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APIE RUSŲ STATOMAS KAREIVINES

PRANCŪZIJA NORI GELBĖTI PINIGUS, SUKIŠTUS " 
DEMOKRATINĖMS NIKARAGVOS GRUPĖMS

Prancūzijos prezidentas Miterandas atskrido į Baltuosius Rūmus, kur .su 
prez. Reaganu pradėjo svarstyti ne lik Artimųjų Rylų, 

bet ir Nikaragvos reikalus.
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' FANATIKAI NORI SUSTABDYTI
LIVERPULYJE ARKIVYSKUPAS BUVO IŠVARYTAS Iš SA
KYTOS, PROTESTAVO PRIEŠ POPIEŽIAUS PAKVIETIMĄ

LONDONAS.—; Anglijos Gan- r .==arz= 
terbury-arki vyskupas pakvietė 
popiežių Joną Paulių II atvykti 
į Angliją ir dalyvauti šventėse. 
Popiežius prižadėjo atvykti į 
Angliją -gegužės -28 dieną.

Popiežiaus sutikimas atvykti 
į Angliją sukėlė didelio susido
mėjimo^ visame krašte. Vieni 
laukią popiežiaus, nori išgirsti 
jo balsą'} tno tarpu fanatiškai 
nusiteikusiems jo atvykimas 

.sukelia didžiausią pasipiktinimą.

■ Ketvirtadienį at-Jciyysk. Robart 
Rūncie, Čanterburio protestantų 
bažnyčios galva, pradėjo pa
mokslą, .bet katedroje kilo toks 
triukšmas^ kad arkivj'skupas 
negalėjo tęsti pamokslo. Jiš bu
vo priverstas nutraukti pradėtą; 
pamokslą, o netrukus buvo iš
stumtas iš sakykkBų ir pačios 
bažnyčios.-^ , r ’

PHė kat€drw;-at^?ado-polici 
ja, kuri apsaugojo z grasinamą

- dvasiškį, kol jis; pasiekė savo 
automobilį, įlipo: ir galėjo- ra
miai nuvažiuoti. Fanatiškai nu
siteikę • tikintieji buvo labai įpy
kę ir rodė' Gahterburio arkivys- 
k tipui savo nepasitenkinimą.

'- Arki vysk; Runeie i pareiškė, 
kad jis vis dėlto . priims popie
žių .Joną Paulių' jį bažnyčioje, 
nes tai bus pirmas popiežiaus 
vizitas’Anglijoje. -

' • - ■ * •

Turint. galvoje tokią didele 
neapykantą,., dabar abejojama, 
ar' popiežius sutiks važiuoti į 
Angliją prižadėtu laiku. Popie
žius mjelų noru ątyyktų, jeigu 
tikintųjų; nuotaikos ' būtų ki
tokios.

LONDON TIMES 
TUO TARPU NESUSTOS

LONDONAS, Anglija. — Ket 
virtadienį- oficialiai pranešta, 
kad nėr London Times, nei Sun 
day Times 4uo tarpu nesustos. 
197 metus ėjęs dienraštis turėjo 
sustoti,- nes unijos buvo pasiry- 

■ žusios - nenusileisti nė vi-no 
žingsnio. - _

’ Naujas savininkas, leidėjas 
Rupert Murdoch, Sukvietė visų 
6 unijų valdybas if’ pasakė, kad 

. turės atleisti " 600 . .darbininkų 
"tuojau. Jeigri to nepadarys, tai 
Įąikraštis bus uždarytas ir vis 
bus atleisti/Jiš' nenorįs brįsti į 
naujas • skdias^ ‘ f..

. «- .... '■
. Dabartiniu' metue -yra 2,600 

. tarnautojų. u.Pądąrytps, įvairios 
pakaitos, sūniažintos darbo va-

NEWS
šeštadienis pirmadienis — Saturday-Mondav, March 13-15, 1982

Th« Uihuaman D.*dy News 
by TW UUueauu N«wi PubU&hing C<k» uc.

1739 So. Hahted Street, Chicago, 111. 60608 
H Ay market 1-6100

Orer One Million Lithuanian 
In The United States

. — Lenkų vyriausybė įteikė 
protestus Danijos ir Prancūzi
jos vyriausybėms už balionų 
siuntimą. į Lenkiją. Generolai 
tai skaito nedraugišku elgesiu.

— Dainininkė teisėjui Gerald 
Murphy liudijo, kad ji atpažinu
si jauną vyrą, prieš du metus ją 
išprievartavusį. Pradžioje jį at
pažino iš nuotraukų, o vėliau la
bai greitai atpažino ir gyvą.

bsre^abngKtarpauto jai nenore 
jo trauklis.;Grąlų gale jie. sutiko. 
Šiomis dienomis’ atleisti 360 be 
reikalingų, tarnautojų, o netru
kus ims ‘atleisti dar -10,

-į r*. •..

Atleis dar 1,00d: tarnautojų
< -A < 7 z V < sW

Leidėjas*-^ Mpędčch; šjįasirašė 
nau j&jĮsL^iĮąrd^?.~si^/į  visom is 
uni]«g^rkurio$.; Į&jzta... jam 
įvės^^^raė^^’irŽąJtleisti 
bereik^lngusrdarbliunkųŠ.' lėtų 
laikotaįpyjadar 
1,000 ■ jdabart^iy • tžrnaptajų ir 
dirbtįęyė|j: dąrjffinįnkų. ,'Labiau- 

• šiai irus - - pal ies ti - a tskai tomy'oės 
tarnautojai: ... , .

London;./Times įsigis 'naujas 
atskaitomybės mašinas, jas pri
taikyt^ išbandys ir galutinai jas 
įves.ĮTada bus atleisti seni tar
nautojai" ir pasamdyti nauji spe
cialistai/ kurie tuojau pradės 
atlikti savo pareigas.

j, " - * • ' - X ’ . '
Lejdėjas apgailestavo1,. kad 

dar /negalima surasti mašinų, 
kurios galėtų pakeisti redakto
rius žinioms parašyti ir kalbą 
taisyti, mokslo naujoves supran
tamai skaitytojams išdėstyti

t

I

14: Matilda, Karigaila, 
Butvydas, Reta, Kal-

—Prez. Reaganas turi didžiau
sios bėdds su karo medžiagai ga
minti reikalingomis pinigų su
momis. Jis karpo visas valstybės 
išlaidas, bet ginklams išleidžia 
daugiau negu apkarpo.

KALENDORfiLIS
Kovo 13: Kristina, Sabina, 

Liubartas, Liutauras, Ilona, 
Kantvilis, Jundilė.

Kovo 
įgauta, 
gailis.

Kovo 
sas.

__BRITAI NUTARĖ PIRKTI NAU- 
JAUSTUS JAV NARLAIVIUS

DALIS DARBIEČIŲ YRA PRIEŠINGA TOKIAM BRITŲ’ 
VYRIAUSYBĖS NUTARIMUI, LAUŽYS SUSITARIMĄ

LONDONAS, Anglija. — Bri
tų krašto apsaugos ministeris 
John Nott ketvirtadienį prane
šė Atstovų Rūmims, kad' vy
riausybė yra nutarusi pirkti 
Amerikoje pačius naujausius 
karo' laivus, varomus atomo 
energija, britų •vandenims ir 
pakraščiams saugoti.

Karo ministeris pridėjo, kad 
karo laivai.turės atomines rake
tas Trident. Tai* reiškia, kad 
kiekvienas narlaivis galės paleis
ti jas ne tiktai iš paviršiaus, bet 
ir iš gilumos. •

Visas šių narlaivių užsakymas 
kainuos 13.9 bilijono dolerių. 
Išmokėjimai privalo būti baigti 
per 15 metų.

Darbiečiams nepatinka 
pranešimas

Krašto apsaugos ministeriui 
padarius pranešimą parlamente, 
tuojau kilo didelis susirūpini
mas. Darbiečiai neturėjo' laiko 1^ 
klausimui aptarti. Vieni buvo pa- Į 
tenkinti, kad vis dėlto vyriau- 
syliė ėmėsi žingsnių Anglijai 
ginti. Kiti priešinosi praneštam j 
nutarimui. Kai kurie darbiečiai 
atvirai džiaugėsi, kad gavo pro- nių Tautų komisija, nuodugniai 
gos nusipirkti naujų atominė. išklausiusi kelių pranešėjų apie 
jėga varomų narlaivių.

Tačiau trečioji grupė labai 
nepatenkinta. Ji tvirtina, kad 
nutrauksianti susitarimą, kai su
rinks pakankamai atstovų ir su
darys vyriausybę, ši grupė yra 
priešinga bet kokiems atomi
niams ginklams. Be to, šiai gru
pei atrodo, kad Amerika parduo
da britams senus, jau dėvėtus

s Č SENATORIUS WILLIAMS 
PASITRAUKf Iš SENATO

WASHINGTON, D.C. — Sen. 
Harrison Williams, tris dienas 
kalbėjęs senatoriams apie paim 

, tą’kyšį ir padarytas klaidas, nu 
° Įtarė atsistatydinti iš senatoriaus 
' ! •l pareigų.

WASHINGTON, D.C.— Vais i Senatoriui išmesti reikia dvie- 
lybės departamentas patvirtino jų trečdalių senatorių pritari-- 
žinias, kad JAV, nutraukusios mo. Buvo neaišku, ar bus toks 
pagalbą dabartinei Nikaragvos • didelis senatoriaus H. Williams 
vv-riausybei, nenutraukė pa rd- j priešų skaičius. Jeigu nebūtų 
mos privačioms bendrovėms ir j susidaręs 2/3 senatorių skai 
net organizacijoms. Ekonominė ’ čius, tai sen. Williams būtų he- 
padėtis krašte buvo pasunkėju- galėję išmesti iš Senato, Bet se
si, todėl ta parama ir buvo' tę natorius Williams nebuvo' tik
slam a.

_____ v - pasmerkė jo elgesį. Aiškiai buvoVynausyber parama buvo nu !1 , . , , . , . ,*„„1,4.., ..... I matvti, kad -senatorių daugutraukta, nes vyravo jsitikim- r • . v .. • n
mds, kad dabartinė vyriausybė ma Pries J!*' 
ir kariuomenės vadovybė pade
da ardyti tvarką Salvadore. Kol praleidęs 23 metus Senate, ket- 
nėbus įrodyta, kad ta parama ne- virtadienio vakare pareiškė, kad 

jis pasitraukia iš Senato. Jis pa
dėkojo' senatoriajps, kad išklau

JAV PADĖJO NIKARAGVOS 
BIZNIERIAMS

ras. Didokas senatorių skaičius

62 metų senatorius Williams,

tęsiama, Nikaragvai nebus at
naujinta ekonominė parama.

Departamento paskelbta žinia sė jo kalbos,, ir nutarė alsista-1 
sako, kad praeitais metais Nika- j lydinti, 
ragvai buvo suteikta 8.5 milijo
no dolerių parama. Be to, buvo 
suteikta beveik 2 milijonų dole-j 
rių parama ūkiui gerinti.

WASHINGTON, D.C.— Pran- 
«cūzijos prezidentas Fr. Mitertm- 
t das, tik ką grįžęs iš Artimiįjų 
Rytų ir patyręs apie JAV vy
riausybės paskelbtus paveikslus, 
vaizduojančius Nikaragvoj rusų 
statomas kareivines, labai susi
rūpino. Pasirodo, kad Prancūzi

ja, sukišus! dideles sumas pini- 
j gų į įvairias Nikaragvos įstai- 
1 gas, nenori jų prarasti.
I Prancūzijos prezklentas pasi- 
; ėmė būtiniausius patarėjus, sėdo 
į į patį greičiausią prancūzų lėk- 
I tuvą ir į tris valandas pasiekė 
: Washingtoną. Prancūzijos pre- 
! zidentas tuojau nuskubėjo j Bal
tuosius Rūmus, kur prezidentas 
Reaganas prižadėjo tuojau jį 
priimti.

Pasirodo, kad prez. Reagano 
ketvirtadienį paskelbti paveiks
lai privertė susirūpinti ne tiktai 
X&4»f^s:.gy4’enf<Jjus,<Jfc t, Ir yy- 
riausybes. Prancūzijos preziden
tas tris dienas tarėsi su Izraelio 
vyriausybės atstovais, pasakė 
kalbą Izraelio parlamentui, pa 
tarė greičiau baigti nesusiprati
mus su palestiniečiais ir išsk.i- 

'do./Jis dar buvo pakelyje susto
jęs pasitarti apie Viduržemio jū
ros -ir Artimųjų Rytų reikalus.

Nespėjo jis atsikvėpti, kai 
Waslpnglonci paskelbti duome
nys; jį sujaudino. Prez. Miteran 
dasū panoro informuoti prezi 
(lenta Rėaganą apie padėtį Ari. 
RytUose, bet jam daug svarbesni 
yra1 įvykiai Nikaragvoje. Pasi
rodo, kad Prancūzijos biznieriai 
yra įdėję dideles sumas pinigų

• į Nikaragvos pramonę, ūkius, 
I vaisių auginimą i
Prancūzija nenori, kad Nikarag 
voj investuoti kapitalai nueitų 
nieką‘s.

Francois Mitterand ■*
Prancūzijos prezidentas Fr. 
Miterandas nori išgelbėti 
didelius Prancūzijo's inves
tavimus' dabartinėje Nika
ragvoje ir kitose Vidurio 

Amerikos respublikose.

Yra pagrindo mantyti, kad 
Prancūzijos prezidentas susitiks 
ir su Valstybės sekretorium A. 
Haig. Dabar jau visiems aišku, 
kad visus -santykius, liečiančius 
Vidurio Amerikos valstybes, 
tvarko’ sekretorius Haig.

