaidos, 
o didės.ir ilgės sveiko ir laimin
go gyvenimo valandos. Vįsi to
kio ilgėjimo U'okštame, todėl ne- 
pasilenkiiikime vien ' kalbomis, 
o imkimės kaulų stiprinimo 
darbu. - ‘■ /

v Kąulus silpninantieji; t 
ū yeįksnįąi

t' Stiprūs kaulai' neateina paty 
savaime. Juos! tokius reikia 
gyti,, puoselėti ir niekada 
vais netikusiais elgesiais jų ne- 
minkštėli. .

Kaulus labiausiai minkština 
moteriškėms- jų lytinių hormo
nų (sslrogemų) sumažėjimas 
joms paliptus turėti regulas 
(mėnesinės). Dar daugiau ima 
moteriškių kaulai retėti-slipnėti, 
kai joms esti operacijos melu

s
įsi-
sa-

permainos sulaukusių moteriš
kių kaulai pasidaro traj>ų$. Ta
da jie lūžta net mažiausiai juos 
užgavus, ar ir visai nęuągąviiš, 
kūno svoris juos trapius’sulau- ____ _
žo. Todėl visos ir visų 5urį tra- i £?kė tokių moteriškių sveikatą: 
pius kaulus, turk padvigubinti į žiūrėjo kiek jų stubi^^ųjjy, 
savą budrumą ketveriopai: 11 (vertebra) lūžo. Pasirodė, kad?

_ Reikiamą mityba neturi būti ap- vien kalęiąus, tabletės šumažiho. 
įleista nė vieno lietuvio. 2) Per kaulų įūžinią per pusę (50%).
* ^deiio svorio numetimas turi.-J duodant pfię kakiąūs dar ir 

stiprinimu. 1) Per ilgai laikant;būti kiekvieno lietuvio įvykdy- • Fiuoride (dąntų paste ir fiuori-
• j (immobiliza-’tas- Atsargus apsiėjimas vr ! duotame geriamame vandenyje 

niekada nereikia • sur '^ "Visada. Vaikščiojant yraj jis yrą), kĄtihį lūžimas į^į§er
1 toms moteriškteis sumažėjo net 

(53%.

bilijono dolerių mediniškų iš- negerumų (prakaitavimo, šili- 
laidų susidaro. Daug pagerės pa-' mos pilimo, nervuotump...). 
dėtis šioje srityje, kai moteriš
kės. ims reikiamai saugotis nuo 
tokios nelainies.

Minėtas gydytojas su talkinin
kais gydė 165 pensininkes, duo
damas joms trejopus vaistus: 
moteriškuosius hormonus, fluo
ride ir kalcių. Jie mediciniškai

aešii’upimmas karnų apsauga

x<auią nejudrų
uunj. I ž tai r
perilgai ąauią po lūžinio laikyti i kie.ridėrf^m būtina galvoti apie 
nejudrų, o) vartojimas be outi-i teisingą Aėjimą. Reikia žiūrėti 
no rcikaio cortisuno (corticoste- j koks takas, keikia būti paširęn-

tg I
kiekis taiko slystelti.

ouoje vitamino D, kuris stiprina^
mus. / j, Stiprus tabako ruky-j _ ? T ■—

mas. Aesveixas maistas, ypač1 kiekvienas atsisakykime tokio\(konibmųojant visus tris vaistus 
lieso pieno kvortos per dieną ne- gaudymo. 1) Vaistais gydymasis ; (inotenškuosius horindnus, kaL 
gerdnas, Vien motciĮšĄ^uis žino- suretins trapių kauljį lūžimą cių ir fluoride) kaulų < lūžimas 
aiia, Kad. ankstyvas-legmų pa-J visiein5’ -vPač pensininkėms/

i Joms dažniausiai kaulai minkš
tėja. Todėl jos labiausįaį^ yiri 
stengtis minėtai ' kįtvfirjapąi

raids). Mažai saulėje būnant ne-
sigamma pakankamas 1___ _

gus išlaikyti lygsvarą, kai pasi- 'mįpterišk^ ' ^<įytį moteriškų

a daugiausia tie, kurie vaikšėioda- 
| mi “varnas gaudo”

gėrimas. Vien moteriškėms žino-

Nuo dabar ;}ų lūžįmas sumažėjo. 78^-Gi,'

Vienok susektą, kad kai kurioms 
tie hormonai gali sukelti gimdos 
vidinės sieneles (endometrium) 
ir krūties V&z|» i

Todėl gydj'tpjas turi visada I 
turėti galvoje, kas geriau: ari 
lengvinimas moteriškę vargi
nančių klimąkso negerumų ir jų 
kaulų lūžimo pavojaus, ar su- 

:kedi pavojų jai susilaukti ne- 
‘ ma įmaus, svečio — vėžio savo 

. gimdoje bei ki’ūEje. Toms mo- 
icri^ėnis, kuriąs gydytojas ras 

• turinčias'mažiausią pavojų vėžid 
susilaūkimo, jis gydys jas mote
riškais hormonais, kaip minėta 
>ankščiau. _ \ /

; Pavojų vėžio susilaukti turi 
tos /moteriškės, kurios jau turė
jo gimdbą bei liūties vėžį. O taip 
"pat ir tos, kurių kraujo giminėje 

/yra. buvę vėžių atsitikimai. Žino- 
'xįr.< iųą; nėra pavojaus gauti gimdos

visiems, ypač pensinin&ėms.
uoviniąs greičiau nusnpnina
kaulus, t okios’ ypač stropiai įur,

. įs.tiprintį kaulus, kurios turi .
’įrė minėtus *Ąet ’aštuonis- kailių "saugotis nuo kaulų lūžimo.
inmkšmtojuš.. į Dažniausiai lūžta didieji kau-

Del nutukim0 ugi. priminti- j iaj įr stuburkaulio kaulai. Iš di
na, kad’riebaluose yra moteris-j džiujų kaulų dažniausiai lūžta 
KU- hprmdnų, todėl riebalai sau-Į 
go nuo kauių suminkštėjimo. Į 
Iš" kitos pusės, riebios moteris-} 
kės nesimanl^tina, nevaikščioja

- ir savų svoriu kaulus žaloja. To
dėl nutukimąs laikytinas ne
geistinu kaulams dalyku. Trūks
tamus moteriškus hormonus 
moteriškės tegul pasiima iš 
vaistinės, o ne iš po jų oda esa-

I

Teisėjas RICHARD S. .1 EMILO
.. Penkerius metus sprendė bylas; įtrauktas į kandidatų 

sąrašą butu dėkingas, jei pirminių rinkimų dienjj už jį balsuo
tumėte. Jis baigė aukštuosius teiste mokslus, 19 invfų £dyo 
kataro <r'^e*uvRis labai gefm pažįsta. iįeti|yJ■jjQ^xCs
krautuvėse Town of Lake apylinkėje, padėję
Imtiaųs-L

ą halite nu
Jix *

ic jame praleido gražiausius sa^o

i-.dingas T visuomet yra pasiruošęs, padėti 
Juuulo pą taria balsuoti už dėmėk ratus.

KOMITETAS TEISĖJO JEMILG-I5RTXKTI

šlaunikaulio galvutė (hip). Ta
da prisieina operuoti tokį lūžį. 
Prisieina ilgėliau lovoje gulėti. 
Gulėjimas pensininkui kartais 
sudaro k o m p 1 ikacijas. ypač 
plaučių uždegimą. Tuo dažniau
siai ir pasibaigia lūžusio šlauni
kaulio savininko gyvumas.

Maistu ir vaistais 
katilų stiprinimas

r vmunr. : ' ' ' ’r'
Vąi$įąin daržovės ir baltymai 

su kaj^ęmis ir vitamino D pa
kankamas kiekis gautinas iš tei
singos mitybos. Todėl neapsi 
kiškime šioje srityje. Vaisius 
bei įvairiausias daržoves valgy
kime mažiausiai keturis, kaistus 
dienoje. Baltymų apturėkime iš 
tiesaus pieno (mažiausiai vieną 
kvorta per dieną suvartokime)' 
kiaušinio baltymų, sojos pupe
lių, ankštinių daržovių (žirniai, 
pupos, pupelės...). Dar liesa 

įžuvis, paukštiena be o'dos — vis 
:iai įvairiopai sveikas maistas. 

.’Paukštienos (vištienos, kalaku- 
;ticnos) sriubą (buljoną) kasdien 
naudokime. Dar liesos varškės 
r tokio sūrio naudokime gau

sioj. Toks maišias užtikrins 
merm karnų sveikumą.

Iš vaisių pi ls;? > naude i mo 
lcriši:uosiu> hormonus ir prie 
(i .1 (L r P h.oriu j. o taip pat ii 
vitaminą IX žj .omą. reikjs būt 

vaistus imant
n ii Kac 

ii 4.
> kąu

buvo sumažintas 
•’ -“-'O C' • £-.\ i*

Minėti tyrinėtojai susekė, kad 
fluoride (fluorkias) turi būti 
imamas vienus metus, kol pa
mažu kūne, atirandą tų' vaisto 
apsaugomasis. kiekis, nuo' kaulų 
lūžimo."Kai* tyrinėtojai neskaitė 
kaulų lūžimo pirmais metais 
(kol fluorido susikaupė reikia
mas apsaugai nuo kaulų lūžimo 
kiekis), pasirodė, kad apsauga 
nuo kaulų lūžimo, bųvd lygiai 
gera taip moteriškų hormonų, 
kaip ir fluoridą/Paskirai abu 
vaistai pajėgė apsaugoti nuo lū
žimo tris ketvirčius kaulų, lūžių.

Dar nežinoma, kodėl ne vi
soms moteriškėms (minėtai tir
toms) fluoride padėjo. Susekta 
tik, kad 60% tirtų moteriškių

vėžį toms, kurių gimda yra iš
operuota bei krūtys nuimtos. 
Tas kontroversinis reikalas turi 
būti paliktas išspręsti kiekvienu 
atveju gydytojui ir jo pacientei, 

u ‘
Išvadą: Nelaikykime savaime 

atsirandančiu dalyku kaulų stip
rumą. Dėl tokio stiprumo mes 
visi tiek vyrai, tiek ir moteriš
kės turime reikiamai elgtis. Vy
rams nęrą dįdęlįo pavojaus dėl 
jų kaulų suminkštėjimo, jei jie 
normaliai gyvena, dirba, valgo,
.ilsisi, jei jie nerūko, negirtauja Į cin 
ir vaisiais - daržovėmis ne kaip ’

ž'Virlįliai, bet kaip smakai maiti
nasi. Baltymų kiekis su kalsio 
priemaiša čia niekada nepamirš
tinas. Vt tai pieno po kvortą 
kasdien kięijvięiias vyriškis turi 
sudoroti ir kaip virš/ minėtą 
maitintis.

