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— Brežnevas pirmadienį pa
siūlė įšaldyti visas atomines ra
ketas Europoje ir daugiau nieko 
j Euro'pą neįnešti.

Amerikos kariuomenės vado
vybė pranešė, kad joks JAV ka
ro lėktuvas nebuvo įskridęs į

Didžiuose ežeruose vra vi

§aulė teka 6, leidžiasį 
Orai debesįlėtai,

Nikaragvos valdžia paskelbė 30 dienų 
karo stovi visame krašte

— Prez. Ręagahas atmetė L. 
Brežnevo pasiūlymą įšaldyti vi
sus dabar Europoje esančius ato
minius ginklus. Reaganas<k^ė 
visus išvežti, bet ne ‘‘įMdynh

— šeštadienį Baltimore mirė
gabus laikraštininkas Felix Mo’r 1 rėjo gerų draugų, bet dabar 
ley, 88 metų amžiaus. 1936 me- dauguma jų yra jau visiems lai 
tais jis buvo laimėjęs Pulitzer; kams iškeliavę.
premiją už įžanginių rašymą. . --------- ----------

-» CHICAGO, Ill. — Buvęs pro
kuroras-Zachary L. Stenger pa
teko nemalonion bėdon ir turės 
aiškintis teisme. Dabartiniu me
tu prokuratūrą jis metė, dirba 
didelėje advokatų bendrovėje, 
bet jam iškelta sena byla, dėl 
kurios jam nemalonu aiškintis.

Pasirddo, .kad jisai, susitaręs 
su keliais kitais jaunais teisinin- 

. kais pritruko pinigų. Jis sudarė 
nedidelę bendrovėlę ir pradėjo 
paštu siuntinėti pranešimus 
kfentamš, kurie jam atneštų 

: kiek pinigo ir galėtų laimėti by- 
,lą. Dabaę aiškėja, kad negalima 
naudoti -pašto apgaulingam pa- 

>ipelnym.ui. J •■ J
Jam teks aiškintis teisme apie 

seną jo bylą- ir tuos laiškus. Ąd 
vokatas būtų galėjęs užsidirbti

jo, III. — Trečiadienis,

FORT WAYNE; Ind. — Trijų 
upių susiliejimo srityje potvy
nis pamažu pradėjo nusekti, bet i 
pakilusio vandens sukelti vargai1

LONDON, Anglija. — Praeitą 
į savaitę buvo- paskelbta, kad 
j London Times redaktorius Har- 
i old Evans atsistatydino iš redak

toriaus pareigų.
Ilgų metų ginčą laimėjęs nau

jas savininkas Rupert Murdoch. 
Į Naujas savininkas vedė gana 

Nikaragvos vyriausybė, P’-3'j aštrius ginčus su laikraščio re- 
. eiau reikalo neištyrus!, tuojau faktoriais, bet nas sunkiausias 
' paskelbė karo stovį visame kraš-1 
i te. Karo stovis paskelbtas tiktai 
į 30 dienų, kol vyriausybė galuli-
• nai išaiškins, kas minėtus tiltus 
! išsprogdino ir padarė kraštui di-
• delius nuostolius.

PRADŽIOJE PASKELBĖ, KAD TILTUS IŠGRIOVĖ 
JAV KARO AVIACIJA; VES TYRINĖJIMUS

JAV-ių Valstybės departamen
tas išleido vienuoliktą pusmetinį 
pranešimą apie. Helsinkio Baig
minio Akto įgyvendinimą (“Im
plementation df Helsinki Finai 
Act’’, Juns 1, 1981 — Novem
ber 30, 1981)..Jame nemažai ra
šoma apie Lietuvą.

O toliau, kalbant apie Helsin
kio akto septinto principo (pa
garba žmogaus teisėrps .ir esmi
nėms laisvėms) įgyvendinimą, 
minimas Lietuvos Helsinkio 
Grupės represavimas, Vytauto 
Skuodžio bado stręikąs, Mščislo- 
vo Jurevičiaus, ir Vytauto’Vaičiū
no, nuteisimas; Algirdą ’Statkevi- 
Čiaųs įkalinim aš psichiatrinėje. 
Pastebima, kad Sovietai itin 
jautrūs “politinio ar (autinio di- 
sideniizmo religinėms apraiš
koms’’, kaip, pavyzdžiui, Katali
kybei Lietuvoje, Islamui Cent
rinėje Azijoje, ir Judaizmui.
' “Ypač infensyvtrr ’Spaudimas

MANAGUA, Nikaragva. — 
Praeitą pirmadienį buvo paskli
dęs gandas, kad Honduras pa
sienyje buvo Amerikos karo lėk
tuvai, kurie išsprogdino Nika
ragvos tiltus, ją jungiančius su 
Honduras valstybe. Buvo tvir
tinama, kati Amerikos lakūnai 
įskrido J Nikaragvos teritoriją, j 
priartėjo prie aukštai pastatytų 
tiltų ir bombomis juos išgriovė 

vyriausybė, p’.a-

nes ji vaidina tradicinį svarbų 
vaidmenį, kūip krikščioniškojo 
tikėjimo ir maaohaližino gynėja 
Lietuvoje.'Palyginus šuf relia
tyviai kalbant, , merdinčia Lietu 
vos Helsinkio.Grupe, Tikinčiųjų 
teisėms ginti katalikų.komitetas 
tebėra aktyvus ir atspindi reli
ginio tikėjimo Lietuvoje tvirtus 
pagrindus.”.. X ' \ L" V.-k. .L
- Pranešime cituojami LKB Kro

nikos it. Aušros pranešimai apie 
mąsįnss'č procesijas,JSadūnąitės 
korespo^ėnčiį.dš :SUStabdymą ir 
Petfp Cidziko, pasodibimą į psi- 
chialrmę, Rituojamas;vienas šal-' 
tinisj pagal kurį ąpie-36% poli
tinių kalinių. Sovietų Sąjungoje 
yra ukramiečiai,-.;^ 20% lietu
viai^.“Rašomą, .kad Pąbąttijp sri
tyje Sovietų valdžia vykdo rusi
nimo politiką. Aptariant Helsin
kio Akto, aštuntojo principo 
(tautų lygios teisės ir laisvas ap 
sisprendimas) įgyvendinimą, pa
brėžiama, kad Juntginės Ameri
kos Valstybės “ir toliau nepri
pažįsta prievarta įvykdyto ir ne
teisėto Estijos, Lietuvos ir Lat
vijos įjungimo į Sovietų Sąjun
gą. Nacionalizmo pasireiškimai 
Pabaltijo respublikose... griež
tai malšinami.”

Tiesa (1982.11.9) gi praneša, 
kad vasario 8 d. į Madridą atvy
kęs Sovietų Sąjungos delegaci
jos vadovas L. Iljičiovas pareiš
kęs spaudai, jog SSRS-os delega
cija “nesigailės pastangų, kad 
susitikimas baigtųsi teigiamais 
rezultatais, kurie atitiktų esmi
nius: Europos tautų nacionali
nius interesus..(Elta)

— Irano' partizanai gatvėj su
stabdė Salim Hosni automobilį, 
patikrino dokumentus ir liepė 

mašinos. Jam atsisa
kius, į jį buvo paleistc’s revol
verio kulkos ir užmuštas. Salini 
Hosni Irane tvarkė pašalpos rei
kalus ir ne karta bandė savaran
kiškai veikti.

Japonai labai patenkinti
Begano bandymais su-

— Kazys Januta, praleidęs ke
lias dienas Chicagoje ir pasima 
tęs su daugeliu savo šerių pažįs 
tarnų, pirmadienio

Kovo 17: Patrikas, Vaidotas, 
Džangis, Varūna, Gindvilas, 
Ylutė.

JERUZALĖ, Izraelis. — Prieš 
kurį .laiką . Egipto prezidentas 
Hosni iMubarakas pareiškė, kad 
jisčyyra .pasiruošęs vykti į Izrae
lį, bet į Jeruzalę nevažiuosiąs. 
Jis tai darąs, kail nesukeltų ara
bų pasipiktinimo. •

i , v <? .J-’*- • J /

sprendžia “Raudonosios 
BRIGADOS“ BYLĄ •

VERONA, Italija. — Teisėjas 
Francėsco Pu įeini sprendžia by
lą Raudonosios, brigade’s narių, 
pernai gruodžio' 17 diepą įsiver- 
žiisių-^.p^vąlų'fgenenila James 
•DozieęĮ^^^j^^s^igį&isiąj įr 
išnešife‘^ąiĮr'IšttĮffi^imįjAla.iikiišj

— Pasitarimai atominiams 
ginklams sumažinti Europoje 
negali pajudėti iš pagrindinio 

! taško. Pvusai atmetė prezidento 
Reagano pasiūlymą, d nieko ge
resnio nepasiūlė. .

Columbia” atvežta į pakilimo aikštę ir paruošta skriejimui 
Ji kils į padangas ateinančią savaitę. .

susitikti. 1
Sadatas išsikalbėjo su Izraelio 

premjeru ir kitais Izraelio parei
gūnais. Jis sutiko' pabūti Izrae
lyje ir pasakyti kalbą Izraęlio 
parlamento nariams. Jo kalba 

j buvo gyva, paveikė izraelitus. 
. T , .’Izraelio vyriausybė ėmėsi prie-

,Wrakas . nenori n£alsillkl„ vi.
:&h nsa,;zito melu.

iftgŽiivyktį^pTzrąeįį, — viešai pa-j ' ’ j
^preirijęras Beginąs, šis- Sadatui rūpėjo susitarti pa- 

posakis Spėjo' visą arabų grindiniu klausimu — taikos 
gfįSjįTį Izrąėiį; Prėzi- reikalu, o vėliau teks tartis dėl 

dėntas-Midjaraias lajp pat jo ne-! antraeilių dalykų. 
Mtžn^šo.^pač apiė' tai' dabar) 
įkalbama; kai ’Izraelio karinome- Į 
nėš jwadbvybe ruošiasi atiduoti > 
Lgiptui iki šiol Izraelio laikytas’ 
Sinąjąus'pozicijas.

Prezidentas A. Sadatas 1

. Už sįšsiių' šą.yar§ų j>ol|ę^ 
ja jį 
tris
donos^? ;i^gąd’ds7/^iittš:. • jų 
tarpe
pad ė jų ■ ■^ėfiėrolię žypŽGfč. įŽ,. 
ronos.".? -'i.-"’. <

Po Injų ■yąlaridų- tęišėjas. pa
darė feismd eigos'.'pertrauką i ir- 
pranešė; .. kad į • bylą,- x neįajės 
įtrauktu-tuos parelškiriius, ku-- 
riuos policija išgavo iš terorislų. 
Visi įrodymai turės būti legaliu 
būdu gauti ir pristatyti teisino 
apsvarstymui. Nikaragva nenori, kad būtų gar

sinama Amerikos ekonominė pa
rama, ksd krašte trūksta mals- 

, riebalų, medicinos pagalbos 
kitų būtinų dalykų.
Sekretorius pakartojo, kad 

parama bus tuojau pasiųsta, jei 
dabartinė vyriausybė nesikiš į 
savo kaimynų reikalus ir neban
dys primesti jiems naujos sovie
tinės sistemos. Nikaragva ir jos 
kaimyninės valstybės nori ne 
ncujos sistcmc’s, bet duonos.

ginčas ėjo su dienraščio vyriau1 
siu redaktoriumi. Jis gynė savo 
asmeniškus reikalus, bet jis dar 
atkakliau gynė susidariusius 
kitų redaktorių reikalus. Nau
jam Savininkui pačius sunkiau
sius ginčus teko vesti ne su uni
jų atstovais, bet su vyriausiu re
daktoriumi Evans.

x Nesušipratimams pasibaigus, 
lįąroĮd .E^ųs nenorėjo atsista
tydinti, bet savininkui pagaliau 
pavj'ko jį įtikinti, kad pasitrauk
tų, nes kitaip, susidariusi padė
tis bus kenksminga laikraščiui 
ir kitiems bendradarbiams, ku
rie turėtų su juo dirbti.

^IZRAELYJE .KELIAMAS KLAUSIMAS, APVERTA ATIDUOTI diktatorius 
EGIPTUI JAU PARUOŠTAS SINAJAUS POZICIJAS

j Chadafiui svarbu, ksd JAV 
pirkių Lrbijoije degalus, nes 

j Amerika už degalus moka ge- 
I riaUsius pinigus. Be to, Libijai 
■ reikalingos, pačios naujausios 
JAV elektronikos mašinos.

se gyventi. Visur šlapia, purvas
šalta. Visos šildymo priemonės, pcrtjni buvo vciklus partiza. 

nas šiaurės Italijoje. Jis kelis 
kartus buvo patekęs į labai sun
kią ir pavojingą padėtį, bet jam 
vis pavykdavo išsisukti iš nacių 
ir fašistu.

— čikagietės “Įspūdžiai ko
munistų pavergtoje Lietuvoje” 
dar noriai nebeskaitoma. Ji pir- 

’ moji nuvažiavo į Lietuvą, bet 
| jos įspūdžiai dar ir šiandien 
i . .