Prezidentui teko atleisti vilną 
savo patarėją, kai jis pradėjo 
kojas kaišioti sekretoriui Ilsig, 
o dabar atrodo, jog kai kas rmri 
pakenkti sekretoriui iš kitos 
pusės.

Žinoma, kad prez. Reaganas 
pasitiki sekrstoriaus Haig taktu 
ir pasiryžimu. Jis ir dabar taip 
tnebn „..f__ 1.. I Iir prekybą, viską sutvarkys, kad sekretorius

1 Haig galėtų sma'dyti Sovietų 
vyriausybę, dip'cmatus, agentus 
ir politikuojančius maišalus.

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $321.

IŠTIRS ŽMOGAUS TEISES 
LENKIJOJE

NEW YORK, N.Y. — Jungti-

pagrindinių žmc'gaus teisių min
džiojimą Lenkijoje, nutarė visą 
reikalą ištirti Jungtinių Tautų 
komisijoj jau yra pakankamai 
davinių apie žmogaus teisių su
varžymą Lenkijoje, bet to neuž 
tenka.

Dabartinė lenku vyriausybė 
nenori leisti užsieniečiams tyri- 

________j____ _______ nėti pagrindiniu žmogaus teisių 
narlaivius. Visa Amerikos gy-l klausimo, bet jai bus labai sun- 
nyba pagrįsta modernia aviacija; ku atsisakyti. Ji negalės uždą- 
Narlaiviai jau esą atgyvenę. tryti vartų tarptautinei kc’mi

15: Lionginas, Klemen- 
Gąniklts, Auka, *Ruklis, 

Vystė, Augotas.

Saulė teka 6:07, leidžiasi 5:54. 
Oras ūkanotas, lis.

Viceprezidentas George Bush 
gavo senatoriaus Williams 
atsistatydinimo pareiškimą 
ir pranešė. New Jersėy gu
bernatoriui, kad parinktų 

kitą žmogų senatoriaus 
terminui pabaigti.

— Kariškoji vyriausybė pra
šo atleisti suvaržymus ir duoti 
Lenkijai ksalų naminiams 
paukščiams ir traktorių dalių. 
Netrukus traktoriai turėtų eiti į 
laukus, bet atsarginių dalių sto
ka neleidžia traktorių vartoti

Jaruzelskio' vyriausybė, skelb 
dama karo stovį, pastebėjo, kad 
bus suvaržytos pagrindinės žmo
gaus teisės, bet jis vis vien tu
rėjo aiškiau išdėstyti, kokie 
konstitucijos paragrafai bus pa 
liesti.

Senatas tirs FBI elgsena , į
Senatorius Harrison Williams.' 

nutaręs atsistatydinti, laimėjo 
$45,000 metinę pensiją. Jeigu jis. 
būtų buvęs išmestas iš. Senato, 
tai būtų negavęs p .nsijcs.

Savo atsistatydinimo raštą se
natorius William pasiuntė Sena 
to pirmininkui viceprezidentui 
George . Bush. Jis atsistatydino 
kovo 11 dieną. Tame pačiame 
laiške jis prašo viceprezidentą 
pranešti New Jersey gubernato i 
riui, kad paskirtų kitą atstovąT 
senatoriaus pareigoms.

Kitas svarbus Senato' nutari-( 
mas — ištirti FBI rolę visoje se
natoriaus Williams byloje. Se
natorius William norėjo šį klau
simą spręsti Senate, bet pako
mitečio nariai tvirtino, kad čia 
visai kita byla, negalima jų- 
malšyli. Senate buvot sprendžia
mas New Jersey demokrato 
Williams $50,000 kyšis ir nusi j 
kaitimas įstatymus laužant.

— Danijoj kiekvieną dieną pa-' 
leidžiami šimtai pripūstų balio. 
nų, didelėmis raidėmis skelbian
čių “Laisvės Lenkijai!” I

Caspar Weinberger

Sekr. VViinbcrgeris paprašė 
prezidentą leisti vienam 
aviacijos generolui ir vie 
nam laivyno admirolui įsi
kurti Valstybės departa
mente, kad galėtų informuo
ti atsakingus pareigūnus 
apie tarptautines nuotaikas.
Neatrodo, kad prezidentas 

sutiktų su tokiomis 
pakaitomis.

ATSTOVAS JOHN FARY 
TIKISI LAIMĖTI

CHICAGO, Ill. Dcmckr#įų 
, >ar l i j os pi rm i n i n ka s (] eorge 
Dunne neparinko Kongreso at
stovo John Fary, bet jis turi <lk 
1'4 pritarimą balsuotoju tarpe 
r tikisi laimėt pirminius rin
kimus.

Jc spi Fary laimės pirminiu* 
rinkimus, tai jis y a tikras, kad 
>us išrinktas j KCu^rcsa. J^hn 
/ary visa laiką rūpinosi 5jvo 
apylinkės piliečiais. Jis jį&ns 
ieikdavo įvairiausius pala ritą vi- 
muš, duodavo praktiškus patari
mus ir lai ai lengvai mokėitava 
pasidalyti dr;ęugu žriionių tarpe.

Fary visuomet ateidavo j Nau
jienų piknikus ir parengimus, 
lis ni. kuomet neatsisakydavo 
padėti naujieniečiams, jeigu*4cas 
i jį kre:j)davJsi. Fary kaibaa vi
suomet buvo trumpos, esminės, 
turiningos.

— Stanislovas ZaČkovskis, 
Lenkijos vidaus reiklių’ minis
ters pavaduotojas, pareiškė, 
kad dabartinė lenkų vyriaušyltė 
jau paleido 3.2OI žmones, kurie 
buvo sulaikyti po karo stovio 
paskelbimo.



KUZMIQKIS

SU MUSŲ RAŠYTOJAIS
Kai 1973 nx vaikų rašytojas, o 

taipgi ir poetas Antanas Gie
draitis Giedrius (KristeUs/skai
tė mano ‘‘ištiestas rankas”, man 
paralė, kad “ta knyga jautriam 
lietuviu turėtų būti pa- 
guoęia ir viltis. Tik ar daug to
kių yra?...” x

“Dabar daugumas labiau gei
džiu ;>ensaciių, tuščių pramogų 
jr pa^kvatojimo, nors po to pa
sijunta vistiek alkani, kažin ko 
netekę, kažin ką praradę (1973.

LAIKO NETURITE”...

Katis gausių romanų autorius 
rašytojas Jurgis Gliaiula, ben
dradarbiaująs laikraščiuose ir 
susirūpinęs mūsų spaudos ko
kybė. rašė: “Jeigu turite laiko, 
rašykite mūsų spaudai. Tai pa 
kelią įvertinimų lygį it princi
pingumą. Jeigu lako neturite, 
suraskite- Juk tai savotiška li
teratūrinė mobilizacija dirbti 
ir dirbti” (1961. IIL 10)

Jei neturite laiko, suraskite...

/ Kąip “Tėviškės žiburių” re- 
daktorius kun, dr. PrjGcLidama- 

‘ vičius ir dar kai kas pastebi: 
. ‘“Nedirbkite tiek daug. Jūsų gy
venime £r taip darbo per daug 
Parapija tokią išlaikyta. Važiuo- 

' įatę, einate... Ak, tie da
lykai neprisideda prie gerob 
syeikalos išlaikymo” (1981.

Vėiiąu J. Gliaudą pamini sa- 
,4į& jx>mąną “Grą pn> nobis”. 
Bįt^h kaip visa susidėjo, kad 
mario giminių “vila “Baltasis 
■Angeles’’ aprašyta mano roma- 
rje ‘ Oįa pro ’nobis”. Šų kun. M. 
Vaitkum turęjąų pažintį ir'ryši 
.iki. jo mirties. Jist dedikavo man 
ir knygų” (1.^76. L 22).

Vėtau iš rašytojo laiško suži
nome, kad “kažin kaip pavasa
riop man -visai apatingsta vaiz
duote ir energija. Ruduo, kada 
dienos tokios trumpos, prabėgi- 
nės,-.jaučiuosi visad energinges- 
riis^ .O čia, atrodo, ir metų naš-; 
ta primena atvangos būtinumą” 
11981 III. 3)

■/ RECENZIJOS PAVYZDYS

•£. Nepamenu, kurias J.Gliaudės 
knygas recenzavau mūsų spau-: 
,dojė. 1980 m. buvau .ilgiau pri-; 
sėdęs prie jo “Bausmės” novelių. 
Afan 3-trodė, kad jas visas riša 
U pati pagrindinė idėja, to pa-

ties nusiteikimo veikėjai. J. 
Gliaudai tokia nuomonė pati
ko.

“Gavau “Tėviškės Žiburiui”, 
kur tilpo Sveiko recenzija, skir
ta Bausmei. Tai puikus litera* 
tūrinės recenzijos pavyzdys. Ša
lia siužeto įvertinimo spindi- 
siužetinio podirvio įvertinimas. 
Šitas momentas taip dažnai mū
sų apyvokoje arba išleidžiamas 
arba iš viso nepastebi amas. Tik
rai taip: kada rinkau Bausmei 
medžiagą, turėjau sumanymo 
centre idėjinį leitmoįyyą. Tai 
priešinimasis piktai. Mielas -ku
nige Jonai, Sveikas tų novelių 
rinkinio savybę išlukštenai, pa
rodei ir tai didžiulė talka idėji
nei knygos prigimčiai. Ačiū”. 
(1981. L 12).

J. Gliaudai, kūrybingam ro- 
ūimistui, visuomet rūpi gyvas 
literatūrinis gyvenimas: ne tik 
naujos knygos, bet ir recenzijos, 
kritikos raštai:

“Kas pas Jus naujo: visuome- 
linio gyvenimo nuotaikos, kū
rybiniai rūpesčiai, planai? Pui- 
xu, kad duodate recenzijų. Visi 
sako, .kad tai sričiai nėra dėme
lio. Tad reikalinga talka pasiro
dančioms knygoms. Vargstu ii 
iš. nes vis kas nors siūlo recen
zuoti ką nors. Neseniai ilgą ver- 
inimą įdėjo “Draugas” kun. S. 
Ylos knygos" (1978 m. balan

džio 24). < r'
KULTŪROS VARDŲ . -"

Tai ? sričiai — recenzijoms 
aėra vietos?’x

Bronys Raila “Paguodos” pir
uose, dalyje reikšmingai paste
bėjo, kad jam “rūpėjo tie maž
daug visi “neaprėpiami -laukai, 
kur plušama kultūros vardu”. 
Ąpie juos rašyti negailėjau tūk
stančių. sunkaus darbo valandų 
T t nemigo naktų, nesykį teiku
siu daugiau sielvartė, Įį^gu? ’tlžiū' 

: javimo” (10 psl.) \
Tūstančiai sunkaus darbo va-’ 

landų... nemigo naktų...
Šiandien grįžau po penkių die 

nų iš Scotton ligoninės atsipū
sti- Ligoninėje, gulėdamas' vie- 
nas nedideliame kambaryje, bu
vau pažadintas gail. sesers 10 v. 
v. Maniau, kad jau rytas, kad po 
kavos ir po ruginės košytės ga
lėsiu prisėsti prie geležinio sta
lo. Kai rengiesi ar kai pradedi 
rašyti, nieko nesigaili: nei laiko, 
nei jėgų, nei -sveikatos...

(liarsaas Venecijos nieniniuko < pavi

Genocido prieš masuų Lietuvo*
tautų n&ikimma, bet Jungtinės . pu-

U b s te j ixuę laiko uir-

— Dear Fathbr,-*Haai>ake man; 
mano specialus gydytojas,.—j 
think of future: retire!...

O žinote,ką Gabrielė Pečkau- 
skaitė - Bitė,rašė apie mūsų 
idįjį dr. K. Kudirką, kai jis, 
sunkiai- sirgdamas,- tebedirbo 

' Tėvynėj} ĮaiSveį?
“Be to, ir morfinos sau įsilei

sti, nes esąs jau taip apsilpęs, 
kad. neisileidęs to narkotiko il
gėliau šnekėti negali.

“Įėjusi ir į Kudirką pažiūrė
jusi, taip nustebau ir drauge 
taip susijaudinau.. kad žod's už
kliuvo gerklėj, o ašaras visu va
lios stiprumu laikiau, kad iš po 
vokų neišsiveržtų.

“... Iš karto pamačiau, kad 
mūsų šeimininko gyvybė jau 
nebe metais- skaitoma, o vien 
mėnesiais,, o gal tik ir savaitė-

au nuveik-
...Dabar išvydau žmogaus še- ti gilaus susijaudinimo. Vaizda- 
į. Puiki, naujintelė, šviesiai vosi tik kapai, kryžiai . /. Kiek 

pilka drabužių eilė kabėjo, kaip kartų pažvelgiau į šeimininką, 
ant medžio, veidelis neapsako
mai susmulkėjęs. palšas, _ akys 
tokiais juodai^ plačiais ratais 
>£rięstos^ kad matyti buvo vien 
duobės, ir tik. į^ziųrėjųs jos 
dugne švietė žmogaus minties 
žiburiukai.

mis.
a

Visą laiką negalėj

tiek kartų vaizduotė rodė jį 
karste... O šį tą kalbėti reikėjo, 
ir tai ramiai kalbėti” (Gabrielė 
Petkevičiūtė-Birė, . Krislai. Vil
nius, 1966 m., ^06^407 pis.).

