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Paone Ocean i^CA^AdOA ^^JAMAICA:
SALVADOR.'

KARO
TŪKSTANTIS IZRAELIO KARIŲ 
TVARKO SINAJAUS POZICIJAS

IZRAELIO KARIUOMENES VADOVYBĖ IŠVEŽĖ VISKĄ 
Iš SINAJAUS KAREIVINIŲ IR KOLONIJŲ

^ŠARM EL ŠEICII, Sinajus. — 
Savo laiku inajauS pusiasalyje 
buvo galingos Izraelio’ ginkluo
tos jėgos. Visose svarbesnėse Si
najaus pozicijose buvo tūkstan
čiai Izraelio, karių, buvo geri 
tankai, aerodromai, auto’mobi- 
liai, artilerija ir labai greitas ra
dijo susisiekimas. Tuo tarpu da
bar visame Sinajuje yrą likęs 
tiktai tūkstantis Izraelio karių; 
Prieš porą savaičių Saudi Ara
biją bandė okupuoti?vieną salą, 
bet Izraelis pranešė, kad nedrįs
tų ton šalon kelti kojds. ;
, Izraelis prižadėjo visą Egipto 
teritoriją atiduoti Egiptui. Jokios 
ten Saudi Arabijos teisės jis ne
pripažįsta ir nepripažins. ’ Jeigu 
Saudi Arabija turi kokias pre-’ 
tenzįjas į salas, tai galės vesti 
derybas su Egipto' vyriausybe,

,-^bet ne su Izraeliu.-- - . -' Ą. ' ’■

Dabar Sinajy^JdMĮlo ^

mexcq i
v

Z^zGultot Mexico

■UnOremi'
NIKARAGVOJ RUSAI NORI SUDA

RYTI 200,000 KARIUOMENE.
GVATEMALA YRA PASIRYŽUSI NEPRALEISTI KUBOS, 

RYTŲ VOKIETIJOS, SOVIETU ĮSIVEIIžeLUJ

Izraelis yra pasiruošęs atiduoti 
Egiptui’likusią Sinajaus ptisia- 
salio dalį. Visa-, tai turi būti ati
duota- i tvarkingai. Pirmiausia 
bus atiduotos šarm.ęl šeich po
zicijos, esančios pačiame pietit 
niaipe A&najausgaIe.Tąi- yrala- 
hai^ąrbk$a pusiasalio.pozicijos.

Bušįasa^o,-gale, yrą^j^ejės 
uolos?. Nito uolų galmįi'Apšau
dyti-: vandeniu artėjantį įpriešą. 
Žuvo djdpkas Izraelio- karių skai
čius, kol -jie ten iškėlė Izraelio 
vėliavą.. Dąbar. Sinajaus pozici
jų atidavimas prasidės šarm ei 
Šeich gale; Izraelitai nuleis "savo 
vėliavą, praneš . egiptiečiams, 
kad po’zi’dija. jiems -priklauso,: 
susės į kelis- automobilius ir iš
važiuos į šiaurę.

šiandien Sinajaus pusiasalis 
jau atrodo labdi tuščias. Izraelio 
kariai išvežė visus ginklus, įren
gimus ir šovinius. Didelės karei
vinės, kolonijos ir pastogės da
bar tuščios. Egiptiečiai dar ne
grįžo’, o izraelitai jau išvežti. 
Pirmos pozicijos bus atiduotos 
balandžio 25 dienos rytą, o ba
landžio 26 d. paskutinis Izraelio 
karys išvažiuos iš Sinajaus.

IRANAS VEDA PREKYBĄ 
SU KREMLIUM

TEHERANAS, Iranas. — Dau
gelis manė, kad Irano ir Sovie
tų Sąjungos ryšiai gerėja, bet 
tikrovė yra tokia: diplomatiniai 
ir politiniai santykiai- tarp abie
jų valstybių yra labai prasti, 
tuo tarpu, kai abiejų valstybiii 
prekybiniai reikalai daug geriau : 
stovi.

Savo laiku mulos Chc’meini' 
santykiai su Sovietų Sąjunga! 
buvo itin glaudūs, bet paskuti-1 
hiu metu tie santykiai gerokai j 
atvėso. Esti laikotarpių, kada 
•)įe santykiai visai atšąla. Anks
tau mulai reikėdavo visokerio
pos paramos, o dabar jis jau pa
jėgia kai kur veikti be rusų pa
galbos. Kiek, anksčiu Chomeini 
noriai imdavo rusų pagalbą, o 
dabar jos vengią. Visas Ohomei- 

‘ nicf’'kerštas' Sre’Skraiias'*prieš' 
Ameriką..
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Gvatemala yra pasiruošusi pastoti kelią kubiečiams ir tušams, o jeigu 
- v nepajėgs Nikaragvos karių Sustabdyti, tai prašys JAV globcs.,; ,

LENKIJOS ŠIAURĖJE POLICIJA RADO 
DIDELĮ GINKLŲ SANDĖLĮ 

PfOTRkoV0'’PROV!NCJJOJE RADO DffiOKĄ"SKAIč!Ų 
A i ŠAUTUVŲ, REVOLVERIŲ IR DAUG ŠAUDMENŲ

— Amerikiečiai yra prasisko
linę 1,300 bilijonų dolerių na
mams pirkti r

— Vis daugiau kalbama, kad 
artistas John Belushi užtroško 
dėl per didelės -defrės kokaino.

— Nikaragvos vyriausybė at-' 
einančiais metais . tiki 'r turėti 
75 tankus. / U t

-r- Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $324.

TKALENDORfiUS

Kovo U: Konstantinas, Eigus- 
tė, JoVydas, žalvytė, Gurdds, 
Svetigailė.

Saulė teka 6:10, leidžiasi 5:50.
Oras dslmii saulėtAš,i . * r

KINIJA ATLEIDO MILL
JONĄ VALDININKŲ J

PEKINAS. — Kinijos vyriau
sybė, skeliąs:sąyaites svarsčiusi 
susidariusią padėtį dėl nepa- j 
prastai didelio- valdžios tarnau/ 
tojų skaičiaus, antradienį galu
tinai aleido milijoną valdžios ir 
partijos tarnautojų. Vyriausybė; 
yra įsitikinusi, kad. -Vaidininkai, 

„ daugumoje' rinkę statistinis ži
nias, - dabar galės įsijungti į 
naudingą gamybo’s darbą.

Be to, komunistų partijos va
dovybė. pašalino visame krašte 
veikusius antraeilius--.komitetus- 
Vyriausybė. įsitikino, kad tie ko
mitetai visai nereikalingi. Jeigu 
yra administratoriai, tai tegu tie 
administratoriai visus reikalus 
atlieka. Tie partiniai-komitetai 
darosi nereikalingi.

Šitas ko'munistų partijos nuta
rimas gerokai atleis dabartinės 
vyriausybės vadžias; žmonės ne
bus taip smarkiai persekiojami.

MERAS PANORO TAPTI 
GUBERNATORIUMI

NEW YORK, N.Y. — Edward 
Koch, New Yorko miesto’ meras, 
savo laiku pareiškė, kad jis ne
buvo tikras, ar pajėgs valdyti 
milijoninį it prasiskolinusį mies
tą, o dabar pats viešai pareiškė, 

■ kad jis nori tapti New Yorko 
valstijos gubernatoriumi.

Valstiją valdė labai apdairus 
teisininkai Hugh Carėy. Jis būtų 
galėjęs rainiai valdyti New Yor
ko valstiją, jeigu ne jo vedybos 
su Chicagos biznierka. Po to jam. 
kilo įvairiausių rūpesčių ir jis 
nutarė daugiau nekand-datuot' 
gubernatoriaus pareigoms ir pa
skirti daugiau laiko savo priva
čiam gyvenimui. . L

Tuo tarpu meras Koch priėjo 
įsitikinimo, kad jis galėtų tvar
kyti New Yorko valstiją. Prade
dant rinkiminę kampaniją, Ko- 
chui uždėjo skautų skrybėlę.-Jis, 
skautu niekad nebuvęs, pasijuto 
skautų vadu. Jeigu uždės guber
natoriaus kepurę, tai jis galės 
valdyti New Y Orką. ..

.VARŠUVA, Lenkija. — šiau
rinėje Piotrko'vo provincijoje 
policija rado . didoką sandelį 
ginklu ir šaudmenų. Visi šautu
vai, revolveriai ir šaudmenys 
buvo sukrauti pas .privačius as- 
rrienįsl Policija nori nustatyti 
kam lie ginklai priklauso.

Vyrauja įsitikinimas, kad gink
lai priklausė Solidarumo unijos 
kovingai grupei. Lešek Valensa 

.tvirtino, kad jis nenorėjo gink
lų vartoti, bet kariai jį apgavo. 
Su generolu 'Jaruzelskiu jis ne
nori vesti jokių pasitarimų. Jis 
net nenori.su juo susitikti, nes 
jaučiasi apgautas.

Vyriausybė nori išaiškinti, 
kaip toks didelis ginklų kiekis 
patekd į atskirų žmonių namų 
sandėlius.

Valensos žmona labai 
pasipiktinusi

Valensos žmona labai pasipik
tinusi dabartine Lenkijos vy
riausybe. Vyriausybės nariai 
tvirtina, kad Solidarumo unijos 
pirmininkas Valensa nėra kalė
jime ir nėra areštuotas, bet jis 
tiktai laikomas namų arešte.

Vyriausybės atstovas jam ir 
jai pranešė, kad Valensa bus 
paleistas dukters krikštynoms. 
Kol Valensa buvo viename Var
šuvos kareivinių bute, jo žmona 
pagimdė dukrą. Jis turi šešis 
vaikus, o dabar septintoji yra 
duktė. Vyriausybė, esą, nutarusi 
jį paleisti namo dukters krikšty- 
npms, bet Valensa namo vis ne
pareina.

Galų gale Valensos žmona 
nutarė iš Dancigo nuvažiuoti į 
Varšuvą ir parsivežti vyrą krikš
tynoms. Kai nuvažiavo, tai atrpL 
dė, kąd nebus sunkumų, bet kai 
nuėjo jį iš kareivinių išvesti, tai 
jau susidūrė su kliūtimis. Valen
są saugojąs viršininkas pareiš
kė, kad kitų suimtųjų Neišlei
džia vaikų krikštynoms. Uis ne
mano, kad Valensai turėtų būti 
daromos išimtys. Valensos žmo
na iškoneveikė viršininką, o vė
liau išvažiavd namo

GEN. MILANS DEL BOSCH 
NESAKO TEISYBĖS

MADRIDAS;, Ispanija. — Ge
nerolas Jaime Milans del Bosch, 
Valencijos garnizono ginkluotų 
pajėgų vadas, nustebino visą 
teismų ir laikraštininkus tvirti
nimu, kad karalius Juan Carlos 
visu mėnesiu, prieš >. perversmą 
žinojo apie ruošiamą sąmokslą. 

- Visi žinojo, kad karalius ne
pritarė 1981 m. vasario 23 die
nos sukilimui. Jis' tuojau įsakė 
visiems kariams neišeiti iš karei
vinių ir viešai pareiškė, kad su
kilėliai galės-laimėti tiktai per
ėję per jo lavoną.

Sukilimą pradėjo civilinės 
gvardijos pulkininkas, paėmęs 
288 civilinės gvardijos karius, 
apsupęs parlamentą, pradėjęs 
viduje šaudyti ir liepęs posėdžia
vusiems parlamento nariams su
gulti ant žemės. Jis pats, įėjęs į 
parlamentą, paleido kelis šautu
vo šūvius į parlamento langus ir 
sienas.

Gen. Milans del Bosch išvedė 
Valencijos garnizono tankus į 
gatvę, bet pats karalius jam lie
pė grąžinti tankus į kareivinės, 
o jam liepė taip pat iš kareivi
nių nešauti. Vėliau jis buvef su
imtas, o antradienį teisiamas.

NAUJI PEČIAI MIKRO
BŲ NEUŽMUŠA

ATLANTA, Ga. — Gana pla
čiai pradėjo plisti labai trumpo
mis bangomis (microwaves) pe
čiukai, kuriais galima gana 
greitai išsivirti maistą. Karštis 
ten taip greitai pakyla, kad už 
kelių minučių žmogus gali ska
niausius pietus pasigaminti.

Bet tie pečiai ne visam mais
tui tinka. Žuvims tos trumpos 
karščio bangos labai geros, bet 
jeigu bus bandoma kepti kiau-. 
lieną, tai daroma klaida.' Tos 
trumpos bangos nespėja užmušti 
trichnino mikrobų. Reikėtų tą 
kiaulieną trumpomis bangomis 
ilgiau kaitirttj kad galėtų trich-

AUTO MOBILIŲ STATYTO
JAI NORI PARAMOS

DETROJT. lilich.— Amerikos- 
automoluliUjSiatytoj ąinepa jčgia 
pagaminti tokio automobilio;Tču-' 
rį krašto gyventojai noriai pirk
tų. Jie nežino, kad japonų auto
mobilių gamintojai Amerikoje 
būtų ubagai, jeigu Amerikos 
biznieriai nepadėtų.

Japonijos automobilių staty
tojai Amerikoje pasisamdė pa
čius geriausius pardavėjus. Jie 
Įtikino amerikiečius, kad japonų 
automobilis yra geras ir pigus. 
Amerikiečiai žino, kad pigus ne
gali būti- geras, bet pirkliai įli. 
kino, kad taip yra.

Dabar Amerikos automobilių 
statytojai reikalauja apdėti ja
ponų automobilius dideliais mo
kesčiais, tai tada Amerikos auto
mobilius žmonės pirktų.

Amerikos automobilių gamin
tojai daro tą pačią klaidą, kurią 
darė japonai. Jie patys bando 
pardavinėti automobilius, kada 
tą rsikalą turi pavesti patyru- 
siems pardavėjams.