Rvv*

ITALIJOS PREZIDENTAS 
ATVYKS Į CHICAGO

ROMA. — Italijos prezidrntas 
į dar negreitai praeis. Ūkininkai Sandro Pcrtini, einąš 85 metus, 

• Prezidentas Anwar Sadatas' jau gali priartėti prie savo ūkių,' nutarė kovo 29 d. atvykti į Chi- 
sutikd visur važiuoti ir Užsuktu bet jie dar negali savo namuo ' cago ir pasimatyti su įtakingiau- 
į Izraelį. Egipto prezidentas no-.se gyventi. Visur šlapia, purvas, siais italų veikėjais.
rėjo taikos su Izraeliu. Jam bu-'Jalta. Visos šildymo priemonės! 

sokios_ žuvies, kurią lengva pa-vo visai nesvarbu, kur jam teks ! sugedo, sustojo dujų tiekimas,1 
gauti. . s važiuoti, su kuo kalbėli ir kur< nėra elektros. i

Teks dar kelias savaites tai ' 
j syti visus elektros laidus, van-! 

dens vamzdžius, sutvarkyti dujų ‘ 
tiekimą. O svarbiausia, ten išva-1 

! lyti visus namus, viską padžio J 
i vinti, naujus baldus įsigyti. ;

Reikės rūpintis ir gyvuliais ;
Į Peršalusios karvės suserga. Ne Į 
; visos 
t Jos yra pripratusios prie sausu 
j mos. Vienu žodžiu, kai vanduo kovas. Jis yra įsitikinęs, kad ita 
j nuseks, ūkininkams bus daugiau < lai pajėgs pilnai atsikratyti Mu- 

bėdų, negu iš pradžių atrodo

Vasario 16-osios dienos minėjims Detroite senatorius D. 
Riegle su žmona, pirm. adv. R. Sakis ir programos vadovė 
V. Vaškelytė. Minėjimą ruošė Dctroitd Lietuvių Organiza
cijų Centro Valdyba Dievo Apvaizdos parapijos salėje, 
Šoūtlfridd, 1982 m. vasario mėn. 11 d. (Nuotrauka K.R.)

CHADAFI NORI ATVA
ŽIUOTI Į AMERIKĄ

VlENĄ^Austrija. — Libijos 
Moamar .Mlhadafi

I prieš išskrisdamas namo, vi- sienyje, jfei pačioje Nikaragvoj 
siims austrų valdžios pareigu-, Nikaragvos kariuomenės va- 
nams pareiškė, kad jis norėtų dovybė ištyrė Honduras pasie 
nuvažiuoti į JAV ir išsikalbėti 
su Amerikos pareigūnais, kaip 
jis turėjo progos pasitarti su 
Austrijos kancleriu ir kitais val-

. džios žmonėmis.
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ni, tarėsi su pasienį • saugojan
čiais Nikaragvos^ pareigūnais 
apie tiltų sprogdinimą. Nikarag
vos kariai jau reikalą ištyrė ir 
nustatė, kad abu tiltai buvo iš 
sprogdinti pėsčių žmonių. Abu 
tiltai buvo iškelti į padanges ir 
išgriauti. Tiltai brangūs, sunku | išlipi 
juos pastatyti. Policija klaus? 
nėja -žmones, kas būtų galęjęs 
juos išsprogdinti.

Nikaragovs krašto apsaugos 
(Jiadafi -šiuri pinigu, galėtų koordinatorius Dąniel Ortbgj 

mokėti doleriais, bet jis nenori pareiškė, kad amerikiečiai visą 
pirkti iš kituTk Jam rūpi susitarti laiką palaiko ryšius su dabartį 
su JAV dėl prekybos. ’ nės vyriausybes priešais, lodė;

galimąs daiktas, kad amerikie
čiai buvo 'informuoti apie pla 
nūs išsprogdinti tiltus.

Valstybės sekretorius Alek
sandras Haig pastebėjo, kad ragva nori galimai greičiau gnu 
JAV vyriausybė yra pasiruošusi , ti Amerikos ekonominę paramą 
teikti paramą Nikaragvos 
riausybei, jeigu ji pasižadės 
sikišti į Salvadoro reikalus.
Nikaragvos kariai ar partizanai to, 
bus siunčiami į Salvadorą ar 
kurią kitą kaimyninę valstybę, 
tai JAV užteiks jokios paramom 
Nikaragvai.

Atrodo, kad Nikaragva laba: 
Perlini yra savamokslis, bet sunkai verčiasi su maistu, pini 

jis labai gerai orientuojasi apie gajs ;r riebalais. Iš sekretoriaus 
italų vestas kovas prieš fašistus pokalbio su Meksikos m.’iristeriu 
ir už demokratinę santvarką. Castaneda paaiškėjo, kad Niką 

pajėgs atsistoti ant kojų, Pertini pataria jaunimui įsi-j _ _ ______ __________ _ _
traukli į italų tautos vedamas -- ----------
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H MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto DON PILOTAS ’ -•

Sveiks. Tėve!

šį kartą aš Tavęs nevarginsiu 
jokiais sunkiais klausimais. No
ru liktai pasidalyti mintimis su 
Tavim, tekiu pat, kaip u aš pats, 
— senu ir jokių aukštų mokslų 
neėj usi u. O kai tu būsi mano 
laišką padėjęs į magaryčių ker
telę, tegu pasiskaito ir mokslus 
einantis Maikis ir visi, kas tik 
mėgsta skaityti.

Aš labai mėgstu skaityti laiš
kus mokytų žmonių, kovojančių 
dėl įJetųyos laisyės. Talpus laiš- ■ 
kus skaitant, ir mano senas1 
kraujas užkaista ir, taip rodos, 
tuojau ir aš pats, pasiraitęs ran
koves ir kelnes, mesčiaųsi ko
von ir visiems priešams pada
ryčiau galą...

Be to, beskaitydamas gerų 
minčių raštus, aš gaunu ir dau
giau prasilavinimo. Nors ir se
nas esu, bet, kaip žinia, mokytis 
juk niekada nėra per vėlu. Tai
gi, aš apie tai ir noriu su Tavim 
mintinus pasidalyti.

Šiai, skaitau Naujienose at 
mušta daktaro Jono Balio' laišką 
ir raidavai išmokau, kad k‘sino 
nimas” yra toks dalykas, kad, 
kai vieną žodi pakeisi kitu, gau
sis ta pati sąvoka minties, kurią 
norima išreikšti. Kad Tu geriau 
suprastum, aš duosiu pavyzdį. 
Imkim, Balys ir Nemkkas gnu 
čijasi tarp savęs kokiomis prie-* 
monėmis būtų galimą iškovoti

Lietuvai laisvę. Tas pats išeitų^ 
jei mes sakytume, kad jiedu ko 
voja tarp savęs dėl Lietuvos lais
vės. .. Bet kai du kovoja, ginčP 
jasi ar, jei nori, faituojasi, tai 
vienas jų turi būti nugalėtas, ar
ba, išsireiškiant, kaip mokytu 
Įprasta, svetimu žodžiu — prie
šininkas 11 turi būjti padarymas 
kaput. Bet čia jąų ųe ^aibinės, 
□ teisinės sąvokos re^aįas, kurį

tvirtina,, kad dėl Lietuvos vals 
lybės de jure pripažinimo ne 
bėra ko Jkovoti. Jis kiek anks
čiau Naujienose yra nurodęs, 
kad iš JAV Kongreso pripažini
mo rez.oliucijų mums nėra jo
kios naudos. Mums reikia kovoti 
dėl kilos teisinės formos, atseit, 
.dėl de fącto, kas reikštų pąda 
lyti ruski kaput. Tam Balys yrs 
pataręs dėtis su lenkais. Ta 
kryptimi frontininkai jau yra 
žygiavę su maldomis ir atkišta 
grabnyčine žvakele, of course...

Atleisk man, kad, pamėgdžio
damas mokslo žmones, aiškumui 
pridėjau ir nuo savęs svetim
žodžių. Aną kartą juk ir tu, ro
dos, rusiškai nusikeikei, pridė
damas GURU.

Tad tam kartui lik sveikas. 
Kitą kartą parašysiu dėl Tave 
padaryto' klaidingo pareiškimo.

Tave gerbiantis,
.ž.

LIETUVIU PATARLĖS

.Papratimas — antras pri 
“gimimąs.

Tik gegulė nesirūpina save 
vaikais.

; — Lepinamam vaikui ragai 
;chgsla.

~ Gyvenimas be žmonos, lyg 
daržas be tvoros.

— Moki žodį, žinai kelią.
Nė saulės duktė jam ne* 

įtiks.
« — Gyvena kaip velnias raiste

— Kieno duoną valgai, tam j 
_akis žiūrėk.

— Nedorą^ žmogui jr dofucr 
darbuose randą blę^ą 'tiįjJą

— Bedi kojas taUd. bėdę pro 
to rauda. .

— Dvi katės vienam maiše ne-
Sutelpa. . d

— Jauni šoka — lėmė drebą^
seni šoka —dantys ktete. 1

— Pilkos bitės s^ldų medy t 
peša. J

— Nėra namų be dūmų.
Pirktų šuva mėsą, įoet pi

nigų nebesą. s
— Vyras be žmonos, tai kaip 

daržas be tvoros.
— Anksti gulsi, anksčiau kelsi.
— Kitam duobę kasi, pats

— Į balą kritęs, sausas ne- 
atsikelsi. _ <,

— Per griovį ųeperšbkęs. ne-j 
sakyk op!

Parinko Don Pilotas I

vi-

gy-
rytoj mirsi.
duobės kitam —

kaip taukai, ani

— Be vienybės nėr galybės. . 
Jį-šimtas uodų ir arklj pa< 
plauha, ' ‘

-- Kuo kas kvepia, tuo’ ir kitą 
tepa.

— Savo našta nesunki.
/— Dieną naktį nemigsi, 

šiem neįtiksi.
-- Darbuokis it amžinai 

vensi, elkis it
t— Nekask 

pats įkrisi.
-— Teisybė,

viršaus pasirodo.
— Dažnai rudine apsivilkus : 

vaikšto gili išmintis.
-- Neperšokęs per tvorą, ne 

džiovink autelių.
• Kieno' galia, to ir valia.

-- Kieno skylė, tas ir lopo.
■ — Savi marškiniai arčiau 
Kūno.
-- Gudrus kaip velnias, drųj 

aus kaip kiškis.
Ar nebijai, kad 

oadytų ?
-- Ausyse galima 

kasti.
Ant arklio jojo, 

kojo.
— Paliko, kaip šuniui botagas.
— Tiko kaip Barbė pfie Miko.
— Be pelų nėra grudų.

Siūloma prekė pigi.

zuikiai su-

ir durpe

arklio ieš-4

NUOTAIKOS

PASKUTINIS KĄRĄS
■ r* _ z ’ ‘

Kad nacizmas buvo blogas,

Tad jam kilpas tįioj pastatu.

Kaip išrodo bolševizmas?
Ar genesnes už ąacizmą?
Tą ir aklas jau pęnpąto.

Vienas rudas Ęelzebųbąs, 
Kits rąudofi^igyyas velniai, 
Abu kilę iš tos'pat buveinės.

Kažkodėl vadįfr-didieji, 
Pareigūnai IŠrž&lįeji, 
Negalėjo to' matyti?

Tad abiem reikėjo liepti

Ir gyveni,
Raudonieji pasilikę, 
Gavo pilną monoppli, 
Tad dilSLUQja\ kąTik nori.

Kas dabar daryt reikėtų?
Ląisyės mintį reikia platint 
Reik visas tautas išjudint.

Turim tą gerai “žinoti 
Eina karas likiiSįdiš,- 
Gal būt, paskutinis.'

S. K.

4^ 41

Maikle

— Sveikutis, MąiĮc-

« gero girdėjai? Gal buvau “Nau.- 
! peną” bankete?
| — Kaip nebūsi. Bjąyąu ir ta-

pOBilĮ. Su
buvo, ypač

viena

| imliausią lietuvių - demokratirų 
\ laikrašti frontininkų grupė der

gia be jokios gėdos. Kokia merg 
šė ir ta blevyzgoja prieš

. j . j ienas”, tarytum' _ žemė
;Nau

1-. r

saKo:
Ma- 

svar-.

Meška vaipos —
Grobio taikos 
Iš sovietinio “gorodp”;

. Rytų bloko
Karo iltis visiems rodo...

— Frieden schaffen
Ohne Waffen!
“Taikos” vardu piketuoja.

Paul und Peter —

— Vysim rusą
Ir katiušą
Už Volgos, net už Uralo,
Kai maršalas
Duos signalą
Įsijungi į karnivalą...

t— Tąi įio, tu, ėjau? Tu
rėjai žinoti, kad Jaunimo Cent- 

turi blogą vardą. Ten jau ir 
anksčiau lankėsi ’ visokį rauddn 
snukiai su ^kultūriniais mai-

LENKTYNĖS <■ .
Surengtose dviračių lenkty-- 

nėse Vilniuje,- vienas vyrukas 
prasiveržia į priekį. Staiga nu-* 
girsta, kad kažkas jį prisiveja..’ 
Greitai mina pedalį, bet tas ne
padeda. : Nenusiskutęs asmuo, 
ant seno dviračio pasiekia čem
pioną. ir klausią: • * . ■ . 1

uždarys

man; suspėsiu
negu

NEPRiSIMENA

—Alan rodos, kad Juozas yra; 
labai nekalbus. j

— Na^ kodėl .gi tu taip ma
nai?

nau jam pinigų. o jis nei vienu; 
žodžiu dar apie tai neprisimi
nė. . :

■ Du dalykai parodo mūsų dlp- 
| nybes. kai reikia kalbėti ir kal
bėjimas. kaip reikia tulėti.