Tas pats tinka ir moteriškėms. 
Joms prisieis dar naudingai var
toti moteriškuosius hormonus. 
0 dėl fluorido — dar palauksi
me, kol valdžios įstaigos leis 
mums, jį naudoti minėtam tiks
lui. Dabar geriamame vandenyje 
jo yra, jei jame esti pridėtas la
bai mažas fluorido kiekis dan
tų apsaugai nuo- gedimo.

Nė sakyti ir kartoti nereikia, 
kad kaulus kiekvienas stiprinsi
me judėdami, krutėdami, darže, 
sode, darželyje darbuodamiesi, 
o ne prie kortų, alaus bei stik
liuko sėdėdami. Tat visi ir visos 
nuo nesveikos veiklos pasines- 
kime'į svėikąfą didinančius dar
bus. Tegįil šėtonas nusineša se- 
teisingą lįalvojimą, būk, pensi
ninkas jąjį atidirbo' savo darbus, 
tegul 'dabar veikią .Jaunimas. 
Kaip tik 'savo-sveikatas doviui 
ir polinkiuJ atsakanti veikla 
pensininkui yra laimingo ir 
sveikesnio gyvenimo užtikrini
mas. Tad ir užsitikrinkime savo 
sveikatą visi kuo greičiausiai ir 
kuo stropiausiai. Sėkmės visiems 
ir visoms!

Pasiskaityti: Modern
1992 m. sausis.

Liepos 19 d. iš gelžkelio sto
ties, kur buvo "nuvykę išlydėti 
sayo žmonos ir ęukters Floren- 
ęijpn, j^tęoni buvo valdininko 

pas Musolinį. Dučė 
jį tuojau priėmė. įvyko labai 
smarkus pokalbis. Marconiui iš
einant, Musolinis pasiunta. Mok 
shninkas ^grįžta į savo butą ir 
užsidaro aarbo kabinete. Tarnas 
ant rytojaus, matydamas vis 
dar degant šviesą, pasibeldžia į 
šeimininko duris. Negavęs jo
kio atsakymo, jėga įsilaužia dar
bo kambarin. Marconi guli pas
likas ant sofos. Išradėjas jau 
nebegyvas- Gydytojai konsta
tuoja priežastį: “neaiškios pri
gimties7’ kraujo spaudimas. Vy
riausybė paskelbia valdinį pra
nešimą mokslininko mirties pro 
ga. Reikšti abejonę .dėl to pra
nešimo reiškė , turęti'reikalą su

Medi

pięzius savo artimiesiems “t Vati
kane pareiškęs abęjoaių-^el štai 
gios Marconio- nBrtiėš>^atūra- 
lauš pobūdžio. ' / į

Marconi turėjo pakankamai 
tvirtą charakteri geriau mirti, 
negu diktatoriui į rankas pa
duoti žudikiškiausią ginklą pa
saulyje. Taip bevielio telegrafo 
išradėjas nusinešė į kapą mir
ties spindulių paslaptį.

Pulgis Andriušis
(Iš “Mūsų Kelias” 1948.XL27)

Akli namai be šunies, kurti 
be gaidžio.

Išradėjas Marconi tą paslaptį nusinešė į kapą
(Tęsinys)

1937 m. liepos mėn. 23 d. Mu- 
pakvietė mokslininką 

Dučė 
žadėjo apipil

fluoridu gydymas reikšmingai j solinis 
■pagausino
siekį stuburkauliuose.

Koi kas šio krašto įstaigą, 
.tvarkanti vaisus (Fdod and Drug 
Administration) neleidžia fluo
ride pardavinėti tablečių pavi- 
rdąhe, nes nežinomas to vaisto vei- 
-kiniąs ilgesniam^ laikui. Mayo 
; kliniką gavo leidimą vartoti 
i fluoride tyrimo reikalams.

Kas lieka moteriškėms daryli j 
sav’ų kaulų apsaugai

> Moteriški hornųūiąi (estroge- j Po kelių dienų Albanų kal
nai) yra veiksmingi vaistai to nuošė įvyksta didelio masto 
kioms moteriškėms ne tik kau- bandymai, kuriuose dalyvauja 
lų stiprinime, bet ir prašalinime šarvuočių daliniai. Sį sykį ban- 
jų gyvnimo permainos 'sukeltų dymai vyksta karinės paslepties

kaulinės, medžiagos skubiai atvykti pas jį.
spaudė Marconi, ;
ti pinigais. Bet nepaperkamas 
Marconi ant šios meškerės ne
puolė Tuomet diktatorius skam 
biais žodžiais ėmė griaudenti 
mokslininką tėvynės meilės 
gaidomis. Tamsiausiomis spal 
vomls nuvaizdavo tėvynei gre 
siančius pavojus. Marmoni sų- 

Į tiko.

ITALIŠKASIS BIKINI

meškerės ne-

nėženkle. Apie šiuos įvykius 
lapė nesulojo. Tiktai dabar iš 
italų generalinio štabo karinin
kų, to itališkojo Bikini liudi
ninkų, patirta ape bandymus 
Albanų kanuose.“'
Musolinis su-Marconi nuvyksta 

mašina į bandymo vietą. Šar
vuočių daliniai pasipila iš ri
kiuotės kaip bičių spiečius. Jie 
jau beveik dingsta iš akiračio, 
kada Marconi užsuka savo apa
ratą. Lyg šmėklos paleisti, tan
kai vienu truktelėjimu sustoja 
vietoje. Kaip tyla įsivyraują •, 
laukų platybėse'. Duslus moto- i 
ru burzgimas nuščiūva. Kari-1 
ninkai ir įgulos šarvuočių vidų- I

ENERGY
WISE

OrganlzacarpooUt® 
savt gąsdino.
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Dr. Stuko kalba lietuviams

Sargybos bokštas Kauno miesto sodelyje

X

Sovietų ir Vakarų ekonominė padėtis
Jungtines Amerikos Valstijos 

šiuo metu pergyvena nuo pat 
II-jo Pas, karo pabaigos ilgiau
sią ūkinį atoslūgį. Jį sukėlė da
bartinės administracijos radi 
kalus bandymas pažaboti inflia
ciją, kuri atsirado dėl buvusių
jų administracijų per paskuti
niuosius 20 metų beatodaifinio 
pinigų Švaistymo. Nors skepti
kai pranašauja, kad prez. Rea- 
ganui krašto ekonomiją pagy
vinti nepavyks, • bet infliacija, 
bent paskutiniais mėnesiais, pra 
dėjo žymai mažėti. Administra
cijos pareigūnai pranašauja,kad 
antroje šių metų pusėje JAV, 
ekonomija" pagerės, žy’miai su
mažės nedarbe ir infliacija, o 
palūkanų procentai už paskolas 
sumažės. Aukšti procentai yra 
labai neigiamai paveikę auto
mobilių ir namų statybos pra
mones, kurių produkcija nukri
to iki žemiausio lygio nuo II-jo 
Pas. karo pabaigos. Šios pramo
nės šakos žymiai pristabdė ii 
kitas industrijas.

Kadangi visų laisvojo pasau
lio valstybių ekonomijos yra 
tarpusavyje surištos labai tam
priais ryšiais, tai šiuo metu be
veik visas laisvasis pasaulis per
gyvena gana gilų ekonominį ato 
šlūgį bei infliaciją, tik vieni 
kraštai tai junta daugiau, o kiti 
—mažiau. Tačiau ūkinis atoslū

gis yra tik laikinas reiškinys, po 
kurio paprastai ateina dar di
desnis gerbūvis.

Kitaip yra Sovietų imperijoje 
ir jos satelitinėse valstybėse. 
Praėjus 65 metams nuo caristi- 
nės valdžios nuvertimo. So
vietams vis dar tebetrūksta ne 
tik liuksusinių prekių, bet ■ ir 
kasdieninio vartojimo gaminių 
bei maisto produktų/ Vidutinis 
Sovietų: pilietis savo laisvalaikį 
praleidžia, jei ne politiniuose 
mitinguose, tai eilėje prie krau
tuvių, belaukdamas maisto, rū- 

'bų, avalinės ar kitų kasdieninio 
naudojimo prekių.’Kainos ir'ten 
yra pasakiškai aukštos ir kas- 
kartxkyla. Pav., Lenkijoj maisto 
produktų kainos per paskutinį 
mėnesį pakilo dvigubai ar net

ketveriopai.
Stebėtina, kad nebodami ne

apmokėtų II-jo Pas. karo skolų, j 
Amerikos ir kiti vakariečių ban ! 
kai Sovietų bloką ir vėl išgel- j 
bėjo nuo ekonominės suirutės, ; 
pokarn’ame laikotarpyje, su- Į 
teikdami naują paskolą apie 80 i 
bil. aclerių sumai. Vien Lenki- ■ 
ja Vakaru bankams yra sko- j 
linga virš 20 bil. doleriu. Ar šios i ° > lskolos bus kada sugrąžintos, ten į 
ka labai suabejoti.

Sovietų žemės ūkio produkci- ; 
ja kasmet mažėja. Yra kaltina-1 
m.;s neo.ilankus klimatas, nors į 
kaltės L.krys glūdi pačioje ko-f 
munistinė^e sistemoje, nelei- J 
džiančioje į>asiręikšti privačiai j 

iniciatyvai. Vien už perkamus ‘ 
grūdus Sovietai pereitais me- ; 
'tais išmokėjo 224 tonas aukso- 
Žinoma, tas auksas jiems nieko 
nekainavo, nes buvo gautas ver
gu prakaitu ir gyvybėmis auk
so kasyklose.