KOSTA RIKA IR PANAMA 
GINSIS NUO RUSŲ

SAN JOSE, Kosta Rika. — 
Nauja Kosta Rikos vyriausybė 
yra pasiryžusi kovoti su Nika
ragvos kariais, jeigu jie bandytų 
įsiveržti į Kosta Rikos teritoriją.

Panamos prezidentas pareiškė 
tą patį. Jeigu Nikaragvos kubie
čiai su rusais bandytų užimti 
Kostą Riką, tai Panama gintųsi 
nuo įsibrovėlių, skelbiu jieiųs 
karą ir neleistų toliau į pietus.

Honduras norėtų pasipriešinti 
Nikaragvoj kariams, bet kol kas 
jie nesikabinėja prie Honduras 
gyventojų. Jie pereina Honduras 
teritoriją, įsiveržia į Gvatemalą 
ir bando ten įsistiprinti. Jeigu 
įsibrovėliams kur nepavyksta, 
tai jie iš Gvatemalos skuba į 
Honduras, o iš ten skuba namo.

Prezidentas mano, kad Argen
tinos kovotojams pavyks išvyti 
rusus ir kubiečius iš Nikaragvos.

WASHINGTON, D.C.- Prcz. 
Rcaganas antradienį laikrašti
ninkams paskelbė Amerikos 
žvalgybos lėktuvų padarytas Ni
karagvos nuotraukas. Pasirodo, 
kad dabartiniu metu Nikarag
voje jau yra nuo’ 50 iki 75 Sovie
tų karininkų, kurie planuoja su
daryti 200,000 paruoštų karių 
karo jėgą, kurią naudos Vidurio 
Amerikai kontroliuoti.

Bobby Inman, CIA pareigū
nas, padėjo išaiškinti žvalgybos 
parvežtas Nikaragvos nuotrau
kas. Savo laiku tas pats Inman 
aiškino prez. Kennedy parodytą 
rusų plaukiojantį laivą, vežantį 
atomines raketas į Kubą. Foto
grafijas teko padidinti, padaryti 
reikalingus aiškinimus, kad žiū 
rovai suprastų, matytų judanti 
laivą, jame esančius žmones ir 
vežamus ginklus/

Kita foWgrafija rodo**6,000 
Kubos patarėjų, kūne yra pasi
ruošę veržtis į Salvadorą ir Gva
temalą. Skelbiama, kad Nikarag 
.voj yra G,000 patarėjų, iš kurių 
2,000 yra pasiruošę mestis kovon 
pačiais naujausiais ginklais.

Dabartiniu metu Nikaragvoje 
jau yra 70,000 karių, paruoštų 
mestis kovos laukan ir ruoš?* ; 
masi sudaryli nuo 1.800 iki 200 
tūkstančių'gerai ginkluotų vyre 
karo jėgą, pasiruošusią mestis 
i bet kurį kovos lauką. . >

Inmanui padėjo. Jolm Huglier 
karo žvalgybos pareigūnas, p^ 
rodęs visą eilę kiti!-fotografiji; 
Ten buvo aiškiai matyli, kaip 
Nikaragvoj buvo pradėta ruoši 
kareivines Kubos ir kitiems į Ni
karagvą vežamiems kariams, i< 
kaip buvo pradėtas stalyti'acro 
dromas Sovietų žvalgybos lėk
tuvams su atitinkamais įsibedė 
jimo lakais.

Sutraukimas tekios didelės 
karo jėgos į Nikaragvą jau pa 
keitė Vidurio Amerikos politinę 
lygsvarą. Jeigu tokios didelės 
karo jėgos organizavimas Niką 
ragvoje nebus sustabdytas, t:i 
netrukus Nikaragva galės pa 
vergti visas Vidurio Amerikos

valstybes.
Amerikos prezidentas negali 

laukti, kol bus per vėlu. Jis pri
valo imtis priemonių prieš Ni
karagva. JAV negali siusti kariu 
į užsienio valstybes, įstatymas 
tai draudžia, bet Amerika gali 
padėti Vidurio ir Pietų Amerikos 
valstybėms, norinčioms pastoti 
kelią čia įsigalinčiai svetiniai 
jėgai.

Salvadorą puola tos pačios jė
gos, kurias rusai organizuoja 
Nikaragvoje. Amerika jau pa
siuntė į Nikaragvą 500 Argenti
nos karių ir agentų, pasiryžusių 
pastoti kelią karo jėgos šalti
niams. šiam tikslui jau išleista 
19 milijonų dolerių, paskirtų 
Salvado’rui. Visa tai eina Salva
dorą puolamai galiai sustabdyti.

Manoma, kad šiokios tokias 
įtakos į Sovietų karo jėgų organi
zavimą turės Gvatemalos rinki
mą L Iki šie? orėto buvo susida
ręs įspūdis, kad Nikaragvos ka
ro jėgos, vadovaujamos SoviJų 
karininkų ir Kubos karių, galės 
prasiveržti į Gvatemalą. Pirmie
ji. žingsniai jau buvo padaryti, 
.Galante, kaimelio vyrai išvesti, 
kiti". jx) - gyventojai išžudyti, bet 
^neatrodo^ kad įsibrovėliai toliau 
veršinį Gvatemalos vidų.

Naujas; Gvatemalos prsz.den- 
4as nenori jokių Kubos. Nikarag- 
\vos-. ar 'kilų kraštų karių. Gvate
maloje turi'būti taika ir ramybė. 
Pralaimėjusieji kandidatai nepa
tenkinti, bet reikalas bus svars
tomas rinkiminėje komisijoje ir 
teisme, o’ ne gatvėse.

— Prezidentas Rcaganas pa
rodė Nikaragvos kareivinių sta
tybos procesą, kad JAV Kongre
sas skirtų daugiau pinigų Vaka
rų žemyno apsaugai.

— Brežnevas siūlo padėti pa
grindai! Meksikos prezidento Jo
se Lopez Portillo planą taikai 
įgyvendinti Nikaragvoje ir Sal
vadore. Apie Gvatemalą Brežne- 
nevas nekalba, lyg nieko apie ją 
nebūtų girdėjęs.

nino mikrobus užmušti.
Žemės ūkio departamentas 

apie tai perspėja ir pataria tų 
pečiukų savininkams būti atsar
gesniems.

Ispanijos karalius Juan Carlos įsakė kariams neiš
kelti kojos iš kareivinių ir neruošti perversmo, 

nes kitau) turės peržengti per jo lavoną.

nenori.su


"Paaukosi sayo gyvybę - trž 
Tarybų/Sąjungą?
~ Paaukosiu! Kas man ji 

gyvenimo be tabako, degtinės ir 
merginų ?

Į LOGIKA AUKŠTYN KOJOM

Prisipažino

Aą pasakysiu tau visą tie
są, — pasakoja vyrukas savo 
numylėti,nei. — Tu nesi pirmu
tinė mergina, kurią a< esu pa
bučiavęs. ,

— Aš irgi būsiu atvira. Man 
atrodo, kad tu, pp Hdt patyri
mų, turėjai daugiau šio to pra
mokti.

i * ♦
Keistas patarimas

— Jeigu nori ko nors atsiekti
Juodos varnos nei nuplausi, j gyvenime, tai paklausyk mano 

_ patarimo.
— O koks gi jis yra?
— Nesivaduok kitų žmonių pa

< Varlė jaučio nepraris.

ne- numazgosi.
® Kuprotą oželį tik vilko dan

tys pataiso.
• Penkios bobos ir Tamošius, | tarimais.

— ir .susidarė visas kermošius.J 
t Girtuoklio gerklė ir trobas t 

praryja.
g Yra sulos — nėra duonos, 

yrą duonos — nėra sulos.,
-* Marių neišsemsi: žvaigž-r j 

džių nesuskaičiuosi.
•® Akmens plaukt neišmokysi.
S Pamatė tik po trijų-iiistų, 

kati šuo be uodegds.
$ Aš tavęs klausiu apie mil-' 

Įušį o tu man kalbi apie tiltus.
g šviesoj. akis '.išsibadė.
s Buvo pekloj1# o velnio ne-'- 

matė. '''.'''--J ; -• : - ■
> Buvo pa-i

. Ąrklyši; febiaų “.mėgsta avi
žės, negu , fttrkjai- y

» Ne. .. galvoj._ kiaulei paršai, 
kąš: ją-pąčią 'svilina.

< .^ųtįjui if mušė1 skani. - -
’» ^.Suėdei- mėsą, stiėšk ir 

Radius. J-L f ’ ; ,
■k- 0- Visą jautį suėdęs, uodega 
• užspringo, v ’ . ■ '
-V-0; Gėriau aplink mylią, negu 
tięsjai į skylę.

0 Apsigavo,- kaip merga su j 
trečiu vaiku.

<- Blogas paukštis, kuris savo! 
lizdą teršia.

0 Ir gaidys .savo kieme drą
sus.'
? 0 Gsriau: savo, tėvynėj e elge-

škotas įeina į ir 
degtinės. Kai kelneris įpylė, jis 
Mko:

— Atsiprašau, 'geriau atneš; 
kite man alaus-

Kelneris tmeina-sil degtme ir 
netrukus atneša alaus, kurį ško
tas išgeria vienu užsimojimu. 
Atlikęs tą. jis atsistoja ir nori 
išeiti

— Atsprašau, tamsta, — pa
stebi kelneris. — jūs pamiršote 
Užsimokėti už alų.

— Ne, neužmiršau, juk aš jį 
gavau už degtinę, —atsako 
škotas. .

■ r- Taip, iš’ tikrųjų, bet tams^ ! 
ta nemokėjai ir ųž degtinę. s

— Aišku, kad nemokėjau, nes 
aš jos negėriau, — sumurmėjo 
Skotas ir prasišalino. Ų♦ * *

RIMTAS PATARIMAS
Senovės graikų išminčius So- 

kratas suteikė tokį patarimą1 
viengungiui: “Apsivesk neatidė
liodamas”. j-' 1

“Jef viskas gerai klosis,—bū- 
si laimingas, jeigu ne. tai tapsi 
filosofu”. • < •;

(Arba kaip be persėdimo nuvažiuoti į Abraomą) 

(Tęsinys)

Prasidėjo teismas atviromis durimis, kadangi pi n— 
gare kokia nors slapta diplomatija vistiek neturi prasŲy'*.

Tam ponui būtų išėję visai riestokai Minos užsi
spyrė, kad kaltinamasis esąs per stambus ir 'apskritai 
jam esą pavojaus dėl tokių kąsnių netekti dantų.

— Išspirt už pragaro demarkacinės linijos, ten, kur 
šubelienė žiemauja! — šėlo Minos.

Bet Čia prabilo prisiekusio štinkfeino dvasia:
— “Ištremt? Ką reiškia ištremti? Juridiniai kal

bant, reiškia, grąžinti jį žemei. Tačiau jis, žmogus jau 
išsemtas”. — čia jis ėmė išskaitliuoti kaltinamojo pada
lytus pragarui nuopelnus.

Minos nutilo kiek. Ir aš paabejojau, vargu 
tieija išlaikys kvotą.

Pasidalino velnių nuomonės į simpatijas anti

* * , * -

Tikslus nurodymas

-- Nedėčiau padoyanbti vieną
, savo paveikslu labdariu įstaigai.
j Gaį patartumei- kuriai?

Neregių prieglaudai:
z, > * . .<

-.'y • v; '.

GALITE PASIJUOKTI

Sovietų' Profesinių ■ Sąjungų 
vadas. Aleksander šelepin telę-

iŲnegu svetimoje šalyje po- fonuoja italu darbininkų unijų

■'t Girtas išsimiegos, o blaivas 
njekudmet.“ ___ ______

, >0 Raukšlės gali pasirodyti ant; pasikalbėjimamš...
mūsų.veidų, tet ne ant širdies.Aš tai galiu pažadėti, —
Dvasia niekad' neprivalo pasenti., atsako' Novella. -- bet likusie-

.Don Pilotas j« „ S . - i.’

vadui Novelini:
—Visas italų partinis sekreto

riatas privalo atvykti į Maskvą

Pasiaiškinimas — Sveikas, tęve. Praeitą kar- 
Priėš. teisėją 'stoja kaltinama- j tą skaičiau tavo' eilėraštį Maga- 

sišį kuris tardymų metu prisi-^' ryčiose. Anksčiau tu net nernė- 
pažino apiplėšęs namus.

—-Ar • prisipažįsti prie uusi-\ paklausiau ar mėgsti poeziją, 
‘ • • x.-_x a|§ove,; -paikoms

miiiifms manė galvoje nėra 
Vietos..., t 5

— Poezijos1 rašyti man nerei
kia, pati ateina j -galvą su visa 
muzika. Dypukai nemoka poe
zijos rašyti. Rašo — viena eilutė 
tik vienas ar du žodžiai, kitos 
eilutės kone metro' ilgumo. Blo
giausia, kad nė ritmo, nė rimo... 
. — Atrodo, kad tu, tėve, nori 
būti poetas.
... — Kodėl ne'? Matai, sūnau, kai 
mudu atvykome i Clūcagą, ra
dome daug civilizuotų žmonių,

kaitimo? —: paklausė jo teisė
jas- - .- . .'■ • _'

— Nė, — atsakė kaltinamasis.-

kojai , tos Vagystės smulkmenas 
būdamas milicijos nuovadoje.— 
šaukia teisėjas. y

— ir prokurorui
Įėjai -bšt Ai&šcfitušianr
teišėjai privalai pasakyti tikrą

gai poezijos. Kai aš kartą tavęs

stovi vietoje, taip ir žmonės kei
čiasi. Cliieagoje buvo daug gar
bingų vyrų, bet šiandien jų nėra,

| patijas.
j Tuo tarpu gauta korespondencija, kad ant žemės 
juodasis Mykolas nugalėjęs Baltąjį, po ko gimęs naujas 
Kūdikis, kuris aštuntą dieną tapęs apipiaustytas.