ITS AMAZING!
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— Nebijok, teve, kaip 
Tąnt vagies kepurė„dega”.

Ctyt, kad “Naujienos“ - yra' 
bus lietuvių dierirtštis, kad taip

I. desperatiškai frontininkų spaib 
a doje triukšmas keliamas.

j .— Kaip ten bebūtų, Maiki, 
I man atrodo, kad per žema taip 

kolioti savo koftkurentą, kaip 
daro visokie bernai ir pusmer
gės. Juk tai save pažemina taip 
darydami. Jie neapkenčia ne tik 
"Naujienų”, bet ir jų bendra 
darbių, net skaitytojų. Tai tikt 
davatkos, tokie, kaip* koinunis- 
tai, jiems ir savo purvas kvepia 
Girdėjau, kad ir garbingąjį kų 
nigą V. Z. apšaukia Strazdeliu 
O kunigas Strazdelis buvo geras 
kunigas, demokratiško nusista- 
tatymo. Gyveno su paprastai: 
kaimo žmonėmis. Jis ir dainelių 
ąemažai parašė, pav., "Pulkim 
ant kelių” giesmę. Mūsų kuni
gai kitokį. Atsimenu, Lietuvoje 
buvo tokių kunigu, kurie geriau 
gerbė lenkiškus bajorus, -negu 
savo tautiečius lietuvius. Mar 
patinka tokie kunigai, kurie są- 
ve laikė tikrais lietuviais, buve; 
savo tautiečių draugais, pa-1 
vyzdžiui, vysk. Ant. Bąranąus* ■ 
kas, "Anykščių šilelio” autorius^ 
vysk. Valančius ir kt., kurie ler, 
kų akyse nesigėdind savo mo
tiną ir tėvą kartu sodinti su "po- ' 
nais’’.

— Taip, tėve,, bu v of ir tada 
sunkūs laikai, rusai ir lenka; 
apaudė lietuvius visokiais bū
dais, bet lietuviai atsilaikė. At 
sulaikys ir dabar nuo kacapu 
priespaudos.

— Man atrodo, kad kaukimas 
uždaryti Naujienas*' tai butų 
uatai’nayiwas Lietuvos okupaiv 
Lams.~ kurie laųj pat nemėgsta 

-pAudos. Uipvkaip 
;T fror^imnkų nehiėgs
a, kad jų vadovaujamam "avąn 
^ąrdui” kas trukdytų, žinai, 
Maiki. aš esu geras ir užkietėjęs 
katalikas, bei kai matau, ką ka
talikų vadėi daro, tai pagalvoju, 
kad ir pats popiežius Jonas Pau
lius II turi bėdos gir jėsudąĮsJJu 
vau Jąųnmo Centro kavinėje 
kur buvo suruošia -Mardr- Qęa> 
vakar^cė. Jaunimas šoko.iįpėięa- 
vo nusigėręs, merginos nesivar- 

saAO elgeriu. Pasipiktinau, ir 
nelaukęs tų vakaruškų pabai 
gos. išdūlinti namo anksčiau 

‘bijodamas, kad juodžiai rieuž- I 
pultų ir neprimuštų. , •

Mąiki. IJpriu žinoti, 
ką galvoja ir

žmoBiųį, ir $ar iateiigentų. ku
rie mūsų visuomenę klaidina ir 
veda šunkeliais.

— Taip, tėve. Negerai, kad 
taip yra, bet turės būti kitaip, 
kol bus kam kovoti su negero
vėmis- Katalikai marionai turė
tų Dievą garbinti ir neleisti vi
sokiems pusberniams ar pusmer 
gėms,. kad ir sii daktaro laips- Į 
niais šnekėti apie tai, apie ką jie 5 
nenusimano.

—Gerai, Maikuti, lik sveikas, 
.o aš einu pas Andriejų pasil
sėti. '

— Eik, tik negerk perdaug 
“maslionku”.

DOLERIS

Doleris proto mums duoda.
Doleris — kvailo paguoda. 
Doleris glosto visus.
Doleris — kipšas baisus.
Doleris meilę gamina.
Doleris ardo šeimyną.
Doleris perka namus.
Doleris nuperka mus.

Balys Pavabalys

NESISEKĖ VISKO ATLIKTI
Išvykdama iš namų poniutė 

primena naujai tarnaitei:
— Neužmiršk, Stasele, apie 9- 

cą vai. vak. paguldyti į lovą vai
kus.

Sugrįžusi gana vėlokai poniu
tė klausia tarnaitės, kaip elgėsi 
vaikai?

— Labai gerai, visus pagul
džiau, bet tik tas vyresnysis.ru- 
daplaukis, buvo labai nepaklus-, 
nūs. Nenorėjo eiti gulti?

— Rudaplaukis? —suriko 
tėviškė. — Juk tai mano 
ras!. ’ /

mo-

♦ * *
RIZIKINGAS DALYKAS

Režisierius į jauną dramatur
gą:

— Negaliu leisti, kad man,o

d^iai.

Karalius Pilypas Makedonie
tis. girtas būdamas. nuteisė mo
teriškę kalėja man.

— Aš paduosiu skundą!
— Kam? — piktai suriko ka-

— Jau. kai tu &>Waįvysi,

Iš pelų nebus rrūdų. kad ir1 
uode juos laikysi. 1

žmogaus gyv^nimps už ledą' 
slidesnis.

Ten marksistai
Ir rasistai:
— Geriau, — sako — būt raudonu —
Būt raudonu,
Ne lavonu,
Nedraugaut su Šamo ponu...

čia už “taika”
Hipių “čaika”
“No draft”, “No nukes”, “No war” šaukia
Daug raudonų
Šamo ponų
Marksistinės laisvės laukia...

Siūlo Mauša
Vodkos kaušą,
Priedui raudono kaviaro;

. — Jus pavergsim

Bę.atpmo. ir be karo.
Ėx-nącis

SURADO PATEISINIMĄ
Motina išmetinėja dukrai, 

kad ilgai nesusituokia:
— Tik pagalvok, mieloji kiek 

jau turi metų...
— Kaip gali man išmėtinėti? 

Jeigu mama nebūtum skubinusi 
su vaiku, tai dabar būčiau daug 
jaunesnė.

SURADO ATSAKYMĄ

Tikybos mokytojas: — Jone
li, jeigu aš pamatyčiau žmogų 
mušantį asilą, ir sulaikyčiau jį 
nuo tokio elgesio, kokią dorybę 
aš parodyčiau?

Jonukas — Brolišką meilę.

— Kokių norėtumėt: portu-

— Nedaro skirtumo, nes su 
jomis vis vien nekalbėsiu.

‘

KITOKIOJE PADĖTYJE
Susitinka du draugai:
— Kaip tau sekasi? — surin

ka vienas, ištiesdamas ranką 
savo kolegai.—O kaip tavo žmo
na? '

— Ah, mano žmona yra tik
ras angelas!

— Dėja, — atsikvėpdamas ta
ria pirmasis,— manoji .. . prie
šingai; dar yra gyva!

Savanoris amerikietis, p«?I<ilęs j 
kariuomenėj ligi puskarininkio



SKAITYTOJAI RAŠO

ISTORINIS PATIKSLINIMAS
Gerai padarė M. Gelžinis, pa- lė sukilimo klausimą. Tačiau 

skelbdamas Naujienų Nr. 38-41 tas sukilimas nebūtų nei įvykęs, 
kai kuriuos Klaipėdos sukilimo nei pavykęs, j=i Kaunas nebūtų 
dokumentus, kurie čia dabar la-; 
bai sunkiai prieinami. Savotiš
kai mdms atrodo stilius to kląi- 
pėdiiėių "Ma'ufėrfto”, paskelbto 
lfE23 m. sausio 9 d., beį, matyt, 
reikėjo' taip rašyti, kad vietos 
žmonės lietuvninkai suprastų. 
Tuo tarpu “Šilutės deklaracija”, 
paskelbta sausio 19 d., kai suki 
Urnas jau buvo laimėtas ir Pre-

davęs ginklų, karininkų ir di
džiosios “sukilėlių” dalie?. Tik 
viską reikėjo maskuoti dėl san
tarvininkų akių, kurie visliek 
apkaltino Lietuves vyriausybę 
ir įteikė jai protesto, notas. Toks 
maskavimas buvo ir šaulių S-gos 
atstovo A. Bružo ten pat šilu , 
tėję pasakymas, kad “Lietuvos 
Respublikos valdžia, būdama

fektūra Klaipėdoje sukilėlių pa- ‘ suvaržyta santarvės notcniis,1 
im’.a, buvo surašyta gryna lite j griežtai trukdė (?! — JB) mums 
ratūrine lietuvių kalbą. Atsi- J eiti mūsų broliams į pagalbą,1 
minkime,' kad Gelbėjimo Komi
tete buvo žurnalistas J. Prons- 
kus, kuris nebuvo klaipėdietis 
ar “mažiietuvis”. "

Tuos istorinius faktus paryški
na “Laisvoji Lietuva”, kai š.m 
sausio 21 d. pirmame puslapyje 
įdėjo Vyriausio .Mažosios Lietu
vos Gelbėjimo-7 Komiteto nuo 
trauką su pavardėmis. Pasirodo, 
kad astuonių Ko’miteto ir jo tai 
kininkų-tarpe buvo tik keturi 
klaipėdiečiai: M. Jankus, J. Lė- 
vartas, V. šaulinskis ir J. Vana
gaitis. Kiti, keturi buvo kažkaip 
ten atsiradę “didlietuviai”, jų 
tarpe (labai svarbu!) A. Marcin
kevičius, šaulių S-gos atstovas 
ir dar du vadinami amerikiečia-. 
lietuviai, Darius ir. Ivaškevičius, 
plius žurnalistą J. Pronskų. Kai 
sukilimas jau buvo laimėtas, ta
da atsirado daug- klaipėdiečių 
ąrba “mažlistuvių”, kurie pasi- 
ęašė po “Šilutės, deklaracija’’. 
Taip visados esti: kai jau lai
mėta ir nebėra rizikos, tai — 
ir aš ten’buvau.. .J ’ I

Netenka abejoti, kad lietuv
ninkai Klaipėdos kavinėse svars:

JB) mums

bet mūsų draugų noras buvo 
toks galingas, kad nebebuvo ga- j 
Įima jų sustabdyti...” (Nauj e-

/S'atiūrinortas. AliejusBail. Poccvičiūlėžinoma, tuo dar nesakoma,* 
kad sukilėlių eilėsa nebuvo' ir] 
vielinių klaipėdiečių. Tai buvo 
gerai pravesta akcija, dėl kurios P. JONIKAS '

lietuviai”, galime didžiuotis. ‘"“'■GERA DOVANA LAIKRAŠTININKAMS 
■v7 * - - < ‘ !

M. Gelžinis tvirtina, kad “Lie-1
tuvių F^nciklopedijos” XII tome 
Klaipėdos sukilimas esąs klai
dingai aprašytas, tik nenurodo,j .° 1 “ t reikalų yra pagrindimai; lemia

mi lietuvių tautos būvyje am-

Visi, kuriet rimtai rūpinasi 
lietuvybės ^reikalais, turėtų ži
noti ir įsisamoninti, kurie tų

kas ten yra klaidinga. Ar ne 
tiesa, kad sukilimui vadovavo . . .
Lietuvos karininkai: J. Budrys f n nz y v AT rr 1 X T> i Jau XVI m., kada svetimosios(vvr. vadas), M. Kalmantas, P. i „ v. _ v; ... .J ... . . .... T, ... {kalbos goze aukštesnei lietuvių
Iv hniciihc iv- 7 ta o y»* L- o e 1 °

Jau XVI m., kada svetimosio:

ENERGY 
WISE .

Lhn£ use of J washer 
to ones a day, after the .

1 waning meal, and cut j
excessive use or water

eiectric.'ty. t

Klimaitis ir kiti? Karininkas} 
J. Burokevičius žuvo puolant 
Prfektūrą. Kitas žuvo paimant 
Sendvarį, kur buvo prancūzų 
įgula. Ponai, sukilimai ir terito
rijos nelaimima mahifestais ir 
deklaracijomis! Pasakyti teisybę 
niekados ne‘vėlu ir ne gėda. Ir 
pats M. Gelžinis Naujienų Nr. 39 
parašė: “Su savo idėja ir planais 
klaipėdiškiai supažindino' į Klai
pėdą atkeltą Lietuvos konsulą, 
Amerikos lietuvį p. Žilių, kuris 
juos nuvežė į Kauną ir rado šau
lių sąjungos pritarimą ir- išrūpi
no jos paramą (mano pabr. — 
JB) .dabar bendrai rengiamam^ (t , - •■ ... j-. ... , t nemokeumas tikros 'lietuvis-sukilimui. Nebera reikalo dari, . ., r. ..1 kos kalbos ir vainojimas .sudar-' 

: kytos kalbos raštuose yra vis 
tiek, ką kalbos nąikjhimas, ypaę 

Amerikoje”. ‘ -įiV-.