(Iš Eur. Liet)
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Lietuvos Nepriklausomybes atstatymo 
minėjimas Rastatte

Rąstattiškiai ir . apylinkės lie
tuviai. Vokietijoje rodos pir
mieji, atšventė tŽetuvos įiepri- 
kiausomybės atstatymo šventę 
IS82 m. vasario mėn. 13 d.. Dvy 
ilkos apaštalų bažnyčioje ir pa
rapijos salėje. Bendras pamal
das laikė tėvas Ą. Bernatonis 
ir kunigas Fr. Skėrys. Tai die
nai pritaikytą pamokslą uNepri- 
klausomybė Švento Rašto švie
soje” pasakė kunigas Fr. Skėl 
rys. šventas mišias cęlebiavb 
tėvas A. Bernatonis. Pasimelsti 
už Lietuvos savanorius, kurie 
žuvo laukuose, už dabartinius 
kankinius, kurie yra Lietuvoje 
ir Sibire bei kalėjimuose, ir už 
laisvą ir nepriklausomą Lietu
vą. Visi darniai giedojo evange
likų ir katalikų giesmes.

Parapijos salėje Vyku pasau
lietiška šventės dališ Rastatto 
apylinkės lietuvių bendruomęr 
nės pirmininkas Povilas Gustai
nis trumpai pasveikinęs visus 
dalyvius-es. Į šventę atsilankė 
virš šimto žmot&ų. Ypač daug 
buvo atvykę iš .Pforzheimo iff 
Freiburgo.

Vasario 16 pritaikytą paskai
tą .dviem kalbom skaitė kuni^ 
gfcs Fr. Skėrys, Jis pasakė; 
1818 m. vasario d. bu
vo paskelbta Eiguvos Valstybės 
nep klausomybė. Vadinasi Sąis, 
metais švenčiarrtė* jau, 64-ąsias 
to istorinio įvykį® metines. Bet I 
jos įvyksta gedulo ženkle, nes:.

1) Jau 42 metai , kai Lietuva
yra okupuota. w J

2) Jau 33 Jungtinės
Tautos paskelbė* ‘Keturių lais
vių deklaracijąMnLtlanlto Char - 
ta, kuriomis prižadėta:

a) atstatyti sugriautas valsty*^ 
bių nepriklausomybes iri 
visoms kitoms tautoms lei

sti laisvai apsispręs 
sūdą ryti sąl y'gas

ap- 
ir

Di-

praktikuot religiją ir 
saugoti juos nuo baimės 
skurdo.

Prie šio pažado prisidėjo
džioji Britanija ir Sovietų Rusi
ja.Bet jis liko iki šiol neįgyven
dintas.

3) Jau 33 metai, kai Jungti
nių Tautų Organizacija priėmė

Al Valstybė® prie jos dar nepri- 
sidėjo.

4) Jau ketvirtas dešimtis, kai 
lietuvių tautai gręsia didelis su
naikinimo pavojus. Jo paseka 
yra ta, kad lietuvis įvairiose ša
lyse tapo nepilnateisiu gyvento
ju.

Kokioje dvasinėje aplinkoje 
aissiaure dabar musų tauta, — 
paaaiinta, prispausta/ien — tė
vų zemeje — ji gyvena be lais
ves, be teises atvirai išpažinti 
savo tėvų ir protėvių tiKejimą, 
oe perspektyvos atgauti nepn- 
Klausomą tauunį gyvenimą, los 
pačios tautos dalele esame mes 
čia, Vakarų Vokietijoj e,taip va- 
dmarhame laisvajame pasaulyj. 
Jau 48 metus (kiti gyvena jau 
41 metus) gyvename Vakaruo
se, jau 4U metų su virš kovoja
me, kaip sugebame už nepri
klausomybes atstatymą, gerai 
suprasdami, kad be bendro Eu
ropos visuomeninio ir politinio 
pasikeitimo mūsų širdyje gyve
nanti svajonė negali tapti tik
rove. O tuo tarpu senstame. Lai 
kas yra mūsų nenaudai- Vis 
daugiau ir daugiau mūsiškių 
randa čia savo amžiną poilsio 
vietą, šiandien dar turime čia 
pažįstamų ir draugų, o netrukus 
jau ir mūsų šeimos nariai, mū
sų vaikai ir anūkai, net tie, ku
rie yra gimę išeivijoje, yra ar 
ous suaugę — moterys ir vyrai, 
jie gavo dvasinį peną iš laikotar 
pio, kada tarp Vakarų ir Rytų 
viešpatavo "''šaltasis karas”, o 
dabar jie gyvena įtampos suma
žinimo šešėlyje. Dvasiniai mes 
jU, o jie mus ne visuomet su
pranta ir tarpusavio ryšiai kar
tais lyg ir silpnėja.

Kunigas Fr. Skėrys perskaitė 
Lietuvos Tarybos 1918 vasario 
16 Vilniuje pareiškimą, kuriuo 
atstatoma nepriklausoma valsty
bė, nesurišta jokiais ^ryšiais su 
Vokietija, nėr sū‘ kuriuo nors ki
tu kaimynu. Jis-nušvietė kokio
mis sunkiomis aplinkybėmis bu 
vo atstatyta nepriklausoma de_ 
mekartmė Lietuvos valstybė. Iš 
didžiųjų pasaulio valstybių ją 
de ’ure pripažino Vokietija, vė
liau JAV (USA) 1921 m. liepos 
mėn. 28 d., o kitais metais de 
jure ją pripažino ir visos kitos 
valstybės. 1.921 metais Lietuva 
buvo priimta pilnateisiu nariu į 
Tautų’ Sąjungą.

Deja, Lietuvos nepriklauso
mybė tęsėsi tik 22 metus. 1940 
metais birželio mėn. 15 d. klas
tingai Raudonoji Armija užėmė 
Lietuvą ir tuomi baigėsi laisvos

(Bus daugiau)

ĮDOMI UNV 
ISTORIJA

Linų panaudojimo žmonių po
reikiams pradžį reikia laikyti 
ankstyvąjį akmens amžių. Žmo
nės jau tuomet suvokė, kad linų 
stiebeliai, atmosferinių sąlygų 
veikiami, atsiplaušioja ir, sulau
žius medieną, duoda pludstų. Iš
mokus iš linų pluošto susukti 
nors primityvius siūlus, toliau 
jau buvo “audžiama” piešinyje 
parodytomis pirmykštėmis pri
mityviomis priemonėmis.

Maždaug prieš 5 tūkstančius 
metų Egipte linų kultūra jau 
buvo* paplitusi. Egiptiečiai mo
kėjo austi labai plonas drobes. 
Turtingieji gyventojai balza
muotus lavonus stangriai apvy
niodavo drobinėmis juostomis. 
Vienos mumijos tvarsčiai būda
vo kone 400 metrų ilgio. Iš lini
niu audiniu buvo siūdinama 
daug drabužių. <

Finikiečiai laivų bures ausda
vo taip pat iš linų pluošto*

Senovės asirieciai ir kitos Ma
žojoje Azijoje gyvenusios tautos 
išaušdavo tankius ir tvirtus lini
nius audinius, kurių nepramuš- 
davo strėlės ir neprakirsdavo 
kardai.

Persų karaliaus Kserkso ka
riai nešiodavo lininius šarvus, 
kurie buvo daug lengvesni bei 
patogesni už geležinius. Iš mi
nėtų tautų linai pateko į Grai
kiją ir Romą. :

Senovėje Lietuvėje lininiais 
drabužiais įvilkėdavo ■ visas kai
mas/; Linai buvo toks pat reika
lingas dalykas, kaip^ ir kasdie
ninė duona. Todėl jie nuolat mi
nimi mūsų taųtfosakojfe, senovės 
raštuo'se ir dokumentuose.

Lietuviai turėjo riet lipų* glo
bėjus — dievaičius — Vaižgan- 
:ą ir Alobatį.

Linai nenustojo savo reikš
mės ir dabar. Iš linų pluošto 
audžiami įvairūs audiniai, huo 
ploniausių; švelniausių batistų 
bei įvairių raštuotų drėbiu, iki 
storų, šiurkščių maišų, brezentų, 
marškinių, burių ir t.t

Sėmenų aliejus geriausiai tin
ka pokosto, lakų, dažų, linoleu
mo, nepermirkstamų, izoliacinių 
medžiagų gūmybai. Be to, jis 
naudojamas odės, gumos, muilo 
ir vaistų pramonėje. Spaudžiant 
a^ejU, pasilieka vertingo pašaro 
— sėmenų išspaudos. Linų spa
liai naudojami kurui, popieriaus 
ir pašarinių mielų gamybai, iŽ jų 
daromos tam tikros izdliacinės 
medžiagos.

•

nso pa-
laisvai

' ‘Magic’ Diet-
Simple Cut-Down-Not-Out Ru'e

Is there a “magic” quick
weight loss diet that really 
works? Doctors and nutri
tionists have yet to discover it. 
They advise losing weight 
gradually by reducing portion 
sizes, but not by eliminating 
certain foods.

If a diet is going to work it 
must be tailored for the indi
vidual, taking into considera
tion such things as preferences, 
cultural background, amount 
of activity, and personal habits. 
After you have checked w ith a 
doctor; the fust step on map- 

| ping out a diet campaign is to 
examine and understand your 
own food habits. Since your 
diet represents a change of 
habit, the smaller or more 
gradual the change, the more

, successful the diet will be in the 
long run.

You can ttart the scale 
downward by making small ad
justments in your eating habitą 
by eating less end savi eg 
calories. Dieting dees not can nna ma. companionship 

and support ia regularly

daaot and yega etoms. fcuim- 
mūig. term* aad MgMK. Ex- 
•emne your duty babito. when

iag Ule foods you eiQcy.
If you prefer to eat five or six 

small meals a day. your habit š 
encouraged by many nutri
tionists who agree that sevemi 
small meals are more satisfying 
than three large ones.

Exercise is ako an essential 
part of your weight loss pro- 
gęanK A tegular exercise regi- 
risen will h^p you tone and firm 
your body as you lost weight 
and can actually cut your 
appetite.

If you are unable to abide a 
toady calisthenics routine, you

Get off tie bw a few MUfM early 
and walk the test of the way. 
Take the stairs instead of the 
elevator. If you are deskbound 
most* of the day. examine |įm- 
pte exercises you can do at your 
desk.

For more information, re
quest a single free copy of 
Guidelines To Good Health 
from Kraft, Inc. Send a post-

card with your name and ad
dress to “Gntdelines” (A*. 
Box 4611, Depart^nerH MR, 
Chicago, IL 66677.

TiinaSlaw 
7-oz. can water-pactei 

tuna, drained, flaked 
cups shredded pa^gn 

orlcttuce
cup radish slices. i 
tablespoons chopped , 

green pepper
cup Kraft low cMtcfe ’ 

thousand islwi * ‘ 
dressing

Combine ingretfefflfcrtea 
lightly. Chill. 3 to 4 servu*. J

2
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TEN MERGELĖ JAUČIUS GANĖ
(Tęsinys)

Bet vis dėlto žmogus lieka 
žmogumi. Jis visai nepamiršo 
jaučio: savo dainose, nore ir ne 
tiek daug, b-t apdainavo ir jau- į 7 
čius. Jau šiuo atveju jautis yra1 
beveik laimingesnis už arklį. 
Kažkodėl mūsų liaudis yra la
bai šykšti dainomis api< darbini, 
arklį, o šio' vargšo visi nuopel-' 
ribi priskiriami (“dykaduoniui”)' 
žirgui. Tai visai nenuostabu, juk 
ir mūsų gyvenime yra žmonių, 
ypač naujieji mūsų politikieriai, 
pasniršę kultūrinę veiklą, politi
nėje srityje prisiskiria sau kilų 
atliktus darbus ir bando "sveti
momis plunksnomis puoštis”.

* \ i

Mūsų dainos sako, kad seniau 
ir merginote ganė jaučius*

“Žalioj lankoj dobilyne, 
Ten mergelė jaučius ganė. 
Ganydama pragaišino, 
Ieškodama užblūdino”.

. S (paklydo)

: Taigi, kaip čia viskas gražu: 
žalia lanla,, pilna gražiausiai žy
dinčių dobilų, tai tikra dobilyne. 
Na, ir dar jauna graži mergina 
jaučius galio —. tikra gyvenimo 
idilė. v?

■ Na, bst kaip gali arklys jaus
tis, girdėdaznas* tokius. dainos 
žodžius: “Tat; mano palvys, tai 
gražus arklys, - ant abiejų 'akių 
aklas ir nesib^aido”. Tikrai dai
noj jautis laimi prieš arklį. •: 
i Bet yra dainai, kur merginos 
nori jautį nubausti, štaf viena 
iš tokių dainų:

l;“Ėjo mergos karvių melžti, • 
Susitiko jautį;

J Čiuptelėjo už masnos, c : 
į Tas pradėjo bliauti.

Kas čia velnias do galvijas, 
Kad-^neduoda pieno; 
Pasakysim piemenims, 
J£ąd neduotų šieno.”

Ar taip buvo, ar nebuvo — ne 
tiek svarbu. Jeigu kam patinka 
— pabandykit padaint&oti. Ką gi, 
yra sakoma: “Iš dainos žodžio 
neišmesi”.