Nepaslaptis, kad Sovietų pra- • 
monės gaminiai yra labai 
mos kokybės, su įvairiais 
kais, o kainos labai aukštos. Jų 
darbininkijoje yra labai papli
tęs alkoholizmas, tinginystė, va- | 
gystės, kyšininkavimas ir kito-Į 
kia korupcija. Įdomu, kad ir i .. 
ten jau nusiskundžiama laiko Į mui (R & D) Sovietai beveik 
praradimu dėl “arbatos” per- j visus vakariečiu atradimuS ir iš 
trauku, panašiai, kaip čia yra radimus gauna veltui> per Va- 
isigalėjusios “kavos” pertrau- karuose gyvenančius savo šni-‘ 
bos I pus, agentus, o taip pat papirki-

Gal gyvenimo sąlygos Sovie- 1 nėjimo keliu. Paskutiniuoju irę 
tijoje kiek pagerėtų, jei vai-1 tu amerikiečiai pastebėjo, kad 
džia nesukištų labai žymioes da- į vadinamą “apsikeitimą moksli- 
lies krašto ekonominių resursų į , pankais Sovietai gudriai išnau- 
ginklavimą. Ginklams ten ski-įd(>ja ^vo tikslams. Amerikie- 
riama'pačios moderniausios ma- Į čiai siunčia savo mokslininkus į 
šiuos, įrengimai ir gabiausi mok į Sovietiją “Puškino poezjos stu- 
slininkai.Nors oficialiai skelbia-’ dijuoti”, ~ ‘ - - - 
ma,kad Sovietų ginklams ir ka
riuomenei išleidžia apie šešta- ■ technologjos, siunčia savo gerai 
dalį metinio biudžeto, bet tik- Į 
rumoje šios išlaidos yra gal dvi- ! 
gubai didesnės, nes jos yra už
maskuotos po kitais -nekaltai 
skambančiais vardais. JAV vai- j 
džia. krašto gynybos reikalams Į 
teskiria tik apie vieną dvyliktą- ’ 
ją dalį krašto resursų. 
Sovietų karys atlieka

bro- ' prievolę veltui, kai JAV kariai- 
i savanoriai gauna gana dideles 
Į algas >r šeimų išlaikymą.

Amerikiečai gana dideles su- 
' mas skiria aukštosios technolo- 

tyrmėjimams ir išvysty-

o Sovietai, kad prieitų 
prie Vakarų mokslininkų ir

apmokytus KGB ėgentus į iš 
anksto numatytus JAV univer
sitetus. Pastebėtina, kad į tokį 
“apsikeitimą mokslininkais’’ jau 
buvo įtraukti ir keli JAV-se gy
venantieji lietuviai. Jie buvo 
padavę prašymus į atitinkamas

Be to, įstaigas, o Sovietai patys atsi- 
karinę rinko sau tinkamus kandida-

Z. Juškevičienė St. Petersburge, Fla
Tenka pripažinti, kad 1982 m. 

vasario 22 d. Reorganizuotos 
Lietuvių Bendruomenės St. Pe- 
tersburgo skyriaus nariai turėjo 
nepaprastai įdomų narių susirin
kimą. Tokiu jį padarė Zuzana 
Juškevičienė — Reorganizuotos 
Lietuvių Bendruomenės Centro 
Valdybos įgaliotinė ir visiems 
žinoma žurnalistė bei Liet; Žur
nalistų Sąjungos ilgametė val
dybos narė. c ’ -

; | VLIKo' vicepirmininkui prof. 
■ i dr. Jokūbui Stukui, drauge su 

. j dr. Jonu Lenktaičiu, teko daly
; vauti "In The Listening Room" 

' programoje, duodamoje iš įta
kingo New York Times dienraš- 

. ' čio radijo' žiočių dviem bangom 
• — AM ir KM. Pristatydamas 

. . svečius, programos direktorius 
Robert Sherman perskaitė JAV 
Valstybės sekretoriaus p. llaig 
laišką Lietuvos Pasiuntinybės 
Charge d’Affaires dr. Stasiui

šventei. Tai dr. J. Lenktaičio^ 
nuopelnas, kuris jau visą eile, 
metų rūpinasi, kad Vasario 
proga New Yorko ir apylinkės 
klasikinės muzikos mėgėjai susi-, 
pažintų su lietuvių kompozit<> 
rių kuriniais.

Kain Ūko visos valandos pro
gramą išklausyti, galėjų parašyti 
padėkos laišką programos direk
toriui Robert Sherman šiuo ad
resu: WQXR, New York Times. 
Building, W*; 13rd St., New 
York, N.Y. 10108. .

švente, o po transliavo Lietuvos į Korespondentas
himną. * t ■

Programai, rinktinę lietuvių 
kompozitorių muziką parinko 
dr. Lsnktaitis, kuris kalbėjo apie 
įvairius lietuvius kompozitorius 
ir jų kūrinius,, taip pat apie savo' 
pergyvenimus okupacijos metais 
Lietuvoje.

Dr. Stukas plačiau kalbėjo 
apie VLIKo paskirtį ir jo veiklą, 
iškėlė Lietuvos kryžiaus kelią, 
jai netekus nepriklausomybės, 
ir bendrai nušvietė Amerikos 
lietuvių kultūrinę veiklą ir jų 
institucijas, organizacijas.

Reikia pastebėti, kad kažin ar 
yra kita, tokia įtakinga įr pla- 

. čiai klausoma dienraščio’ .stotis, 
kuri būtų parodžiusi tiek gra
žaus . dėmesio lietuvių laisvęs 

» • f . * / > ♦ ‘

. į Į Bačkiui ryšium su Vasario 16-as
' ' Stmviln s\ fi’nnclihvn T Jnf llxrHv

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS
KAS UŽSIAUGINA,, 

TAS TURI

Užsienio spaudoje dažnai ra
šoma apie maisto produktų trū
kumą Lenkijoje, Rumunijoje, 
Rusijoje. Mažai kalbama apie! 
|iadėtj Lietuvoje. t t

Vienas kolchozo, gyventojas 
rašo savo giminaičiui, kad Lie
tuvos kaime bulvių netrūkstą. 
Duoncte taip pat yra, kai kepyk
la iškepa. Kiek blogiau su mėsa: 
kartais pavyksta nusipirkti kar
vių kojų. Jos tinka šaltienai išsi
virti. Kai kada gauna nusipirkti 
dešros. Sakoma, kad ateityje 
kaimui sviesto neduos. O degti
nės parduotuvėšė’yra pilna. ;

Patalyne, rankšluosčius ir bal
dus parduoda pagal talonus, ku
rių ne visi gauna.

Tarnautdjai (kaip mokytojai 
ir pan.) verčiasi ūkiškai. Gavę’ 
sklypą, sodina bulves, daržoves. 
Laiko kiaulę; vištą, kai kas'ir 

.karvę. Nors gyyuKų išlaikymas 
brangiai kainuoja, o, be to, pa< 

.pildomas darbas, —
augina, tas turi.-

J SINONLMŲ ŽODYNAS. ;

Lietuvoje< neseniai, išėjo iš 
spaudos. A. Lyberto paruostas 
Sinonimų žodynas. Tai 505 pus
lapių.knyga ,su 5,200 sinonimi- 
nių žodžių grupių, apimančių 
daugiau kaip 27,000 žodžių Bei 
frazeologizmų. ų

' Z. Juškevičienės atvykimo 2 
proga buvo sušauktas minėto 
skyriaus subuvimas, kuriame jš^ , 
klausytas itin įdomus viešnios 
pranešimus apie įvykius, atvedu- 
sius prie dvilypės Bendru o m e- Į 
nės atsiradimo. Jos aiški kalbą4 
ir vaizdus, sakyčiau - paveiks, j Bendruomenes.
liūgas, nelemtu ivyk1U perdavę z . j^evičienės puikiai 
mas buvo pas.geretmas.,^ ry^ | dėst pranešl-mo> buvo. visa 
kia nušvietė ir šiandieninį tų J -• • 1 A.,„ .. . . ... . . ?'• eile paklausimu, aiskmimų .arBendrudmeniumegincijama skir-1 .- f ■ ■

. . v . ® ; -j i ’ papildymū, užsitęsusių apie pus-
tcncnimo inc nnstnfjint inPOlOPl- ' ’

; j antros valandos. ,. ■ ' «, 
.' Į Po susirinkimo, apylinkės po

nios pavaišino kavutė ir skanu-

baisi realybė. Štai dėl ko šian-

tingumą, jas pristatant ideologi 
ne prasme. ’ ’ ■

Viena, anot jos, Reorganizuota i
Bendruomenė yra neatskiriama j - . .kūno dalis ALTO ir VLIKo rįt' raW“- Dar ‘Igal dal,”t9S1 "? 

miančių organizacijų L...™. JuškeviJiBK. ...... 
Taigi, ji yra vięna tarp 15 lietu-j - -- Antar)as Samanis
v'škų organizacijų, kurios re-' ■

tus.
Daug lėšų Sovietai skiria mark 

sostiniams - komunistiniams re
žimams užsienyje remti ir pro
pagandai skleisti bei revoliuzi- 
joms kelti.

Paskutinio dešimtmečio ' lai
kotarpyje (1970-80), Sovietams 
iki ausų apsiginklavus ir- savo 
karine jėga pralenkus vakarie
čius, jų ekonomija pradėjo 
smukti. Deja, dar neatrodo, kad' 
Sovietai bandytų savo ginklavi
mosi tempą sumažinti. Tai ma
tydami vakariečiai pradėjo įtar
ti, kad Sovietai rengiasi ne savo 
gynybai, bet puolimo tikslams, 
t. y. būsimam globalinio masto 
karui.

Kad nebūtų užklupti nepasi
ruošę, ginklavimosi lenktynėse 
nenori atsilikti ir Vakarai, ypač 
JAV-ės. Bet apsiginklavimas 
verčia daug ko atsisakyti,- ir at
siduriama prieš seną dilemą: 
ar sviesto, ar kanuolių? Prie 
aukšto gyvenimo lygio ir’ pato
gumų pripratę vakariečiai, nėra 
linkę suveržti diržus.

bet kas užsi-
kūno dans 211-.10 ir vliloic- > . . .. . z v■_ . .. 4 p įtinus- ša viešnia ' is;* Čikagos /<>i organizacijų sąstate. I .
Taigi, ji yra vięna tarp 15 lietu*- j 
viškų organizacijų, kūrios re- ' 
mia Lietuvos išlaisvinimo veiks-į 
nius. Antra, Reorganizuota Ben-1 
druomėnė yra ’aiški kovotoją 
prieš rusiškąjį komunistų Lie- . 
tūVes, okupavimą. v **■> į i

Kaip neginčijama priešingybė 
tik ką pasakytoms mintims yrą' 
save besivadinanti Lietuvių Ben,-. 
druomene. Ne tik nesusivokian
tieji jos nariai įtraukiami į ko~

MEET THĖ CHALLENGER 

u
į-

— General Motors bendrovė 
nori išsiderėti iš darbininkų uni
jos, kad darbininkai savo san
taupas 4ėtų į GMJųskaitaš.jBėn- 
įięovė. mokės jiems" 10^ 'mėtinį 
dividendą. Toks GM įr kūnijos 

^susitarimas. pakenktų/taupymo 
bendrovėms, nes .CrM- mokėt ų di
desnį dįvidėndą ir įtrauktų į sa
vo seifus daūgiaU/šantafuiMj"' S.'

KVIEČIAME I NAUJIENŲ

E. J.

„Sekmadieni, š. m. kovo 14 dieną

MARTINIQUE SALĖJE
2500 W. 94th Street

Pradžia 4:30 vai. popiet — Įėjimas $25

y-f M maoj

įdomiai paraiyts studija, apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Is 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys fliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodami 
vitovardžių pavadinimai Ir jįj vertiniai J vokiečių Irafhą. Eabal 
naudingoje 335 pusi knygoje yra Rytprūsių femėlapla. Kaina H.