Anie teigimai tebėra aktualūs 
ir šiandien, pirmiausia išeivių, 
tremtinių tarpe. Labiausiai laik
raštininkų. būtų uždavinys po
puliarinti, ryškinti ir vis pra
minti, kas yra pagrindinis betu
piu (o ne kurios-kitos) .tauty
bės dėmuo, kaip jį ir mūsų tau.-. 
tos istorija yra nurodžiusi, ir pą-'^ 
tvirtinusi. . • i..

Rūpinantis lietuvių kalbos gy 
vatos tausojimu, reikia rūpintis 
ir jos kultūra. Kultūringa tau
ta negali išsiversti be puoselėk 
jamos, kultūriškai apdorotos 
kalbos. Jei ligi šiol, dėl to puose
lėjimo, .išeivių, tremtinių tarpe 
iš dalies galima bįiyo teisintis .tin 
karnos literatūros stoka,tai šian-

visuomenės sluoksnį, Mikalojus 
Daukša pranašingai skelbė, kad 
svarbiausias' tautybės pagrindas 
yra kalba. O XIX m. viduryje, 
kai ūkiškai, teisiškai ir kultū
riškai sustiprėjęs valstiečių luo
mas pakilo, jis iškėlė, sustipri
no ir lietuvių kalbos .padėti 
Mūsų tautinio judėjimo, atgimi
mo veikėjai aiškiai pabrėžė, kad 
lietuvių tauta teišliks, jei išliks 
letuvių kalba. Kartu buvo nu* 
rodoma ir tos kalbos kultūrinio

•č > ' ' ' -v • p.kėlimo reikšmė tautai. - .“Var-. 
pas” 1894 m. savo įžangimattlfe, 
straipsnyje (Nr,; 3) rasėj kad

k;:....

eMtnuxUenlalf nno f vai

ką daugiau pridėti. . J. B.

TOLI NUSKRIDĘS PAUKŠTIS

Kaip toli paukščiai nusken- 
da vasaroti,' galima spręsti iš se
kančio pavyzdžio. Prie Naujos 
Zelandijos, į rytus nuo Austra
lijos, surastas paukštis, vadina
mas petrel. Aht jb kojos užtik
tas žiedas, kuris buvo užmautas. 
Faiklandų salose, netoli Ang
lijos^ 7,000 mylių atstume nuo 
Naujosios Zdandijos.Tas pauk
štis yra žuvėdrų rūšies. S?:

Prez. Esenhowerio gydytojas, 
prof. White yra pareiškęs.: *‘Šijį-: 
dies ligas dažniausiai sukelią.:, 
automobilis, -televzija ir persi
valgymas.. . ’ ;

MARIJA NOREIEIENt

JAY DRUGS VAISTINE

Iri

a MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th St, Chicago, IIL 60629 ♦ TeL 925-2787

Utruoto

• jtg f AKTINGAI KPILDGMI RECEPTAI • FANNIE MAT &AE> 
DUKYNAI • KOSMETIKOS RKKMKNYS

Atdara šiokiadieniai? nuo

t O1UAN AAlVJUNi į jLJJQiAUY^L

\ - Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-273T
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MYKOLAS
t Lietuvių išeivija Brazilijoje 
vėl neteko d ir vienos taurios 
asm:nybės, dvasios aristokratb; 
inžinieriaus Kazid Audenio, 
siskyrus'o su šiuo pasauliu 
ilgos ir sunkios ligos 1981 
rugsėjo 2 d. Rio de Janeire.

Jis gimė 1903 m. kovo 8 dieną 
Klabiniuose, Aluntos vis., Ute-

at- 
po 
m.

AUDENIS ĮĮ 
reprezentantas Brazilijoje. DoJ 
mėjosi lietuyių literatūra, rėmė* 
spaudą, dalyvaudavo kasmet!’* 
nė^e ruošiamose parodose su. 
savd tapybos paveikslų ekspona
tais. Taip pat buvo Inž.-Ahch. Są
jungos P|JA,S skyriaus narys, 
Brazilijoje.

Paskujiųj patepimo sakra*
I nos apsk., sūnus Mykolo Audė- m?ntą suteikė kun! Mečislovas! 
’ nio ir Uršulės Paškevičiūtės. Valiukevičius. Rugsėjo 3 d. pa- 
. Gyveno su savo lėtais ir trimis! laidotas Jardini dė Saudade kaG

dien to trūkumo kaip ir nebe 
ra. . ?

Laikraštininkams, dailiojo žo
džio žmonėms ir apskritai .mūsų 
gimtą-į žodį yiešurnoje varto
jantiems, juoba jo mokantięms 
kitus čia didelė dovaną yra, 
Antano Salio yRaštų” I tomas. 
Jis skirtas mūsų bendrinei kal
bai, įvairiems, beveik vien prak
tiniams jos rkultūręs 'klausi
mams. Kone visi tame tome dė
stomi dalykai ir aiškinimą!, pa7 
tarimai yra aktualūs, naudingi 
ir dabar, labiątisiaĮ už Lietuvos 
ribų gyvęnatiems Ųejųviams.

šiąme didžiuliame įomę (XXIII, 
75O.ps!.), 1980 m. išleistame Lie 
tuvių katalikų moksk) gkadęmirt 

r jos Romoje (tgdakguptame šių 
eilučių^ autoriaus), šalia i''adąy 

;supažiiHiųiąnęią.su. prot; Ą_ Sa-t- 
li??;gjry«ūma'ir darteis,.’ patėPj 
kįamAs įvairus kalbos ku$ūro$i. 
>sfraipsnių. rinkinys. Jįįs. apima 
kalbos irvisubinenės bei tautos 
santykį, rašybą; iąiiį' ir - Mręia-..

minų siūlymus.- Čia labai nau
dingi trumpi praktiniai patari
mai; kadaise spausdipii .“Gim
toji; kaitoje” jąd-.
dėt. • ; ''
ii’.— -C t ■ A ‘ v ft / t • i t ?•, -

• DidęHs praktini s t pal ęng vinię 
mas tomu , naudotis. yra knygos 
gale pridėtos'plačios Įn^yHės 

, (apimančios '85 5 ^raftĄps-į.rąsto 
puslapius)*- *Jo^.jdękyienk' aki
mirką įgalina Prasti
atsakyhĮą j kurtoįtosaktop ,zb- 
džip;. termino ar jo formos tai- 

. sykllnguriio klausimą, " ''Įmin
tiems kitų’ kalbų (yĮMič . vokie
čių, rusų), terminus, bus pra
virti rodyklių^ dalis, šlrirta kitą 
kalbų žodžiams ; ąr posakiams,^ 
kuriems siūlomi lietuviški atitik-

menys. O prekybinio gyvenimo 
sričiai bus labai naudingas išti
sas žodynėlis (paruoštas ■ kartu j 
su prekybos' mokslo spec;iilistu 
L- Dargiu), išverstas vokiškai ir 
angliškai. .

Tad gera proga ir kiekvieno 
kultūrininko pareiga pasinau
doti šiuo vertingu tomu, kurio 
autorius yra davęs didelį .įnašą 
mūsų bendinės kalbos kultūros 
raidai. Rašto,žmonėms ir kalbė
tojams šis tomas turėtų .būti 'pa- 
rankinė knyga.

’ ' (Iš įtLiet>. Žurnalistas”)

š. m. kovo mėn. 11 d. Nau^ie- 
.nosę,- aprašant East Chicagoj 
. šęsicdįktą Vasario minėjimą, 
buvo atspausdintas toks saki
nys: ' s.. .legionieriai kurie ap- 

: gynė Ąrherikos laisvę ir padėjo 
Lietuvai išsilaisvinti..., o turėjo 
būti — padida...

■ Atsiprašornė.
' y . ‘ / ' ' >. ■‘ '

\ ~ ‘.’ “T? 77 .
; Tjebus gražesnės paguodos se
natvėje, kaip žinojimas, kad sa
vo gyvenimo laikotarpyje mes 
pašventėm" laiko ir tokiems dar- 
bairis,/ kurie - yra naudingi ki- 

' ti'gms^ayė -tautiečiams._.. >

| V^llvF ‘iki 0UVW IvVClLQ 11 UI AlAlAw 

seserimis (Elena, Stefanija ir
< Mari ja) iki 10 metų.amžiaus-Vil
niuje. Per pirmąjį pasaulinį ką-1 
rą neteko motinos, kuri, būda
ma sunkus ligonis, nuoKaįos bu-

I vo vežiojama iš vienos ligoni
nės į kitą. Jai mirus, jis apsigy
veno su seserimis pas savo tėtij 
Jadvygą. Tėvas vedė antra kar-

I tą, bet nebeturėjo daugiau.'. įpė- 
| dinių.
1 Baigęs gimnaziją, Kazys įsto

jo į kunigų seminariją ir, baigęs 
teologijos rjiokąlus, paruošė dok-

j toratą Filoąęfijps fakultete, Vė- 
I liau įstojo į Kauno Technologi- 

jos fakultetą - ir gavo' civilinės
Į inžinerijos diplomą.

Užbaigęs studijas, dirbo Vati- - 
kanui, darydamas įvairius pro
cesus,versdamas.iš lietuvių kal
bos Į lotynų kalbą, vedybų anų-, 
liavime. •

Kazys negalėjo pakelti šalto 
klimato, todėl nuolatos svajojo 
apsigyventi šiltų kraštų klimate. 
Pasikalbėjimuose šubrazilu. pro
fesorium Clementino Fraga (jąu 
mirusiu), kuris 1928 m. lankėsi 
Lietuvoje,- atsiklausė pastarojo 
apie, gyvenimą; Brazilijje. Gavęs 
palankias referencijaš apie gy- 
ivęnimo sąlygas Brazilijojej ypač 
Rio' de Janeiro, nuiarė mpkytis 
portugalų kalbos ir-1929 m. spa
lio mėnesį išvyko Brazilijon, 
čia arty kęs, įstojo dirbti į Light 
elektros bendrovę,-taisymo sky
rių,’ .kur buvo viršininku iki 
197T metų. Išdirbęs 42 metus, 

■ išėjo' pėnšijoni ' - • -7
1930 m. -vedė brazilą Rachel 

Portella iš Pernambuco; .'kuri 
mirė 19,60 mėtais..' Rachel Port 
tella Audenis - buvo žurnalistė, 
poetė ir rašytoja,' kujn savo, jaut-, 
ria siela įsigijo didėlę, pagarbą' 

i ir meilę lietuviu kolonijoje. [Li-. 
ko. yięni h tėlėi ’ duktė j GČščė, gyj-; 
dytbjaf '

• feaąys, 'Audenis buvo .. didelis 
Ii ę&ivis j patriotas;' ir;.daug .v’ėikė' 
iiėtuyių. kolonijoje,-bnyp^a-J 
vergtųjų i^ūropos; .Taiitų-^komi; 
t.ętoVpręžidettths' Bio/ <Įė';Jąhėjrę

\ u- ' V' > i. i '■ ' V-11 *
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pinėse, j kurias buvo palydėtas 
giliai liūdinčių lietuvių ir brazi-. 
lų bendradarbių, kurių pagar
bos užsitarnavo saver pavyzdinė 
gu gyvenimu.

Halina Mošinskienė 
(Iš “Technikos Žodis”), k

ARIOGALOS MIESTELIS
TURI ILGĄ PRAEITĮ ./'*

Ariogalos miestelis huvp ,vie
nas garsesnių visoje Žemaitis 
i°ie- . <■ , ; \

Jis stovi kairiame .. Dubysos 
krante, į rytus nuo Kėdainių, 
gražiose . apylinkėse. Ramioji 
upė, kurios pakrantės apaugu- _ 

•sios medžiais ir 'krūmais, teikia 
naciam miesteliui ypatingai ma 
Jonų vaizdu..; i t

Netoliese' esama ir Ariogalos 
piliakalnis, ?pie kurį pasiliko 
daug1 visokių padavimų., 

rr -p ; ' 1 . ’
Vienas seniausių- Lietuvos 

'metraščių Ariogalą vadiną,' ku
nigaikščio. Vytenio . tėviške, iš 
kurios yra kilęs ir Gediminas.