Naktigonė 1

Naktigone — tai ne žmonių 
vakaronė, o arklių ar jaučių ga
nymas vasaros ar rudens nakti
mis, kad įų nereikėtų Šerti na
muose. Naktigonėn vykdavo 

! jauni vyrai, ar paaugliai jau sau
lei nusikidus. Nujoję į bendras 
ganyklas, arklius supančioję,* 
rinkdavo malkas ir sukurdavo 
laužę. Tai buvo apsauga nuo 
uodų ar vėsių naktų. Susėdę apie 
laužą, pasakojo pasakas, viso
kius juokus, atsitikimus, na, ir 
dainuodavo, koį jniegas užmerk; 
davo’ akis. Kurie nemiegojo, tai 
padarydavo kokią nors išdaigą 
miega u tiems: akmeni įdėdavo į 
švarko rankoves, ar nutepdavo 
juodai veidus. Be to, nepamirš
davo nemėgiamų kaimynų: nu
eidavo į jų sodą o'buolių pasi
skinti, at vežimą užtraukdavo 
ant kluono stogo, ar akėčias ar 
žagrę įkeldavo į medį ir kt.

Anksti ryta, vos.saulei tekant, 
grįždavo naktigonininkai į na
mus ir eidavo prie kasdieninių 
vasaros darbų.

Kaimus išskirstant į vienkie
mius,-buvo panaikintos ir bend
ros kaimo' ganyklos, o taip pat 
išnyko ir naktigonės — arklių, 
jaučių ganymas naktį.

Laikas vietoj nestovi — kei
čiasi ir žmonių gyvenimo buriąs^ 
įgaudamas vis naujesnes, tobu
lesnes formas:

Kas praėjo — nebegrįš
: (Bet prisiminkim)

Dar tenka priminti tą laiko
tarpį, kada ūkininkai turėjo 
bendras ganyklas ir gyvuliams 
prižiūrėti -samdė skerdžių (ker
džių). Žemaitijoj skerdžių vadi
no piemenų karaliumi, ;nės jis 
prižiūrėjo ne tik gyvulius, bet ir 
jam priskirtus piemenis.

Skerdžių samdė kaimo vyrai- 
mokėdami jam atlyginimą grū
dais, ,ar pinigais (ūkininkai mo
kėjo nuo karvių skaičiaus). Gy
vulius jis ganė iki Visų šventų 
dienos, ar pirmo sniego. Maitin
davosi pas visus ganomų gyvu
lių savininkus (dienų skaičius 
nuo gyvulių kiekio) ; ’Moterys jį

maitino gerai, nes bijojo' kaimo 
moterų apkalbų, jeį* blogai rhai’ 
tintų skerdžių — sužinotų visos 
kaimo nSoterys, o koks būtų ne
malonumas prieš kitas...

- Skerdžiui, kaip plcinejų ka
raliui, turėjo eiti j pagalbą po 
keletą piemenų, kuriuos skyrė 
kiekvienas ūkininkas: kiek kar
vių ūkininkas turėjo, tiek dienų 
turėjo skirti piemenį padėti 
skerdžiui įganyti.

Dalis pi;menų, buvo ūkininkų 
vaikai, kiti buvo'samdomi. Tokie 
piemenys turėjo padėti dirbti 
namuose: šerti, girelyti gyvu 
liūs, atnešti šeimininkėms mal
kų, bulves skusti, plunksnas plė
šyti, virves vyti, ar į m skus va 
žiuoti malkauti.

Samdytiems piemenims mo
kėme pinigais, ar grūdais, pagal 
susitarinta (pasodindavo bulvių, 
ar pasėdavo linų, ar pasiūdavo 
namuose-? aū>td milo eilutę). 
Samdytų piemenėlių gyvenimas 
buvo sunkus: paprasčiausioj i 
vietą prie stalo, miegoti kur ant 
pečiaus ar sucCo. Jų gyvenimas 
priklausė nuo šeimininkų- žmo
niškumo, atjautimo kitų var- 
gingo-gyvenimo.

Skerdžiaus išdidumo ženklai.
— trimitas, kurį jis nešiojo per
simetęs per petį. Anksti rytą,* 
saulei tekant, ntiskardi sker-r. 
džiaus trimito garsas, tai ženk-1 i—- 
las — išvaryti gyvulius į kaimą j ? (
gatvelę. Didžiausias sujudimas:
— gyvuliais užpildo' gatvelę, na, 
ir prasideda “eisena” į ga-;

. -mvklas.

'/'r.. -''---..■ry,;

DAIL. JUSTINAS - r — Autoportretas ; r'

KVIEČIAME I

džiai. Beveik viduose politinio 
biuro posėdžiuose iškyla aršus 
ginčai. Jau ne vieną kartę Spi- 
wąkas pavadino Kubiuką ‘Ame
rikos ČIA agentu*. Tik posė
džiui Užsibaigus viešai atsipra
šydavo.

Lenkijos partijos vadovybei 
artimi sluoksniai atidengė, kad 
kairiųjų jėgos partijos vifšū-i 
nėse galia stiprios, tik niekas’ 
nedrįsta išeiti i atvirę kovę su 
gen. Jaruzelskiu. Kairieji len
kai- komunistai esą susispietę 
apie pradėtą nesenai leisti 
žurnalą “Rzeezyvvistosc’’. Arti
nasi partijos centro komiteto 
sesiją, kurioje laukiamo ašt
rių ginčų ir galimų pasikeiti
mų partijos viršūnėse. /Tarp 
koncervatiškesnių partijos vir
šūnėse laikomas Tadeusz Grab* 
skf, kuris jau 1981 m. liepos 
mėn. sesijoje kandidatavo pa
keisti S. Kanią. Dabar pasta
rasis daug dirba ir visas ga
limas pastangas deda vėl su
grįžti į pirmąsias partijos vir
šūnėse vielas. < .-

ti blogi, karinės padėties tai
syklės buvo laužomos masiš
kai. įspėjimai buvo padaryti 

asmenims. Karinė mii 
lįcija sulaikiusi 65,(MX) asmenų 
ir pasakė pamokslus. T milici- 

| jos būstines buvo nuvežti 45 
tūkst. asmenų apklausinėji
mams. Piniginėmis baudomis 

1 buvo nubausti 15,000 asmenų ■ 
! 3,5 mil. zlotų ir 1)000 asinė n u.

buvo patraukti teismo atsako
mybėn. šį darbą atliekant da
lyvavo daugiau 10,(XX) milici
jos pareigūnų iš vidaus rei
kalų ministerijos ir 30,4)00 ku
rnės milicijos vyrų: .Milicijos 
tikrintojai sugavo 6(XX) “kri
minalinių elementų”, keliolika 
šimtų išaiškintos “priešų’’ 
slėptuvės. Lenkijos gyventojai 
valdžios buvo paraginti būt,i 
drausmingais ir paklusniais 
valdžios nuostatams, įstatams 
ir ■ taisyklėms: “Solidarumo’’ 
pogrindis Jokius Lenkijos ko
munistinės vyriausybės darbus 
pavadino pradžia teroro Len
kijoje. ' *

TRIJŲ LAPŲ “KAIRES 
PLATFORMA”

•»
Ne tik Varšuvoje, bet ir ki

tuose Lenkijos miestuose pasi
rodė trijų lapų nianifestasį pa; 
vadintas “Kairės platformos’’ 
vardu. Jame vanagų “grupuo
tė” kaltina “dešiniojo sparno 
nuosaikiuosius-^lementus”, rei
kalauja tuOjaiis sugrįžti prie 
“tikrojo’’ marksizmo . leniniz
mo, partijos “liberalus’’ paša
linti iš partijos vadoyybeąrir 
nepamiršti tokiems nusipelny
tos bausmės. Nusižengusių tar
pe randamas ministerio pirm, 
pavaduotojas M. Rakowski, po
litinio biuro nariai Ki Baręi- 
rkowski, Hįeronim. Kubiak, bn- 
:vęsĮpartijos sekr. A. Werblan, 
buvęs partijos sekr. Sahislaw 

-dąbprtinis Lenkijos- šėinid vi
cepirmininkas. -Paminėtas-' ir 
Kania. Pas.tarieji, stalinistų.ma
nifeste sakoma, privedė'parti
ją ir visą Lenkijos marksisti
nę sistemą prie mirtino pavo
jaus, užtai jie ji- nusipėjne ąti< 
tinkamos : bausmės^ Manifeste, 
pasisakoma prieš karinės padė
ties per- greitą atšaukimą, 
prieš .'skubėjimą paleisti; vai-

Į KV - ’ : ' / < • • -.V \ '<• ’ 7' J /

j-'nro’V^jgaiYi^ią^iirięl’.įiėr di
delę dtaųgyi;^ sĮi'-,yak^jsj!t 

' ;? POLITINIO; '•

‘įcpos^džių: ? c.i^įAi
■ Esą ni tjka .- .s tęyrfjl i>' dąžnąF
šaukiami^ptelitmia'ljf^

y,’ .’•**"*'' , **,• ■<■ ■?. - * / A- ■ z

K. Vainotas

Kaip nendrės paliko 
svyruonęlėmis!

vandenyje
Kadąisfe nendrės, augaųčibs 

ežeruose.ir upių pakrantėse, bu- 
vo.’puikios, gražiai žydinčios ir 
pilnos išdidumo. Į jalus kaimy- ' 
niriius augalus .jos žiūrėjo iš 
apkštd ir dažnai tnėgdavo pasi
tyčioti iš anųjį).1 Bet sykį atsiti
ko taip, kad viename ežere, kur 
bdvo daug nendrių, maudėsi die
vaitės Krūminės mylima dukre

lė'Nijolė. Nuplaukusi toliau nuo 
kranto; ji pradėjo skęsti. Nend- 
rrėš, žiūrėdamos, iš aplink, šai
pėsi, kartodamos: “Jeigu dlevai- 

■ tėš<'dukra fldmdka plaukti, tai 
kam ji lenda j mūsų ežerą”.

,Nijolė visgi išsigelbėjo, bet jos 
motina, dievaitė Krūminė, paty
rusi aįiie nendrių pasityčioji
mus, atvykę pas jaš ir pasakė: 
“Nud šio laiko jūs neteksite sa
vo puosridmd’ ir puikybės; jūs 
švytuosite ir nuo mažiausio vė
jelio* ir vandenyse mažai kas 
Į^S -p^tebės.1”' 4

' j Tjaip neTidrėsiripąsibkomch- 
kiaųsyte'augalu,tarpe? . .-/?

Lenkijoje atsigauna stalinistai
KARO STOVIO \’ARDU litinio bittro narys Albin Si- 

“VĄEYMA'S” •- - wak^ kuris turi rėmėjų \aršu-
1; , . v. . t,- ; • • i V • • vos skyriam. vadovybėje, So-• Kad savus gvvuhus atpažintu .t Užsienio spaudos zmiomjs .... ., .... .. ... -V T 1 •• •■'•i, Ciahnių mokslų aukštoje mo-nuo kitų, kitaip tariant, kad mo-. js Lenkijos ąttsidaro : vaizdas - -

terėlė nenukirptų kitos kaiminį kad Lenkijos kannmistų partį--, 
kos avių, ūkininkai turėjo juos jos viršūnėse' vyksfa'neatiaidi 
kuo nors pažymėti: karvių ra- kova dėl partijos linijos su- 
guose užpjaustydavo numerius, ’ griežtinimo 1? “Solidartino’? 
avims iškarpydavo ausyse ženk- ■ darbininkų vadų ir . Šalininkų 
lūs, ar rišdavo' medžio lenteles-, “pamokyma’f’it “sędrausmini- 
įx) kaklą; ir kt. \ ' lino’’; Lenkijoje ndbsaikiai bė-

Gyvulius pančiodavo,’kad bū-Į gani įvykiams,' atsirado išdrj- 
tų lengviau juos ganyti. Kiau-L.usių “stalinistų” grupuotė, ku-- 
lems, avims, kurios eiklios, pri-j ri pradėjo atbirbi kritikuoti; 
rišdavo po -kaklu branktus. Iš to, gen. Jaruzelskid švėlhiai glos- 
kiįęs palyginimas: “Tinka kaip•• temps '^rizteniŠjus”,.- Jš jj'ya- 
kiaulei branktas”. Į nagų” afcribaf padėjo vėikfi po-‘

Po miškus ganant, karvėms.!^ - . ' < i,-j7
(ar avims) (slapukėms) buvoję/ . > L/ ’r •'
pririšamas pd kaklu barškalas’ l ys medzte padaiylaSj, ar-skam-

_ J t balas, kad Lengvjaąi jas surasim 
kiek daug burių,, prietarų;

: <; - L.'-buvoprie^parm^-gyVuiių.išginį-
,^o'.' pavasė^.ž’ Daugelis- .tikėjoj 

. gj^ų-liųs.^fe^Ja^įrądiS;! ga.-
pavasarį pęę^Jurginėi, nes 

; jfikėjo’ šv? Jurgio gįjha-:'gyva-. 
I^Um's.-'' 

• PjęinenėliaL spręsdavo 
■ saulęijr Vu^^iėnį-, 
i -^ada šąulė...aukštai,7 šešėlis- yra 

‘^la'ždaugpienwateIio ūgio, -tai 
ž'^Įuvd pietų feikak “ Kaida' diena 

? -į^psinaukiBr ir ,pįi^nė'nėli^''iiegaii 
'inatyti savo šešėlio,- tat-;reiškia; 
kad tą dieną jo ‘laikrodis’-neina.

vos skyriaus . vadovybėje,

NAUJIENŲ

NAUJIENŲ 68 M. SUKAKČIAI PAMINĖTI

Sekmadieni, š. m. kovo 14 dieną

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

KAZYS JANUTA TARS TIESOS ŽODĮ
• DAINOS -

• VAKARIENE IR GĖRIMAI
• ŠOKIAI

Pradžia 4:30 vai. popiet — įėjimas $25

A BANKETĄ RUOŠIA

AUJI
Vietas prašome rezervuoti iš anksto

CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu 421-6100

kykloje, kurią prižiūri partija 
ir: vidaus reikalų ministerija. 
Poznanės ir Kato^ricų. skyriuo
se- jau pernai pasirodė griež
tesnės linijos reikalavimai. Už 
griežtesnės linijos pakeitimo 
reikalavimą ir “socializmo prie 
šų’/ tyarkymą ir nubaudimą:

• pasisakė Socialinių mokslų
•«. . ♦ - t *». -f.