> KĄ LAUM1S LfiMft, rąžytoje* Petronėlė? OrtntaltM attf* 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprfk. Lietuvoje ir pir* 
maišiais bolievfkų okupacijos metais. Knyga turi 234 pnalaptn* 
bet kainuoja tik S3. - w

G J OUUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras* 
tad b* klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik M 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe* 
riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teteea.

lustruotos nuotraukomis ir 
j M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
' kūrybos poveikiais. 365 pusi knyga kainuoja tik |3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų

. šventes bei jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir snrrinktafa duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly-
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli 10 laikotarpio buitie? lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2. <

Vietas prašome rezervuoti iš anksto
l J. VateJčta

1739 SO. HALSTED STREET,

arba telefonu 421-6100

r*u ji

U/ WWMC
i 'z*>. I * g f-' 'į

NAUJIENŲ 6S 51. SUKAKČIAI PAMINĖTI

Evergreen Park, Illinois

• DAINOS

• VAKARIENE IR GĖRIMAI
• o ŠOKIAI

BANKETĄ RUOŠIA

CHICAGO, ILLINOIS 60608

munistinį. bendradąrbiavmią, b.et J 
ir ' pati vyriausioji vadovybe j 
siunčia per Meskvą savo žiną- j 
nas, dukras, lyg ąĄiirkimo ožii^, į 
prisilaižančius prie komunistinuj. j 
teroro Lietuvoje ir jam 'lenkiantį 
čįus galvas. Visiškai- paraudonąį 
vusiertis- tūkstantinių .‘.prenjijąų 
skyrimas, yra niekuo nepateiffir' 
narnas, laisvų ■ lietuvių j.sud^ų 
pinigų švaistymas ir pačių lietu
viu išpardavimas; Anot, Z. Jji§-; 
kevičienės — čia ne-’ .rnoraĮiį;
skaitymas ar jų pasakojimas,2o' 1954'm. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrtą, Vince 

r-į——, ■ ... ... , L Krėvės, Igno.šlapelio, Vinco Madūno, P. Joniko, V. Stanio®,
\ J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip ~ 
4. Meilaus straipsniai bei studijos, fli' 
EI M. K. Čiurlionio, M. Sileikio, V. KašubiSIUNTINIAI Į LIETUVA
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Lassen Volcanic
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met ėjusį Andrulio dienraštį, gaujai matematikos laipsnį 
gavęs Rekašius tiek pasipiktino Naujienomis, kad jis 
įsteigė Akiračius. Tame žurnale jis dėstė savo mintis, 
kritikavo Naujienas, bet greitai įsitikino, jog tai ne toks 
lengvas dalykas. Nelengva ne tik naują žurnalą lęįstį, 
bet ir apginti lietuviams neapginamą, politinę poziciją.

Sto.u 
$24.0 
r » a

$22.00
$15.1X1

$24.00
<12.00

S5.<X

neurit. —
>uscš meOj

meUzus ______
pusei metu ____
leuiffi menesiui

miapsių Kalifornijos vietų
National Park. Kelias eina aukštumomis ir miš
kais per retas ir mažas gyvenvietes, o artėjant 
prie Lassen parko, kyla ir vingiuojas! kalnais.

iXisei metę ____
emu nyfift^srnjį 

cžėse*iui

tyti savo minčių, tai priėjo išvados, kad Naujienas, jį 
kritikuojančias, reikia uždaryti.

Mykolas Dranga, dar Bostone baigdamas nugyventi 
Keleivį, jau pradėjo rašyti prieš Naujienas. Jis rašė ne 
Keleivyje, bet naujai įsteigtos “milijoninės” bendrovės 
kataloge. Jis paminėjo kelis Amerikoje leidžiamus lietu
viškus laikraščius bei žurnalus, paminėjo ir Naujienas.

mas yra užgesę ugniakalniai ir seniai nebeveikia.
Parko 163 kvadratinės mylios yra miškin

ei kalnai, kurių tarpe įvairaus didumo ežerai ir 
ežerėliai, mažesni ugniakalniai, lavos laukai, 
karštos versmės, purvo, fontanai, karšti ežerai 
ir plokščios pievos sudaro nepaprastai gražų

(Tęsinys)

štai kodėl, reiškia, pas mus 
politinė kultūra tokiam apgailė
tinam stovyje, kadangi absoliu
čiai nėra jokios diskusijos. Nėra 
absoliučiai jokio iššūkio’ tokiems 
veiksniams, kurie visi ar tai būtų 
ręorgai, ar tai būtų VLIKas, ar 
tai Bendruomenė, visi jie yra 

:(^ęšjnjėje5^ Kąirės<: politine, pras
me, ;pas mus nėra. Ir tai yra di
delė, žalą, nę dėl to, kad kairė 
putų geresnė ar vertingesnė, bet 
vien dėl to, kad nėra iššūkio, 
kad spauda nebeduoda perspek
tyvos,- kad uies viską, į viską 
žiūrime iš vienos pusės. Tai, vai, 
kairiųjų leidinio mums labai 
reikėtų. -

Yra keli leidiniai, kurie tra
diciniai, istoriniai būtų kairieji. 
Pavyzdžiai, “Naujienos1’, kadai
se buvo kairiųjų laikraštis; da
bar yra taip sudėsi nėjęs, kad aš 
jau jo -nebelaikau dešiniųjų, bet 
ultra-dešiniųjų. Yra, net kaip

dos) pietrytiniame šlaite matoma nuo viršaus į 
kalno- papėdę nuslinkus! ir sustingusi - lava. 
Brokeoff kalno pietvakarinėje dalyje galima 
matyti lavos slinkimo pėdsakus ir pelenus. Diller 
viršūnė į vakarus, o Pilot Pinhacle vfrainė į'šiaur- 
vakarius taip pat turi lavos nųsjniki.mo iš kra-

džįoti Naujienas. Tada Naujienas jis įkando, bet nenu- 
kando, tai dabar suorganizavo suokalbį Naujienoms su
naikinti. Matyti, kad Draugo leidėjai jį ir pasamdė, kad 
Naujienas uždarytų.

Bet tame simpoziume aiškiausiai prieš Naujienas pa
sisakė mažiausiai apie jas žinanti Remeikytė. Ji šitaip 
pasakojo, o p. Pleškio magnetofonas tiksliai užrašė kiek
vieną josios sakinį ir žodį. Štai jps nuomonė:

“Atsiranda naujų leidinių, pritinkančių mūsų 
besikeičiančiam gyvenimui, tačiau yra keli leidiniai, 
nesiduodu mirčiai, nors jų mirtis lietuviškai visuo
menei nebūtų ne tik nuostolinga, o naudinga. Tai yra 
leidiniai, kurie neatlieka jokios teigiamos /fūi^ęijos, 
Žinoma, kas teigiama ir kas neigiama — gana sub
jektyvus klausimas. Ir taip pat tokie leidiniai,- kurie 
yra mums gėda. Pirmiausia, teks leidinys; mano 
nominaciją, šiai kategorijai bus “gan douche”, tai 
yra “Naujienos”. ." t/T-T*’*

Ironiška, kad jei kalbamą, jog būtų gerai, kad 
jos išnyktų, greičiausiai duoda joms energijos ilgiau 
išsilaikyti.. Mažai, tačiau, kąs tą laikraštį rimtai 
skaito, bet jis turi didelę įtaką į lietuvišką-visuomenę. 
Duoda progos lietuviams užsiimti bereikšmiais gin
čais. Ir tai yra tų, kurie rūpinasi, kas Naujienose 
parašyta. Kaltė tiek pat, kaip ir naujienininkų. Aš 
ir kalta, kad net paminiu /Naujienas’’ šiąsę disku
sijose. Būtu gerai, kad “Naujienos” išmirtų, hęs jų 
dėka yra paranojų mūsų tarpe. Žinoti, ką “Naujie
nos” parašys, yra susidariusi tokia situacija, kąd vei
kėjai jaučiasi pagerbti net, kad ’“Naujienose’-’ apie 
juos neigiamai parašyta. Dabar tai jau menka garbė, 
gal anksčiau būdavo..
Ką Ginta Remeikytė pasakė, Pleškys tiktai nuko

pijavo, Ką ji norėjo. pasakyti, vietomis sunku suprasti, 
bet kad ji norėjo Naujienas uždaryti, tai labai aiškiai 
šis jos noras užrašytas. •'

Patariame visiems skaityti Pleškio tiksliai nurašy
tus žodžius ir mintis, kad būtų galima suprasti, ką tie 
lietuviški intelektualai nori.

vaizdus. Lassen T. Parkas yra Kaskadų kalna
gūbrio ir SieiTa Nevados kalnyno susidūrimo' 
vietoje. Gal dėl to niekur Amerikoje nėra tiek 
daug buvusių ugniakalnių.

Lassen Volcanic parkas gavo pavadinimą 
nuo Peter Lassen, pionierių vadovo, kuris vedė 
emigrantuą iš Humboldt (Nevadoje) į Sacra- 

, naudodamasis Lassen kalno viršū- 
Mip ortehtyru. Visą parką supa to pat vardo 

giria su Cftribou ir Thousand Lakes primityvio
mis sritines, skirtomis naudotis medžįotoja/ns, 
forelių meškeriotojams, ir įvairiems stovyklau
tojams. I pįėtų rytus nuo parko yra didokas La-

iįvėrimų, nes jų religija 
Ikdiolinius gėrimus ir tabaką. Užtat 
ia ikai skraidyti moderniais sprąus- 

lankyti savo draugus ir tau- 
aulyje.

lpkią išgjvįjos spaudei apžvalgą 
kjčkvįepan^ nuinėryjė (Tai 
nėra apžvalgos, bet priekabių 
ięskojimąs pri,e: išeivi jus spau
dos. A. Pj ),; Tie, ;.jęurie skai
tote “Akiračius’’, - pastebėjote, 
kad ten iš “Darbininko” beveik 
niekada nėra jokių citatų. Mes 
tą jaučiam ir pies netgi sąmo
ningai dedame- pastangas, ras- 
kim ką - nors, iš “Darbininko”,

'Tęsinys)
Prčiame Table Mountain, apie 6 my

lias į Širurės rytus, randama apleistos kasyklos, 
pumu išmiręs miestas ir ugniakalnio lavos kąl- 
’-os čm nrieš 112 metų buvo atrasta deimantų.