Kryžiuočių kronikose jau nuo
■ 125T inętų užtihkgme Ariogalos 
: yardą.. ; ' »_• ii

Vienoje vietoje pažymėta, jpg 
kryžiuočiu maršąlas Hattenš- 
tein, paėmęs 128-1' metais Ario- 
galos pilį -šu daugeliu belaisyių 
ir.turto, i ;<

Matomai, jog. jau tais laikais 
Ariogalą buvo žvarbus apsąu- 
gps punktu, kurią gyųė nuo prie 
šų šiaurinę Žemaitiją. ■

■ *‘V" 5
•Karalius Vladislovas IV-Sis 

suteikė .Į640. meiąįs -Ariogriai 
miestelio teisęs ir Irinoj jai sa
vo., turgūs. be aplinkinių dvari
ninkų * kontrolės ' •

Vėliau^ 1792 metais Ariogala 
gavo-- tlaįsvo” miesto teises ir 

■‘nuosavą ' kei'hąr du ^kryžiai' .su- 
‘ ūėtUs‘(kąiria^rraųdę>hąizto'idriė-’

'.f Rusams ' .užgrobus.. (Lietuvą 
' 1-795'-
kūpk^nėsšdiėfi'ps. jds ysaVivąl-

. J’ -,1P) .14 V-.
<' —i
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žilu r
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliai! studijuoti. j

I * ! ■*' Kaina $25. Kieti virleliaL * Paštas 12.~

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 50608

i? UTE^TCR&r Hėturių',-
1954 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nėėėnstąį Vinra 
Krėvė*, Igno Šlapelio, Vinco Mačiūno, P. Joniko,V. Stanio^ 
7. Raukčio, dr, Kazio Griniaus, taip pat K.; Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai . bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis ii 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V.. Kašubo®, £ Rūkitelės ir X. Varno 
kūrybos poveislais. 365 puri, knyga kainuoja tik $3. :

• DAINŲ žVENTtS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių Jokių pirmūnės Juosės Vaičiūniėnča atsiminimai apie dainą 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktai* duomenimla 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūkę apraly- 
taą Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų apražymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyti skirsneliais, Ta 206 puslapių knyga

• LLri'i Ii A11 KASIS PAMARYS, Henriko Tomo-'Į'amalausk* 
Įdomiai parašyta įtudija apie Rytprūriua, remiantis Pakalnės b 
Labguvos apskričių duomenimis.'Aprašymai .Įdomūs Mekvienam 
lietuviui Leidinys fllustraotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardfių pavadinimai Ir Jų vertiniai Į vokfeBų kanūĮ- Laba! 
uanefingoje 335 pu*L knygoje yra RytprMų Žemėlapis. Kaina 96.

9 KĄ LAUMJES L1MR, rašytojos Petronėlės Ortntaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metalą. Knyga turi 234 pualapitia, 
bet kainuoja tik S3. ,

e JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras* 
tas ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik M 
Jurgio Jaiinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe« 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoja už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja |6.

• SATYRINE NOVKLSS, M. Zosėenko kūryba, 7. Valaifie
‘į-ss. W r*-!?-'’ t-s. k ^aiiij. |£a!na |X

raunamei IT'®* 86. HsJstad SL. Chlcs^a.

17. 1W3

supa%25c5%25beiiHi%25c5%25b3i%25c4%2585n%25c4%2599i%25c4%2585.su


dėl kirifflSHS kdją rodančio Lietuvos statuto; 
šviesa šplnduMtioja^Šd Vi&iaus Įmivėraitėla 
tūfį * „kžčiau jo šuniekintfia mūsų
eitis if valdovus, jis liaupsina jų toliafegystę, 
toieraneiją kitų tatitų papročių atžvilgiu, sšvčįnes 
afkakhnhą ir gajtHhą, Rūdijančią risas Besantaikai 
kiusią genties savigarbą. Ir, pagaBdu, jis aiškiai 
kad stiprybės šaltinis nė tolimoji Lietuvos

politinę 
I tautos 
is aflai-
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Mykolui Drangai senosios Lietuvos

amželis, kuriame švietė Vincas Kudirka ir

sfiešimfnėrio§ niekas jau nebeištrins. Išėjome tėiaį pas 
mokyklą, -= baigiū lyg ir pasityčiodamas, — 
lėtų pavydėti kiekvienas kryžiuočių kikų Kęstutis ar

ją Sumenkinti dabafį kai ją šiaidiėri sįun&'nkiha

ŠANTAkO^ŠVIESOS SIMPOZIUMAS

m' PASikesiNiMAS ScJfAiKTNW lietuvIską spaudą

(Tęsinri)

Rėškrar, mes esame taip šns’pai 
noję spaudoje, kad mufns trūks
ta pagrindinio šuprafimo, kas 
yri įpiėdi. Jeigfti paklausi, ko
kia 3tiVij6s spaudas pfašmė, 
Šoki fflcs'tas? Tai, rerškia, ko 
ydti už Letdvos išlalsrininią 
Tai yra' didžiausia nesąmonė

: Spaudos Šešias yra informuoti 
visuomenę, tą vrinonie'nę, kuri 
kovbš už Lietuvos r^IašsVminią 
Jeigu fa visuomenė bus gerai, 
tėfenfgei ir są.;infingai infdrihuo-

: farifa, ji galės ir politinius $pr=n-f
dinrttsr Sihintmgrau padaryti, vimo laikraščiuose, kuris leistų

Bet spartda neinformuoja. Spau 
eta manipuliuoja- (apgaudinėja).

Pažiūrėkit kokia dalis infor 
macijcS, ypač apie Lietuvą, iš 
spaudos tiesiog išimama, kad 
žmogus nežinotą. Reiškia, yra 
raisfiska (Turėtą būti: klaidi

nanti. — A. PI.), tam tikra poli 
| bka Lietuvos klausimu. Tam 

tikros informacijos netgi nepra
leidžia. Ir voh kiek tai liečia ga
limybes santykiauti išeivijai su 

■ LietūVa, šita informacija yra 
tiesidg slepiama.

Dar ko pasigendu, tai redaga-

praeitis nėra stiprybės šaltinis
Mykolas Dranga atspausdino vasario mėn. 11 dieną 

Drauge vedamąjį, kuriame prisimena Joną Miškinį, ra
šiusį, kad mūsų tautos praeitis rodo senosios Lietuvos 
didžiąsias dorybes: susiklausymą ir vienybę. Tačiau My
kolui Drangai tokia Miškinio išvada nepatiko.- Jis klau 
šia, argi iš tikrųjų susiklausymas buvo didžiausia dory
bė, kadangi, jau besikuriant LiėfūvbŠ valstybėj, bėsivar- 

1 žantieji kūrėjai krauju laistė valstybės pamatus.- Vykc 
nuolatinės kunigaikščių tarpusavės rungtynės, net ir 
žudynės. Vieni jų bėgo iš savo krašto svetur, gelbėdami 
savo ^gyvybę, o kiti buvo nužudyti. Tokių-žudynių jis. 
priskaičiuoja daug., Taigr, jo manymu, mūšų tauta pra
eityje vienybės, dorybės neturėjo, todėl nėr ko iš praei
ties semtis stiprybės.,: { . . . m

Labai būdinga, kad Mykolas Dranga rado reikalo su
niekinti mūsų tautos garbingą praeitį, beveik Vasario 
16-sios šventės išvakarėse. Lyg būtų kažkas panašaus 
į tai., kai šiandien okupuotoje Lietuvoje, okupantui parsi
davę “istorikai” mūsų tautos praeitį suniekina, ją per- 
rašinėdafni jam palankia dvasia, o mūsų kunigaikščių 
didvyriškų žygių laimėjimus priskiria Maskvai.

Atrodo, kad toks Mykolo Drangos mūsų tautos pra- 
1 eitieš atvaizdavimas nepatiko ir Draugo kultūrinio prie- 
Z do redaktoriui K. Bradūnui, kuris, kad ir ne taip aiškiai, 

primena, jog dr. Vincas Kudirka, rašydamas Lietuvos 
• himną .nemelavo ir mes, tą himną Vasario 16-sios iškil

mėse giedodami, nemeluojame, kad Lietuva yra didvyrių 
žemė (Draugas, 1982 m. vasario mėn. 20 d.).

Mvkoiui Drangai nepatiko ir Vytauto gynimas save 
teisiu į valdžią, nes jis pasinaudojo Lietuvos mirtinų 
priešų talka. Jo išmone, toks susidėjimas su priešu savo
sioms valdytojiškoms ambicijoms realizuoti, ar tai yra 
vienybės ir susiklausymo dorybės?

Tiesa, Mykolas Dranga vieton mūsų tautos praeities 
stiprybės šaltinių pateikia kitus. Girdi, mes mylime Lie
tuvos praeitį dėl pirmykščių jos merginų geltonų kasų, 
dėl žibančio jos gintaro ir dėl nesuskaitomų tautosakos 
bei tautodailės lobių, dėl puikios Vilniaus architektūros,

rie vieninteliai stiprybės šaltiniai Lietuvos praeities.
Patartina Mykolui Drangai praplėsti Lietuvos isto

rinės praeities akiratį, ne vien tik paskaičius dr. Šapokos 
istoriją,- kurioje jis suminėjo vieno kito kunigaikščio tar- 
pusaves intrigas, nors šiandien dkiiptritdjė LiėtuVdiė 
okupantui parsidavę “istorikai” mūsų praeities istoriją 
perrašė okupanto naudai, bet vis tik kai kurie jų negalėjo 
paneigti mūsų kunigaikščių didvyriškumo, kurie Europą 
ir tą pačią Rusiją išgelbėjo nuo sūnaikinimo'.

Štai tik keletas iš istorinės Lietuvos praeities pa- 
<’yždžiū- kurie kėlia p'ašididžiavimą kunigaikščių žygiais 
ir jų.' laimėjimais. - .

Kada Rusija, susiskaldžiusi į daugelį smulkių kuni
gaikščių,- nešė sunkų ir žeminanti totorių jungą,- Lietuva 
buvo galingiausia centralizuota Europos valstybė, tiek 
savo' plotu, tiek ir karinių pot^iciąltf.- Kiįh'igmkščiąį; ĄL • 
girdas ir Vytautas išplėtė HetuVds' riM'š nuo Baltijoj iki 
bufdosios jūros. Lietuvai ■- tada priklaųšė Smolenskas', 
Minskas,; Kijevas', Viazina,- Okos aukštupio žemės. Jbš 
įtakos sferose' buvo taip pat Pskovas ir. Naugardas, Kry-’ 
mo totoriai. Algirdas, ir Kęštįitįš. šur^igė tris kafb' žy- 
?ius prieš Maskvą (1368, i37p m 1Š72^?. dų barius, buvb 
užėmę ir -sudeginę miestą, išskyrus^ tikį Kremlių; Tuo 
tarpu Lietuvos sostinė Vilniūs pirmą kartą rusų buvo 
užimta tik 1655 metais.

Lietuvos kunigaikščiai laimėjo kėlias dešimtis daug 
didesnės svarbos mūšių, negu Aleksandro NeXnkio vado
vaujama kariuomenė, Durbės mūšyje lietuvių kariuome
nė. Durbės mūšyje lietuvių kariuomenei vadovavo kuni
gaikštis Tr'einiofa.

Per 250 mėtų; Lietuva buvo pagrindinė jėga,-' kovo
jusi prieš vokiečių ordiną.

Lietuva viena atrėmė Ordino ir Aukso otdoš .puoli
mus, kovoje šū rusais ir lenkais’. 1376' metais Kęstutis šū 
savo kariūbmerie' nužygiavo iki Krokuvos. Į karą su Or
dinu Lenkija įsijungė tik Žalgirio mūšio išvakarėse.

Istorijos mokslų kandidatas R. Batūra rašo, kad lie
tuviai tiesiogiai talkininkavo rasamš, ginant jtį žemes 
nuo vokiečių.- 0 1307 metais Vytenis išmušė iš Polocko 
vokiečius ir prijungė jį prie Lietuvos.

Eilė lietuvių politikų ir karvedžių suvaidino svafbti 
vaidmėn-į Rusijos istorijoje. O kūnigaikšfiš baūrnSntas, 
1263 m. pabėgęs į Pskovą, vėliau bū^d išririkfau Pskovo 
kunigaikščiu. Jo vadovaujami pskoviečiai daug kartų Sii- 
mūšė Livonijos Ordino riterius,- mėginusius užimti miestą; 
Už tai Daumantas buvo paskelbtas stačiatikių šventuoju.- 

- 1342 m. Algirdas draugę su Kęstučiu ir vyresniuoju'

sūnumi Andriumi atvyko į Pskovo žemę ir privertė Livo
nijos ordino kariuomenę pasitraukti nuo Ižbersko.

Lietuvos valstybė, pustrečio' amžiaus atkakliai karia
vusi feendrbje tautų koX'bje, suvaidino svarbiausią vaid
menį, atremiant Vakarų Europos veržimąsi į Pabaltijį ir 
Rytų Eūfbpą, kurios smogiamuoju būriu buvo Kryžiuo
čių ordinas.

Kas gelbėjo Vakarų Europą hūė' mohgolų-tbtbrių 
antplūdžio? Ar ne Lietuva? Lietuvos kariuomenės smū
giai silpnino mongolų totorių galybę ir sudarė sąlygas 
Rusijai išsivaduoti.

1404 metais Egidijaus totoriams užpuolus Vladimirą, 
' miestą' gynė Švitrigailos kariai. * .