Tai žada pragarui gausios rūgiapiūtės ir sukėlė 
gero ūpo. Pasirodo, žinios pragare anksčiau gaunamos, 
kaip ant žemės redakcijose.

Pagaliau teismas pabliurbėjęs nutarė nukentėjusių
jų skundus palikti be pasekmių, kaltinamąjį gelžkelių 
poną priimt į pragarą Belzebubio peČkuriu, Juodajam 
Mykolui patarėjų, pasiųst miklinusįjį kipšuką, o bylai “ i - i i t Y. j. - _ _ _ ...

— išmirė. Liko tik ambicingi j likviduoti — atrą^. ^šmininka^ kuli ir -apkaltint. lešmi- 
t° ! Pasirodžiau ^įjatš buvį?’^ ' ’ \ '

— Už fcai'/'kąd esmi pakėlęs pragare žmogaus balsą
ieško. Nėra dr. P. Grigaičio, L. 
šimučio, M. Vaidyios, A. Olio, 
kurie rūpinosi musų tautinės Hr sukėlęs riaušių* tarpe.gelžkelio aukų, buvau ištrem- 
gy vybės reikalais. Beveik visi iš- j tas ant žemės. , ' ‘
mirė ir LE redaktoriai, išskyrus ;
dr. Girnių. Garbingo atmininio 
patriotą dr. Z. Danilevičių pra
eitais metais palaidojome. Nėra*

To^iu’būdų yėl pasijutau šaltam vagone^pakirdęs.
. į. '.j!.--V Aklašmate-(Iš “Magaryčios”)

-įfi. *

■ MĖLAGIŲ KONTESTE

Melagių konvencijoje vienas
dalyviu pasakoja: Ai - , . ... . . ,.

-i Aš Mriušdideli autografu t?“ P™'““'1!. -*olą» «*« 
rakini. Neseniai jj oadidinau; į ™ su z‘lju.ri“
nupirkdaniąs du laišu, kuriuos-!11^“1'' * as lsmokau dau« Sen; 
savo ranka buvo parašęs Matu-
salis ir šv. Petras.
į- — Visa tai menkniekis. atsi-< 
liepė, antrasis. — Mano rinki
nys ym daug vertesnis. Jame, 
randasi paties Adomo rašytas 
laiškas su pašto anaspaudu —

dalykų Mokslo ir‘Kūrybos suva
žiavime, kur dalyvavo šimtai 
profesorių, mokslininkų,' kuni- 

■gų, mokslo daktarų buvo dar 
daugiau. Jie visi kalbėjo ir dis
kutavo’ aktualiais kultūros klau
simais. Aš net pagalvojau, kuris 
iš taip didelio mokslininkų skai
čiaus bus apdovanotas Nobelio

į premija.

čiaus, brolių Biržiškų, visos eilės 
dailininkų ir daugelio kitų tau
riu lietuviu, c-

— Lenkiu galvą prieš tuos vy-i 
rus. Kol jie veikė, viskas buvo j 
tvarkoje. O dabar?...

— Atrodo, kad mūsų tarpe 
vyksta kažkoks civilinis karas.

— šį kartą savo pokalbį- bai
giame, Maiki. Briskime . namo Į 
per sniegą. Aš dar užsuksiu pas! 
Andriejų šmičkės išmesti.
' — Tai labanaktis. 1

Arėjas Vitkauskas :

— O kas yra įsu likusiais? .. .
Nežinau •,Pagaliau.... 

Ačiū Dievui sovietiniai tankąė
-NIEKO JAM NEBELIKO

'k % ’ ♦ >

Į komsomola Vilniuje priima į
ma, naujus kandidatas, Weato.1 daf P™ Romos, vartų...
gink komisija stato jam klau- PASTOVUMAS !
gimus:, r i

—Ar nerūkysi ir negersi ai- .—Kaip' tai, Katriute, nuo Ka- 
koholio? ledų tū jau turi ketvirtą sužie-
J — Nė, — atsako kandidatas, dotinį.
- — Neužkabinėsi merginų?

— Taip pat ne.'
— Ką gi daryti,, jeigu vyrai 

tokie nepastovūs.

GARSINIMŲ MENAS

Paryžiuje' skrybėlių, pardavė
jai vienaipp reklamuoja savo pre 
kės vyrams, o kitaip moterims.

Padange švystelėja žaibas, 
Kaip žaislo didelė ugnelė — 
Kreivotas, staigus, šviesus, laibas: 
Tikra erdvės graži žvakelė!
Jėga elektros susirinkus, 
Padangėje, augštai, į krūvą — 
Kai debesių minia pritvinkus — > 
Ir žaibo priežastimi būva.

Ir žaibas rodo tą gyvybė, 
Kuri gamtoje nuolat vyksta: 
Gamta, kaip jaučianti esybė, 
Taip pat ir šypsosi, ir pyksta...
Kaip šviečia šildanti saulutė, 
Mums rodos — šypsosi gamtužė, 
Ir — darosi dvasia menkutė 
Mums kartais, kai padangė ūžia... 
žaibai lyg pyktį kokį rodo, 
Bet jie — iš tikro — gamtą puošia. 
Kai jai tvankumas nusibodo, 
Jie laisvą, gryną orą ruošia.
Gamta lyg rodosi mokina 
Mumis su kliūtimis kovoti: 
Jei siekių vartus užrakina, 
Žaibais juos reikia užliepsnoti!

Praktiška dovana

škotas, nugirdęs, kad sužadė
tinei reikia pirkti kokią dovaną, 
kuri tiktų jos rankutei ar kakle
liui, nupirko savo būsimajai. .. 
vieną muilo gabaliuką.

* * *
Skundas be pagrindo

Pacientas į dentistą:
— Tie dantys, kuriuos man. 

pritaisėte, sukelia skausmą.
— 1 ai geriausias įrodymas, 

kad jie neatpažintų savo knygų, 
ruosius... ❖ ♦ *

NAUJAS INSTRUKTORIUS

I škotų futbolo žadėjų koman
dą atėjo naujas treneris. Surin
kęs žaidėjus į kupetą, pradeda 
jiems aiškinti:

— Laike žaidimo reikia sekti 
priešinihkus,bėt svarbiausia, tai 
-- nenuleisti akių nuo sviedinio. 
Kainuoja jis du svaru sterlin
gų-

U’ — Tu, tėve, turi daugiau lai
ko lankytis į lietuvių parengi
mus, negu aš. Aš’ turiu mokyk-

Džiau- 
į giuosi, kad tu darai pažangą. 

Atsimeni, kai Bostone policija 
tave pagavo graboriaus Kunevi
čiaus laidojimo limuziną bear- 
dant. Tu man didelę gėdą pada- 

j rei Tik advokato Bagočiaus dė
ka, ištrūkai iš kalėjimo.

sto-

- To jan -man perdaug. Trys V paragauti
ponios sunūs, vėl sulipo į knau- '
Sės medį mano sode! Jiarimd. Jis turėjo galvoje špU,

j flatus, kopūstus, nibrkas ir kitas 
-į daržoves valgyti.
j — Bepigu tau žinoti tokius 
dalykus, kai universitetą lankai, 

. o aš nė publikškulės nelankiau, 
fet gyvenu, kaip visi žmonės...] 
Mane gyvenimas moko. Net ge
nerolo laipsnį pasiekiau!

— Užtat as tave ir gerbiu, ir 
inviiu, tėve.

r— Matai, Clucaga, tarytum 
Kaunas, čia visa lietuviškoji 
RnfetAnėlė sūvažiavtf, o kaa ne
atvažiavo, tai j sūttpoziUma ift-' 
vyko. Kuria gatve bėėlui, VŪ lie
tuvį sutiksi, ypač Lietuvių Pla 
«Oje,- anksčiau kai feat vadin
davo naująja 1-aiSVės Alėja, t) 

i vietoje Sabbro, ir lietuvių baž
nyčia. Tik man hcaišku, kam 
dar pridėjo prie lentelės 
Tas žodis reiškia teismą.

— Ne. tėve. Gdtirt 
trumpą, viena kryptimi

: Pavyzdžiui, Giceroje yra daug 
. tdldų ebtirtų, pakeliui su avb- 
i rfuė. • .
| — Na, tai g?raK kad man iŠ 
sprendei Šitą mj«Ję

— Taip, tėve. Gyvenimas ne

Vyrams jie sako: rękomenduo lo^e P28^ klausyti.
ju skrybėlę. Visi tokias dėvi.

O moterims: Užtikrinu, kad 
jokia kita moteriškė visam mie-' 
ste nedėvi panašios skrybėlai
tės!

ATOSTOGOSE
Kmmietiška vasarvietė 

vyklavimo namuką įšoko j 
kęs šeimininkas surikdamas:

Į
— Ne mano kaltė, MaikL Dak

taras Jackinaugh (Jakimavičius)
i man daugiau geležies val

gyti, kad būčiau .stiprus. Aš ir

— Vienatie! — atsiliepė su- 
trupinusi vasarotoja. — o kur' 
gi dingo fas ketvirtasis?

Tu nesupratai daktaro pa-

* * *
SVARBIAIS SUMETIMAIS
— Garbingai pasielgei tamsta 

išgelbėdamas tą žmogų huo pa
skendimo. O gal tai buvo jūsų 
giminaitis?

— Svarbesnis už giminę. Jis 
fra skolingas man pinigų-

’ < ♦ *
GERA PRIEMONE

— Kokiu Būdu pasisekė gydy- 
tojui Aleknai pagydyti tavd 
ttnoną nu<5 nervingumo?

—Jig pasakė žmonai, LtfiUiier- 
ringumas yra senatvės reiški
nys.

Court,

reiškia 
tatvi?;

VIENINGUMO PASTABA
“žmogus mažai turi gražių 

•ienų, tapati ir tampame joįo- 
orite meilė, toj! dieviška sau- 

ė, gali savo spinduliais pervet- 
I tamsų gyvenimo
lį...."

Gerai, kad bent tokį
ninimą pajunta tie vargšai vien 
gungiai....

•debėsė-

nusira* Banketą šokiais užbaigus, tujtirti, 
ne.ije*’bonk *

B — Naujienas* lay Mareli 11, iGS2



/ KANADOS NAUJIENOS

Ona Indrelienė

Apie šios žymiosios veikėjos 
Onos Indrelienės v^ik’ą šiame 
dienraštyje neįmanoma pilnai 
aprašyti. Ona Indrelienė į visuo
menės veiklą įsijungė 1929 me
tais, tuojau atvažiavusi į Kana
dą. Apsigyvenusi ToYonto mies
te, Ona Indrelienė, būdama di
delė patriotė ir iš prigimties tu
rėdama.^didelį talentą visuome
nės veikloje, nežiūrint sunkumų 
įsidarbinti, tuojau ėmėsi inicia
tyvos pagyvinti vegetuojančią 
lietuvišką veiklą. Būdama išsi
mokslinusi, tuojau ėmė organi
zuoti lietuvišką mokyklą. Tuo 
metu buvo' labai sunki problema 
įsteigti lietuvišką mokyklą, nes 
nebuvo nei vadovėlių, nei tinka- 
mų mokytojų, o svarbiausia — 
mokinių. ' •
: Ona Indrelienė lankė tas šei
mas, kurios turėjo mokyklinio 
amžiaus vaikų. Buvo ir kitokių, 
problemų. Vieni tėvai būtinai 
reikalavo, kad būtų dėstoma ir 
tikyba, o kiti buvo tam priešin
gi. Onos Indrelienės taktišku-, 
mas, tolerancija ir švelnus bū
das nugalėjo visas kliūtis ir ..su-. 
organizavo > šaunią lietuvišką 
mokyklėlę, kuri veikė ŠLA 
vardu.

SLA 236 kuo’pos mokyklėlės 
vaikučiai buvo' įtraukti į meno 
veiklą ir, minint Motinos Die
nas, išpildydavo programas.

Įtraukiant vaikus j programas, ' 
Ona Indrdienė suartėjo,ir .su jų i 
šeimomis.

Ona Indrelienė apdovanota iš 
prigimfies visuomenės veikėjos 
laientu, o, svarbiausia — d.dele 
tolerancija. Dėl tokių’jos būdo 
ypatybių, ji visų yra mėgiama 
ir gerbiama.

Anais 1929 metais, kada Ona • 
Indrelienė atvyko į Kanadą, To- ! 
ronto mieste veikė prokomunis
tinė pašalpds draugija, pasivadi
nusi “Sūnų ir Dukterų” vardu. 
Patriotams hetuxiams ši drau- 
gija buvo svetima ir 1931 me
tais spalio men. 1 d. Jono ir 
Onos Indrelių namuose buvo 
sukviestas steigiamasis sus*; in 
kimas ir įsteigta patriotinė ap- 
draūdos ir šalpos organizacija 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje 23(V kuopa. Į tą kuopą vie
na iš pirmųjų įsirašė Ona Indrc- 
lienė. Išrinkus valdybą, pačios 
sunkiausios finansų sekretoriaus 
pareigos atiteko Onai Indrelie- 
nei, kuri tas pareigas tebeina ir 
šiandien; tai yra — 47 metus be 
pertraukas.

Kas priklauso prie SLA ir kam 
yra tekę būti finansų sekreto
riumi, tik tas gali įsivaizduoti 
Onos Indrelienės pasišventimą 
šiam darbui, kurį ji atlieka labai 
kruopščiai ir sąžiningai.

Ona Indrelienė, nežiūrint SLA 
236 kuopoj e'einančių gana atsa
kingų pareigų, aktyviai daina
vo ir kitose lietuviškose organi
zacijose. Ne vienoje iš jų ji vis 
išrenkama pirmininke.