Varšuvos / aukštesniosios mo-' 
kyklos.direktorius -geni Norbęrį 
Michta ir Varšuvos partijos 

‘ skyriaus -sekretorius; Stanislaw
Kociplek. .

• ; KARI) -STOVIO PRIEŠŲ ; 5 
' . ' -'MEDŽIOKLĖ

-prieš: savaitę Lenkijos dik^-
loriaus; gen-.; Janizelskio, j džtes. pjie^ųį;. priVš'^Špiįį^rU 

•džia’’ paskelbė,’ kad per' ‘ ‘ "
. iii eti aš,; ini lici j a s tikri U<?,' MtP 
laikbinaši-'karines padėties (Įįė 
syU Ii ų. .Višbse?yajypd ij ošė (a pj- 
gardosė) ršs'tf ifeįJJOO žmonH^j 

. kurielaužė" įstatymjis..
pątilmtitai'_68;tX)(> sandelių, fa
brikų ir parduotuvių, buvo Ijųi” 

; stabdyta-. .80,000 ąutofnpbięil}’ 
patikrintą • 76,000 kavinių, ėfi" 
Idr^ntj. "ir‘’iižęig6s fhžmų.

i kijos žinių agentūra PAP Pa
nešė kad rezultatai visai raš-

MAISTAS IS EUROPOS SANDĖLIŲ

Z608 West 69th SU Chicago, IIL 60629 ♦ TeL 925-2787 

Didelii pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių

MARIJA NOREIKIENt

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

Uef w. 0th. st, cmcmjto, nt eoezt ♦ ta >25-2717

■ t Vt ialaktinaj*

’;Kųp turi;
ŪKf, mkžiSū". jau*ęHąlf- jo trūku*

ir r * n l ? S d I
7 > f't■ . 4’Ąnglų'7pątarle.

NEBRA^IOS,BET WW0S KNYGOS
'.’nioUb 

1954- m. metrašti®.. Jame yri vertingi, Niekuomet nesenstą, Vine* 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, p; Joniko,' V. Stankos, 
J. Raukflo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ii 
M. K. Čiurfionio, Ji. jfleikio, V. Kašubos, A. Rūkitelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pust knyga kainuoja tik «3.

• DAINŲ ŠVENTSS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalnf 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusE, kainuoja |2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS G Y V E.VLM AS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tlkrif to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik ui 12. t

• . LIETUVIAKASIS PAMARYS, Henriko T omo-Ta mala treke 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė* fr 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienam. 
Hetuviui. Leidinys' fliuBtruotM nuf^rakomla, pabaigoje duodama 
vitevardiių paviditrfnul ir jų vertiniai Į ydBefiu kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi knygdje yra Rytprūsių Šemėlapia. Kaina K

*• KĄ LAUM1S LAMK rašytojos Petronėlės Orintaitėa atf>* 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 pualapiua, 
bet kainuoja tik 13. ' •’’'’’%

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesųpnA- 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik m 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliau! Janonio gyvenimą ir poe- 
siją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja

x f

M. Zosčenko Hxyba, J. VaWflc 
noreiltj. Kabu SI
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liti važiuo

stu keliu.

Asmeniškas patyrimas suteiks

laisvinimą Koiųiętą, stengiasi jį sirinęijkintį dar ir tuo, 
būk, jo išmanymu, į jį ateina grupių atstovai, kurie ne-

Hb-uc 
$24.01 
t lJj>

$22.00
♦IS.uO 
f €00

$45.00 
04-00 
$12.00 
M.00

— Spalio mėnesį popiežius vi
zituos Ispaniją. • ' ’ s

Ginti principus nėra boikotas, neapy 
kapta, pąvydas ar kenkimas

pėdų), Mammoth Beak (12,117 pėdų), 
’ak'(^2,951 pėdos), Parker-Peak (12,850) 
. Rytuose viršūnės kiek aukštesnės ir.

tuvius, puoselėti lietuvišką kultūrinę vęjklą. ‘
Deja, jęs vądaj šiuos jai skirtus pįjįrjaęjlius uždavi

nius nustūmė j antraeilių# ir ėmėsi grynai politinės veik
los, Tam tikslui įsteigė Visuomeninių reikalų komisiją

riaušių Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą VLĮKą. Mes 
gi, visi žinome, kad ji yra tik lietuvių išeivių organiza
cija, įsteigtą minėto komiteto, ne Uetų^ąna^ ^tstovaųti,

rinkimuose, žinant, kad LB-nės vadai, kiek beįmanyda
mi niekina mūsų laisvinimo veiksnius,bei jų veikėjus? 
Toks kenkimas mūsų veiksniams silpninant'’jų finansi
nius išteklius yra patarnavimas mūsų tautos priešui.

Pagaliau, reik ir tai pabrėžti, kad rinkimai? neį
manoma apjungti didelės daugumos lietuvių, gyvenan
čių JAV-se. Juk ankstyvesni rinkimai parodė, koks pa
lyginant mažas skaičius balsuoja, vos 8000 ir tai ži
nant, kad balsavimo metų vyko balsų falsifikąyįmas,'

A. Svflonis

tarškalas.
Jis skelbia kažkieno skleidžiamą įr tokią nuomonę, 

kad4 išeivijoje yra dvi naujos partijos, būtent — bendruo- 
menininkų ir vlikįninkų. Taip, yra nauja bęndruomeni- 
ninkų partijų, tai tiesa, bęt ųėrą vilkinęs partijos. Kam

kontroliuoti. Jis nepaaiškina kokios jį kontrolės np.rętų, 
ką visuomenė jamę turėtų kontroliuoti, bet tai ęęąas, 
dažnai kartojamas “tiltininkų” bei VLIKp griovėju

Baigus -p-Ięi ' G.. Remeikytęi, 
moderatorius p. Mį pnmga/.tud 
pačiu reikalu, ^pie spaudos in-r 
formaciją paprašė pasisakyt) 
prof. dr. Zenoną Rekašių. ' ■ 

(Bus daugiau) ' .

mC buvo sunkoka. Be$l$aįiydą- 
ma užkl’iūdąvG, sutrikdavo ’y 
□įnašui. . . V

Kai. kuriuos sakinius beskai
tydama, sujaukė ir - iš naujo

ties pat slėnio kerte. Tarsi koks sargybinis su 
šalmu, ji saugo visą slėnį, žvelgdama išįilgąi Mer
ced upės vagos. Visą Yosemite pąrką supa kitos, 
aukštos viršūnės, tik iš slėnio apačios nematomos 
— Matterhorn Peak (12,28.1 pėdos), Tower Peak 
(11,755 į 
Kuna Pea 
ir ki tos .
statesnės.

Vasarą Glacier Point keliu apie 16 mylių ga
lima pakiltį į to pat vardo viršūnę (7214 pėdų). 
Tai bene įdomiausia viso parko vieta. Iš virkaus 
atsidengia puikus vaizdas į visą slėnį, su jo vir
šūnėmis, uolomis, kriokliais ir žmonių padarytais 
keliais. Viską dominuoja Half Dome viršūnė, apie 
kurios antrąją, atskilusiųjų pusę, galirpą sužinoti 
parko OSUŽiejų.ie. Apačioje, slėnio viduriu, tary-

THI LrrHUANlAM DAILY MAWS 

■ublisned Dany Except Sunday >y IJthnanlaa C«wi Puh. Ce„ Im.
173*' So. Hahned Street, įl 4M0A. TMe^eae 421-41 #6

YOSEMITE VIRŠŪNĖS
Kaip jau minėtą, visą- Yosemite slėnį supa 

aukątį įalnai. Geologai, kaip J. p. ^Vhitnęy, tei- 
gė, jog Yosemite slėnis susidarė daug tūkstančių 
metų prieš mūsų laikus po smarkaus žemės su- 
krėtfųi^, nuo ko ši viętą . įduba Vėliau natūra
listas John M ui r įrodė, kad slėnį yra išgraužę 
nuo kąlpų slinkdami didžiuliai ledynai.

Populiariausios Yosetfiite Tąutinįo Parko 
viršūnės yra El Capitan, kurion kai kada bando 
įkopti nuotykių mėgėjai, ir Half Dome viršūnė

, (Tęsinys)

Ar tįę visų, šiame, gantariečių- 
fviešiečiii ■ simpoziume kalbėję, 
neva, laikraščių redaktoriai,spau 
dos atstovai' ar bendradarbiai, 
savo kalbose siiįlė, kad sustotų 
ėję keli lietuviški patriotiniai 
ląikrąšftiai, '.gę

boĮ )k)ėk-
rięnarų aisktuV ■ '?)"
.: Ta ' dąut
giąu'-<ĄE .ina^aUį ’;,birao' -jwjilinib 
pobūdžio 'iri . norint pyė^mūgę-

<J. Remeikyžei jos skaitytą kal
bą parašė -kažkas rfcitas, lįali-3 ne 
blogai kalba 'jnff ' rašo

Jonas Kųprionis primeną, kąd šiais metais, gegužio 
mėn. 7-18 dienomis, vyks LB-nės naujos vadovybės rin
kimai, kuriems skiriamą net 11 dienų. Kodėl tiek dienų? 
Jis nepaaiškina. Keista, kai amerikiečiai per vieną dieną 
išsirenka valstybės prezidentą, tuo tarpu LB-nės vadovy
bei išrinkti ręįkąJiųga pęt 11 ^ąnų.

Jis primena, kad ne visi lietuviai einą batuoti- tai 
dėl to vyksta tokią anomalija, nes, aųpt Jono Ęuprionio, 
tai boikotas, neapykantą- ,pavydas ir noras’ pakenkti.- 
Bet jis nutyli jo išminėtų anomalijų priežastis. Kodėl to
kie nelemti dalykai randasi ? Juk niekas savaimę nesi- 
daro. Kodėl visuomeninė organizacija yra visuomenės 
boikotuojamą? Juk ši orgąpįzącija yra kultūrinė, tai,Įię-

Bridalveil krioklys ne toks aukštas, bet ne
paprastai gi-ažiai iš tolo atrodo. Tikrai, tarytum 
nuotakos platyn einąs šydas. Atrodo, iš siaures
nės vagos 'krioklio vanduo ištykšta platesniu 
srautu. Aplink žali kalno šlaitai aprėmina švie
sią srovę. Toliau pavažiavus South Valley keliu, 
Sentinal upelio 900 pėdų krioklys yra giliau slė
nyje. Krioklį) apylinkėse aukštos ir smailos, uolos 
vilioją kalnų laipiotojus.

Dviejų pakopų krioklys yra ir pačįaiųe. Yose
mite parko centre, virš kaimelio. Yosemite Fall 
yra dviejų dalių. Viršutinė dalis turi 1430 pėdų 
kritimą, o kiek žepąiau nuo uolų krinta jo tąsą, 
turinti 320 pėdų aukštį. Yoąernite upės vanduo išsi
lieja femiau, taip uolų ir akmenų, trimis pagrin-

lietuviško rašto skaitymo ji nė>- 
ra pripratusi. Ir kai vėliau rėi<- 
kero jai atsakyti į kai kuriups 
pateiktus kausimus be rašto, 
tas jai sekėsi sunkokai. Beaiš
kindama pritrūkdavo lietuviškų 
žodžių, griebdavosi angliuku, 
mosikuodama —gestikuliuodavo 
rankutėmis, tarytum, klausyto
jai geriau supras jog rankučių 
mosikąvinuis, negu jos Jietu- 
vięką mišinį. Jos škaityųip jau
tėsi geroką dozę angliško,akcen
to: žodžius tarjąnj is gerklės ir 
jų kappjiįpąs, ne kirčiavimas. 
Turiu pripažinti, kad ji skaity
dama, besit 8Q procentų, lietu
viškus žotEius kiręiayp tėisin- 
gaį iReikėūi spėti,, kad tame jos 
skaitytame rašte, kįrčiavi'maš bu 
yošsužymėtas. ’»Ir briabe.jo,.rei- 
kia rnanytr, ‘kad“'.tą'raštą namuo
se ji' persislUiJė, b^tUi ^ei»š kar
usi koreguojant —1 patariant 
įę's i tevėljuį pngf.: dr. TpripuĮ i bę- 
meikiui. ■ " ’

Visa faj, kaš-aūkščiąU’p;tsaky- 
mi.turint prieš aJdsįjbūtų galima

’ės vadai ją nukreipė nųb jos pagrindinių uždavinių ir 
ėmėsi politinės veiklos ir tuo sukėlė konfliktą su mūsų 
laisvinimo veiksniąią. TJžųęt Lj£-ės veiklą būtų nukteij^- 
ta. laisvinimo veiksmams remti, jie ją nų^ęęipę^ vėįks- 
niąms griauti. Man rodos, kad vardan objektyvumo ir 
aiškumo, Jonas Kuprionis, turėjo giliau išmąstyti jo su
minėtų anomalijų priežastis įr pąsįejįti, kaip jos turė, 
tų būt pašalintos. Vįen tik tų anomalijų iškėlimas ir nu
slepiant jų priežastis yra tuščias plepalas.

Jonas^ Kuprionis tų dviejų L.B-ų n^kĮąn.dumąms iš
lyginti arba, tiksliau pasakius, jas sujungti vienybėm 
jis siūlo abiem Bendruomenėm įsijungti į rinkimus. At
rodo, kad tokią užuominą Įvykdžius, R. L B-nė būtų Įpai
niota į pinkles,' kad frontininkų vadovaujamos B.-nęs vą- 
dai galėtų iš jos. pasityčioti.