Jau ir tokv Maskvai parsidavęs istorikas,- kaip J. 
. Jurginis; ..tokiais žodžiais apibūdina mūšų Lietuvos vaid- 
:ri.enį: “Liėtūvą suvaidinoprog^yVų vaidmenį. Ji sūjun-; 
'gė daugelio tautų materialines ir karines jėgas bendrai 
: grėsmei atremti”; t / . ;

. Ogi; Vytautas Žalgirio , mūšiu šužlūgdė Tdiitofių br- 
•,djHd sukurti didrię yoinėčlų valstybę' rytiniame 
■£^Mtyjėir užtikrinti; vc^iėČiamš Vie^atavimą R^tų Ėu1 
.rbp^ė.; Žalgiryje Teutonų oriono karimam, ir politimąm 
prestižui buvo šuduotėš naikinantis smūgis, nuo kurio 
jis pilnutiniai jau neatsigavo'.- Žalgirio mušis būvo taip- 

į tautinės reikšmės įvykis. Koūsfanėoišr bažnytiniame 'susi- 
: rinkime buvo pareikšta; kad tokio didėlio' Valstybių Šū-
■ triuškiiumėfąi^Iaikais negirdėta rišame pasaulyje..-. Jis 
tap© didvyrišku pavyzdžiu ir slavų tautoms, kovojusioms 
už Savo laisvę? Tik jo dėka Rytų tautės išsigelbėjo nuo 
vokiškojo pa verginio. (M. Jučas) .

■ . Tad teisingai rašoma okupuotos Lietuvos pogrindžio
■ spaudoje, kad. Vytaūto Didžiojo išpuoselėtos- Nepriklau
somos Lietuvos idėjos ir šiandien Įkvepia mūšų tautą, tėi- 
kua jai dvasinės stiprybės.

' suminėtų faktų šviežoje, koks menkas pasirodo 
Mykolas Dranga savo' svaieidjimū ajSie' gėltonkašeš mer
ginas bei Vilniaus aFėhitektūrą kurias pristato kaip mū
sų tautos praeities stiprybės šaltinius.- Kokį menką pat
riotini nusiteikimą gali Įsisavinti mūšų išeirijoš lietuviš
kas jaunimas,- pasiskaitęs Draugo vedamojo rasėj o tokį

kolas Dfuiiga suveda į geltdnkžseš mefginas, gintarą, pa
sakas. Alan rodos, jam negdrffinga sėfcfi okupantui parsi
davusius “istorikus”, kurie perrašinėjo mūsų tautos isto
riją okupanto natriai

A.- Sviibnfe

man apsispręsti ką skaiiytų ko 
neskaityti. Laikas šiais laikais 
n i tik Amerikoje, bet ir visame 
pasienyje, yra pinigai. Jo' vi- 
s'enfts trūksta, žrrfogtis negali 
visko skaityti nhb pirmo iki pas
katinio' puslapio’. Ir kai paimi 

. kftfhik'os žinių puslapį. tr .♦■tos 
kronikos žinutės yra atskiestos 
tokfaik.ėialvkhiš; — khs’kfėTori re-.

F J £- - v*C . v

dakęij ą, kas ątaėšė ■ atrkij, ■ kas 
pMęsfe ffėūtnriėižtą.;. Vi^pa; 

ĮtiėV koks absurdas irjkofek rie- 
geda ZaikrašČrams rašyti naūjiė- 

-nas, kas ptatęšė įj^nUaiėfStą: 
■<al jau, liet dasigyyejicni, kad, 
diėriraštfe. nesi gėdiną prėsrurhe- 
raftk' atna u; :.n-mą traktrioti kaip 
naujieną, tai yra hkahddihga;.’ Į

f . Ir, ašy norėdamas, sužinoti,t ka!s 
darosi lietuviškame pasaulyje-;

1 atsiverčiu 5 paskutinį ■ puslapį, 
■.pradeda, skaityti ir. trenkiu; ka
dangi gaišiną inataėr laiką. Jetgu 
dar bent,
ramė kampelyje Visą* šiią :šr^nįš’ 
tą padėtų, ' tądą jo inėškaity'j

fčaąiL.' O lįiaskaitycįau sąžiningas,; 
kad ir neypatmgąs^krpnilroskžįg. 
nutes, kurios man įdomios. -Bern 
riągąšiiTtą ISkok '. • v Z yv č

■ Dabar vėl nepagarba -skąTtylp- 
jui, Vąįl atleiski te', kad Čią iliust? 
ruoju/Tiraugą^.. Tokių, dalyką, 
visuose lėikra&iup&ę;yraį;*D^u- 
gas” pafank’fąuj/kadąžrgi. ;įkiek-r- 
vieną dieną :išema. >Va, jpažaūtėy 
kini, pačiam pirmam įiuslapyj-. 
yra liayj-zdyš kaip nereikia laik
raščiui infonntioji?«kadangi- «ą 
yra nę redagavimas;.'bet pasity- 
čįpjimaš -S skajtytdjo.. Va, 'ina'- 
totė šitame kanipėiyjf (Rodo' 
laikraštį.' — A? Pk), čia visada 
spausdinama gabaliukas iš Lie
tuvos pogrindžio spaudos, tai,’ 
žinoma, labai gerai, tik tiek, kad . 
kur. pogrindžio spauda -tokiom 
sąlygom' turi ■ galimybes išspaus
dinti ištisą straipsnį, tai čia . re
daktorius paima šu žirklėm, 
kartais net sūdurj-je paragrafo, 
ir pjausto, ir sųpjaušto į dvide
šimt gafšlrūkų ’ vieną Mfątąšiiį

. (Nukelta į penktą puslapį;

ANDRIUS MIRONAS

Susipažinkime su Kalifornija
(Tęsinys)

Čia apie Kings upę aukštos kalnų viršū
nės kyla virš mylios abipus krantų. Akme- 
viršūnės kyla virš mylios abipus krantų.- Akme
ninis nusėtas sriaunios upės dugnas ir dažnai už
verstas stambiomis uolomis ir iškritusiais me
džiais, bet srovė susiranda kelią. Cedar Grove po
puliari rietą ekskursijoms pėsčiomis į aukščiau
sias vietas. Pro Mist krioklį ir Glacier Moon 
(11,165 pėdų) takas eina į John Muir Trail, ei
nantį visiškai aukščiausių viršūnių vakariniais 
šlaitais. John Muir takas prasideda iš kelio, ku
ris pravestas iš Lone Pine miesto (rytiniuose kal
nų šlaituose) ir kerta kalnagūorį tarp ML Whit
ney ir Mt Muir (14,015 pėdų).

Deja, abejuose parkuose pravesta maža ke
lių automobilistams, todėl pilnam grožini pama
tyti tenka naudotis samdomais atkhais arba ke
liauti pėsčiomis, tik būtinai su vadovu, kad pri
eit1 >rr e prie pačių gražiausių kalnų vaizdų. Dėl 
pavojingų šlaitų ir nežinomų vietų nepasiruošęs 

asmuo neturės ko veikti, todėl tenka 
grįžti iš General Grant Tree vietovės atgal ir leis
tis žerr.vr. Gr 1 vn škeliu pro Woodlake ir 65-ju 
'co Porterville r> eStelius. Porterville turi 160 ak- 

snip "įz mvbss i šiaurės rvtus. bet šis 

6300 pėdų aukštyje raudonmedžių miškelis, var
du Balch Park, yra jau beveik prie pat Sequonia 
Parko ir beveik neapsimoka grįžti atgal. Paga
liau pasiekiamas Bakersfield nuėstas.

PEREINANT’ į RTfUS

Bakersfield miestas ūžauto j gyvėS-^ 
tojų komercinį centrą dėka prsėfūriaind ŠTŪrtmė- 
tyje aukso ir sidabro rūdų aifadkho’, d vėliau iš
vysčius ir naftos prainėffę.- Įdoriesni taš&ai frit 
Kern County Museum if Pioneer Village, su in
dėnų rankdarbių, mineralų, iškasenų ir pirmųjų 
europiečių padargų pavyzdžiais, šalia 
įrerigtas 19-jo šimtmečio kaimelis, su teismo, va-i^ 
tinės, dantų gydymo kabinetu, krautuve, viešbu
čių, taverna, net alyvos bosu ir srAūikiart chafak- 
tėrirteais anų laikų daiktais. • * * : - r” : t

Iš Bakersfieldo nebetoli ir Los ArigėlėŠ dfd- 
mięstis arba per Mojave dykumą įmanoma kitais 
kėliais pasiekti Needless mieštą it Arizonos val
stybę. Bet Mojavę dykumos Šiaurėj Tiko murfis ap
žiūrėti garsųjį Mirties Slėnį, kūno kryptimi da
bar ir keliausime. Pervažiavę Ėakersfield miesto 
centlrą ir susiradę 58 pfentą rytų kryptifhi# įpi- 
lėturhe greit ir lengvai pasiekti Mojavę miestą, 
be įdomesnis, o taip pat arimesnis kelias bus pa
sukus vėį į kalnus 178 vieškeliu.

Visą laiką kelias vingiuojasi Sierra Neva* 
dos kalnų Piute kalnagūbrio šlaitais ir Kern 

lupės kairiuoju krantu. Labai gražūs fūiMai 
VDAfintnii t P Ir p kur vra nriphlfHi- 

ka laivams ir aplink kelios gyvenvietės, tlž eže
ro kelias greit pasisuka liuo Kern upės inta
ko South Fork KAfži ir pasiekęs aukščiausią 
Walker Pass (526^ rietą, leidžiasi žemyn, 
Į Mojari dykūfiios vakarinius pakraščius, kur 
įs^f^i Į ii fdentą ir žėtrukūs pereinania į 395 
l&iitą šiaiifės kryptimi. Sierra Nevada kalnai 
čia yra jžū kriio feiirėje..

;. Porą kartų težčš perengti Los Angeles van- 
'dėnš IWSJ6 kiftis prasideda iš 'tinema- 
ha rezervaro, į pietus nuo Big Pine miešto. De
šinėje dunkso neaukšti kalnai, kuriuosė JAV 
L^fvyhžfS turi savo bandymų stotį.

fre’triifeas pasiekiama du nedideli miesteliai, 
Olansha ir Cartago, ir už jų tuoj pasirodo de- 

beieik išdžiūvęs Owens ežeras. U£ Bart1 
netrukus įvažiuojama į didėsmį šio 

regiono centrą — Lonė' Pine miestą. Pžftjfftina 
čia apsinakvoti, nes kitą rytą teks įžengti į Mir
ties Slėnį.
J , PltfE

Lonė Pine iūfestss išsidėstęs rytinėse Sierra 
Nė^da ląfnynd staitdosė. Žvelgiant į vakirus, 
aukštai iškilę į padangę niūrūs, didingi kalnai, 
išraizgyti aukštesnėmis viršūnėmis, kūriką daž
nai užkabina praplaukią žemesni sunkūs lietaus 

‘debesys. Jeigu-laikas leidžia, pravartu užkopti 
dar tą pati vakarą automobiliu į kalmiSj kur 
mstždkrtg il,(W0 pėdų aukštyje baigiasi. Toliau 

piti Dėsčionris * Tni 

vis aukštyn kopiant,- fSsibik« vieną kitą kal
nų ežerėlį ir pažvelgti į žemai likusį pasaulį; 
Savanoriai gali keliauti šlaurėn per kalnagūb
rius rfėt ligi Kings CaftyiS# Tantidio Pirko. ’

Tenka čia pabrėžti, kad Lone Pine mieštas 
yra labai patogi vieta pradėti ekskursiją į Mir- 
:£iėš Slėnį arba Į Mammoth ežerus; reeę nuo m4es- 

pavašrariri lig? BMtidp, į&H itefetofi? Mdm-' 
moth Lakes židmbs spSifd. p^iiifiatri lošartgeliė- 
čių vieta, čia vasaromis . įdomų pasidairyti po 
mišktrs, pūrfiėškčfidti June if Rifuose ežeruos^ 
pižiSfėfi if p^įfipmti įfcy Atidfiknš plyšį (žė- 
nfeš drtbėjiūib dėka afsirAdęš) ff niisifeisti ž& 
myn į Devil’s Postpiles National Monument, kur 
uolų susiformavimas panašus į vertikalius ak- 
ft^frs, paiiDtafrčiūš štatų kabio skardį. \ .?

fiė L5Č0 Loftd
Pine miestelį pastatytas beveik 3800 pėdų aūlft- 
tumoje.- Frakas statyti Apie 186$ ffietus apyiih- 
kėj, kur augo vieninša pušis, d6dėl. Žmonės 
pavadino vietovę Lone Pine. Iš centrinės gatvėj; 
kuri yra kartu if pfa^aŽiuiflAjfiittš plentas 3^, 
dunksančia Sierra Nėvūda kalhyno išraizgy^ė 
galime surasti aukščiadsj^ viršūnę ML Whitney 
ir abipus jos kiek žemesnes M t Langfey ir Jtį 
Williamson. Atradus kalnuose sidabro, miesfdKi 
ČTfiė atimti. • -

(Rūs dau^an) ; ~
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TUVIŲ DIREKTORIUS

STASUKAITISCHARL1
GESINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

9s

OK. PALIK V. DAKULb 
•YDTTOJA* IK CHIRURGAI

i

J..,;- J

5

EUDEIKISIrai
M. K. Čiurlionio dškor&ciies eskizai jo sumanytai operai Jūratė

R VILIAUS

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

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

SUSIRINKIMŲ
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DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3967 Weet 103rd Street

Y&la.nUog -Wtanrrs

Žemaičiu Kultūros klubo metinis 
nariy susirinkimas įvyks trečiadienį, 
kovo 17 d., 1 vai. popiet, Aneles Ko- 
jak salėje, 4500 So. l’aiman Avenue. 
Aariai prašomi atsilankyti, nes yra. 
svarbių reikalų aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžia Iv is, rašt. nato Šato, 1981 m. buvojo ir va- 
j žinėjo po okup. Lietuvą, maž-
^iųg apie dvi savaites. Jo, kaip 
elektros inžinieriaus ir “Akira
čių” žurnalo redaktoriaus, bu
vo švenčiausia pareiga iš pir
mųjų šaltinių sužinoti, kiek Kau 

~ ko no ^ktros jėgaitė per metus 
tr’ūksta. Trinta pagarbos skai-! Pa§amina kllovat4 ar megavatų 
tytojui. Tokių dalykų aš galėčiau e^ektros koM kiekį okup. Lie- 
labai daug paminėti, bet užteks.
Aš ir taip per ilgai kalbu.” do^ Iš to P^^ket4 ar okup. 