Kada 1940 metais rusai oku
pavo Lietuvą, laisvojo’ pasaulio 
patriotai lietuviai su širdgėla tą 
įvykį pergyveno. Lietuvą mylin
tieji Amerikos lietuviai tuojau, 
subruzdo prieš Lietuvos oku
pantą — Sovietus ir pradėjo 
spaudoje kelti mintį, kad reikia 
visų pažiūrų (išskyrus kemunis- 
ius)? lietuviams apsijungti bend
ram, vieningam kovos frontui 
prieš rusiškąjį okupantą — So
vietus. Visų pažiūrų Amerikos 
lietuviai susiorganizavo ir pasi
vadino Amerikos Lietuvių Tary-

ba. Dėka vieningos, sumanios Ir 
ALi u veiklos buvo ga

lima išgelbėti po^ Antrojo Pa
sauliniu ka-o pabėgėlio lietu
vius nuo grąz nimo į Sovieių 

’Tojų”, kur mū ų laukė tremtis 
į Sibii'ą ir iė a mirtis.

Panašiai pasielgė ir Kanados 
patriotai lietuviai. Ji* siisxogani- 
zavę pasi\ diao Kanados L eta- 
vlu l aryba. Viera Iš tų U-ganiza 
tuną, akly vi veikėja KLT-boįe, 
buvo ir Ona Indrelienė. Ji taip 

į pat buvo iniciatorė sudarymai 
Kanadoje šalpos organizacijos 
“Dainos’7. Kada po AnLojJ ra- 
saulinio karo lietuviai nebuvo 
atiduoti Sovietams, tai komunis
tuojantieji Kanados Ii tuviai . p- 
šmeižė visus nuo kJmusisjj 
pabėgėlius, vadindami juos krk 
minalistais, vokiečių nacių bend
rininkais ir 1.1. Kaip Amerikos 
Lietuvių Tarybai, taip ir Kana 
dos Lietuvių Tarybai, reikėjo 
aktyviai veikti, įtikinant val
džią, kad Sovietų melas neturi 

j jokio pagrindo, kad pabėgėliai 
j yra atsiradę laisvuose Europos 
i kraštuose vien tik dėl to, kad 
Sovietai okupuotuose kraštuose 
vykdo žiaurų genocidą ir žudo! 
nekaltus žmones. Tiek Amen ! 
kos, tiek jr Kanados Lietuvių! 
Tarybos prašė tuos nekaltus j 
žmones įsileisti į tų abiejų krrš-I 
lų valstybes. Į

Ona Indrelienė buvo viena iš 
tų, kuri su visu pasišventimu 
įsijungė į darbą, kad kuo dau
giau nelaimingų, nuo' rusiškojo 
komunizmo pabėgėlių lietuvių 
galėtų atvykti į Kanadą. Ji su
darinėjo afidavitus, rūpinosi at
vykusioms lietuviams gauti pa
stogę ir darbą. Už tai Ona IndĮ-e- 
lienė Toronto mieste yra vadi
nama dipukų motina, ir tas var
das pabėgėlių lietuvių lūpose 
buvo ir tebėra cituojamas.

Onai Indrelienei nėra svetimas 
ir spaudote darbas. Kai buvo rei
kalinga, ji rašė į Naujienas ir 
kitus laikraščius.

(Bus daugiau)
J. Šarapnickas

I
Keturi EvangelistaiA. Marčiulionis

i 4) L. SVQEBEJIMAS FRI- 
Į S1TA1KYT1 PfUĖ LAIKO Ift 
/ VIETOS SĄLYGŲ

J Neatrodo, kad E. B. vado\ybė 
; sugeba prisitaikyti prie laiko ir 
1 vietos sąlygų. Dabartinis laikas 
I ir Rlygos iš mūsų reikalauja 
; darnaus, veiningo darbo, prisi- 

laikant darbo padalos, nesibrau-
* >

I nant į kitas sritis, kur darbas 
Lyra gerai atliekamas kitų.

5) Dabar dar tenka keletą žo- 
i džių pasakyti “dėl atviros, nuo- 

saikios, visus lietuvius jungian-
j čios minties'’, kurią L.B. vado-* 
H vai priskiria sau.
ji Yra sakoma, kad Dievas že- 

•‘Imėje teisingiausiai yra padali-

riai Taip, esame gimę lietu** 
viais, bet ne viki priklausome • 
L. B., o tk maža dąlis. Palikime- 
jų atliktus darbus jiems, Iš to
kių pasisavintų kitų atliktų 
darbų paminėsiu tik vieną kitą: 
Čikagoj IV Mokšlo ir Kūrybos 
srmposiumą ruošė Ped. Litua
nistinis Institutas, o ne L. B. 
Gautus iš Lietuvių Fondo pini
gus L.B. perdavė lituanistinėms 
mokykloms (žinoma, ačiū Lie

tuvių Fondui). Hartforde Ir Los 
Į Angeles įvykusias tautinių šo- 
Į ųik šventes, nežiūrint, kas jas 

įvykdė, prisiskiria sau prie nuo
pelnų ir kit.

Pa-gal V. Kulkų, L. B. Krašto 
” * ’ ’ i vertinaį i nęs žmonėms protą, nes nieks valdyb^sakosi -giliai 

| nesiskundžia, kad trūktų proto, sportinę veiklą, puikiai sugyVe- 
' Dar kas jo mažiau turi, jaučiasi . na su sportininkų vadovybe, 
h už kitus protingesnią. i • Įneš tiki, kad sportas^

Įdomu, kokia yra ta L. B. atį- gera priemonė lietuj 
j^Įvira, nuosaiki, visus lietuvius kyli. 
d! iungiati mintis?! Aš manau, kad 
H* L. B. vadovams kaip tik dau- •> 
r* giausia ir trūksta tos, atviros, 1
Lį nuosaikios, visus lietuvius jun- Akėjimu, kad sportas yra labai 
• I giančios minties. Tik pažvelkim gera pramonė lietuvybei išlai- 
į kiek į praeitį, kodėl senieji Ame ( kvti. bet, deia. L. B. šios labai 

rikos lietuviai liko' visai ne-
įj j įtraukti j L. Bendruomenę? Ki

ti iš naujųjų ateiyių buvo išme-

ra labai 
n islai-

Čia reikia pasakyti tiesą, kad’ 
f L.B. Krašto valdybos visas vef-j 
kimas prasideda ir baigiasi tik

| kyti, bet, deja, L. B. šios labai 
• geros priemonės lietuvybei iš
laikyti niekad nepraktikavo, "o 
tai buvo jų pareiga. Na, gąl pa-

j A. TAMULYNAS

DAUGIAU REALIŲ DARBU, 
MAŽIAU PASIGYRIMŲ

(Tęsinys)

i

sti iš L. B., .'ksip riepaklusriūs bendruomenės viršininkai 
vienai , jų fronto linijai. Tai kur ,nenorės šioj srityje; kaip .kad li
gi yra ta nuosaiki, visus lietu- dirbti _-pasa^dys Han_
vius jungianti mintis?! Tokios naforcj bendrovę; nes 
nėra, o ji būtina L. B. kaip or-: .tikrai labai apleista.

ši sritis

ganizacijai. • »’ ’
L. B- vadovai, rašydami: apie 

savo didžiuosius ■ atsiekimus, 
ypač politinėje srityje, prirašo 
tų laimėjimų didžiausią eilę, o 
iš tikrųjų tenai' nėra jokių lai- 
mėjiipų. išskyrus išleistas kelias 
knygas. Ir rašo taip, lyg politinį 
darbą atlieką, tik jfe.*vieni, nors' 
iš tikrųjų seka tik iš paskos pa
mėgdžiodami ALTo ir VLĮKo 
veiklą. Ir to jų darbo pasekmė 
— išleidžia daug be reikalingai 
lietuvių suaukotų pinigų—VLI- 
Kui ALTui/dubliuodami (truk 
dydami) jų.įafbą, o‘daUg butų 
geriau lietuviams/lėl-tuos pini- į 
gus ..išleistų < > lietuvių lietuvių 
kultūrinei .yęiklai.' ' r‘ 
, Politinėj ‘ veikloj mes negali
me pasįsirtfc laiinėjimais, nes 
mūsų politinis, “vežimas” įklim- 
gus išleistų'lietuvių kultūrinei 
veiklai. '•'/>/..■ A- -

Tikrai būtų,džiugu/jęi/tai bū-‘ 
tų. L. B. atsiėkimai.' kiek- yrą', jų 
prirašyta -8/'pjišk, jų/IŠlėį^oj: :L:' 
B’. 19M/mc^rIw<ąpys îa'itęjA

L/ B. x^dwar' 'priskiria.' sau.,' jei' kitų, nemylėsi,- - tud; labiau 
kitų. atliktus ū darbti^./t^žij^dą-’; niekas -.riernylės.,.Įr-.;tąvęs^-^pa- 
mieši dėsnio?; Lietuviais . reiškė vienas Brighton'ParWse- 
mes 'jgiing ir/yisi 'esąmė'ū. nyyąš- viengungis; ’. ■'

; (^Pabaiga

Sulaužys upė baltą ledą ' • ’ _ 
Ir karklas pumpurą sprogdins, 
Balups atkalnėj kojos basos 
If takeliuos’ raizgius išmins.

. i j į - j ■;
Žėrės sijonai saulės aukse
Ir' karštos srovės gysloms plaks, 
Atsilapos balta krūtinę -— 
Tarsi daina atkaĮnėn šauks. ’

L.B. 
turi 

tokių gabių, jaunų žmonių tik 
dėl to, kad pasirinko Lietuvos 
laisvinimo kelią, o kaip tik prie
šingai reikia apgailėti, kad L. 
B. neturi jaunų, gabių žmonių 
mūsų svarbiausiam egzistavi
mo darbui —^lietuvybės išlaiky
mui ir kultūrinei veiklai, o bū- 

j tinai veržiasi * į politinę lietuvių 
J veiklą. Kartoju, kad ne politinė 
Įveikia padės mums'ilgiau išlikti 

lietuviais, bet tik kultūrinė veik 
la ir kiek mes per ją .sugebėsi
me jaunajai kartai įdiegti lietui 
viską dvasią., - Kultūrinė veikla 
— mūsų lietuviškos egzistenci- 
jos pagrindas: Be kultūrinių gė 
rybių, vien politikuodami, ‘ lik- 

' sime plikais gaidžias ant šiūkšly 
; no besipešančiais-

Negalima patikėti tokiu 
vadovų teigimu, kad L.B. . « - A V •

Atlanto vandenyse sprogo Į, 
tanklaivis. Dingo dešimtJAV 

narių įgula.

KVIEČIAME I NAUJIENŲ

i

J 2) DĖL L.L. OBJEKTYVUMO, 

KURIUO NORI SAVE PUOŠTI

Reikia pasakyti-r jeigu jau bū
tų galima vadinti objektyvumu, 
kokio laikosi L.B. vadovybė ki
tų atžvilgiu,tai pats Dievulis ture 
tų už tokį objektyvumą visus va
dovus paėmus už kalnieriaus iš
mesti iš vadovybės. Jeigu neti
kime mano žodžiais, paskaitykite

veiksniams
Kam toks.

Lietuvos pavergė.

ANKSTUMAS
L. B. lankstumas?

Į Drauge ir “Pasaulio Lietuvyje” 
Gailos, Nainio, Gečio, Kamanto 
straipsnius, pilnus neapykantos 
lietuvių laisvinimo 
— VLIKui, ALTui.
VLIKo ir ALTo niekinimas, 
griovimas patarnauja — visi 
puikiai žinome, tik, deja, ne lie
tuviams ir ne pavergtai Lietu
vai, o tik 
jams.

3) L. B.

Koks tas
Kuo .-jis pasireiškia? Jeigu skai
tysime L. B. persimętimą .iš 
kultūrinės veiklos į." politinę 
veikla lankstumu — na, tai bus- 
ir per daug ir ne savo vietoj 
lanstumas. Bet jeigu jau L. Bi i

L B. vėl sujungti' į .vieną, tai 
jau nelankstumas orgahiza’ęi-; 
jos, o sustabarėjimas. ' Pasišo 
vimaSvL. B. rinkti aukas politi
nei veikiat, o ne kultūrinei, iii- 
nėra, lankstumas, bet jau, pe^i-' 
stengimas.' Taipp pat prie per 
didelio L. B. lankstumo priklaįv 
so politinės veiklos . dūblikaVį- 
mas — ALTo ir VLIKo griovi
mas. O apleidimas pačių svar
biųjų L. B.Z darbų —-kultūriruas 
veiklos— rodo Liet. B-nės pasi
metimą.

vadovybė nesugebėjo suskilusią*

§’vąisty^is kultuvės prie upės.— 
Ten sesė? liną baltą skalbs. • 
Tąškys lašai—-linguosią, nendrė, 
Ifijąunas juokas saulėjAalps.

Atsilapos balta krūtinė 
Ir vėjas kasą išdrąskys..;.
Kas sulaikys tave, jaunyste, 
Tave kas, vėjau sulaikys!,.

£ ' - ’

* r •

l TT^'b^^ysif rilj^ti'. - naudingas 
kitiems/būsi naudingi' -m/ sau;

T.

S

; : Sekmadieni, š. m. kovo 14 diena
3f. \ . . .

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th St., Chicago, UL 60629 ♦ Tel 925-2787 
/

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MARIJA N0REIKIEN1

KAZYS JANUTA TARS TIESOS
• DAINOS ; ■

ŽODI

• ■ • VAKARIENĖ LR GĖRIMAI
• ŠOKIAI

Pradžia 4:30 vai. popiet — Įėjimas $25
1

BANKETĄ RUOŠIA

r Vietas prašome rezervuoti iš anksto

CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu 421-6100

Cosmos Parcels Express Corp, 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

1501 W. 69th St, Chicx^o, HL 6062$ - Tel 925-2717

JA Y DRUGS VAISTINE -

« JtriSTDTCAl HPUXXjOC RECEPTAI • TAXNIX MAT
DUMYNAI t KOSJCmKOS EEKMSJTB

Atdara šiokiadieniais uos -T

5<fmadIenlAl« noo ’ vai r
ko

te

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
> . , - -g • ; *; ,•-*?/ .<• '■ ■; >; . ’ - - * ’ 4 į \ x k i . \

• - LT^RATūRAy lietuvių literatūros; "-meno ir &ioks!ų 
1954 m, metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Yine< 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Starko^ 
J. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis 1? 
M. K Čiurlionio, M. ŠDeiklo, V. Kašubo?/ A. Rakštelės ir JL Varna 
kūrybos poveikiais. 365 pust knyga kainuoja tik |3.