Kalbant apie vienytės. atstatymą, pirmiausią rei
kią įšsiąi^įnti tųoą fąktųs, dėl kurių tie nesklandumai 
kilo, kas tuos nesklandumus sukėlė ir L.B.-nę suskaldė. 
Juk tai tuščios kalbos apie vienybę, tik dėl vienybės, jei 
bijoma iškelti.tuos faktus, kurie vienybę suskaldė.

Jonas Kuprionis turėtų žiųoti, kad Brnę suskilo, ųe 
dėl pavydo, ne dėl noro jai pakeokti ar dėl ųeapykąntofi. 
0 dęl principinių dalykų, kaįp. autai: dėl joą vądų, ku
rie LB-nę. nuvairavo į kreivus kelius, kaip iš jos, vie-

ANDRIUS MIRONAS

Susipažinkime su Kalifornija

litinei veiklai veikti. Dėl Į^sįbį šyęntės ąųkų ^Įobsty- 
inb Behdniomęnės reikąlams,- kada jos yeųkambš lais
vinimo . reikalams-. Pagaliau, dėl neaiškaus ųuoląidžiau- 
jąncio okupaųtuį bendradarbiavimo su; okupanto sam- 
ęįjnįąiftr kap^ųkipii; S^&ąmų
išeivijai, Maskvos propagandos komisariato tarnautojų. 
Del Bendruomenės ' vadų šeimų narių lankymosi oku
puotoje Lietuvoje ir ten padarytų pareiškimų ir'kit. To- 
dėfl^Brįeą vadovai, gin^ąmi'prĮpcipinįus dąjykus, 
jaučiu joj^p, gailesčio,i kąd dėl to kilo nesklandumai. Gin
ti principus tai nėra anomalija, neapykanta, įayydas ar 
noras .pakenkti,, bet kiekvieno lietuvio patrioto pareL 
ga. Todėl, kad tie, aukščiau paliesti principiniai. dalykai 
nebus atstatyti; ąpįę jųlti dalyvavimą rinkįmųęsų’ n

jį apleisti dviem pagrindiniais keliais (arba įėji-į 
.mąiSjj jeigu įYąĮįuųiaįna) —,140. viejkfeliū į yaką-^ 
rus, pagal Meęęed sraunią vagą, ir 41 vieškelių 
į pietus. Tolimesnėms ekskursijoms, patogesnis 
41 vieškeliu juoba, kąd būtų nųpdęriė pyąlei^ti ne- 
apžiūrėjūs pietiniame parko kaiheplyje Mąriposa 
Grove vietovę.

Marjposę Gr 
tųjų sekvojų miš 
važiavus Wajvona’ stovyklavietę, pagal rodykles 
pasukamą kairėn ir po 5 mylių vingiuotu, bet 
gerai 
specialus muziejus apie milžiniškas; sekvbjas ir 
vasarą gamtininkas aiškina apie parko įdomybes, 
Pasistatę aikštėje automobilį, einame į fnišką.

Traukdami į plaučius t&ŠU H^bjy arpma-; 
tą, stebimės .aukštais medžiais, kurdų, seniausias, 
vairių Grizzly Giįmt, turi beveik 35 pėdų skers
menį prie šaknų ir 216 pėdų -auks^ Massachu
setts Tree vra sena nukritusi sekvoja, turėjusi 

pęAi ilpp if įįdaą fįejįįsėnė. Yra įa jų 
prąv^žMojįįąsįą medfe, tąiiįr ftįoęeus prąkirito 
lięmehiį yrą Zte.' pėdų aukš
čio šū 4Q pėdų, skersmeniu,'Kitas ‘‘skylėtatC rhėdį 
yra Tuolumne Grove, prie Big Oakvfkt įėfuntį 
(120 TreČdasfe toka medis-'buvo Wawčną 
Tunnel Tree^t^ lųetąis žįąmpę audrą, jį 

!nuvertė. • * > • '■ . ' -■■ v > j

pasiekiai
tovės ge

Dar dąjjg įdomių smulkpstoų vietelių ir už 
kampių yra slėnyje ir “stoge”, bet visų neįma 
noma apr;
kiekvienai^'ląpkytojui įdomių reginių ^'dvasinio 
pakilimo nuolaikų, besigėriųt ąųižinąją ir 
žĮųja Amerikos gamta. ' . .' '

NUSILEIDŽIANT SLĖNIN

Apžiūrėjus Yosemite Tąutinį Parka, galima

eina
*ecmadienius. Leidžia Naujieną Ber
drove, 1736 So. Halstad St. Chicago

» S060d Telef Ul-bK# 4

(Tęsinys)
Tęsiant Yosemite “stogo” tyrinėjimą, išsi- 

maudžius ar pabraidžius Tenaya ar kituose eže
rėliuose, keliaujama toliau Pioga Pass keliu pro 
Porcupine Flat, White Wolf, Smoky Jack ir Ta
marack Flat vietoves, kur esama stovyklavimui 
vietų ir takų, kuriais nueinama pasigrožėti kalnų 
ir miškų grožiu.

YOSEMITE KRIOKLIAI

Jau Tuplumne upęs yagą apžiūrint užtįųką- 
dys, Watenyheel Falls, apie 
Pastatytoji O’Shaughnessy už-

laiirivifhą*Įiętuvi^pje'‘'
,ie. Tos-kalbos aųtonysĮ - nėtįurė- 
damąs užtėktĄrai' aitelige^tiDės 
drąsos pačįam. perskaityti savo 
kalbą, i^inė politiniai 'nėsubreė, 
šią jauną stud«itę, kuri net ne-

ANT. PLEŠKYS ■ ;. . \ ; ;

SANTAR0S-ŠVIĘ80S SWPOZIUMAS
IR PASIKĖSINIMAS SUNAĮMNTJ LIETUV.ISK4.'SPAIIDĄ

natarnauja lietuviškos" Visuome
nės tarpe neapykantoš^kėlimui, 
;os skaidymui ir galiitmėjė iš
vadoje, sovietinei - bolševikinei 
Čękai. v . '

mas zi^oĮpy Kpc 
mylias pakeliavus 
tvanka panaikino ten buvusius krioklius, tai da
bar tik Merced upė turi iš yiąo tris krioklius, kęl 
išsilieja Yosenųtę slėnyje.

Bene garsiausias krioklys čia yra žemutinėje 
parko dalyje Bridalveil krioklys, kurį pamatyti 
geriausia iŠ specialią! padarytos mašinoms sta
tyti vietos, South Valley Road kelįu važiuojant 
į lytus kairiuoju Merced upės krantu. Mat, tvar
kant auto nobilių susisiekimą, iš vakarų į parką 
Įvažiuojant, reikia laikytis tįešiąiau ip pralįsti 
pro vii i. 1JC3 pėdų ilgio Wawona tunelį- Tuoj iš jo 
-nirus. dešinę e matomas Silver Strand krioklys, 

sulaužąs Meątk Brook vagą ir krintąs 1170 
pėdų žemyn.

Šiais metais JAV LB-nė rengiasi rinkti savo vado
vybę. Kol kas spaudoje apie tai labai mažai rašoma. Bene 
bus pirmas gan ilgokas Drauge atspausdintas kovo mėn. 
3 dieną Jono Kuprionio rašinys, liečiąs LB-nės rinkimus. 
Rašinys gan platus, jame daug prirašyta apie lietuviško 
solidarumo reikalingumą, tačiau, jis savo rašiniu nieko 
naujo nepasako, kas tą jo minimą solidarumą galėtų 
sukurti Kadangi jis kartoja, tik, žinoma, savais žodžiais, 
tą, ką jau seniai Bendruomenės vadai kalbėjo ir dar 
šririlien tebekalba, todėl manau, knd dėl šio jp rašinio 
bus naudinga iš esmės pasisakyti. ’

Ko siekia Jonas Kuproinis savo rašiniu? Ogi, įtikinti 
lietuvių visuomenę, kad jai reikalingas solidarumasl Betgi 
tai nieko naujo. Kas to nenorėtų, ar kas tam bųtų prie
šingas? Tik gaila, kad jo pareikštomis mintimis, tikrai, 
solidarumo negalima pasiekti. Jau tai ir dėl to, kad jis 
jau pačioje savo rašinio pradžioje sumenkina Amerikos 
Lietuvių Tarybą — ALTą. Jis ją Draugo skaitytojams 
pristato tik rajoninių JAV-bių lietuvių polit. partijų 
jųngįniu, kurio uždavinys labai rįbotąs, būtent: tik pa
remti VLIKo veiklą. Reiškia, ji neturi jokio svorio lais
vinimo veikloje. Tokiu pareįškįrau jįs sumenkina ir ALTą 
sudarančias politines partijas bei organizacijas, kurios 
siunčia savo atstovus Į labai mažai reikšmingą institu
ciją Tokiu ALTo sumenkinimu jis iššaukia visuomenėje 
erzeli ir tuo pačiu jis pats įsirikiuoja į lietuviškos visuo
menės erzelio kėlėjų ir jos skaldytojų eiles.

Jonas Kuprionis įspėja partijas, kad jos sugebėtų 
duoti VLIKui, jo politiniam darbui veikti pajėgesnių as
menų. Paskaičius šį jo partijoms “pamokymą’-’, atrodo, 
kad jis be reikalo aušina burną, nes kol kas partijos pa
čios žino kokius atstovus ten pasiųsti. Iki šiol joms dar 
tokių pajėgių .atstovų netrūko. Gal būtų daug tiksliau, 
jei Jonas Kuprionis būtų įspėjęs kai kurias partijas ar 
grupes, kad jos nesiųstų tokių atstovų, kurie VLIKo 
veiklos neardytų ar netrukdytų. Tiesa, šiuo metu VLIKas ton kultūrinės organizacijos, padarė politinę partiją, po

January |f 1910 
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PERKRAUSTYMA1

MOVING
L® i dim«į — Pilu* apdrauda 

XEMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA Korteles.
R. 1EKENAX TeL 925-S0W 
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ONAI ŠIDLAUSKIENEI

YOU'LL ftuN IMTO TROU0LC IF 
THERĖ45 A SUDDEN STOP WHILS 
XXPRE FOLLOWING TOO CUMELY^.

SUSIRINKIMŲ,

“Motinystė’’ (Aliejus)JONAS RIMŠA

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
ge su prieskoniais ir suktum

Atšaldyti kompotą ir patiekti j gėlės sugeria deguonį, kuris la-

Tikėkite man, jog ateis toji

Madg. sultenė

PELNINGAS BIZNIS

SOPHIE BABCUS

RADIJO 1EWOS VALANDOS

Fygos tris kartus maistmges-

Ofiao {eletonsK /74-2SS0, 
r alaus

DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES-— *

KUR GALtMA RASTI 
NATŪRALIŲ VITAMINŲ

šia vertybė moteryje yra jos 
kantrumas.’’

Jei laukiamasis, šile už varsnų, 
Pasuka žirgą kitu 'keliu.
Rasas naktužei daržely barstant, 
Su dievmedžiu aš paverkiu.

“Lietuvos Aidai”
KAZ£ MAZfilIONYTi

ProflTime* vadėĮa

— Rumunija Frankfurte ta
rėsi su Vakarų bankininkais dėl 
vieno milijardo skolų atmokėji- 
mo palengvinimo.

Neteisk kito, kol jo kady ne
si buvęs.

Apdraustas parkrauatymat 
B įvairių atstumų.' 

ANTANAS VILIMAS 
Tat 376-1882 arba 3764994

7159 S®. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60429

Vedėja — Aldona Daulrm
T«Mt 778-1543

Dr. Jonas F. Mažeika
DJ).S. — LUUVl'V UYVXXUJAa 

4000 W. lUdrd & tree t 
Oak Lawn, m.

On. įeL Lid-aadO
Valanoos pagal *asi tarimą

VaLamLup; 6—4 aartx* aieaomia 
zaa ansn tftartuvų č—j m

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 GEN1HAL AVĖ. 
SL-Petersburg, r'la. 33710 

TeL (813) 321-4200

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

transliuojamo* iš mūšy studijai 
Marquette Parka.

Daržoves vilkimą trumpą lai
ką ant stiprios ugnies ir už
dengtame puode. Išimti gali
ma padaryU tik žalialapėms dar 
šovėme.

-*■ Ne. Iš ryto parduodu, o va
kare jie sugrįžta.

- - Iš ko pragyveni?
— Iš balandžių.

Lietuviu Motery Apšvietos draugi
jos menais nany susarinkimas 
seštacLeių, kovo 13 a., i vai. pu p. c t 
&mas bo. u mon a ve. Nares Kviečia 
mos Qaiyvauii, nes /ra uau^ s>vaxuaų 
reixaiu aputru. nūs ir vaisęs.

Rože Uidz^aivis, rast.DR. A. B. GlzE V ELKAS 
GYDYlMAd iK LHlKUKUAd.

SPECIALYSE: AKIŲ LIGOS

39«7 W»m lQ3rd StreeS

Valandos susiiarim^.

ok Paul v. uakgi* 
•YDYTOMU U CHIRURGĄ*

Mfratciae* elrecrenwK

Žemaičiu Kultūros klubo metinis 
nariv susirinKimas Įvy^s ueCLaoieių, 
kovo 17 d., 1 vai. pup-et, aaieies ivo- 
jaK saieje, ^ouu so. i aiman a venue. 
Mariai prašomi atsuaiiKycx, nes yia 
svarbų reiKaių apvarą. įsus ir vaisęs.

koze Uidzgalvis, r act.