Te tmka išsukti kitu keliu ir keliau
ti v-‘r’u*iH Feather upės pakraščiu į Marysvi- 
He. u °nie 10.000 gyventojų, o dešiniajame upės 
’-rantn išsidėstė sparčiai buiojąs Yuba City mies
tas. galį® šiuo metu turėti apie 16,000 gyventojų. 
Tai tirščiausiai gyvenama sįkų vietovė už Indi
jos ar Pakistano ribų. Sikai yra religinės indų 
sektos žmonės pripažįstą vieną Dievą, nešioįą 
turbanus ir vešlias barzdas,, kilę iŠ Pundžąbo 
provincijos tarp Indijos ir Pakistano. Yuba Ci
ty jie kone visi verčiasi vaisių sodų auginimu, 
dsugiausia kultyvuodami vadinamuosius pyčius, 
ir laikosi tampriai ankštoje bendruomenėje. 8i- 
kų įsitikinimu ateivis arba praeivis visada turi 
būti mielai priimtas ir pavaišintas.4 Gyvena si
kai labai paprastai 
<u be baliavoiimų 

drauiiri 
k bei m.g 
njniais iėKiuv

Sikai Kalifornijoje atsirado nuo 1906 me- 
‘ų, kada nedidelė jų grupė atkeliavo nuo Pana
mos kanalo kasimo vietų, baigusi ten darbo su
tartį, ir po didelių nesėkmių pradėjusi naują gy
venimą. Dabar keliolika tūkstančių sikų šiame 
mieste verčiasi pyčių auginimu, parduodami juos 
vaisių konservavimo fabrikams.

UGNIAKALNIŲ PARKAS
Iš Yuba City nesunku pasiekt; Sacraipento 

didmięsti. Tačiau būtina išbandyti trečiąjį ke
lią į pietus nuo Mt. Shasta miestelio, keliaujant

ąpię ką butų galima .pakalbėti. 
Perskaitai visą laiki^ščio nume
rį, atsisėdi, pagalvoji,- ką a| ten

Kąs
tyje?- Ni&ko, absoliučiai; Man

Visi Amerikos lietuviai privalome būti dėkingi An
tanai Pleškini už atliktą didelį darbą. Didžiųjų šalčių ir 
sniego pūgų metu Pleškys būtų galėjęs tūnoti šiltame 
bute ir žiūrėti pro langą į vėjo nešiojamas snaiges, bet 
jis to nedarė, o rūpinosi padraikomis mūsų intelektualų 
mintimis ir labai jau neprotingomis jų nuomonėmis apie 
lietuviškąją spaudą.

Pleškys turėjo pakankamai energijos nueiti į jėzuitų 
namuose surengtą suokalbį, išdėstyti faktus apie Ameri
kos keturių .spaudą ir aptarti'planus, kaip tą lietuvišką 
sna'tida' sunaikinti. Savo laiku ,tų pačių tikslų siekė rusų 
caras, pavergęs Lietuvą, uždaręs lietuvišką spaudą, už 
dratrios ne“ maldaknyges lotynų raidėmis spausdinti. Lie
tuvai nradėjo lietuviškus Laikraščius ir knygas spaus
dinti7 Vokietijoj, vokiečių užimtame prūsų krašte. Kai 
riĮm nojnij pavyko susitarti su vokiečiais suvaržyti šį lie
tuviu inteligencijos darbą, tai lietuviai persikėlė į Ame
riką ir čia spausdino savo laikraščius ir knygas.

Ko caras, net susitaręs su Vokietijos kaizeriu, nepa
jėgė padarytį tai dabar to darbo imasi Amerikos mo
kyklas lankę, bet lietuvių tautos, siekiančios savo laisvės 
ir nepriklausomybės, nesuprantą, lietuvių istorijos ne
pažinę keli intelektualai.

Ar jie tai daro, spaudos reikšmės ir svarbos, nesu
prasdami, ar tai daro pamėgdžiodami rusus, o gal tai daro 
net su jais susitarę, tuo tarpu dar sunku pasąkyti. Reikia 
manyri, kad netolima ateitis šį klausimą nustatys ir nu- 
Ivies. Tuo tarpu žinome, kad jie rodo savo visišką nesi- 
orientavima, kas šiandien lietuvių tarpe darosi, kuo lie
tuviai susirūpinę ir kas lietuviams labiausiai rūpi.

Susidaro įspūdis, kad į jėzuitų centrą susirinko trys 
Draugo redaktoriai, kad parodytų ne tiktai jėzuitams, 
bet ir visiems Amerikos lietuviams norą veikti, nors jie 
nežino ką ir kaip veikti. Prie tų trijų naujai Draugo nu
samdytų žmonių prisidėjo ir Zenonas Rekašius, Akira
čių 'teigėjas, nežinojęs, kuriems tikslams jis tą laikraštį 
suorganr a**ęs ir dabar visai į akligatvį jį nuvedęs.

Visiems šiems keturiems intelektualams atėjo į galvą

mintis, kad geriausi* būtų Naujienas uždaryti. Jiemš 
jau seniai buvo atėjusi mintis, kad Naujienas reikia su
kritikuoti, apšmeižti dienraščio redaktorius, juoktis iš 
skaitytojų, o vėliau jas visai uždaryti.

Dr. Zenonas Rekašius bene bus pirmas, pradėjęs ro- 
dyti savo nepasitenkinimą Naujienomis. Pirmas ir ant
ras matematiko straipsnis buvo atspausdintas Naujie
nose, bet kai jis parašė tretįjį, kuriame buvo bę pagrindo 
kritikuojamas neprikluasomos Lietuvos gyvenimas, tai 
dr. Pijus Grigaitis, tuometinis Naujienų redaktorius,

pe- 4 — n

Mount Tehama, liekanos. Šis didžiulis kalnas led- 
mečio laikais sprogęs nuo išvidinės jėgos spau
dimo, 0 didžiulės ublos griuvo į šalis,’palikdama 
kraterio dienose plyšius, nusėdamos apylinkę la
vos gabalais ir vietomis lavos masės laukais. Tė- 
hamos viršūnės, vietoje beliko mažesnis Lassep 
krateris. *_ r ■ - -

Rytinėje Lassen Volcanic parko srityje yrp 
ęilė kalnų ežerėlįų. Didžiausias yiį Juniper eže
ras. Visuose gausu žuvų. Prie Sulphur Woiks 
įėjimo j parką (pietvakariniame kampe) yra vieš
butis ir alpinistams Kei peili Upninkams pątarną- 
vimo vieta, Paikis atdąr^ ištisus metus, bet kar
tais sniegas užverčia vienintelį per pąrkk ėinantį 
89 kelią. Pėstiesiems laipiotojams yra daug kalnų 
takų ir takelių. Mėgiamiausia laipįotaj^ viėta 
yra Diamond Peak (W9 pėdų), .kur iš senojo 
Tehama kraterio sienų dar tebesjveržią garai.

— Daugelis.. JĄV Jiankų yra 
atsidūrę fmansiniuose ■’ su nku- 
niuose., • ■ ’ ■

mesnės. Aukštis svyruoja tarp 6386 (Badger

p. M. ’Drangą: 'auditojSją supa- 
žindino su ’Įdnu šdliuĄti, saky
damas: “jonas šoliūnas nuo se- 
piai spaudos bendradarbis ir vį- 
sad labai gĄ-vas, rašo’ /tikrai ne 
taip,' kad"nebūtą gailina pako
mentuoti, neipridėri/iKi-atimti. 
Tarp nerašo ir todėl įneš jį čįa 
pasikvietėm, kaip naują.ir labai 
substancialų “Draugo",' didžiau
sio dienraščio, redaktonu. Pra
šau, Jonai, i pirmą klausimą.“ 

(Bus daugiau)'

„ujuMUto chu fžidien, 'iafrimni 
c m a<1 lemus. Leidžū Naujiem; Ben 
o ve. 1738 bo. Halsted SU Chicago, 
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ANT. PLEŠKYS

SANTAROS-ŠVIESOS SIMPOZIUMAS
IR PASIKĖSINIMAS SUNAIKINTI LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ

datų ir iš tp pajamas turėtų. Ir 
tai reiškia komunizmas? Tai ir 
kairiųjų laikraštis! Irgi yra de
šiniųjų laikraštis. Komunistų, 
taip, bet dešiniųjų. Daug toliau 
į dešinę, negu aš esu (Publikoje 
juokas). Aš ir savęs neskaitau 
kokiu nors dešini uoju Tai, yot, 
kairiųjų leidinio mums labai 
trūksta. Daugiau, man atrodo, 
nieko netrūksta. Trūksta, žino

ma, geru laikraščių, Bet .visur .
ir visada. .- . . ■

Antras klausimas: Ko. per
daug? “Nąujięnds’r jau minė
tos, aš čia nebeminėsiu. •;

Ar yra leidimų, kurįjį galėtų 
nebūti? “Naujienos”. NdĮę ma
no nųo'monė, yra jų daug, labai 
daug. Jeigu, pavyzdžiui, tokia 
“Sandara” sustotų,, jūs,-, tuitout,. 

net nežinotumėt, kad jos susto
jo. (O kad sustotų' “Akiračiai’’, 
ar kas žinotų? Tik prenumera-, 
toriai. — A. PI.). “Nuostolio*, ab
soliučiai jokio nebūtu, dėl 

keista atrodytų, du komunistų I kąd ten absoliučioj‘j^ra ko skai- 
laikraščiai, ir tie yra taip sude- 
šinėję, kad irgi doram komunis
tui (jei iš viso gali būti doras 
komunistas) turėtų būti gėda 
skaityti. Paimi, pavyzdžiui, to
kią “Laisvę”, kurią visokiais or
dinais apdovanotas Bimba reda
guoja, komunistas nuo tada, kai 
dar pieną iš bonkutės gėrė, ir 
ką gi rašo? Ogi, kaip Detroite 
pažangiųjų investaiorių klubas 
(reiškia, kapitalistai) investuoja 
pinigus, kad darbininkus išnau-

su juodos lavos akmenų, plačiai išmėtytų po apy
linkę. Si vieta vadinama Chaos Crags ir Chaos 
Jųmbtef. Spėjama^ jog visa tai atsirado prieš 
1100 metų.