• DAINŲ SVENTftS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojat 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais ducfmenimli 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pųsL, kainuoja

f VIEN IŽO ŽMOGAUS GYVENIMAŠ, Antano Rūke apraiy* 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to lafkcftarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga

• LiE^i uViįKASIS PAMARYS, Henrfgo Tomo-T>rmtfanx^«
įdomiai parašyta studija apie Rytprgafcs, remiantis Pakalnės Ja 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kietrieDam 
Seteriui. Leidinys fliustruotM Pal»lgo}e 'duodama
ritovardfių psvadinimai Ir jų verifeW į vo'rieSų EalE*. Kaba! 
oxnango;fc335 pnsL knygoje yra Rytprūsių fsmttapjg. Kaliu |S.

a Kūf LAUMŽS LtMS. rašytojos Petrbnėlė? OrintaJtM «t<sž* 
minimai Ir mintys apie asmenis ir rietas neprff. Lietuvoje Ir p!r« 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 punhplua, 
bet kainuoja tik ?3.

♦ JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras
tai ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik em 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir pce» 
riję. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises 
Knyga' yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6. •

KnygrW' Kr
84
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GIRKITE JAV TAUPYMO; BONUS

bi Mono .ežero salas

H8.1X 
ntoo

$22.00
$15.00 
f €00

juo susidomėjęs. Iš tiesų, žvelgia nt į tuos jd rus 
kos ir uolu klodus, iškylančius salomis virš vari-

Md.00 
$24.00 
$12.00 

S6.0C

H6.u> 
$24.0- 
r n»

Jau atvažiuojant nuo Conway Summit viršū
nės tolumoje matomas Mono Lake. PršVŠžiavus 
Meno Lake miestelį, visas negyvasis Mono ežeras

į San Franeįską, į Mother Lode -kraštą ir į Lake 
Tahoe arba Yosemite Tautinį Parką. Žemės ūkio 
centru būdamas, pats miestas nėra įdomus, bet 
turi istorinf muziejų.

Iš Modesto keliaujant į Yosemite Tautinį Par
ką, būtina pravažiuoti Atwater ir Merced mies
tus. Iš jų didesnis Merced turi 31,000 gyventojų

neirto, kad išdrįso. (Ypač iš ben- 
dradarbiautojų, tiltų statytojų, 
KGB agentų, agentėlių ir infil- 
tratorių. A. PI.)

O kokios informacijos reikia? 
Dabar pasileisiu šiek tiek į 
įkyrias smulkmenas- Esame pa
sisavinę amerikietišką ydą, as-

San Francisco įlanka 75 mylių ilgio ir 30 pėdų gi
lumo kanalu. Miestas turi Pionierių muziejų, uni
versitetą, įsteigtą prieš 120 metų, ir Haggių 
meno galeriją.

Modesto miestas, jau giliau San Joaquin slė
nyje, su apie 89,000 gyventojų, yra arčiausiai geo-

mite T. Parką, ypač vykstant iš šiaurės. Netoli 
yra paukščių saugonė, o šiauriau esančiame Yose- 
mite ežerėlyje įmanoma pasportuoti.'

Families galimus nukrypimus į šalis (Moth
er Lode Country’ ir Stockton-Modesto miestai),

PATS SKAITYK )J? KITUS

SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOS**

Sovietų Sąjungą nepripažinimų.
' (Bus daugiau j ■ * ,

į pirmąją Megonją gąlįma 
pridurti stoką informacijos apie 
kitus lietuviškus miestus, be 
Chdagos. Viena ji lietuvių le
dinių funkcijų yra palaikyti ry
šius tarp išsiskirsčiusių lietu
vių. Ir nors dažniausia leidi
niuose yra šiek tiek informaci
jos apie kitus miestus, Chicaga 
vis centre. O tai yra vienas iš

Dėl studentės p-lės Gintos 
Remeikytės nusiskundimo, kad 
lietuviškoji spauda ir radijo ne- 
informuo'a apie iš okup. Lietu
vos. (Ji nerašo iš okupuotos Lie
tuvos, bet Lietuvos) atvykusių 
dainininkų rengiamus kpncer 
tus. Jei tokie dainininkai’ tikrai 
atvyktų ne iš okupuotos,bet Lie
tuvos, tai tikrai visi lietuviški 
laikraščiai ir lietuviškos radijo

lione 89 ir 395 plentais, pro Pridgeport ir Lee 
Vining, pasukdami į vakarus 120 vieškeliu.

MIRTIES TAŠKAI

paviršių, viduje tarsi atsiliepia kažkąš' tamsaus 
ir gilaus.?. Tarsi kokia pikta galybė tyliai tūno 
ežero dugne, laukdama progos fcą* ųors padalyti 
apylinkei. . - /' / - ' , •

■ ’ " ■" ' r. x ‘ •

Moąo ežerag cusįdąrė didžiulio ugnikalnio 
kraterio dugne prieš daugelį tūkstančių metui Jo 
vandens sūrumas toks Stiprus, kad ežere negali 
gyventi nę tm žuvys ar moliuskai, bet net ir augti 
menkiausi augalai. Iš ežero kyšo dvi druska ap
lipusios uolos, vadinamos salomis — Negit ijr 
Pooba. Vardus davė Mono indėnų giminė, artimp 
Paiute genčiai. Šios genties vardu dabar vadina
mas ir negyvasis ežeras, 
tais turėjo vos .800 narių 
rašytojas Mark Twain pavadino “mėnulio kai
nais1* savo apysakoje ^Mono’s Mountains' of the 
Moon”. Dabar nuo vandenyno retkarčiais ^at-

mokratiiiių /vajstybhj- 'vyriau
sybės? . - ■

“Australijos BaitfečftĘ Taryba 
ir Latvijos •kphsula.to, žparęigū- 
nąi gavo specialų raštą iš Aust
ralijos vyriausybėsglieciąHtj ihe 
nininku bėi dainininkų apsilan
kymą iš Lietuvos.; Latvijos ’ ir 
Estijos. Jame ppitiėnama.-'kad 
Australijos vyriausybė. priima 
baltiečių bendruomenių memo
randumus, bei prašymus, -sųąiė-

K« uITHUANIAn oajlv hiw$
ouaucc -iiuj t£xcept <QDdaj n Hj* Lithuanian .*-v> Fub. Ca., Im 

l73c $o rteisreo Street. U. MU. TThfherM 421-41M

.1SCOND-CLAS& PUSTAG3 PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

-vienybės ardytojus, kurie, siekiant suniekinti laisvinimo 
veiksnius, įsteigė antrąjį VLIKą (VLIKo surogatą), ku
ris dublikuoja darbą ir tuo žemina laisvinimo vąiksnius 
amerikiečių vyriausybės akyse? Ar tuos Draugo redak- 
‘•orius, kurie per du mėnesius iki Vasario: 16 dienos, kaip 
ir okupanto agentai, niekino ir šmeižė ALTą-ir VLIKą? 
0, kaip būdavo gražu ir maolnu, mielas kunige, kada 
mes Chicagoje visi susirinkdavome Į vieną salę minėti 
Vasario 16-osios šventę! O dabar Chicagoje kiekviena 
L.B. apylinkė tuos minėjimus rengia atskirai, bet tą pa
čią dieną, kaip ir ALTas. Kaip Tamsta manai, kodėl jie 
taip daro? Ar tai nėra okupanto pataikūnų reikalavimas, 
kad skaldytų ir niekintų laisvinimo veiksnius?

Ar Tamsta turi galvoje tuos Draugo redaktorius, 
kurie, gerai įsisąmoniję komunistinę sistemą, Jaunimo 
Centre, visą lietuvių spaudą, kuri pasisako prieš jų už
gaidas, prieš jų tikslus, siūlo sunaikipti ? Ąr tąį nėra iš? 
dava bendradarbiavimo su maskvine draugija ir propa
gandos kursų? Ir, nežiūrint tų redaktorių įsitikinimų; 
palankių okupantui, bet priešingų išeivijos- lietuviams^ 
jų mintys dažnai skelbiamos Draugo vedamuose. Ir, pa
galiau, ar Tamsta turį galvoje tuos skaldytojus, kaip inž, 
Nainį ir Gečą, kurie suskaldė Liet, Bendruomenę?

Kaip kunigas, privalėtumei tiksliai ir aiškiai atsa
kyti į šiuos (klausimus. Iš kunigo žmonės laukia aiškių 
ir tikslių pasisakymų, bet ne užbaigti vedamąjį neaiškio
mis, dviprasmiškomis, įvairius spėliojimus sukeliančio
mis mintimis.

Gal kiti vėjai?
Kovo 6 dieną Drauge pasirodė vedamasis, pasirašy

tas Pr. Gr. (Manau, kad kun. Garšva), duodąs naują toną, 
lyg naują vėją Draugo vedamuose. Kuomet Draugo re
daktorius Kviklys juokiasi iš ALTo ir VLIKo, kad jie 
per 34 metus neišlaisvino Lietuvos, tai Pr. Gr. į tai rim
čiau pažiūri. Jis rašo: . Bet taip pat negalima liūdėti,
kad tai nesikeičia taip greitai, kaip pavergtos tautos ar 
pavergtų tautų atstovai laisvuose kraštuose norėtų...”

Ir toliau redaktoriaus vedamojo mintis labai skiriasi 
nuo Kviklio vedamųjų. Jis tiksliai aprašo pavergtos Liri- 
tuyps pądėtį ir ‘ perspektyvas. Kviklio vedamuose pagrin
dinė mintas visada yra, kad Vakarai-pardavė Lietuvą, 
todėl negalima jais pasitikėti ir reikia nuo jų nusisukti. 
Bet kur? Žinoma, jiš per gudrus, kad rašytų tiesiai, jog 
reikia kreiptis į Rytus.;. Todėl jis siūlo šūkį, kuris pa
tiktų ir maskviniam gen. Petroniui ir Draugo skaity
tojai neišsigąstų. Jis siūlo kreiptis nuo Vakarų ir suktis 
“Veidu į Lietuvą”. Todėl džiugu, kad vieną kartą Draugo 
vedamajame randame šias mintis: “...Tik dalis tautos 
yra laisvėje. Ta dalis yra įsipareigojusi liudyti už pa
vergtuosius (pagal Kviklį,^’ie yra išlaisvinti), kurių balso 
taip lengvai laisvasis pasaulis negali išgirsti. Ir už su
teiktas viltis TURIME DĖKOTI LAISVIEJI.. .” (Mano 
pabraukta. — I. P.). Ir tai yrą teisingi žodžiai, visai 
priešingi negu Kviklio vedamuose.

Tik keistai Pr. Gr. baigia savo gerai pradėtą veda
mąjį. Jis tiksliai ir aiškiai išdėstė savo mintis apie paverg
tą Lietuvą, bet baigdamas nebeišdrįso aiškiai pasisakyti, 
kas tie kurstytojai ir šmeižėjai. Jis rašo: “.. .Turi nu-- 
tiiti kurstytojai, vienybės ardytojai, šmeižikai, kurie ne
turi atsakomybės pajautimo nei už tautą, nei už paskirus 
asmenis, (kurie sudaro tautą...”

Gerbiamas kunige, kodėl kalbėti bendrybėmis, kurios 
duoda progos įvairiems spėliojimams? Ar Tamsta ma
nai. kad turi nutilti tie šmeižikai, kurie rašė šmeižto laiš
kus amerikiečiams apie dr. Balčiūną, kad jis (Balčiūnas) 
norėjęs Drauge skelbimo' nemokamai? Ar Tamsta turi 
galvoje tą kunigą jėzuitą, kuris paskelbė Drauge melo 
laišką, kad jį užpuolė prie altoriaus? (Tie kunigai ap-

mobiįio modelį.
Sutter Creek vietovėje John Sutter buvo at

radęs aukso, o Angel’s Camp miestelyje (dabar 
apie 1800 gyv.) stovi paminklas rašytojui Mark 
Twainui, kuris buvo čia atvykęs kaip laikrašti- 
ninkas-reporteris ir aprašė varlių šokimo rung
tynes straipsnyje “The Celebrated Jumping Frog 
of Cąiąyeras Count/’. Tai buvo jo pirmasis žur- 
nalistipis pasisekimas. Nuo anų laikų varlių rung
tynės įr šiandien teberuošiamos kiekvieną gegužį.

Tuolumne apskrityje pirmasis auksas buvo 
atrastas 1848 metais Jamestowne, netoli Sonora 
miestelio (apie 3300 gyv.). Per sekančią po to 
dekadą iš aplinkinių upių įr upelių buvo išplauta 
jaugiau kaip 40 milijonų dolerių vertės aukso. 
Sonora apylinkės ypatingai gražios.

Mariposa miestelis žymus seniausiu Kalifor
nijoje teįsmo pastatu, kuriame iki šiol tebėia se
nieji baldai. įdomus Mount Ophir Mint, apie 7 
mylias į šiaurės vakarus nuo miestelio. Šioje ka
sykloje buvo pagaminta vieninteliai šešių šonų 
aukso lydiniai po $50 syertės. Dabar kiekvienas 
toks šešiašonis gabalas įkainojamas $10,000.

ŠV. JOKIMO SLĖNIO VIETOS
į vakarus nuo Mother LAde Country Ir | pie

tus nuo Sacramento auga keli stambūs miestai. 
Iš jų didmiesčiu Virsta Stockton, su apie 120,000 
gyventojų. Tai vienas iš dviejų vidaus.uostą tu
rintis miestas. Anksčiau jau minėtas yra Sacra
mento. Vidaus uostas Stocktone yra sujungtas su

iasčių, kodėl asnenys iš kitą 
miestų nėra patenkinti Leidi
niais. O tai blogai ir
čiams, nes jiems susidaro iliu- 
zija, kad lietuviška yisuęmmė 
visur tokia, kaip Chicagoje.
apsilanko ir pamato kitaip- Tįi 
kartais padaro čikagiečius per 
išdidžius.