— Milijonines vertės aukso 
luitai, kuriuos karo metu vokie
čiai pasigrobė, d po karo sąjun
gininkai konfiskavo, grąžinti 
Čekoslovakijai.

3OMF CHICAGO MOTOR CLUB TIPS OH 

txPRisswAyDnmff&

j LKANIOS ŽUVIES PAGA-
į MINIMAS

.' Žuvies sriubos pagaininimui 
įeiKia paimti au s vatus žuvies

DK KRANK PLECKAS 
orroMĖTKisrAS 

KALBA ULTUV1SKA1

I* W. / l»t St. r»L 737-5149 

flier in* sets, ta i it n aginuig '

ir 'contact issues".

šeimai valgyti. j reikalingas ligoniui.
P. S- Vietoje, obuolių galima j \ »

: šviežias slyvas, jyčius bei, APLINK MUS. IR NAMUS
MOTERŲ YPATYBĖS

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašai- Į 
pos Kluoo meilius nariy susirinkimas 
ĮvyKs seKinauierų, Kovo 1* a., 1 vai. , 
popiet, Aneies b.oj<iK saieje, *±ouu o. 
i’aiman A.VC- IN Axial KVieu-aiHx alsi 
iaiiAya, nes yra aaug bvaxuxu iexA^u 
Apuaru. ir vaL>e&.

P oze urdžgalvis, rast.

I mą ir “bangas”.'
1 Niekad nereikia vartoti tua- 
! lėtinio vandens ar parfumų su-

DE. LEONAS SElBUTlb
INKSTŲ. rUSLES IR 

PROSTATOS GHUCUKGŪA 
2654 WEST 63rd STREET

Yaumoob. aairaa. x—« popieų

STEPOMAS C. LACK IK S ŪiNŪS 
(LACKAWJUJj

44Z4 VVĖSl bSKb SXKEK-X tUUfuObt CLZU
Liuza SOUTHWEST HIGH WAI, raJoe Hilu, UI- f 74*4411

P. J. RIDIKAS
So. HALSTED STREET faL xajOj 7-1J1j

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. Mth Ave, Ckaro, UL TeL: QLjmpic 1-1M1

PETRAS BIELIŪNAS 
«4S So. CALIFORNIA AVE. Tel: LAIweO.

N- - -

r——.. : ..... '

MeSULANSQ 
PATARNAVIMAI

t

( U R.IMI 
KOPLYČIAI 

/ĮSOSE MIESTO 

DALYSI.

K VILIAUS

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

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

GINTARO ŠALELE

Aguonos žiedui, vosilkui linui, 
Tai jau gelsvumas mano kasų, 
Daina lakstutes^nigae gaivino, — 
Šalies gintaro dukra esu.

Nors ašarėlė per skruostus rieda, 
Vistiek, šalele, Tave myliu;
Su beržynėliais, paparčio žiedu, 
.Na, ir su' šelmiu tuo berneliu.

| ATVIRKŠČIA PAŽANGA

Senesiais laikais abiejų šio 
krašto partijų kandidatai rinki
minėje kampanijoje pažadėdavo 
rinkėjams mažesnius mokesčius 
ir didesnį gerbūvį,-o dabar gir
dime iš jų pažadus, kad mies- 

* tuose bus panaikintas krimina
las ir bus užtikrintas saugumas 
gatvėse visiems.

Tai visai suprantama, kad pa- 
. pagadinta, reikia pataisyti ir 

prįžti į tokią padėtį, kokia buvo 
šiame krašte prieš keletą de
šimtmečių.

Kasdien nuo pirmadienio IM penk
tadienio 8:30 vai. vakaro. 

Viaoa laidoa ii WCKV atatiaa. 
tanft 1460 AM.

ft. Petersburg. Fla-. 12:30 vai p p. 
U wns stoties. 1110 AM banga.

2646 W. 71»t Street

CKcaft, DKnoia 60629 
TeM. 778-5374

"■! ■ HII I III ■ !»■ Iln»—

. į vandeni jokio sodo, aes tuo Bū 
I du sunaikinsime vitaminus.

Daržoves reikia valgyti kaip 
i galima greičiau, tuojau po jų 
' išvijimo, jas užtepant šviežiu 
i sviestu arba užpilant saulėgrąžų 
alyva.

Kvonas vandens, vieną šaukš- 
>eU druskos, du lauro lapus, 3— 
•* Kvepiančius pipirus, au svo- 
-.unusv avi bmves, v*eną mor- 

! «.ą, <r vieną puoauką iuksčios 
o. lėtinės.

Piratausią gerai išvalyti visą 
4.uvį. Pripilti į puoaą vanaenį, 
„uaeti lauro lapus, pipirus ir 
vieną supiaustytą svogūną bei 
žuvį. Pavirinti iki žuvis atsis- 

! Kirs nuo kaulų. Nusunkti. Pri- 
I -eti supiaustytas bulves, morką 
ir bkusį svogūną, kurį reikia 
piieš tai pakepinti sviste; mar
garine ar sauiėgražų alyvoje.

Po to, pavirinti iki daržovės 
suvirs. Pridėti išvirtą žuvį ,at- 
-Kirtą nuo kaulų).

Paskiau — pabaltinti rūkščia 
grietine. , 

» * »
PLAUKŲ PLOVIMUI 

NAUDOTINAS ALUS
“Nevartokite vandens, poniu- 

' tės, plaukų išplovimui, o tik 
adų”. Tokį patarimą duoda vie
no garsesnių grožio salionų sa- 

t vininkė Maria Carita, Jos salic
ilas veikia Paryžiuje.

Alus suteikia plaukams bliz
gėjimą, geriau išlaiko susukavi-

o__ r____ ______ _ ___ ___i ir
virti iki sutirštės. Vėlau sudėti t vilgidimui plaukų, 
obuolius,kurie supiaustytini skil- Į 
telėmis ir vėl truputį- pavirinti, j 
bet nepervirinti.

Tada išimti obuolius, perkošti 
skystį — sirupą, kuriame obuo
liai virė ir vėl užpilti ant jų.

* ♦ ♦

Žinovai tvirtina, kad druska 
apsaugo šviežią mėsą nuo suge
dimo ilgoką laiką.

* » ♦

Nepalikime šviežių gėlių li
gonio kambaryje per naktį, nes

SVOGŪNAI TURI SAVYJE 
GERŲ YPATYBIŲ

Mes esame taip apsipratę su 
svogūnais, jog mažai juos it 
beįvertiname. Tuo tarpu jie yra 
ne -tik geras prieskonis, bet ir 
savotiškas vaistas.

Svogūnai sunaikina tam tik
ras kenksmingas bakterijas, ap
saugo maistą nuo sugedimo ir 
turi savyje įvairių mums reika
lingų vitaminų.. Juose taip pat imti 
yra augalinio' insulino, kuris kriaušes. Tik kriaušėms reikia j 
reikalingas sergantiems cukri- mažiau naudoti cukraus. į 
ne liga. i Taip pat galima naudoti ir ke- j _ Tarpe susirinkusių vyriškių

lėtą šviežių vaisių, pirma juos į iškilo diskusijos ape moteris ir 
jų ypatybes. Kažkas pąstebėjo, 
jog moters vertę reikia spręs
ti pagal jos csiiarakterį.

Kitas vyras pareiškė, jog mo
terys esančios nepastovios, leng 
vabūdės ir vienintelis dalykas 

t jose, vertas dėmesio, tai jų fi:
Šviežios daržovė! turi savyje i gQra

vertingų vitaminų ir minerali-Į Senyvas vyras, turėjęs nema- 
nių druskų. , patyrimo, gyvenimo, atsilie-

Labai dainai atsitinka taip, pg.
I jog dėl netinkamo paruošimo,, “Tikėkite man, jog ateis toji 

OBUOLIŲ' KOMPOTAS » vitaminų ir druskų pra- Į diena, kuomet jūs visi sutiksite 
į žūsta anksčiau, negu mes ga- su mano nuomone, kad didžiau- 

Obuolių kompotui padaryti lime jais pasinaudoti. Todėl ver-1 - ■ ’ • -
reikia paimti: 10 didelių virimui ta atsiminti štai ką: j
obuolių, pusę puoduko cuk-. Šviežias daržoves reikia ne
raus, du puodukus vandens, vie-! skusti, bet tik nuplauti.
ną lazdelę cinamono ir 2 — 3; Daržovių supiaustylų į gaba-; 
gvazdikėlius- ! liukus, -nemirkykite vandeny)

Po to užvirinti vandenį drau- je.

* ♦ ♦
Pienas yra vienas geriausių atskirai pavirinti, o paskiau su- 

kcsmeJnių priemonių. Tiesa, jungti į bendrą vaisių kompotą 
‘Kleopatros r;audynė” perdaug — vaisienę.
brangi, tačiau kiekviena moteris 
gali panaudoti paprastesnį bū-1 
dą grožio palaikymui.

Žinovės sako: kasdieną iš ry- ’ 
to ir vakare pamirkykite piene 
gabaliuką vatos ir patrinkite sa
vo veidą, nežiūrint ar oda būtų 
sausa ar ne.

IF You DRIVE AT THE 
speed st 

nte A

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS Į
/fiSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME - į
1729 South Halsted Street, Chicago I

TeL 226-1344

GAIDAS -DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

I 4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
I Telefonas 523-0440
į MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

....................................................... ............................. ............
~ . -............................. ...................... =—-—.      -     .

I

TĖVAS IR SŪNUS I
MARQUETTE FUNERAL HOME |

, f 2533 W. 71st Street; \
A S 1410 So. 50th Ave., Cicero

. ' ■’ ' Telef. 476-2345

f TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
, AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL; 652-5245

I'KIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

BARIAI:
UMeatoc
Lints viįj 
-aidotuvią 

Direktorių 

tfcortaciyaf

mirus,
jos sūnui, Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkui 
dr. Kaziui Šidlauskui su šeima gilią užuojautą 
reiškia >

GEORGE F. RUDMINAS
Ul» So. UTUAN1CA AVE. Tel-: TArd. HW - 111,

NAUJIENOS
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KĄ RINKTI I KAPINIU VADOVYBĘ
Sekmadienį, kovo 1 1 d., 1 vai. 

popiet, Dariaus-Girėno sa'ėje, 
Lietuvių Tautinių Kapinių skly
pų savininkai rinks penkis atsto
vus į kapinių vaidyba.

Turėkite galvoje, kad kapines 
valdo ne duobių savininkai, bet 
sklypų savininkai. Jie privalo 
ne tik dalį sumokėti už sklypą, 
bet privalo viską sumokėti ir 
gauti nuosavybės dokumentą 
(deeda). Sklvpas turi turėti

pinių steigėjai padėjo garus 
pagrindus, kad kapinės turėtų 
pinigų ir galėtų tvarkingai vers
tis. Kapinės taip suvarkytos, kad 
iš jų niekas negalėtų pinigų nu
kniaukti. Niekis atskirai negabi 
prieiti prie kapinių pinigų. Gali 
prieiti tiktai keli susitarę. Bet 
j nes galima traukti teisman. 
Geriausia būtų, kad norintieji j 
pasipinigauti nebūtų išrinkti į( 
direktorius ar į jokias komisijas. 
Tokių kandidatų pasitaiko, bet 
už juos nereikia duoti nė vieno, 
balso.

Neduokite savo balso nė už 
stengėsi Naujie- 

vaikščiojo po 
įstaigas ir stengėsi atkalbinėti 
garsinimus, viliojd tarnautojus, 
šmeižė redaktorius, rinkėjus, 
spaustuvės darbininkus. Pastan
gos pakenkti Naujienoms yra 
pirmas žingsnis padėti lietuvių 
tautos priešui.

Į kapinių vadovybę rinkime 
apdairius, taupius, teisingus žmo
nes, tai kapinės bus pavyzdingai 
tvarkomos, kaip steigėjai buvo 
numatė.

M. Gudelis,
sklypo savininkas

mažiausiai dvi duobes.
Sklypų savininkai išrenka de

šimt direktorių, kurie valdo ka
pines. Kiekvienas direktorius 
privalo* nusimanyti apie biznį, j vieną, kuris
Direktoriumi turi būti išrinktas noms pakenkti, 
žmogus, kuris gali prisidėti prie 
kapinių gerbūvio, privalo dabo
ti, kad kapinių turtas nebūtų 
bereikalingai švaistomas, naiki
namas arba vagiamas.

Sklypo savininkas, kurks posė- 
dyje tyli, nepasako savo' nuomo- 

. nes, negina kapinių reikalų, lei- 
‘ džia vogti svetimą turtą, kiša 

savos šeimos narius prie pinigų, 
neprivalo būti renkamas į direk
torius. Valdybon renkam ne 
garbėtroškas, bet žmones, kurie 
nori ir gali būti naudingi kapi
nėms.

Kapinių valdylxin ncrznkam 
komunistų ar komunistuojančių. 

'Komunistus kapinėse palaido- 
:jsm, bet jų į valdybą neren- 
kam. Jeigu išrinksime komuniš-

I tus į valdybą, tai pakenksime 
1 ^kapinėms. Visi privalome saugo- 
; ti kapinių gerą vardą. Jeigu pa- 
1 sklis gandas, kad komunistas 
’ yra išrinktas į direktorius, tai 
* tuo labai pakenksime kapinėms.

Lietuviai bėgo nuo komunistų, 
palikdami visas savo santaupas, 
namus, gimines ir artimuosius, 
dabar nenorėtume, kad kapinės 
eitų į komunistų nagus.