Palengva kylančiu keliu užkopiama aukš
tyn, pro du ežerėlius — Marranita jr Reflection 
vardais. Matosi ir Lassen viršūnės (10,457 pėdų) 
nuolaidumas. Nuo šios viršūnės kraterio 1915 m. 
nuslinko masė lavos ir užliejo apylinkę. Iš viso 
parke yra ne mažiau keliolikos žymesnių viršū
nių, kurių aukščiausioji yra Lagsen, o kitos že-

tyti. Maždaug trečdalį to laik
raščio persispausdinama iš sap
nininko. Likusieji įnedžiaga irgi 
maždaug tokio pat lygio. Tai yra 
totaliai beprasmis dalykas. Deja, 
čia nei “Sandara”, nei “Naujia- 
nos” tokio monopolio neturi. 
Aš, pavyzdžiui, visiškai nepasi- 
gęsčiau, jeigu sustotų toks laik
raštis, vadinamas ‘Darbininkas’, 
kuriame irgi, taip sakant, nėra 
ko skaityti. Pavyzdžiui, mes 
“Akiračiuose” bandome daryti

nor ežero |ąvo vagas pradeda Buttė ir Feather 
upės bei ūtažesni upeliai, tekantieji bendra pie
tų kryptifril. , •
* -Per keletą tūkstančių matų Lassen ugnią- 
kalnis buvo ramus, Ket 19T4 metais prasidėjo ei
lė gapų iSsiveržimų iš jo kraterio ir tęsėsi iki 
1921 metų. Nuo tada garų debesėliai periodiškai 
kartojasi virš kalno. Mount Conrad (8204

THI LITHUANIAN OA|LT N1WJ
'ihUs&ed Dbmj Except Snrvltj Th* (JthaBnitr Pas. 1st

L73*" So Street. M. SOMA 4Ž1-41M

>£CUND-CLA£>S POSTAG3 PAJD AT CHICAGO, HUNUS

Jįcj, jęi ir Ąpkg Jejdiuys jjėbeįšei- 
liį./Ne^ūtg. dįdeko nuostolio, pį- 
vyzdžiui, je| "Laisvoji Lietuva” 
s įsijungių su “Dirvi”; Abu ’ yra 
tų pačiy -pąžiĖrų, t tos pačios 
i J^pjogijcfs... Leidinį^ ąkirtumaj, 
ai uansai Įąbai maži. Galėtų, y te
toj (iyiejų, boh- ĄŽęttąs/Štiprfti- 
nis. tai maždą^g • tjęk.” /



LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

VAKARŲ VĘ.JĄI

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

GORDON FUNERAL HOME

1729 South Halsted Street, Chicago

DAIMID

ALGIRDAS GUSTAITIS
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MARQUETTE FUNERAL HOME

savo

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

JEAN VANCE ix GEORGE SŪRINI

AiKSiea auiomoinliams pastatyta

SOPHIE BARČUS
*ADUO ŠEIMOS VALANDOS

CAfayeU* 1*3572
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TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
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KAZM BRAZMIONYTt 
Programa* rado|a
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MOVING
Apdraustas perkraustymai 

is Įvairi V atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-IW2 arba 376599*

Chicago, IDinota 60629 
Telet. 778-5374

% cup lemon juice
2 clotes garfk'. minced 
2 Mbtespooru soy nrace
1 tebteapooo mohatee c<

brown tugar
2 tablespoon* vegetable

Italija išleis apie 15

7159 Sc. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

— Prezidentas Reaganas pa
skirs aviacijos generolą John W. 
Vessey Jr. JAV karo štabų vir
šininku. Generolas David Jones, 
dabartinis štabų viršininkas, su
laukė 60 metų amžiaus ir privalo 
eiti atsargom

L Petersburg, Ha., 12:30 vai. p.p. 
< W’rfS stotie*- 1110 AM banga.

2646 W, 71«t Street

Amerikos Lietuviu PiKeciy Patal
pos klubo uratus ^u^nruamas 
ivyKs seKmacuefiL Kovo 1* a., 1 vai. 
popiet, Aneies JvojaK saieje, ^ouU b. 
laiman a ve. N anai Kviecanu atsi- 

lanKyuL, nes yra aaug svannų leuuuų 
aptarti. Bus ir vaisęs.

Rože Didžiai vis, rast

iltimi --K!>v muuKu n*iniu& 

ir ■coxiiaa leaser /

Pros ta tos, inkstų ir šlapumo 
. takų chirurgija.

a02o GENl'KAL AVĖ.
SL Petersburg, p'la. 3371b 

’ TeL (813) 321-4200

kasdien nuo pirmadienio iki penk 
‘r tadienio 8:30 raL vakaro.

įTuoe laidos ii WCEV stotim

parašyti
kitą įdomesni, o pagrindiniudju 
ar tik. nebus Alan Aida, tenai 
kaip chirurgas. •

Stebint galvojasi, kad paskiri 
sakiniai yra jo, nes tokie kirst- 
Įūs ir staigūs, jungtę sukibę ju-

Seštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stotie* W0PA - 1490 AM 

transliuojamo* iŠ mūšy studijai 
Marquette Parka.

FILMŲ
(Tęsinys)

KETURI SEZONAI

Alan Aida gsrai žinomas iš te
levizijai filmo MASH, daugiau 
negu dešimtmetis rodomo. Vaiz
duoja tariamą amerikiečių lau
ko ligoninę Vietname, and bu
vusio šaudymosi laikotarpyje. 
Rankraščiai (kelių autorių) ap-

IKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMU ŠERMENINE 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Dr. donas F. MazeiKa

46UU W
UdK .LtaWLU JLU.

Uil. teie tU-U-OOOU
VauuiaUo pd£di & u£luu 111x4

PETRAS BIELIŪNAS
CALIFORNIA Wk

viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 
tokiu adresu:

Ir štai, jisai pasirodė dideliu 
filmu Keturi sezonai (Four Sea
sons). Parašė, direktoriavo, vai
dino. Filmuota New York, Ver- 
mon, Virginia, Georgia, Virgin 
Islands ir kt.

Trys pasiturinčios šeimos drau
ge atostogauja, šeimai buvojant 
drauge ilgesį j laiką, atsiranda 
neaiškumų, pagundų, aptingi
mo, nuomonių skirtumo. O trim 
šeimoms? Netrukus pradeda 
ryškėti raukšlės tenai, kur, iš to
lo žiūrint, buvo švarutėlė lygu 
ma, švelnus blizgesys.

Alan Aida pasirodė beveik psi-

Teisiniu požiūriu laikoma, 
.-tad žmogus nuolat gyvena ten, 
kur Jis yra įregistruotas, o dir
bančiu toje vietovėje, kai yra 
4sakymas dėl priėmimo į darbą 
arba nutarimas dėl priėmimo 
> kolchozą.

MCTFOA CLUB. ASK* 
TO M S&P8Č1AU.V alert 
Koa CMttoaiH* mcwthat
ICKXX iŠ

433.0-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

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

Telef. 476-2345

HER KRAUSTYMAI

MOVING
tai aim. i — Kiln, apartus.

ŽEMA KAINA
rTiimaiū Master Cturg» 

ix visa Korteles.
A. itKilXAX 1«L 925-8054

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

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

į gatvę, nes tuojau apipuldavo 
klaVs nė ojai įvair insiu 'smulk
menų, kurios jai ąUctiė visai ne- 

nej,ąkencianiii įky
rios. Vargšai fiunų artistai, kiek 
jie tuii kentėti pęrspaudos kon- 
^eręncij^u, atsakinėdami į kląu- 
siiuuĄ, d.iimlis ir šjutus kartų 

tą pat, vis tą pat...

P-adedanli artistė Rca Aida 
trumpą ro.ę an. sUQ.e.io.

S.aąįa pauuo sapruą vėjas, jai 
su.auŽė p.aukus, suvėlė į kuodą, 
apsuko apie alus. Jj klykta. Ąlan 
Aida, juokdamasis: “Pradėjo 
vaidinti pr.eš dv.dęąiml minu
čių, d jau šaukiasi plaukų sure
ty toj os! Palauksime, ko šauksis 
po valandos”. |

FLmas. “I^ęturi sezonai” turi 'c . ‘ J Z
įsijautimo, gy v e n i miŠkumo. fc? | l U ■ BM f*
Lengvas žiūrėti. Vietomis jau- i K--4 a
Čiasį vaidyba, nst dirbtinumas.

chologiškai galvojančiu rašyto
ju, sugavusiu žodinius skirtingu
mus, ir minties variacijas jfil- 
minęs. Kiti to filmo dalyviai: 
Carol Burnett, Len Cariou, 
Sandy Dennis, Rita Moreno, 
Jack Weston,~Besš Armstrong. 
Vaidina ir Alan Aida dukrelės 
Elizabeth ir Ifeatrice.'

Šiek tiek1 filmavimo smulk- 
menų:- •

Vyko' į Vermont filmuoti snie
guotas apylinkes, nors tenai 
sniego nebuvo^bet pagal kalen
dorių turėjo būti. Atvažiavę ma
nio: išvyksta kita filminė grupė, 
kęletą savaičių įiiesųlaukusi snie
go. Vieną dieną kainuoja 30.000 
dol. nefilmuojant, . vien algos 
dalyviams. Vaiid, netrukus pa
snigo^

Film; matome; Lirpstančiam 
ežero lede skęsta "Mercedes”. 
Ekrane prabėgo per kelias de
šimt sskuhdžių, bet toji scena 
jiems atėmė apie du mėnesiu 
pasiruošimų, aišku, krūvą pini
gų. Į eketę lede pasinėręs žmo
gus buvo “antrininkas”, rizika
vęs mirtinai sušalti net per spe
cialus apsivilkimus. Tikras artis
tas irgi stipriai sušalo. Auto
mobilis paskendo, nors ir be mo
toro, nukištas .ant plieninių 
plokščių.

Mažo miestelio ligoninėje vie
nas jų artistas vaizdavo sulausy- 
tą koją Po filmavimo jam nu
imtas nuo’ kojos gipsas. Tikri li- 

. geniai manė, kad. įVyko ste
buklas.

Rudenio, laikotarpi - filmavo 
Virginijos valstijpje. Iš Kalifor- 

,nijos atsivežė, ^augybę ąžuolo 
.apų, jais nukaišė, prilipdė nu
šalusias šakutes^ padarė tarsi 
tikrą rudenį.

Befilmuojant, apylinkių visuo
menė pradėjo prašyti artistų pa
rašų, norėdavo pasjkalliėti. Net 
Alan Aida žmona bijodavo išeiti

Vedėja — Aldona Daukus 
Tetaf.: 776-1543

Lietuviu Kiotary Aplietos draugi
jos metinis nai.^ ^wS*naKimos |vyKS 
bestacLelų,- kovo ao a., 1 vaL pup-.ee 
3buo bo. Ave. x^ares Kviečia
mos ctaiyva^u, nes y^a uaug ovaxu*Q 
reiKaių apuu'a. x>as xr va-ses.

Rože Dadz^aivis, rast.

mili
jonų dolerių pakrypusiam Piso's 
bokštui sustiprinti.