Į antrą kategoriją, papilna la
bai kritišką stoka žinią. (Šią 
sakinio 
painotai, kad nieko negali 
prasti, ką j nori pasakyti.
Pi.) apie didžiausią lietuvių 
grupę, tai yra lietuvius Lietu
voje ir jų viešnages čia. Dau
guma lietuvių pasitiki dienraš
čiais ir radijo programomis su
žinoti apie įvykius lietuviškame 
kultūriname ąr socialiniame gy
venime. Tik vis nėra vienos rū
šies informacijos, pavyzdžiui

tais neišeina laiku, bet jei nėra’ tojų gausumo lūžtų;ir būtį sau- 
medžiagos, ką galima daryti. sakimšai prisigrūdųsjos ir' per- 

Specifiniai norėčiau pažvelg- pildytas. Čia p4ė,Gihia R^ibęį- 
ti i '-‘Draugą’'. Yra populiaru pįa kytė neparodę'jofeįos /pajhrbos 
sunokti, kad “Draugo”^ žinios tri auditorijai,© 'Dabręjp ti/Quds 
jų dienų senumo, bet mano nub 
mone 
narna. Pasaulinės, Amerikos ir 
Chicagos žinios, manau, skirtoj 
vyresniesiems, kiirię< neskaitę 
angliškai ir negali-jų kitur pasi
skaityti. Tiems, kuriė&s ?iaip 
kritiška sužinoti tuoj, pat, kas 
vyksta pasaulyje, sugeba pa
skaityti angliškus laikraščius ir 
lietuviškus laikraščius ' skaito 
'dėl tokios infocmacijoš, kurios 
negali gauti kitur ' (Angliški 
laakrąščiai taip pat pateikia ži
nias vienos dienos senumo—va
karykščias, kurios jau girdėtos 
iš radijo ar televizijų pranešėjų, 
ir dėl to jos jau nebeįdomios 
skaityti. A PI.). O tokia infor
macija, su keliomis išimtimis, 
mano nuomoję, aplamai,, gan 
gerai suteikiama”. ’'

^aajienoB tux mdien, liikirumt 
•ecmadienūu. Leidžia Naujiem] Ben- 
drovė. 1738 So. Waists st. Chieago. 
IL 00608. Talei 421-6100.

teks ir toks įvykis bus, o jis jau valandėlės tikriausiai stambiu 
buvT> Žinoma, tai nepateisina- šriftu irifprmuotų ir pagarsin-

tokia ktirika nepateisį- rodymą ji; net neiižsiihine,- kaip 
kadaise b.
rašė: “Juk tie fHfnaį .lie
tuvių gamiRti’J.^^w^i^kad-^.’; 
čįų iieftiviįį;; ųRi^Į.c^t0riai 
tuviškai nein^aę.^įljįę^^T&aj 
pagaminti pagal ^ąskyesfĮsą&yi 
tea ilr'nUrodym4'-5^^ -įršu 
iš ten ^ atvytaisiais . dtenMnkų
koncertais, 'Viskas daroftia .pagl 
Maskvos-fežišūĖą:^

Kaip į tokiiį^eyįĖjtmių: - Jiol-. 
ševįkįnių syęęhp;tų 
svečių priėmėjui įr. tą kyėčių

tųvos, ar jei lituanistiniai kur
sai, per kažkokią didelę klaidą, 
kažkaip vyktų Lietuvoje.

jfebūtinaį įienraštis ąr radijo 
programa ragintų tokiame jyy 
kyje dalyvauti, bet yra dienraš
čio pareiga kaipo informacijos 
teikėjas, tokią informaciją skai
tytojams suteikti ir pąsjtikėti 
savo skaitytojas, kp.d jię tufi už 
tenkamai mteięktualiBių gabu
mų patys apsispręsti kaip jie 
nori į tą įvykį reaguoti, o ne 
diiiraščiųi nuspręsti sulaikant 
informaciją. Tegu kekyieruis 
skaitytojas pats apsisprendžia 
ar nori dalyvauti, nedalyvauti, 
protestuoti ar visiškai nesido
mėti. Kitaip mūsų spauda su
panašėja su 
kurią mes daugiausia priešina
mės. Tai yra spauda okupuoto
je Lietuvoje. Bet manau, kad

menines žinias ar plepalus. Ne
noriu ž.noti, kad ponia Kurku- 
lauskienė, ar ponas Irminavi- 
aius turėjo kokią nors inkstų 
operaciją. (Man tekios žinios 
įdomiose A. PL). Yra vienas da
lykas pranešti, kad žmogus ser
ga ir, kad pažįstami galėtų ap
lankyti, bet tai reikia parašyti 
skoningai. (Kiekvieno žmogaus 
skonis skirtingas. Yra posakis: 
kol tyįsįemsJ!itiksi: ir fino Dievo 
atliksi: A'Pį.). Taip pat, pavyz
džiui, bijoti pirkti knygų “Drau
ge”^ neš nenorėčiau, kad para
šytų. žinote, ką- nors gražaus, 
kad jinai ir jinai nusipirko kny
gą. Tokios . žinutės, bent, tarp 
jaunimo tik sukelia nepatogu
mu. Žinau, kad tie žmonės, ku- 
rile rašo, nieko blogo nenori, 
gal jie net nežino, kad iš tikrų
jų, tai nėra mėgstama, o iš tik- 
■uių -sukelia nepatogumų. Be 

to, tokie faktai yra tik asmeni
niai, o ne visos lietuviškos vi
suomenės reikalai. (Iš. dalies, 
tai yra knygų raklama. A. PI.). 
Mūsų spaudoje taipogi reikėtų 
sumažinti per gralius aprašy
mus ir perilgus aprašymus apie 
vis tokias pat gegužines, stovyk 
las. Vasario 16 minėjimus ir taip 
toliau. Kas reikia pranešti, kad 
toks ir toks įvykis bus ir po jo. 
kad jis įvyko. Reikia naudoti 
mažau iškimšąlo, kad tik užpil- 
dytumėm vietą.

Dabar, gal tikitės, kad dar 
bus kritikos apie pervėlai pas
kelbiamas žim'as. Viena kritika 
yra, kad ' kartais paskelbiama

ANDRIUS MIRONAS

Susipažinkime su Kalifornija
(Tęsinys)

Toliau seka Grass Valley miestas, su apie 
5300 gyventojų. Kaip ir Nevada City, išsįdėstęs 
apie 2500 pėdų aukštumoje. Empire kasyklos čia 
per šimtmetį iškasė aukso už 91 milijoną dolerių 
ir turi virš 200 mylių ilgumo požeminių tunelių, 
parodomų lankytojams. Nevados apskrities mu
ziejus turi rekonstruotus kasyklų šulinius ir įvai
rius anais laikais naudotus įrankius.

Prie Interstate 80 Jr 49 vieškelio kryžkelės 
senas Auburn miestas, su apie 6600 gyventojų, iš
sidėstęs jau kiek žemiau, kalnų šlaituose ir Placer 
apskrities muziejuje saugoja įdomių kasyklų 
įrankių.

Toliau vykstant užtinkamas mažas Coloma 
miestelis, kur tūlas Marshall 1848 metais atrado 
savo pirmąjį aukso klodą. Čia pat ir Placerville 
miestelis, su apie 5500 gyventojų. Pirmasis jo pa
vadinimas buvo Old Dry Diggin’s, bet netrukus 
miestely įsigalėjo nusikaltėliai ir padaužos, ku
riuos sugavus, jie būdavo kariami aikštėje po 

0 vėliau poromis. Todėl gyvenytetE buvo 
"angtowr, jsigijusi Pakaruoklių mies- 

io van’.ą. čia ? yven© ir kalvėje dirbo John Stude- 
'•-aker vėriau r.: dėjęs kapitalo persikėlė Į South 
J ‘ ;r nan-?mino savo pirmojo auto-

jte jaučiasi saugūs, tMėl ramiai ilsėti įr pęskuba 
skristi toliau. '■ ' * y
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OUnrašek kainom*

Chicagoje ir priemiesčiuooe:
nzetazn*________________
pusei metų _______________
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Kitose JAV vietose: 
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wbscription

pei pc
lx moLths. $12 00 per 3 months, b 
*ther ŪLA locaKles $40.00 per yeaj 
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dree months Canada $45.00 per year 
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api€ koncertus, jei programos 
ątbkėjąs, kaip nors per savo di-
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& VILIAUS LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TeL: 652-5245

— Turkų valdžia stropiai sau
go pasienį, kati neįsiveržtų joks 
rusas ar Chomeinio šalininkas.

— Rusai sustabdė karo veiks
mus į Namibiją; jiems labai 
brangiai kainavo.

— Turkijos kariuomenės va
das Kenan. Evren palaidojo savo 
:moną, mirusią nuo širdies prie
puolio.

— GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

VĖJAS IŠ PIETŲ

Dr. WJ.\Ab SKLBUllb

i

baltos

t

■SS

SOPHIE BARČUS
ūdijo Šeimos valandos

ret r Arti /“liij

ONAI ŠIDLAUSKIENEI

JADVYGA ir PETRAS STRAVINSKAI

5 — Naujienos, Chicago, 8, UI Thursday, March 11, 1982 I
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KMSULAN5O 

PATARNAVIMAI

5
i

DU. fAUL V. DAKtrld 
•TDYlUrfA* a*

Rasos nebraukysi -— 
duonos nevalgysi.

į
i 
j

Lygumos linguoja, 
Žalios bangos šnera,
Klojasi po kojom

fUiUME
KOPLYČIAI 

/įsose miesto 
DALYSE,

f

■

— Gorki Tellez planuoja Chi
cagoje pradėti leisti ispanišką 
dienraštį Manana.

7159 So. MAPLEWOOD AVE 

CHICAGO, IL 60529

Lietuvos Aidai
KAŽĖ BRAZDIIONYTt

Prognmo* v»d4|a

Varpų sultis čiulpia* 
O tos dirvos kvapios 
Suliepsnoja tulpėm.

I 
f
f

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

transliuojamos is mūšy studijos 
Marquette Parka.

ty.O.'S ARE FULLY LICENSED TO PRESCRIBE 
DRUGS, PERFORM SURGERY AND UTILIZE 
ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTED 
MEANS FOR TREATING IN JURY AMD DISEASE, 
INCLUDING THE USE OF MANIPULATIVE I 
THERAPY. 4 —

Primary reason 
FOR THE PROFESSION'S 
RAPID GROWTH KTHE į 
EMPHASIS It PLACES 
ON TRAINING GENERAL) 
PRACTITIONERS. <

Ur. jonas F. lYiazeiaa
— JLDUNAV CrYUYlUJAS 

460U W. 10W bueet 
Vax .Lawn, ux

Oil. lex 42id-č380 
Vauuiuos pa&ai susiuuimą

Lietuviu Motery Apšvietus draugi
jos metinis nariy susirinkimas jvyss 
sestadxenį, kovo 13 d., 1 vai. popiet 
3&M So. Union Avė. Narės kviečia
mos dalyvauti, nes yra aaug svaroių 
reiKaių aptartu Bus ir vaisęs.

Rožė Didzgaivis, rast.

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal
pos klubo metinis nariy susirinkimas 
ĮvyKs sekmadienį kovo 14 d., 1 vai. 
popiet, Aneies^AojaK saieje, 4500 S. 
i aiman Avė. Nariai kviečiami atsi- 
lanKyu, nes yra daug svaiDių reikalų 
aptarti. Bus ir vaisęs.

Rože Didžgalvis, rast.

Apdraustas perkraustymas 

iš Įvairi y atstumu 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 arba 376'5996 z

Žemaičiu Kultūros klubo metinis 
nario susirinkimas įvyks trečiadienį, 
kovo 17 (L, 1 vaL pop.et, Aneies Ko
ja* saieje, 450U bo. laiman Avenue. 
Nariai prašonii atsilanKyn, nes yra 
svarinu leikarų aptarti, bus ir vaisęs.

| . Rože Didzgaivis, rabr.

Kasdies nuo pirmadieni n Ud penk
tadienio 8:30 vaL vakaro.

Visos laidos ii WCEV stoties, 
banga 1480 AM.

St Petersburg, FU-, 12:30 vai. p.p. 
Ii WTIS stotie*, 1110 AM banga.

2646 W. 7i»t Street

Chicago, Illinois 60621
Tekt 778-5374

Vedėja — Aldona Dauku* 

Ttl.f.: 778-1543

Prostatos, inkstą ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ. 
ŠL Petersburg, Pla. 33710 

TeL (813) 321-4200

fftamciaaa «nrKitno«
*• MMMUB KA, Wo.trtį>wai, ik,

YjU-ajUjud; ♦ s oaroo CEfeeJiu<ma *-*

Neteisk kito, kol jo kaily ne
si buvęs.

INK5TV, rUSLSS IK 

PROSTATOS CM4RURGŪA 

2656 WEST 63rd STREET 

Valančios; aosaa. i—a popieų 

kemnao. o—i vaL ysl 
-- Ofiso leietonaa; 776-2880, 
■' Rmd«aciiM 448-5543

Plynas vėjas vaikšto, 
Pievoj žiedus glosto, 
Išlukštena laiškus, 
Išmyluoja gluosnius.

OR. FRAiNK PLECKAS 

OrlVMElKiSiAS

KALBA UETUY1SKA1 

2618 W. 71W St. TeL 737-5149 

lltrirta ws. muuao 'a Km m, 

ix "contact leaser'.

Lenkia žiedą dulkei, 
Neša dulkę žiedui, 
O tos margos pievos — 
Žydi, dūzgia, gieda.