Neprivalome rinkli į vadovybę 
ir komunistuojančių. Jie gali 
būti., pamokyti, /daktaro laipsnį 
įsigyti, bet: tos mokyklos mokslo 
žinios yra menkavertės, jeigu 
eina į vieną sąrašą su komunis
tais ar ko m u n istuojahčiais. 
Menkas iš jo bus direktorius, 
jeigu nežino su kuo dedasi val
dybon patekti.

y Neprivalome rinkti į kapiniu 
vadtfvybe ir pasipinigautoj ų. Ka-

DĖKOJAME

LIETUVIS DAŽYTOJ 4£ 

Dažo namus iš lauko 

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Tcwn of Lake)

Skambinti YA 7-9107

RKAL 1STAT1 FOt SALI

a;V.n<

KmuL luni — P0rd»»lmwi 
UAL ESTATE FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TEKMINAW 
13. ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS p /r

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentei

U12 W. Cennak Road Chicago, DU TeL 847-7747

— SLA 260 kuopas narių susi
rinkimas įvyks šeštadienį, kovcU 
(March) 13 d. 3 vai. popietų, ' 

I 2549 W. 71 st St., Chicago. Siame’ 
‘ susirinkime bus renkami SLA > 
Centro Pildomosios Tarybos na-1 
riai ir būsimo SLA seimo dele
gatai. Valdyba

— Lietuvių Tautinių Namų ’ 
metinis susirinkimas šaukiamas t 
1982 m. kovo 20 d. 4:30 vaL p.p. j 
nučšavuose namuose, 6422 S. 
Kedzie Avė. Jame dalyvauti j 
kviečiami visi nariai, jų arti
mieji ir svečiai. Sprendimo teisę 
turi tik nariai.

OLANDIJA
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

— SLA 134-tos Moterų kuo
pos susirinkimas įvyks šeštadie-i 
nį, kovo 13 d., 12 vai. Chicago ’ 
Savings bendrovės patalpose, ' 
6201 S. Western Ave., Chicagoj. 
Kviečiama kiekviena narė daly-

~ j vauti, nes bus SLA Pildomosios 
7 . . . L i Tarybos rinkimai. Po susirinki- dalyviai — studbi J _ .. v .. .1 mo — kavute. Valdyba

— Padėkime Atstovybės rūmų 
remontui. R. LB-nės Marquette

nias — pasiklausė ir lietuviškų 
pasakų, pažiurėjo pantomimos 
lietuviškų šokių melodijų moty
vais. Scenoje greta savo vardo 
“Daina” ansambliečiai iškabino 
improvizuotą Lietuvos tautinę}

SKAMBA MŪSŲ DAINOS

Roterdamo Meno’ Institucija, 
didžiųjų poezijos švenčių rengė
ja, ruošia ir eilinius poetų vaka
rus. Vasario 19 d. toks vakaras 
“Pieterse” poezijos knygyno au
ditorijoje buvo skirtas Amster
dame gyvenančiam I. Kaplanui. 
Dedikavęs vakarą Lietuvos Ne
priklausomybės šventei, I. Kap- 
lanas paskaitė anglų kalba savo 
poemėlę “Ar jie smaugia laks* 
tingalas?” — apie tragiškąjį ap 
gautosios Salomėjos Neries liki
mą, eilėraštį “Dainuojantieji 
deglai” — apie didvyriškus Lie
tuvos pokario’ ^partizanus ir kt 

■Olandiškus kūrybos vertimus 
skaitė amsterdainrctis poetas St 
Davidson.

Vasario 28 d. naujagimis an
samblis “Daina”, besiruošdamas 
vykti į Belgijos lietuvių- Tauti' 
nes’ šventės minėj-imą Lįeže, pir
mą kartą pasirodė prieš Amster
damo publiką. Pradėta “Ko. liū
di, putinėli”, užbaigta “Stiklu- < laikraštis ir, kiek , aš pajėgsiu 
želiu”,, skaityti du T. Vęnclo’vos J Naujienas j 

eilėraščiai 
diskai -(vertėjas B. den Uyl).

Jo Ekscel. Vincentui Brizgiu] 
už pamaldas ir pamokslą baž
nyčioje, Šv- M Marijos gi m. 
par. bažnyčios horui ir dirig. 
A. Linui, vargonais palydėju
siai A. Eitutytei, solistams: A. 
Giedraitienei, M. Momkienei ir 
V. Momkui;

Už atliktas pamaldas savo 
par, bažnyčiose: kun. A. Tra
kini, kun. St. Neimanui ir kun. 
J. Juozapaičiui;

Lietuvos gen. kons. J. Daudž- 
vardienei, kongr. Martin A. Rus
so, kongr. Edward J. Dervinski, 
Cook County Prezid. George W. 
Dunne ir už turiningą paskai
tą inž. J. Jurkūnui;

Dainavos ansamblio valdybai Auditorija — daugiausia jauni-
ir jds pirmininkui V. Jasinevi-
čiui, dirigentui-niuzikiniam va-1 suomenei ir organizacijoms, ku- 
dovui A. Jurgučiui, pagelb. rios dalyvavo - pamaldose ir 
Vandai Aleknienei ir Vt. Ra- Lietuvos Nepriklausomybės riii- 
džiui, montažo “Tėvų šalis” 
aut. rašyt. Nijolei Jankutei ir 
B. Pakšto ragelių trio, skaitJ 
V. Kerelytei, muzik. A. Ka
minskui, apšvietėjui c. Rukui- 
žai? solistams: A. Braziui ir 
Alv. Giedraitienei ir ansamb
lio talkininkams: K. Avižieniui, 
A. Bagdonui, A. Baleškai, J. 
Dudėnui, J. Jankauskui, P.Kan- 
tui, B. Pclikaičiui, St. Pulkau
ninkui, St. Stasiūnui, A. Un- 
dcrįenei, Aud. Utarienei, B. 
Naureckaitei ir L. Bartulienei.

Dėkojame visai lietuvių vi-

“Dainos’
juojantieji ir dirbantieji Ams
terdamo jaunuoliai. Vadovas — 
jaunas pianistas ir kompozito
rius Paul de Bcer. Iniciatoriumi Parko apylinkės narių susirin- 
ansamblj steigti buvo daininin- kime buvo įsteigta Atstovybės 

| kas-mėgėjas J. Sleumer.
) " J. Budreika

Amsterdamas
(Iš Eur. Lietuvio)

LaiškasNaujienoms

Nors /r negav

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAY.INIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX į

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

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
-PATAISYMAI • k

Turiu Chicagos mieste . leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose, 

garantuotai ir sąžiningai, - 
KLAUDIJUS PUMPUTI1 

4514 S. Talman Ava, 
Tel. 927-3559'

rūmų remonto fondas, atidarant 
Į Midland Savings Assn., 2657 W. 
j Lithuanian Plaza Court, einami 

sąskaitą Nr. 3974-9, įnešant $240. 
Visi lietuviai prašomi prisidėti 
prie mūsų Atstovybės rūmų re
monto. Visi psiridėkime pagal 
savo pajėgumą. Aukas prašome 

einamą sąskaitą Nr.

DĖMESIO * ■ 
62-60 METŲ AMž. VAIRUOTOJA!, 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas poilsi n ta

kams. Kreiptis: - sS 
A. LAURAITI!

’ ‘ 4645 So. ASHLAND AVI. : 
. TeL 523-8775 .v .

NEIGHBORHOOD I® 
RSAITV GROUP 

U.S.AT

We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AK PARDUOTI,

is Naujienų įnešti į 
tvarkytųjų joki^š žinios, ką aš 3974-9. Tarnautojai sutiko kiek- 
ten jum^ prir au, bet aš žinau, 

Ienos idėjos žino-J 
nių yra įvairiai galvojančių. Tai • 
normalus reiškinys. . ’

Turiu pasakyti, kad Naujie
nos yra mano politinės krypties

kad. ir t
vienam mielai padėti.

Valdyba (Pr.)
. —J. Andriaus sudarytą Lietu- Į nuomoti ar apdrausti savo nuo
1 vos žemėlapį ir išleistą Devenių | savybę Chicagoje ar bet kur 
Kultūrinio Fondo, galima įsigyti 1 Amerikoje, prašome skambinti

remsiu. Taigi ir da- į 
lietuviškai ir olan4bar’ negalėdamas dalyvauti Nau-} 

jienų bankete, siunčiu $25 ir pra
šau pridurti prie Naujienų ban
keto pajamų, a. 5

Su gilia pagarba,
Antanas Vaicekauskas

siunčiant užsakymus šiuo adre- 
’ su: Devenių Kultūrinis Fondas, 

Į P. O. Box 10782, St. Petersburg, 
FL 33733. Kaina $6 + 65c per
siuntimo išlaidoms padengti.

“LIUCIJA”

ar užeiti į mūsų įstaigą.
Mes visuomet pasiruošę 

jums patarnauti.
Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkim'Jt

BUDRAITIS REALTY CO.

>

Dengiame ir Įaisoine visu rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
6557. S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-1717

Laikrodžiai Ir brangenyMe 
PtrdivimM ir Taisymas 
2644 West 'mh Street- 
T.L Republic 7-1M1n ėjimo a k a d em i jo j e.: • N u oši r di 

mūšų’.padėka visiems ’šu piniį 
gine auka prisidėjusiems prie 
Lietuvos laisvinimo darbo.

Chicagos Lietuvių Taryba

— Britų prekybos ministeris 
perspėjo, įkacf nebus Įmanoma 
išvengti japonų prekių konti'0- 
lės, jeigu jie patys nesumažins 
savo'eksportų į D. Britaniją.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave^ Chicago, HL 60643

Telef. 312 238-^787
• Hemoknzaas patarmvim^ užsaitnt lėktuvų, traukinių. IaIvų kebo 

alų (crulsei), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervaciias; Parduoda 
« kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus <aštu> 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame Infor 
madjas visais keiiouių reikalais,

♦ Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti rietis 
S anksto — prieš 45-60 dienų.

V

— D. Britanijoje aukštos ko
kybes sintetinė nafta pradėta 
gaminti iš įvairiausių atleikų ir 
miesto šiukšlių.

Miko Šileiklo apsakymu knyga 
“Liucija7’ 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 

Chicago. IL 60629.

KAIP SUDAROMI

i

r

6600 S. Pulaski Roąd 
Tek 767-0600
D Ė MES I O I '

s

I JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė. <
(312) 776-8700 "

Ii

RENTING IN GENERAL
Nuomos

Tho reikalu daug j
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse’ 
WELLS peržiūrėta, ’'Sūduvos’’ SI JAUGUSIEMS išnuoTnojamas 
išleista knyga su legališkomis 5 kambarių butas 3415 West 
formomis 65th Place. Telefonuoti 434-7322

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje. CICERO išnuomojamas 4V2 

kamb. butas 1 ar 2 suaugusiems 
Skambinti 652-3978

WANTED TO RENT

Siuntimai J Lietuvą 
ir kitus kraštus į

P. NEDAS, 4059 Archer Ąvtėne,

Chiciffo, IIL 50632. TeL. YA 7-69I6

M. ŠIMKUS?;
. Notary Public J .

INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai. ■ f • j

HOMEOWNERS POLICY

t'

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai {domius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus,

Dr. A. Gusecn — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų jvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
tusirūpinimą___ . .._____________________

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

Minkštais viršeliais, tik . . .■_________

Dr. A. J. Gnasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽlAlTtŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček| arba 

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

18.00

64.00 
$3.00

£2.00

i

lT*f B*. HALSTED ST., CHICAGO, IL I0M8

Nauji Tautinių Kapinių direktoriai
Sekmadienį^ kovo 14 d., 1:30 vaL popiet Dariaus-Girėno 

salėje įvyks Lietuvių Tautinių Kapinių sklypų savininkų 
metinis susirinkimas.

Patariame visiems sklypų savininkams balsuoti už šiuos 
sklypų savininkus direktorių pareigoms:

1. EUGENIJUS GERULIS
2. GROŽVYDAS LAZAUSKAS
3. VA TO UZNYS
4. BRUNO MATELIS
5. ALGIRDAS MICKEVIČIUS **

Jeigu ndrime, kad kapinių turtas nebūtų eikvoj 
tai balsuokite už šiuos sklypų savininkus.

Mykolas Pranevičius
Petras Bružas

ENERGY 
WISE

. Looking for ELAINE whom I met at 
’ the K of L picnic on July 4th at 47th 
St and Campbell Ave. If you are her, 

| enclose your address and/or phone 
No., write to:

Box No. 261
% Naujienos
1739 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

Į • Reikalinga biznio ar raštinės 
i vieta apie 700 kvadratinių pėdų 
; iš 71-mcfe žiūrint į Marquette 
parką. Skambinti 585-6481.

Slate and foseaiy

P. Ztp»Us> A^ent 
tttMft W. Wfft Si 
Ever*. Perfc, 111

*

PERSONAL
Asmeny leJko

AdVOfi£Bt»
GINTARAS P. CEPtNAl

Darbo valmdot: nuo 9 tiL ryt* 
IH 6 rak vak šeStadlenJ nre 

9 vai* ryto M 12 vaL (L 
Ir pagal auMtarima.

TA 776-5162 arta 776-5161.
M4I Wert 63rd Street

ChkMB, IH. 60«2>

amas,

piRKrra taupymc bonus

PLUMBING AND HEATING 
(V«ndenti«kls Ir lildymas)

Urtt um of cfi« waahar 
to one* a day, after the 
waning cneal, and cut 
axcesslva use of watar

CORNS?
Soft pads protect 
from pain, while 
medicated disks 
work to remove 
corns

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWER MAINTENANCE

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

Free estimates.
735-6361