PINEAPPLE SPARERIBS
Pork and fruit go well together, and the combination of 

spareribs with the sweet and sour taste of pineapple is a natural.
Before being cooked over a charcoal outdoor grill, spare- 

ribs should be precooked by being boiled until tender. This 
process of partial cooking is called parboiling-

If you are unable to devote the time 6r the refrigerator 
apace to the marination procedure in this recipe, just omit the 
step. The ribs will taste a little less of pineapple, but they *11 
still be quite delicious, r

This rather robust 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 according!^. 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 Chablii-or Soave*

Grilled Pineapple Spareribs
Serwigi: Six 
Cost: ModšmU

z/lmerican Kįtphen
1 ^Anthony Dias Blue

UiU FAUL V. MAKUrEb 

<*TDTIOwak I* CnikUKGA4

•/M MiMia xa^ WomMartt, 1U
/Alaxwvo; < Oarpu cucoanu*

Mtaoxcxu —a yxl

— Britų vyriausybė planuoja 
pravesti įstatymą, kuriuo visi 
teroristai būtų baudžiami kalė
jimu iki gyvos galvos, jei 
tikslams atsiekti naudosis 
tais.

Degree of difficulty: Easy
Time: 1 pluitday of

marinating
Ingredients:

6 pounds sparerirs.
trimmed of excess fat

1 large can ( 46 oz.)
- pineapple juice

1 can (SMbta.) crushed 
tfeeapple, un drained

1 cup dry white wine
< Parboil the spareribs in simmering water for 10 minutes.
• Place the ribs in a roasting pan and pour the pineapple 

Juice over them. If the juice doesn't unite cover {he ribs, top 
off with water. Refrigerate for 24 hours.

o Meanwhile, prepare the basting sauce. Combine the 
crushed pineapple and its liquid, the wine, lemon juice, garlic, 
soy sauce, molasses or sugar, oil and pepper, in a saucepan. 
Bring to a boti and simmer for 10 minutes.

e"' When reedy to grill, place the ribs 6 to 8 inches above a 
medium hot fire, and cook, turning frequently, for 30 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 riba, 
and serve.

A Consumer Service from the CYAN AMID Agricultural 
Division.

— Paryžius turi didžiausią 
pasaulyje. įsilaužimo į namus 
skaičių: 1000 gyventojų — 26 
apiplėšimai.’

ATLANTA, Ga. — Wayne B’. 
Williams, pripažintas kaltu už 
dviejų juodukų nužudymą, ne
siskaitė su advokatais ir padarė 
kelias dideles klaidas. Jis užsi- 
spyrė-pakviesti juodukę būti liu
dininke. Ji turėjusi įtikinti pro
kuratūrą ir teisėjus, kad kaiti
namasis yra visais atvejais svei
kas v^ras.

Bet tos moters Rūdijimas pa
kenkė ne tik kaltinamajam, bet] galvotai, humoristiniai, įdomiai 
ir gynybai. Kai ji papasakojo,; parašyti, vaidintojai vienas už 
kaip tie santykiai vyko, tai pali
ko įspūdį, kad jis psichologiniu 
atveju yra nesveikas žmdgus.
Toks žmogus gali nužudyti ne 
vieną, bet kelis žmones. Prie 
žmonių žudynių yra linkę kelių 
rūšių psichopatai. Sveiki>žmonės į desiuose if veiksmuose. Kai ku- 
neturi palinkimo žudyti, tuo riuos vaidinimui rankraščius 
tarpu nuteistasis tokį palinkimą buvo parašęs Alan Aida, 'ir di- 
turėjo. Advokatai norėjo su juo rektoriavęs?
išsiaiškinti- apie jos liudijimą, 
bet Williams nesutiko jiems pa
sakoti.

FEU 233-SS93

UK. A. B. GEL V LCKA£ 
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JVU/ W»si i Gaire Srreei
Pąyergtoj Lietuvoj

GALIMA NUSIPIRKTI 
NAMĄ? '•

t. Vilniuje leidžiamuose laikraš
čiuose dažnai galima užtikti 
skelbimų: kaime parkuodamas 
ąagįas.

Ąę galį jiįsą, giminaitis, pavel
dėjęs užsienyje mirusio paliki
mą, nusipirkti tokį namą? — 
Pasirodo, kad yra daug kliūčių.

Kaip Tiesoje aiškina teisingu
mo ministerijos konsultantas, 
asmenys, kurie nuolat negyvena 
ir nedirbą toje vietovėje, kur 
stovi namas, neturi teisęs gauti 
.eidimo slclypui įsigyti. Tad as
muo, negyvenantis ir nedirban
tis toje vietovėje, gali pirkti na
mą tiktai nusigrioyimui.



J. KUZMICKfS

SU MŪSŲ RAŠYTOJAIS
Apie naujai išleidžiamas lietu-j tarus arba tuš/ius, be rimto tu- 

viškss knygas pradėjau rašyti 
dar Nepr. Lietuvoje, kai studi
javau literatūrą Kaimo Vytauto 
Didž. universitete.

Ypačiai ne maža teko rašyti 
apis naujas knygas atgaivinta 
me “Draugijos” žurnale. Redak
torius vilnietis kun. N. Raštutis 
dažnai pasibarškindavo į mano 
kambario duris, paskleisdavo 
ant stalo naujų knygų ir prašy
davo per savaitę ar dvi parašyti 
kokią recenziją. Tiktai praėju 
siais metais “Pergalės” žurnale 
mano' pažįstamas J. Būtėnas iš
aiškino, kad J. Gailius — mano 
slapyvardis.

Vakarų tremtyje

Pasitraukus į vakarus, teko lite
ratūriniais klausiniais rašyti 
tremties spaudoje: “Žibinto” 
žurnale stengiausi duoti pagrin
dimų žinių apie literatūros moks
lą, o “Mūsų viltyje” kedena i 
lietuvių tautosakos temas.

Literatūrinių straipsnių tenka 
rašyti ir Anglijoje, apžvelgiant 
mūsų naująją literatūrą, o’ taip
gi retkarčiais pažvelgiant į oku
puotos Lietuvos komunistinės 
tezes knygas.

Ok. Lietuvos spauda arba nu
tyli mūsų literatūrine kūrybą, 
arba sarkastiškai sukritikuoja. 
Tiktai rašytojo, pasmilkstančio 
komunizmo stabui, kūrinys yra 
arba toleruojamas, arba kažin 
kokiais sumetimais saldžiai pa
giriamas.

Komunistų partijos diktatūro
je literatūros ' uždavinys — 
“auklėti ir sąmoninti žmones 
komunistinės pasaulėžiūros dva 
šia” (Lietuvių literatūros isto
rija, IV tomas, 5 jlsI. Vilnius, 
1968 m.). Tenį nenorima supras
ti vakaruose vyraujančios lais
vės, kai net literatūros vadovė
liuose iškraipoma vakariečių li
teratūrinės kritikos pati esmė.

Pasak jų, “buržuazinė kritika 
propaguoja reakcinius kūrinius, 
apdainuojančius žmonių nelygy
bę ir stipriųjų bei turtingi!jų 
viešpatavimą, žmonių neapy
kantą, mistiką ir religinius prie-

rinio kūrinius, slopinančius norą 
suprasti socialinės neteisybės 
priežastis” (L. Timofejevas, L. 
Vengrovas, “Literatūros mokslo 
terminų žodynėlis”. Pagelbinė 
priemonė mokiniams. Kaunas,

Kokie primityvūs komunisti
niai prietarai, kekie naivūs jų li
teratūros mokovai, įžiūrį kitaip 
galvojančių darba baisų baubą 
— “buržuazijos samdinių kriti
ką” (t.p., 91 psl.) !

Kur tų “samdinių” daugiau ir 
kurie iš jų prietaringai paklus
nesni savo duondaviams?.

Ne, ne samdinys!
i

Mokydamas lietuvių jaunimą 
Dainavoje ir Vokietijoje, tvirti
nau, kad kritikas kiekvieną nau
ją leidinį turi su meile paimti į 
rankas, nes, pasak pro’f. Pr. Do
vydaičio, ir paprasčiausias žmo
gus pataiko pasakyti naują, dė
mesio vertą mintį.

Ne vienas, imdamas nagrinėti 
ir vertinti kūrinį, mano, kad jo 
pareiga būtinai padaryti kurių 
nors priekaištų. Dėl to kritika 
dažnai pasidarė liktai neigiamy
bių — tikrų ar tariamų — re
gistracija. Iš tikrųjų gi kritikas 
turėtų taip įsijausti į kūrinį, kad 
galėtų padėti skaitytojams jį 
suprasti, nurodydamas, kur yra 
tas grožis, apie kurį labai ati
trauktai kalbama.

Kad stsngiucLsi prie literatūros 
kūrinių prieiti įsijausdamas ir 
iškeldamas jų vertybes, ' pripa
žįsta nagrinėjamų knygų auto
riai, kurių laiškų vieną kitą iš
trauką pamėginsiu paminėti, šio
je studijėlėje. »
Visą laiką gėrėjausi ir gėriuo

si u Bern. Brazdžionio poezija, 
apie kurią esu rases ir Vokieti
joje, ir Anglijoje. Nors jo iškel
tą mintį sunku buvo’ realizuoti, 
tačiau miela skaityti tokius 
garbingo poeto žodžius:

(Bus duagiau)

Šio

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savvegulariy!

Quart er I 
OUR SAYINGS . 
CERTIFICATES

EARN UP TO '8%

n į

Lietuvos laivai 1932 metais Klaipėdos uoste, 
r - i .------—- -- -r-------- - '

Sveikinu Naujienas
Sveikinu visų lietuvių laik

raštį Naujienas, kovojantį už 
Lietuvos laisvę, keliaujantį po 
platų pasaulį, jo 68 metų sukak
ties proga. Sveikinu Naujienų 
redaktorių Martyną Gudelį ir 
visą Naujienų štabą už drastiš-j 
ką pasišventimą darbe ir nepa- 
simetimą, duodant tikrą infor
maciją
apie žiaurią

Naujienų puslapiuose 
Sovietų okupaciją 
demaskuojant Lie- 
kenkėjus — Sovie-tuvos laisvės 

tų agentus.

Spauda yra geresnė priemo
nė ir už ginklą, kovojant prieš 
smurtą ir bet kokią diktatūrą.

Naujienos yra vienintelis dien
raštis laisvame pasaulyje, kuris-

Laikas yra trumpas, o jūsų j ^ip atvirai smerkia ir kelia į 
įsipareigojimai —nepabaigiami. 1 viešumą mūsų gimtojo krašto 

Massillon dabartinę žiaurią okupaciją, ku-

S8Q U3 for 
financing

* AT OUR LOW RATS
I ;-.WITft HiEPAYMĘpiT 

TO ^rriYOUR INCCKME ..