Pranas Genys

PtRKRAUSTYMAI

MOVING
Laicamai — Pilna apdraus 

X6MA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
it 1EKBNAX leL 925*8063

T1U 233-5898

.DR. A. a GLE VECKAb 
GYDTItMMį IK CMIKUKUA8.

SPSCIALYBfi: AKIŲ LIGOS 

W*»t iQ3rt Street 

Valandos pagal suauanmg.

BUTKUS - VASAIUS
T«L: OLympic 2-1043

P. J. RIDIKAS
•* no tiAJUiTlSD ST K K K"!

VAKARŲ VĖJAI
U2 modernios poezijos puslapių. Kama $5. MinkAti 
viršeliaL Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

8US1R1N KIMŲ

Badene mirė taurus krikščionis 
Martynas Liorenčas

iiI

e-- - 'L.

Martynas Liorenčas, gimęs 
1904 m. gruodžio mėn- 19 d. Tra 
kiniškių kaime, Tauragės aps
krityje, mirė 1982 m. sausio 
mėn. 8 d., sulaukęs 77 m. am
žiaus Schweizingero apskrities 
ligoninėje, išbuvęs ten tik pen
kias dienas nusilpus širdžiai.

Pirma karta vedė Marta Ke- 
daitytę iš Batakių miestelio ir 
iš tos santuokos susilaukė sū
naus Martyno, kuris su savo 
šeima dabar gyvena Karaliau
čiuje (Sovietu užimtoje Rytų 
Prūsijos dalyje, vadinamoj Ka- 
lingrado srityje). Antrą kartą 
vedė Mariją Andrijaitytę iš La- 
šiškių kaimo 1935 nfcį lapkričio 
mėn. 16 d.- ir gyveno laimingoje 
santuokoje 46 metus su ja.

Lietuvoje jie gyveno Šakali
nės kaime, Tauragės apskrityje, 
nuosavame 20 ha. ūkyje. Iš pro
fesijos jis buvo ne tik: ūkinin
kas,bet ir dailidės meistras namų 
^atybininkas, savo dirbtuvėje 
Jarė roges, vežimus, karstus ir 
kitokius iš medžio dirbinius.

Iš tos santuokos susilaukė tris 
-ūnns ir vieną dukterį: sūnus 

;^rd^nas ir duktė Gėrdė gimė 
Lietuvoje,o- sūnūs Jonas ir Hel
mutas — jau Vokietijoje.

1941 m. repatrijavo į Vokie
tiją ir gyveno repatrijantų sto-’ 
vykiose Rostocke, Bad Kueh- 
lungsborhe ir. Gralmueritze, 
Mecklenburge. Liorenčas . ir 
žmona negavo Vokietijos pilie
tybės ir jiems išdavė tik Um- 
siedlerių pasą A. (repatrijan
tų pasą A.), Per tai jis neturėjo 
“garbės” tarnauti Hitlerio Wehr 
machte, bet už tai dirbo karo 
produkcijoje ‘ki Antrojo Pa
saulini^ karo pabaigos.

' WHATIS THE FASTEST GROWING „ 
' HEA L TH CARE PROFESSION-AND WHY?

©5TEOPATHIC MEDICINE/ 
DOCTORS OF OSTEOPATHY 
D. O.*5, WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 0 NUMBER - GROWING FROM 
16,000 TODAY TO MORE 
THAN 36,000 PHYSICIANS 
IN THE NEXT 20 YEARS/

Raudonajai Armijai užėmus 
Mecklenburgą, Rytų Vokietiją, 
visa Liorenčių šeima buvo prie
vartos būdu sugrąžinta į Lietu
vą ir jie vėl apsigyveno Šaka
linės kaime, bet jau ne savo 
ūkyje. Tenai Martynas Loren
cas dirbo pagal savo profesiją, 
kaip namų statybininkas ir miš
ko pramonėje.

1958 m. visa Liorenčių še;ma 
antrą kartą atvyko jau į Vaka
rų Vokietiją per Friedlandą ir 
pateko į Baden - Wuertenbergo 
kraštą. Apsigyveno Leimen mie i 
stelyje prie Heidelbergo ir L.. 
Ilgen, kol pagaliau gavo butą 
Schwetzingeno. mieste.

1965 metais persikraustė iš 
Schwetzingero į Bruel miestelį, 
į nuosavą namą, čia jis gyveno 
16 metų.

Palaidotas 1982 m. sausio mėn. 
12 d. Bruehl kapinėse. Laidotu
vėse dalyvavo gana didelis skai
stus žmonių, vaikai su savo šei
momis, giminės, kaimynai ir 
tautiečiai, kilę iš Letuvos. Ant 
kapo sudėta daug vainikų ir gė
lių ((kunigas Fr. Skėrys laido
tuvėse riegalėfo'. dalyvauti, nes 
jau sausio mėn. II d. buvo ligo
ninėje Diakbmssen - Kranken- 
haus Mannheime).

Velionis buvo giliai religin
gas, susipratęs krikščionis ir 
nuolatos lankė su žmona lie
tuviškas pamaldas, kai kunigas 
Fr. Skėrys jas laikydavo Hue- 
tenfelde, Backnange (čia kuni
gas abu paimdavo savo mašina 
kartu) ir kitur.

Kaip brangiausią turtą iš Lie
tuvos atsivežė j Vakarų Vokie
tiją lietuVišką Bibliją, išleistą 
1905 m., Naująjį Testamentą, iš
leistą 1932 m., Dr. Martyno Liu
terio išverstą į lietuvių kalbą 
“Mišių Knygą”, spausdntą Til
žėje, Mauderodės spaustuvėje 
ir keletą giesmių knygų. Kuni
gui Fr. Skėriui jis pasakojo, kad 
Bbliją yra perskaitęs net tris 
kartus iž kiekvieną dieną skai
tydavo iš Mišių Knygos pamok
slus ir giedodavo iš lietuviško 
giesmyno su žmona. Tai yra di
džiausias pavyzdys mums vi
siems krikščionims, kaip reikia 
būti tikinčiu ir ištikimu Viešpa- 
čui iki savo gyvenimo pabaigos.

Paliko liūdinčius: žmoną.4 sū
nus (1 iš ju Karaliaučiuje), vie
ną dukrą, žen^ą. marčias, 8 anū
kus (iš jų 5 dukros ir trys sū-

nūs) bei kitus gimines.
Visiems reiškiu mano nuošir

džiausią užuojautą ir su visais 
kartu liūdžiu., netekęs ištikimo 
parapijiečio. Ilsėkis, mielas Mar 
tynai, Viešpaties ramybėje savo 
tėviškes daugiau nebepamatęs. 
Tebūna Tau lengva svetimoji, 
nors ir negimtoji, žemė Vakarų 
Vokietijoje. Čia mes neturime 
pasi liekančios vietos, bet ieško
me būsimos.

Š. m. sausio mėn. 9 d. dar ap
lankiau ponią Uorenčienę, ir 
vaikus Bruehl miestetyje, Pasi
meldėm visi kartu už a. a. Mar
tyną ir giedojome giesmę “Ge
rą kovą išlaikiau, pergalę lai- 

Sf , mejau...
" i Laidotuvių pamokslo tekstas:

Pamokyk mane, Viešpatie, 
Tavo nuostatų kelio, kad laiky- 
čiaus jo iki gyvenimo galo.

Psalmė 119, 33 skirsnelis.
Kun. Fr. Skėrys

— Teisininkas Donald Carr * I 
laimėjo automobilio akcidento į 
bylą. 19 metų merginai Toni J 
Parso’n 1980 m. balandžio 18 d. 
nelaimėje buvo nutraukta koja. 
Teismas jai priteisė $1.25 mil.

KĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

GAIDAS - DA1MID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA L AIDO JIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

ha 2533 W. 71st Street
/ jį *1 1410 So. 50th Avė., Cicero
- * Telef. 476-2345

ji TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

1KUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai;

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN’l

Aikštės automobiliams pastatyti

UMivių 

4idetiivty 

Jtrejktoriiį

STEPUISAS c. lack ik sūnūs 
UaACJLIWJC^

^4 W£S1 alKEKi KJMrubte 7'1213 t
1102* SOUTHWEST HlGilWAX, nu<* Hilu, iii 874*4411 j

(Although only FiVr ’ 
PERCE NT OF THE PHY- A 
SICIAN POPULATION, 3 
D.O.'S PROVIDE TDTAU 
HEALTH CARE FOR MORf 

. THAN TEN PERCENT OF 
/THE PUBLIC, SOMB 20

MILLION AMERlQAN^/j,

mirus, 
josic’s sūnui dr Kaziui Šidlauskui, jo šeimai ir artimie
siems gilią užuojautą reiškia

PETRAS BIELIŪNAS
‘.US >ta. CALIFORNIA AVE. Tel: LAfv«u «-M7|

GEORGE F. RUDMINAS
1319 So. L1TUANICA AVE. Tel: YArda 7-11*8 - Ll*»

a
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LIETUVOS VYČIŲ ŠVENTĖ ,
Vyčių 36-oji kuopa ėmėsi ini- Brizgys. kun. J. Savukynas ir 

c alyvos surengti šv. Kazimiero kuopų vadovai. Uždegtos trys 
šventę. Sukvietė kovo 7 d. visas žvakės: geltcna, žalia ir raudo- 
kucpas j Brighton Parko psrapi- na. Iški’mes pradėjo ir visus 
jos salę. Iš čia organizuotai su sveikino J. Paukštys, kun. J. Sa- 
vėliavomis ėjome j šv. Panelės vukynas sukalbėjo maldą. 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnvčia. šv. Mišias atnašavo) ki 
vysk. V. Brizgys su asistentais 
— kun. F. Kireiliu ir kun. J. Sa
vukynu. Vysk. V. Brizgys pasa
kė labai gražų pamokslą, pri
mindamas šv. Kazimiero dory- 
l>es, jo šventumą. Ruošiamasi 
1984 metais iškilmingai švęsti 
500 m. šv. Kazimiero jubiliejų.

šv. Mišių auka nešė J. Paukš
tys, Petrulienė, Kaselytė ir V. 
Sainaška. Labai daug ėjo prie 
šv. Komunijos. Dalino vysk. V. 
Brizgys ir jo asistentai.

Prieš altorių iškilmingų šv. 
Mišių metu buvo išstatytos še
šios vėliavos: Vyčių ir karo ve 
te ran ų.

Darė gražų įspūdį, kai karo 
veteranai uniformuoti nešė vė
liavas ir šeši veteranai ėjo pasi
puošė papackomis. Juos iš pas
kos sekė vyčiai.

Mišių metų giedojo’ parapijos 
choras. Vargonais grojo viena 
seselė kazimierietė. Solo giedojo 
panelė EI. Zapolis. Pabaigai bu
vo sugrotas Vyčių himnas.

Po’ pamaldų, visi rinkomės iš
kilmingam susirinkimui ir pus
ryčiams. Stalai padengti. Prie 
garbės stalo susėdo J.E. vysk. V.

Vysk. V. Brizgys visus pasvei- 
no ir džiaugėsi, kad Vyriai 

veiklūs ir kuopos d’dėja. Linkė
jo D evo palaimos.

Pirmininkavo P. Zapolis. Svei-. 
kino ponia Kazlauskienė (L. ši-; 
muėio sesuo); ji yra ‘*I^ady of. 
the Year”. Po jos sveikino V. '• 
Sanuška, ponia Pakalniškienė 
— Vyčių skyriaus vedėja wDrau-! 
gc’* (Vyė ų .skyrių redaguoja 19 
metų). Ponios Kazlauskienė ir(

i Pakalniškienė gavo žymenis —j 
Vytimi dekoruotą lėkštę, žyme-* 
nis gavo ir kiti.

I^e to, sveikino ponia Balčiū
nienė iš Keno'^hos, 112 kuopos1 
pirm. P. Binkis ir viena ponia' 
iš Cicero. Visiems plojome.

Buvo pasveikinta Vyčių gar-’puotos Lietuvos kančias ir pra- 
bės pirmininkė, kuri Vyčių var- eiti, 
du 1927 m. "’Pavasario" kongre
se įteikė gin. Žukauskui, krašto 
apsaugos minister!ui, aukso kar
dą. Fotografas padarė nuo
traukų.

Pastebėtina, kad pietūs labai 
geri ir kainavo tik po 6 dol. Iš 
viso dalyvavo vaišėse apie 130 
asmenų. Vyčiai verti pagarbos 
už lokį šaunų šv. Kazimiero mi
nėjimą ir aktyvią veiklą.

Gustai*! ir B. Vilutienę,kuri su
organizavo pasikalbėjimą, tar
damas palankų lietuviams žodi, 

j Tema buvo gera, atskleidė oku-

dienai pasakyta pritaikyti pa
mokslai East Chicagoj Šv.Pran- 
ciškaus lietuvių parapijos baž
nyčioje. Kun. P. Jakulevičius 
šventės proga, pasakė gražų pa

tuŠienė, kuri pradbilo anglų h*| 
lietuvių kalba. Paskaita buvo * 
įdomi ir neper'lga; publika ra- I 
miai išklausė ir plojimu paly-, 
dėjo. |

j ALTo valdyba kasmet nusi- 
pelnusius asmenis pagerbusiais 1 
metais minėjimo metu A. Vini- 
kas pristatė svečiams A. ir T- j 
Degučius, tarė žodį ir įteikė ii- j 

■ gam prisiminimui dovaną su 
j įrašu. Klebonas I. Vichuras ėjo 
į įprastas ceremonijų vadovo pa

reigas. Legionierius F. Petritis. 
i įteikė rezoliuciją, kurią A. Vini- j 
kas persukite, o svečiai vienbal- j 

‘ šiai priėmė.
t Aukoms surinkta $1,322. AL- i 
To centrui pasiųsta $1,400-

Šiais metais iš virtuvės ir ba
ro gauta labai geras pelnas. Pa
rengimo komiteto pirmininkas 
R.Peciulis padėkojo visiems pri- 
sidėjusiems prie gero pasiseki- • 
mo. Klebonas I- Vichuras sukai- ‘ 

i bėjo maldą. Tuo ir baigėsi minė
jimas.