Nesuprantu, neaišku ir nesu-t ...
tinku su prof. dr. Z. Rekašiaus I energijos elektros jėgainė buvo 

PK.KRANKPLECKAS P visai, jis ^jo.
jėgainės pagaminta Pagaliau, skuba ir pats gyveni- 

. .. ; energija, iš didžiausios dalies ‘mas- Jaunoji karta ndri žengti 
. ... .. .. , J1S i bus teikiama Baltgudijos tento- kai-lu su gyvenunu. Juk jiems į
kalba apie formaciją is okupuo, 0 Jlks tik jis tai daina, pasaka, juokas,
tos Lietuvos ir bendrą teisingą» J_______________________________
informaciją apie okup. Lietuvą. Y1,’ ,nu0., ”
Gal jis tik norėjo mulkinti klau salia. Apie yisi^ sj reikalą elek- “Akiračių” redaktorius prof- 
sytojus ir gaišti jų brangų laiką,! inz” ,reda^t?.’ 7 J
bet tai būtų didelė nepagarba Į nus’ prO.‘ \ SY1S Y ’’ . .j. .

klausytojams, ko jis pats tų da-.| ’• žurnaio redaktorius, būtų

t?'‘t? , ucĮaj’ į_acĮ jį klaidingai, ar vi-
is lietuviškos spaudos. Jis prie- ... . . x.

Dr. Jonas F. Mažeika
-r PANTU (iYJJXl'UJAS 

4600 W. 103rd Street 
Oak Lawn, ilL 

Ott. teL 4Z3-S380 
Valančios pagal susi tarimą

OPTOMETR1STAS

KALBA UETUVISKA1

2618 W. nm St. TeL 737-5149 

Xxknng. a&a. PriUxuo ąirinma 

jZ “contest lender”.

Dr. LEONAS SElBUTlb
INKSTŲ, rUSLfiS IR 

PROSTATOS CH1RURGUA 
2S5Ž WEST (3rd STREET 

Valandos; aotiad. 1—4 popiet.

Ofiso telefono; 77&2&9Q,
i

Prostatos, inkstų, ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 321-4200

PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — Pilna «pdr»uds 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Chargt 

ir VISA Korteles.
R. MEKENAS. Tai. 925-8063

Apdraustas parkraustyrnat 
ii įvairiu etstumy, 

ANTANAS VILIMAS 
Tai, 376-1 m arba 3765994

SOPHIE BARČUS
AADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmalieniate 
nuo 8130 iki 930 vaL ryto. 
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos iš musę studijai 
Marquette Parka.

Vedėja —. Al dons D*ukv»
Telef4 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 60629

r

SANTAROS-ŠVIESOS
SIMPOZIUMAS

(Atkelta iš 4 psl.) 

iš pogrindžio spaudos. Ar tai 
dagavimas? Tai yra pasityčioji
mas iš skaitytojo. Tai va,

re-

las mūsų jaunimas, >negerbia 
mūsų, senosios kartas l”

Neskubėkite teisti ! Geriau pa
galvokite, kas gi jra las jauni
mas ?! Pažvelkite geriau, — tai 
jūs patys. O gal būdami jauni 
jūs buvote kitokie? Ne, lygiai 

, , tokie patys išdaigininkai, triukš-tuva per metus elektros sunau- ■ , r . .madariai, nenuoramos. Lygiai 
T . .. x - taip pat laikėte save visažinan-Lietuvai ta galinga atomine,.. . . ....to & ciais ir teisiais.

laimimas skuba... Tačiau,

tomis mintimis. Nežinau, ar jis pagaliau. skuba ir pats gyven,
is tikrųjų yra toks naivus, ar jis • J & ‘ * •• ’ ■ ■ -
tik apsimeta toks esąs, ’ ’

S JI? GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

į® ‘TieĮuvjOS Aidai” 

KAZt BRAZDIIONYT* 
Programos vedi (a

1

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 830 raL vakaro.

Visos laidos 3 WCEV stotiem 
banga 1460 AM.

St Petersburg. FU., 12230 vaL p.p. 
iš WTIS ftotioA 1110 AM banga.

< 2646 W. 71st Street

Ckicajtn, Illinois 60621
Triet 778-5374

tos Lietuvos ir bendrą teisingą* 
informaciją apie okup. Lietuvą.

, . .* -r - I tai priekaištauja kitai išeivijos;lykų taip neatleidžiai reikalauja į u t;

,• j • "i jisai nieko apie okup. Lietuvąkaištaina lietuvių spaudai, kad .; nerašo. , ,ji nerašo tiesos apie okupuotą ■ - 1
Lietuvą zir sakot’ “kiek kartų 
išeivijos spaudoje buvo rašyta, 
kad ta elektros jėgainė prie 
Kauno egzistuoja tik popieriu
je”. Dr. Z. Rekašius nepasako, 
kokiame laikraštyje ir kokiais 
metais apie tai rašė. Jei rašė tuo 
laiku, kad ta Kauno elektrinė 
tebebuvo tik popieriuje, tai ra
šė teisingai. Bent paskutiniai
siais metais išeivijos spaudoje, ■ 
kad Kauno elektros jėgainė te- j York Times1 , w .x
egzistuoja tik popieriuje, aš nie- Į šaltinių. Kokie tie pirminiai šal-. šiais. Čia aš^ grąžinu gerb, prof

MODERNIšKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Redakt, prof. dr. Z. Rekašius KNOW YOUR HEART

pa- 
t.y. 
pa-

dr. Z. Rekašius nepasinaudojo-, 
pirminiais žinių šaltiniais. Ji?

t

feL Y Artu 7-lfU

BUTKUS - VASAITIS
TeU OLympic C-1M1

i

Wednesday, March 17, 1982
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patarnavimai

-

i
*

I
*

IUR1M1

KOPLYČIAI 

/ĮSOSE MIESTO 

DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

■i
I

f
I H

P. j. RIDIKAS
<«>♦ So. HALslEJJ STREET

PETRAS BIELIŪNAS
*348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAf*yetU 1-3572

turėjęs y paskambnti telefonu 
Klaipėdos uosto valdybai ir tik
ras, ’ teisingas tir neiškraipytas 
žinias būtų gaVęs iš pirminių šal 

Kitas jo -tpriekaištas lietuvis-1 tinių. To jis nedarė, aiškiai ži- 
nodamas, kad iš to nieko nebus, 

informaciją, nesinaudoja pirmi- j kad uosto valdyba be valdiškos 
niais žinių šaltiniais ir kaip pa- ’ žinių kontrolės leidimo jam jo- 
vyzdj nurodo Klaipėdos uoste, ■■ kių žinių nesuteiks. Toks prof. 
1381 m., audros laike nuskendu-. dr. Z. Rekašiaus priekaištas dėl 
si su mazutu - naftos kroviniu panaudojimo pirminių žinių šal 
laivą ir užteršus 1 
dos plačius pajūrio

kai spaudai yra, kad rašydami

prie Klaipė- tinio is okup. Lietuvos išeivių 
~ ‘ i plotus. • spaudoje yra niekas daugiau, 

Draugas” tą informaciją skelb- Kaip nepagarba klausytojams, 
lNew jų laiko gaišinimas, juos laikant 

kvailučiais ir nieko neišmanan-
! damas, žinias paėmęs iš

o ne iš - pirminių

MŪŠI JAUNYSTĖ
Neretai lenką išgirsti b'nemie- meilė. ^Įes galvojame, kad pa

saulis sukurtas tik mums. Ir ne
skubėkite, tėveliai, barti mūsų, 
nesudaužykite tos žydros pasa
kos, kuri priklauso mums. Juk 
ateis, tikrai ateis laikas, kada 
visos ilgai kurtos svajonės su
duš. Tada ir mes patys pamaty
sime piką realybę. Bet, tegul 
tai būna mūsų pačių atradimas, 
nors ir pasikartojantis tūkstan
tąjį kartą.

Nepykite, kad retkarčiais 
mirštame savo kamienus, 
savo tėvus. Tačiau, ir vėl
žvelgsite j save. Nejaugi jūs ne- 
užžėrėte praeities dulkėmis savo 
tėvų? Prisimenate juos tik iš pa
reigos. Taip, ir nereikia tvirtintu 
kad tai netiesa. Kol neturėjote 
savo atžalų, tėvų net nesisten-

• gete suprasti. O dabar kaltinate, 
kad jaunimas beskubėdamas už
miršta jus. Betgi tuo pačiu jūs 
kaltinate save, savo prabėgusią 
.aunystę.

Tad netarkite taip dažnai žo
džių “Mes buvome kitokie”. Ne, 
jaunystė visais laikais vičnoda: 
veržli, nenurimstanti ir visada 
truputį klystanti.

Taip, jaunystė dabar priklau
so mums, bet dar visai neseniai 
buvo jūsų, dar ir dabar širdyse 
jūs esate jauni. Todėl, neteiskite 
taip griežtai, kada reikia pabar
kite ir atleiskite. Tegu jaunystė 
lieka tokia, kokia ir buvo.

Asta Kučinskaitė 
(Iš Eur. Lietuvio)

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650

kur nemačiau. Manau, kad tai 
yra jo iliuzija-

Ar okup. Lietuvos rytų teri
torijai galinga atominės energi
jos jėgainė buvo reikalinga, dr. 
Z. Rekašius nepasakė. Elektros 
inž. prof. dr. Z. Rekašius, su 
“Tėviškės draugijas” favoritinę 
gdupe, vadovaujama ,’inž. Dc^-

tiniai jis nep 'sakė. Prof. dr. Z. Į dr- Z- Rekašiui, jo paties pasa- 
Rekašius, apir< šią laivo katastro ky tus žodžius.
fą rašydamas ^Akiračiuose'', ne- - - - - - - - • -•
sinaudojo piciniais šaltiniais, * v^į priekaištauja lietuviškai 
bet naudojosi?-< sovietinės “Tie-i. ' ’ • * -
sos” teikiama oficialia, valdiška 
informacija, kuri dažniausia bū
na pagal reikalą sufabrikuoja
ma, šališka ir netiksli. Tat ko-

zy^ericanK^hen j
I Anthony Dias Blue vŽįff K

PINEAPPLE SPARERfBS
Pork isd fruit go veil together, and the combination of 

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

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

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

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

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

GraDed Pineapple Sparenbs
Degree of difficulty: Eagy Servings: Six
Time: 1 hotrr, plus I day of Cost: Moderate

spaudai ir sako: “Tai, kokia gi 
prasmė lietuviškos spaudos, jei
gu aš tenai apie Lietuvą randu 
informaciją po,to, kai aš paskai
tau “New York Times”. O kodėl 
taip yra? Todėl, kad lietuvių iš
eivijos spauda kategoriškai at
sisako apie Lietuvą informuoti 
iš pirmųjų šaltiniui Ar gi girdė
jote tokį dalyką, kod koks nors 
laikraštis būtų pasiuntęs savo 
bendradarbį į Lietuvą... Ar bu
vo koks nors dalykas, kad lie
tuviškas laikraštis būtų į oku- 

’ pacinę valdžią kreipęsis, ppra- 
į šydamas kokių nors klausimu | 

informacijos?”.
(Bus daugiau)

UATF WAA IATO

CMAMlU M. MAVML f

i
I

marinating
%
2
2

2
Vl

cup lemon juice 
doves garlic, minced 
tabiespooos soy sauce 
UUe^xxxi moussoF or 

brown sugar 
tafelespDoos wagetable 

cm
ieaspooc pepper

l'KUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai;

JEAN VANCE ir GEORGE SOR1N1

Aikštės automobiliams pastatyti

UMižvrę 
jtjd^tsviij 

direktorių

STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS
(LACKAW1C&J

^4Z4 WEST WLh STREET Ąžuolu- /-1218
tiV28 SOUTHW EST HIGH VV Al, nuo* Hilu, Ui 174-44J'

6 pounds weriBK,
trrmwwd of excess fat

t Tane can 146 oz.) 
pineap^c jaice

1 can (8M <*.) crashed
, un dzain ed

1 cap dry white winr
-< Parboil the spare ribs rn rimmeriny water for 80 mirrote*.
• Place the riba in a roasting pan and pour the pineapple 

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

• Meanwhile, prepare the basting sauce. Combine the 
crushed pineapple and its liquid, the wine, lemon jtrrce,
say sauce, molasses or sugar, oil and pepper, in a saucepan. 
Bring to a boil and rimmer for 10 minutes.
. • When ready to pan, place the xabs 6 io 8 inches above a 
medium hot fire, and cook, turning frequently, for 3d minutes.