..  . _ ■■■Kkūrld

Mutual Fe^^l 
Savings and Loan

SZ2 WEST CERMAK 20AD CEJCAGQ, TTITVaiT SOSS

SEOSi M5n.TM.Fri.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SEBVWG CHICSGO žSD SUBURBS SINCE 1905

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai {domius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rąžytojo atsiminimus.

Dr, A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą____________ _______________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais 

Minkštais viršeliais, tik 
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai Tik_
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

|8.00

B4.00
83.00

F2.00

171f B*. HALSTED ST., CHICAGO, IL €©«««

je. Paskaitą ii1 Industrija? srl- 
ties skaitys inž. Donatas Tijū-< 
nėlis. Apsvarsčius einamuosius 
reikalus, bus pabendravimas“ 
prie užkandžių. |

* Per savo gj'vavimo laikotarpį 
klubas yra išdalinęs kultūri-l 
niams reikalams virš šešių tūks-

! tančių dolerių. Įplaukas sudaro J 
nario mokestis ir pelnas iš me- ■ 

: tinęs vakarienės, kuri šiais me-1 
tais bus gegužės 1 dieną šaulių 
namuose. Bilietus jau galima įsi
gyti pas klubo kasininką Petrą .

j Beinarauską.

ESTATE.

B. V.

— SLA 134-tos Moterų kuo
pos susirinkimas įvyks šeštadie-J 
nį, kevo 13 d., 12 vai. Chicago 
Savings bendrovės patalpose, 
6201 S. Western Ave., Chicagoj. 
Kviečiama kiekviena narė daly
vauti, nes bus SLA Pildomosios 

j Tarybos rinkimai. Po susirinki
mo — kavutė. Valdyba

jantis už Lietuvos laisvę.
Juozas Šarapnickas, 

Naujienų korespondentas 
iš Kanados.

St. Catharines, Ont.

Mtaul. 1«M — Pardavlmvl 
RIAL ESTAT1 FOR SALI

, Namai, 2aab4 — Far4arfe«s» 
UAL ISTAT1 FOR SALI

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fe .

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
♦ NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
--- —■ 1 - ' J_X

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA) 
NARIŲ DĖMESIUI

j rikoje generaliniai Pildomosios 
j Tarybos rinkimai kuopa-e įvyks
ta 1982 m. kovo (March) mėn.

Todėl visbs kuopos ir SLA na
riai yra raginami kuo skaitlin-

-I giausiai kovo (March) mėnesio | 
susirinkimuose dalvvauti.

St Petersburgiečių 
parama Naujienoms

Per Z. Juškevičienę, besilanj 
kiusią St. Petersburge, yra gau-i 
4" o n L’Z v* ■

Genovaitė Meiliūnienė
SLA Sekretorė

PRANEŠIMAS
Lietuvių Tautinių Kapinių Va

fc. f i . •

ta parama Naujienoms ir dviejų! dovybė praneša, kad šiais me-j 
1982 teis -metinis sklypų savininkų! 

visuotinis susirinkimas įvyks!
prenumeratų mokestis už 
metus.

Sėkmingas-

ŠIMAITIS REALTY \.
REZIDENCINIŲ IR ’PAJAMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX

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

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakyme knyga 

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

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

ELEKTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu C hic a gos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

S=>

... -DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis: 

A. LAURAITI! - 
4645 So. ASHLAND AVI. 

Tel 523-8775 t- .
■ ■- : - -‘-r _______ V

_ .X.

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

iią vykdo Sovietai.
Kaip tik šiuo metu vyksta le- 

.jniamos grumtynės tarp Rytų 
Europos vergiją nešančios So
vietų imperijos ir Vakarų pasau^ 
lio tautų demokratijos, vadovau
jant JAV-ėms. Kova kol kas 
vyksta šalto karo formoje.

Remkime Vakarų pasaulio pa
stangas kovoje už visos žmoni
jos laisvę. Remkime ALTą, VLI- 
Ką. Būkime viltingi, kad tiesa 
nugalės melą. Anksčiau ar vė
liau, Sovietų vergų imperija, 
pagrįsta apgaule ir žiauria prie
spauda, žlugs. Pavergtos tautos 
atgaus laisvę. Atgaus laisvę ir 
mūsų gimtasis kraštas Lietuva, 
Junkimės į Lietuvos laisvės ko
votojų eiles pagal savo sugebė
jimą. Junkimės į Naujienų rė
mėjų gretas, nes Naujienos yra 
vienintelis dienraštis laisvame 
pasaulyje, be kdmpromisų kovo-

KAIP SUDAROMI 
TEST.4MENTA1

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO

1 tinjai (direktoriai) šešių metų paruoštą, — teisėjo Alphonse 
kadencijai, bus sprendžiamas WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
klausimas konstitucijos papildy-j išleista knygą su legališkomi.® 
rno, kapinių steigėjams pamink
lo statymo veiklos (progreso) į Knyga su formomis gauna- 
pranešimas ir visų metų kapi-,ma Naujienų administracijoje, 
nių veiklos pranešimai.

į Sklypų savininkai kviečiami 
j skaitlingai dalyvauti ir atsinešti ’ 

ratą ir dešimt dolerių Naujic-ĮnaudingŲ sumanymų 
noras paremti.

Abiems tautiečiams dėkojame! ----------- ------- - / .
KODĖL MES ŽINOME, KAD ŠV. j 
RAŠTAS YRA DIEVO ŽODIS? i

____„„ prekybininkas, bu- sekmadienį; kovo 14 d., 1:30 vai. [ 
vęs moteliu verslininkas M. Ka-{ P°piet, Dariaus-Girėno salėje, 
raitis, giliai sąmoningas lietuvis, Į 4416 S. Western Ave., Chicago, 
aukojo du šimtus dolerių Nau-p^’no's- 
jienoms ir davė keturiasdešimt ’ Bus renkami penki (5) patikė- 
dolerių už 1982 m. prenumeratą. 
Penkiasdešimt dolerių įteikė St 
Lungys, buvęs- labai aktyvus 
šaulys Detroite,♦Mich., ir nese
niai persikėlęs į St. Petersburgą 
Ir'jau suspėjęs“^jungti į Reor
ganizacinės LB-nės gretas. Lun
gys pinigus taip paskirstė: ?40 
už 1982 m. laikraščio prenume-

už paramą ir už prenumeratos 
mokesti.

Naujieną administracija

Panevėžiečiu klubas
Klubo valdybos posėdyje prof. 

Balio Palioko namuo’se š.m. sau
sio 14 d. dalyvavo visi valdybos 
nariai. Nutarta narių’ ir svečių 
susirinkimą šaukti kovo 21 d. 
Prasidės pamaldomis už miru
sius panevėžiečius, tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. 12 vai. Mišias atna
šaus Jėzuitų provincidlas L. Za
remba. Po to vyks susirinkimas 
Jaunimo Centro '“mažojoje salė-

SUSmENLTIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yn seniausi*, tr turtingiausi lietuviu traternaliDė ut-

tanfcadji, lietuviams IŠtikhml Ūmaujanti jau per me tu a.

SLA — atlieka kultūrhihu darbui, tr kitiema. kurie tuce
daibua dirba. * * r

SLA—ižmokėio daugiai kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerio 
apdraudę aavn nariama.

SLA — apdraudžia pigiausiom*! kainomia, SLA neieiko pelua na- 
riami patarnauja tik aariialpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis Ir lietuviu dnuau nH 
Suaivienijime apsidrausti iki 510,000.

SoA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, riekiinfiLiw 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradfiaL 

valkus «pdrrudžia pigia terminuota apdrtude ui 
$1,000 apdnudof mnu temoka tik $3.00 metama.

SLA— kuopa vyra viso*e lietuviu kolonijoje. Kreipkite
l savo apylinkės ŠIA kuopa veikėjui jie Juma

Galit* kreipti* ir Oriai i SLA Oatn:

LITHUANIAN ALLIANCI OF AMI t KA

T< Oil) Mt-ttll

formomis.

gerovei.

—Pirmasis dviratis- Lietuvoje
T . .

_ . . *. pasirodė prieš 100 metu Jo ra-kapmiu .
t tai buvo mediniai

“Per amžius, VIEŠPATIE, Ta-’ 
vo žodis tvirtai stovi danguje !j 
Kartų kartoms reiškiasi Tavo iš- , 
tikimybė: tvirtai Tu pastatei 
žeme ir ji stovėjo!” Ps. 119:89,! 
90. ' |

Maloniai kviečiame pasiklau-, 
syti visus šios ypatingai įdomios 
ir svarbios programos šiandien 
8:45 vai. vakarą radijo banga: 
1450 AM per “Lietuvos Aidus”.!

Sekmadienį 9 vai. ryto per. 
Sophie Barčus radiją išgirsite ’ 
“Pirmasis žingsnis”.

Parašykite - laiškutį, pareika
laudami knygelės “Kaip atgimti 
iš naujo”. Prisiusime dovanai. 
Mūsų adresas: Lithuanian Min
istries, P.O. Box 321, Oak 
Lawn, Ill. 60454.

— Popiežius Jonas Pauliiis II 
gegužės 28 d. lankysis Didž. Bri
tanijoje. Kardinolas B. Hume 
paskelbė, kad nutarta neruošti 
numatytųjų masinių mišių Rich
mond© parke, nes tai kainuotų 
pusantro milijonų svarų.

WINTER 
OVERCOAT.

*

4’

Don't Go Ou! Without It
* K R«ws 

Ow-u* R«r»> v- ? <23-

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

b J_

- - ■>

; Pxrdavtou ir Taisymai .
264« Stmt,.
Tel. REpubllc 7-194T

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. MEDAS, 4059 Archer Arenoj 

Chicago, Ilk 6CB32. TeL YA 7-59M

Helps Shrink 
Swelling Of 
Hemorrhoidal 
Tissues /■ . • 

caused by inflammation
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
nours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation. H®. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

ENERGY 
WISE .

Lbeft ia* of diswMtwr

werJnQ mosi, «nd cU 
excessive um oi waiar 
and electricity.

M. ŠIMKUS.
Notary Public^ .

INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

F. Zapelia, Apenf

46642, . 424-U54

< Advokatą*
GINTARAS P. ČEPtNAS

Dnbo vabffidoc: mu> 9 tiL
Iki 8 t*L rak. šeStidieni upe

9 vaL ryto iki 12 vaL <L 
Ir pažai toaitarima.

TU 776-5162 arba 776-51M
We»t 63rd Strael

Ckicaco. H- IW«2t

PLUMBING AND HEATING 
(V«ndentl«ki> Ir lildyma*)

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWER MAINTENANCE

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

Free estimates.
735-6361

PIRKITE jAV TAUPYMO BONUS

i — NanjfaM, CHeago, t, Įtt. To^tdty, Mttdi % Iff)