Vakarienei buvo patiektas la-

KKAL 1STAT1 FO* 1AL1
I*m4 — Pardtvlmvi

UAL. ESTATE FOR SALK

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
is hemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokejimais, 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPUS I: I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS^
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidente® • I

U12 W. Cermak Road Chicago, W. TeL 847-7747.:

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS .

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

/

EAST CHICAGO, INDIANA
VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS MINĖJIMAS

Vasario 16-sios minėjimas East 
Chicago ir Gary, Ind., Lake ap
skrities ALTo skyriaus valdyba 
įr'iš apylinkės organizacijų su
darytas komitetas, suruošė -mi
nėjimą. Minėta apylinkė nuo 
ALTo skyriaus1 įsikūrimo, 1943 
m. Vasario 16-tos minėjimas kas 
met turėjo didelį pasisekimą. 
Šiais mėtais 64 m. nepriklauso
mybės sukakties minėjimą pra
dėjo ilgametis pirmininkas A. 
Vinikas,: gimęs Amerikoje. Jo

pastangomis, Lake apskrityje 
amerikiečių laikraščiai palan
kiai aprašė Vasario 16-sios pras
mę ir ALTo skyriaus veiklą.

E. Chicago, Hammond ir Ga-

Tą patį saulėtą rytą 9 v. apy
linkės lietuviai skubėjo prie 
East Chicagos miesto rotušės 
iškelti Lietuvos ir Amerikos vė
liavos. Šiais metais susirinko 
apie 170 dalyvių; jų tarpe—le- 
lionieriai, kurie apgynė Ameri
kos laisvę ir padėjo Lietuvai iš
silaisvinti. Tai buvo Gary Vy
tauto postas 289, Amerikiečių 
Allied Post 369 - ir moterų pa- 
gelbinis vienetas (Auxiliary). 
Prie vėliavų pakėlimo dalyva
vo tautiniais rūbais pasipuošu
sios keletas ponių ir dvi sesutės 
Navikaitės (10 ir 14 metų) .Pras
mingas kalbas pasakė A. Vini- 

7..kas, East Chicagos meras R- 
Pastrick ir kiti/ Prie ceremoni
jų didingumo daug prisidėjo 
apie 2 tuzinai išrikiuotų legio
nierių. Salvių darnūs šūviai di-

triotini pamokslą Parapijos miš , bai skanus maistas, kurį pamo- ( v • - , • 1 • • •_
I

ko A. Giedraičio, sugiedojo tai' šeimininkės — T. Degutienė, O.
rus coras, vadovaujamas muzi- , šė mūsų apylinkės geriausios v , . . , . rr, j

Juskiw, E. Jasaitienė, Stankie- 
nė, ir L. Fortney. Tenka pami
nėti, kad minėtos šeimininkės 
dirbo veltui ir visos paaukojo 

laisvinimo reiklams

dienai pritaikintas giesmes, už
baigdamas Lietuvos himnu.
Vėliavas įnešė ir išnešė B.Tur- 

kevičius, J. Tampauskas, V. 
Tampauskas ir P. Smilgis. Be- Lietuvos
sirenkantiji į pamaldas visi bu.-: PQ $20. Ant stalų maistą nešė iš 
vo paruošti tautiniais ženkliu-1 Gary gražios jaunos 5 mergai- 
kais, kuriuos prisegė tautiniais j tės. Jas labai vykusiai tvarkė L. 
rūbas ir gintarais pasipuošusi J. 
Petraitienė ir B. Tampauskie- 
nė.

Fortney. Barą tvarkė V. De
gutis.

SUSI- 

sve- 
susi- 
ma-

K. čiurinskas i

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINTŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX

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

ELEKTROS{RENGIMAI 
PATAISYMAI ’ 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai* 
KLAUDIJUS PUMPUTIS^ 

4514 S. Talman Are. 
TeL 927-3559

ry,Ind..miestų merai priėmė lie- J d:no iškilmių rimtį. Jaudinancią 
tuvių delegacijas ir pasirašė pro maldą sukalbėjo K. Damarkas- 
klamacijas. Vasario 20 d. 8.05, pQ ceremonių, bemaž, 
v.ryto per Hammond radijo sto- ( v-s- sini^j0 į ben(irus pusry
tį WJOB suskambėjo Lietuvos kurie, vyko legionierių pa- 
himno garsai. Po himno, radijo . Pusryčiu metu kalbas
komentatorius Irving L- Lewin’ Vinikas> R Chicago
kreipėsi į Aldoną Tracy, dr. • . j meras r Pastrick ir kiti. R.Pas-

Damarkas-

Y

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo aUiminimui

Dr. A> Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, 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. Gnssen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik ___
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

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

$8.00

$3.00

17» S®. HALSTED ST., CHICAGO, IL fOSfS

i meras R. Pastrick ir kiti. R.Pas- 
frick apgailestavo, kad' ateityje 
•negalės dalyvauti su - lietuviais 
Vasario 16-sios iškilmėse, ka- 

# daugi į miesto merus nekandi
datuosiąs. Legionierių. vadų kai 
bos buvo trumpos ir - lietuviams 
palankios. Publika gausiai f vi- 
isems plojo. . 7 -.

F Pusryčius parūpino Allied 
Post 369 Legion, vadovaujant 
lenkų tautybės veteranui J.Kru 
pai, kuris dalyvaudavo kasmet 
prie vėliavų pakėlimo, bendruo
se pusryčiuose ir bankete.

I Minkštus ir stipresnius gėri
mus parūpino ALTo vietinio 
skyriaus valdyba. Barą tvarkė 
B. Turkevičiųs. Pusryčiuose da
lyvavo 152 svečiai. Atrodė visi 
patenkinti tokiu dideliu pasise
kimu.

Sekančią dieną — vasario 21 
. minėjimas pradėtas pamaldo- 
mis penkiose šventovėse. Buvo 
atnašautos Šv. mišios už žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės ir tai v

Laiškas Naujienoms
Gerb. p. Redaktoriau!

L
Atidžiai perskaičiau “Naujie-I 

* . j nose” 1982.IIL5 paskelbtą chem. j 
Ind. I inz: V. Ruokio kalbą, pasakytą į

Los Angelėje. Prisiminiau, kadj 
Motušiai iš Cicero, Eest Chica- esu kur tai skaitęs, jog inž. J. V. 
gos miesto meras R. Pastrick, Ruokio sūnus yra taip pat che- 
Hammond miesto meras E. Ras-Jmikas, o jo tėvas buvęs chemi- 
kowsky, East .Chicagos policijos jos mokslų profesorium Lietu- 
vadas R. Striglich, Lake apskri- voje.
ties demokratų vadas J. Krupa,; Savo archyve radau Chemijos 
Irving Lewin, minėjimo paren- j Vadovėlio II-ją dalį, parašytą 
gimo komiteto primininkas R.
Pečiulis ir kiti.

Švenčių iškilmes atidarė A. 
Vinikas. Vytauto Posto legio
nierių vadui A. Waichuliui ko
manduojant. į salę įnešė vėlia
vas. Meninę dalį atliko solistė- 
Al Giedraitienė, akompanuo-į 
jant muzikui A. Giedraičiui. So-r re^kvija. 
listė ir publika darniai sugiedo
jo Amerikos ir Lietuvos- hįm- 
nus.Solistė padainavo 4 dainas 
Malonus ir sodrus balsas'sutei
kė klausytojams dvasios • atgai
vą. Giedraičiai iš svečių ^ susi
laukė gausaus plojimo ir gražių

Penktą valandą vakaro 
rinko parapijos salėje 170 
čių tolimesniam dvasiniam 
kaupimui. Už garbės stalo
tesi parapijos klebonas J. Vi- ■ 
churas, kun. dr. I. Urbonas, A.Į 
Vinikas, ilgametė ALTo vice
pirmininkė A.- Neniėnė, 
kongresmanas A. Benjamin, p.

Maldą sukalbėjo kun. dr. I. 
Urbonas.Kalbą pasakė kongres
manas A. Benjamin, kuris gerai 
žinąs pavergtos Lietuvos išsilais
vinimo siekius, jos praeitį ir var 
gus- Jo kalba buvo labai palan
ki lietuviams. Trumpą žodį tarė 
M Chicagos meras R. Pastrick ir 
Hammond meras E. Raskows- 
ky ir kiti. Pagrindinė paskaiti
ninke žinoma veikėja dr. B. Ma-

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS CM txpttsswiymv/Mt

-

TH. Oil) Ml-tu f

ilM

GaUta kreiptu tr Ceriai i.KLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMI RICA

yn iepl<uMa, (HdžihusL? tr tartingiaTMla lletrevhj ar*
Metuviam Ištikhnal tarnaujantį jau per H nsetau

SLA —- rtUekr kultūrlnlur darbtiv gelbsti tr kitlenu, korta tnear 
d ai buy dirba.

SLA — ttrnokėlo d&ugian kaip AŠTUONIS MILUONUS dolerį 
apdraudu »vo nartama.

SLA — apdraucffia pigiausdontif kainom!f. SLA neicSko pelno. n>< 
riamt patarnauja tik aartšalpos pagrindu.

Kiekvieną Heturta ir lietuviu drauęaa £111 
SurtYienijime apsidrausti iki 610.000.

sCLA — apdraudila fr Taupomąja apdrauda — Endairment 
Insurance, kurt ypač naudinga jaunimui, cekiančiAS 
lūkėtojo mokslo tr ju gyvenimo pradfial.

*<LA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
11,000 apdraudoa rūmą temoka tik 13.00 metama.

SLA — kuopa vyra viaoae lietuviu kolonijom. Kreipkite 
į *avo apylinkės SLA kuopvj veikėjui jie Jums 
mielai pagelbėk 1 SLA btiražytL

THERE'S A SUDDEN STOP WHICH

IF YOU PRIVE AT THS
SPEED ST?yW 

THE RIGHT LANE.

J0HNGIBAITIS
Advokatų įstaiga 

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

D ,£ M E S I O 
62-BO METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinio* 

tams. Kreiptis: 
A. LAURAITI B 

*645 $o. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775 < T

Miko šileikid apsakymų knyga 
“Liucija'’ jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtnfečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave..' Chicago. IL 60629.

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

*

A, TVERAS
V. Rudkio ir 1920 metais išleis
tą Lietuvos Mokslo Draugijos 
Vilniuje. Spėju, kad šio vadovė
lio autorium ir bus inž. Ruokio ! 
tėvas, chemijos profesorius.

Ši knyga man asmeniškai di
delės vertės neturi, o Ruokiams, 
jėi jos neturi, būtų kaip šeimos

Aš ją mielai padova
nočiau.

Neturėdamas inž. Ruokio ad
reso, skelbiu šį laišką ^Naujie
nose”. Gal inž. Rudkis atsilieps. Į

Pardavihuą tr Ttisymu 
2644 W«t C9H1 SfTMt 

•- TH, REpublic 7-1*41 ,

teisėjo Alphonse

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą,
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos* 
išleista knyga su iegališkomis 
formomis:

Knyga sd formomis gauna, 
ma Naujienų adrhinistraeijoje,

Siuntimai į Lietuvą 
ir k^tus kraštus 

P. MEDAS, 4059 Archer Avtnįe, 
Chicaęc, IIL 606M. TtU YA 7-59W

*

1
< ]

nose77.
E. Jasiūnas

’ J2C4V5 W. TStfc ft

40641, . 424-U54

t.

to one® a day, after th®

— Chicagos Lietuviu Biržėnu ; 
klubas A.A. Augustinui Galeckui. 
prisiminti paaukojo BALFui 
25 dolerius.

PLUMBING AND HEATING 
(V«nd«ntl»lri» Ir iildym»»)

iki. ŠIMKCS: Z: f- • •?;-' į

Notary Public,
INCOME TAX-SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai.

— SLA 260 kuopos narių susi
rinkimas įvyks šeštadienį, kova 
(March) 13 d. 3 vai. popielų, 
2549 W. 71 st St., Chicago, šiame 
susirinkime bus renkami SLA 
Centro Pildomosios Tarybos na
riai ir būsimo SLA seimo dele
gatai. Valdyba

— SLA 134-tos Moterų kuo
pos susirinkimas įvyks šeštadie
nį, kdvo 13 d., 12 vai. ‘Chicago 
Savings bendrovės', patalpose, 
6201 S. Western Ave., Chjcagoj. 
Kviečiama kiekviena narė daly
vauti, nes bus SLA Pildomosios 
Tarybos rinkimai. Po susirinki
mo — kavutė. Valdyba

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA) 
NARIŲ DĖMESIUI

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje generaliniai Pildomosios 
Tarybos rinkimai kuopose įvyks
ta 1982 m. kovo (March) mėn.

Todėl visos kuopos ir SLA na
riai yra raginami kuo skaitlin
giausiai kovo (March) mėnesio 
susirinkimuose dalyvauti.

Genovaitė Meiliūnienė 
SLA Sekretorė

HOMEOWNERS POLICY

ENERGY 
WISE

«xc*sslve us® of water 
•nd electricity.

Advokatu
GINTARAS P. CEPtNAl

Darbo nbmdot: nuo 9 vai ryt* 
iii 6 raL vaJt §e§tadienl

9 v<L ryto Ud 12 vai. t
Ir pacal mMtariznv

TU 776-5162 arte 77M1O
M4S Wed 63rd Strut

CMetro. 60626

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWER MAINTENANCE
Plumbing repairs of all kinds.
Drain lines cfpen or no charge. 

Free estimates.
735-6361

PIRKITO <AV TAUPYMO BONUS

0 — Naujieno®, Chicago, 8, EQ, Thuridaf, M*r»h 11, 1M2