• During the last 16 minutes of cooking, baste often with 
the pineapple sauce, saving some of it to serve with the ribs.

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

A Consume! Service from the CYAN AMID Agricultural 
Division. _ , __

GEORGE F. RUDMINAS
m» So. UIUANICA AVĖ. T«l: YArd. 7-ltM ■ HM
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LIETUVOS ŠAULIU SĄJUNGOS 
TREMTYJE ATEITIS

šaulių sąjunga, šiuo metu per 
gyvena labai sunkų ir nemalo
nu la kotarpį. Šaulių s-gos “di
dieji vadai” priėjo prie to, kad 
jau vieni kitų neapkenčia, vie
ni kitus šalina iš šaulių sąjun
gos ir kelia bylas Amerikos teis
muose

Pu 28 motų šaulių s-gos gyve
nimo, čia, išeivijoje, jau atėjo 
laikas, per įvykstantį šios s-gos 
atstovų suvažiavimą Čikagoje 

Šaulių s gos naują vadovybę pa 
vesti sudaryti Kanados, Clevc- 
Jando, Detroito ir kitų vietovių 
šauliams.

Jeigu dar vadinamės broliais 
ir sesėms — Šiauliais, tai ir eiki* 
mes protingai ir broliškai. Už
tenka tų teismų, užtenka šalini
mų iš Šaulių s-gos. Tegul si: 
naujos s gos centro valdybos ir ; 
jos pirmininko išrinkimu į>i- 
veišpatauja taika ir ramybė, šio
je gražiofe — broliškoje šaulių 
oarganizacijoje.

Stateginiai paėmus. Torontas, 
Hamiltonas, Delhi, Clevelandas

i I 
ir Detroitas, yra netoli visiems 
nuo kito. Be to, po Čikagos, tai 
yra tos vietovės, kuriose randa
si didesnis skaičius šaulių dali-1 
nių. Minėtų vietovių šaulių da- j 
liniuGse yra nemažas skaičius 
tinkamu asmenų, kurie galėtų 
nudaryti naują s gos centro val
dybą.

Mano. ka:p kanadiečio - šau
lio noras būtų matyti išrinktą 
naują s-gos centro v-bos pirmi
ninką, iš Kanados, kuris suda
rytų centro valdybą iš 
Knnados ir Amerikos 
viu-

Nepanaik'nkim s-gos

įvairių 
vieto-

garbės 
1 eismo, bet išrinkime. Esu tik
ras, kad perkėlimas šaulių s-gos 
~entro valdybos, o ypač jos pir
mininko, į naują vietovę, šaulių 
s-go'e sulauktumėm taikos ir 
’•amybas. Tos ramybės šiandien 
nori ne tik čikgaos, bet ir visi 
Kanados. Amerikos ir kitu vie
tovių broliai ir sesės - šaulfei, 
šaulės.

A. P.

Chicagos šauliai pagerbė šaulių S-gos 
įsteigėją Vladą Pūtvį

Scenoje kabėjo paveikslas

Kovo 7 d. 2 vai. Vytauto Di
džiojo šaulių rinktinės vadas 
VI. Išganaitis gražiu įvadiniu 
žodžiu pradėjo iškilmes. Vėliavų 
tarnyba įnešė vėliavas: savano
riai, ramovėnai ir visi šaulių pa
daliniai.

VJ. Išganaitis pakvietė klebo
ną A. Zakarauską sukalbėti 
maldą. Tylos minute, sustoję, 
pagerbėme žuvusius kovoje už j 
laisvę karius ir šaulius.

Kleb. A. Zakarauskas prisaik
dino 16 naujų narių. Kiekvienas 
prisaikdintasis bučiavo vėliavą.

Keletui • asmenų buvo įteikti 
medaliai.ir kiekvienam po puoš
nų “Apdovanojimo pažymėji
mą”, spausdini su įrašais ir pa
rašais. Medalyje įrašas: “Dirbk 
ir budėk Lietuvos garbei”.

dalius įteikė Moterų vadovė po
nia Bakaitienė ir K. Milkovaitis, 
Ta proga ir sveikino.

A. Budreckas, teisinis sąjungos 
patarėjas, skaitė gerai parengtą 
paskaitą apie Vladą Pūtvį. Ke
tino duoti spaudai, tai jos met
menų neminėsiu.

Meno vadovas J. Petrauskas 
pakvietė į sceną dainininkų bū
relį atlikti menine programėlę. 
Vienuolika tautiniais rūbais pa
sipuošusių moterų ir devyni vy
rai sudainavo keletą patriotinių 
dainų. Pianinu akompanavo mu
zikas p. Mačiulis. Gražias dainas 
palydėjome katutėmis. \-

Vėliavų tarnyba išnešė vė
liavas.

Moterų vado'vė ponia Bakai
tienė su talkininkėmis nešė j 
stalus sumuštinius ir kavą. Pra- 

Me- si dėjo vaišės ir

tais narkotikais, k nustojo veikti 
gerklės nervai, negavo oro ir 
užtroško. i

— šeštadienį ir sekmadienį} 
įvairioje vietose bus Pavergtu 
Tautų demonstracija. I

t
— Seniau lietuviai daug dirbo > 

Pavergtų Tautų Savaitei įvesti,j 
kad visas pasaulis atkreiptų dė-! 
mesį į rusų pavergtas Rytų Eu-! 
ropos tautas.

— Dr. Pijus Grigaitis ir senJ 
, Douglas paruošė Pavergtų Tau- I 
tų Tautų Savaitės įstatymą. Į 
Paul Douglas paruošė Paverg-! 
davo į Naujienas paruošti Pa-j 
vergtų Tautų Savaitės įstatymo I 

i projektą.

— Mubarakas nenori tartis su 
Izraelio premjeru Beginu, nes 
šis nesilaiko susitarimų. j

— Antradienį aukso uncija J 
kainavo $321. Pranašaujama, Į 
kad trečiadienį doleris bus bran
gesnis.

— Pirmadienį Northwestern 
Memorial ligoninėje mirė Clin
ton A. Bliss, sulaukęs 55 m. a.

j Buvo Chicago Tribune įžanginių 
i rašytojas.

Nonai, l»m4 — Pardavimui . 
BBAL ESTATE FOR SALI

Namai, Žam4 — Pardadniit
UAL MTAT1 POM SALt

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAldJ 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKKJDIAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: ,

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
♦ NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS •- VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
. ■ . - ■ - ♦ - -

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

...----------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- ,, -j.

PAVERGTŲ TAUTŲ PROTE
STO SUSIRINKIMAS

1982 M. KOVO 21 D.

Jau nebeužtenka' Pavergtų 
Tautų Savaitės protesto demon
stracijų. , Privalome protestuoti 
įvairiomis progomis, kiekvieną 
kartą reaguojant į Sovietų Ru
sijos tarptautinius smurto veiks

— Nuo širdies smūgio mirė 
žurnalistas Maurice Seibert, su
laukęs 60 metų.

— Oklahomoj ir Kansas City 
perkūnija užmušė du gyvento-

mus.
Prezidento Reagan adminis

tracija yra palanki krašto gy
ventojų susiorganizayimui to
kiems protesto žygiams kuo pla 
čiau ir veiksmingiau pareikštų j jus> nespėjusius pasislėpti nuo

Gynybos sekretorius Wein- audro's. 
berger atvyksta į Čikagą ir pa- - 
sakys pagrindinę kalbą paverg-

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX'

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

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI., 

Turiu Chicagos mieste
Dipbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai, 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514, S. Talman Ava.
Tai. 927-3559

— John Anderson bandys pa-

PERSONAL .
Asmenų Ieško

girdimas salėje. Prie vieno stalo 
dainininkai užtraukė daina.

J. Mackonis pasveikino Kazi
mierą Bertąsių ir ponią K. Bra- 
zienę. Paminėjo ir švenčiančius 
gimtadienį. Plojome.

Be to', priminė, kad prie įėji
mo renkamos aukos Lietuvos 
pasiuntinybės, namo remontui. 
Prašė aukoti. Paminėjo, kad no
rima išleisti Dariaus-Girėno pri
siminimui pašto ženklai, 
ir čia parašų.

• Po' gražių VI. Pūtvio 
klegįys” buvo |m0 ^^iu ir šaunių

Reikės

tų tautu protesto susirinkime, keisti įstatymus ta prasme, kad : Luu^s iU1 Wuviy ± “*7
‘ būtų galima paskiriems ooliti- 1 KML ^5Aon J,£y 4th at 47th. " ° . \ : i St and Campbell Ave. If you are her,

kam lengviau kandidatudei pre
zidento pareigoms.

— Fort Wayne srityje 3,000 
žmonių turėjo apleisti namus. -

Looking for ELAINE whom I met at

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

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

DĖMESIO J
62-M METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI j 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio | 
Liability apdraudimas pensinį | 

kams. Kreiptis: I
A. LAURAITIS i 

So. ASHLAND AVI. * I 
TeL 523-8775 /to . | 

bbee.- i

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

Dr. Al Gusscn — 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. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽLAURŪS 

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

money orderį, prie nurodytos kainos pri-
< bedant $1 persiuntimo išlaidoms.

18.00

£4.00
$3.00

52.00

ITSf 8*. HALSTED ST., CHICAGO, IL 606IS

■-------- ----- ■ ■ - 1

I SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

EXPRESSWAY DWW&
DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING- SAFE | 
FOLLOWING-DISTANCES.^ e " ■

yOCKU. RUN INTO TROUO-ff e 
THERE'S A SUDDEN STOP WHICH 
yOLPRE FOLLOWING TOO CJLO6ELy^»

IF YOU DRIVE AT THE 
A<ZVZ4/4Z4/ SPEED ST\y W 
THE R/GKF LANE.

minėji- 
vąišių, 

j 4:30 vai. skirstėmės. Nuostabu, 
buvom pavaišinti veltui. Salė 
buvo pilnutėlė .šaulių.. šauliai 
daugumoje buvo uniformuoti.

1 Šaulių vadovybė verta ne tik pa- 
j dėkos, bet ir pagarbos už didžio- 
j jo patrioto ir šaulių Sąjungos 
įsteigėjo minėjimą.

P.S. Visi šauliai^ nekantriai 
laukia visuotinio suvažiavimo ir 
veiklos kdordinavimo. Suvažia
vimas įvyks kovo 26-27 dienomis 
Chicagoje. K. Paulius

Afganistano ir kitų pavergtų 
tautų reikalu.

Susirinkimas įvyks šį sekma
dieni, kovo 21 d., 2 vai. popiet, 
SCHURZ High School auditori
joje (Milwaukee ir Addison gat-j 
vių kampas, 3600 North, 4300'1
West). j KacĮ aiškiai žinotum musu tau- }

Susirinkime dalyvaus įvairių- tos tikrąją praeitį, jos kilnumą, 
pavergtų tautų Amerikos pilie-; jos viršžmdniška būda ir jos 
čiai. Skaitlingai dalyvaukime irį gamtos nesugriaunamais dės
li etuviai su atitinkamais plaka- ; niais sukurtą gyvenimą bei tik 
tais, tautinėmis vėliavomis. Mo- rą visatos pastovumo nustaty- 
terys ir mergaitės su tautiniais- tą amžinumą, remdamasis mū- 
drabužiais. Sų tautos padavimais, tikra tau-

; tine valia ir sveiku, tarptautinių 
šmėklų neužburtu protu, aš pa
rašiau šias knygas:

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

2) Po Galindų Skydu. Galin
dų kovos ir gyvenimas, išlai-

j kyti mūsų tautą kilnią ir savi-
— John Belushi padarė didelę] s^ov^- 

klaidą, sumaišė kokainą su ki-'1 I

drabužiais.
. šiuo žygiu parodykime savo; 
rūpestį Lietuves išlaisvinimuui. •

V. M-

TRUMPAI IŠ VISUR
— Eifelio bokšto srityje beąi-1 

slapstą arabai, daugumoj pales-.l 
tiniečiai, gana dažnai patenka į’j 
Paryžiaus policijos rankas.

i

3) Kalnų Dievaitė Ledyną.
- j___ ____ i

INCOME TAX SERVICE

Our Tax preparer has taken the 
H&R Block course twice. ■ 

(1975 & 1981) ■. . .
• Federal short form $10
• State form S5
® Federal long form $20 & up.
4104 S. Archer Ave.

(% block west of California)
For. appt, call 523-36.85

Mes kalbame lietuviškai.
Eleonora Jakštas

Dengiame ir taisome visu rū- 
šių stogus. Už darbą garan- 

^uojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

A. T V ERAS
Laikrodžiai Ir brangenybių

Pardavimas ir Taisymas 
2644 West (9Hi SttMt 
TtL REpvblic 7-1941 \

Kbol-Aid’..,On A Stiek
BRAND SOFT DRINK MIX

Frozen'Suckers e

Dissolve soft drink mix and 
sugar in water. Pour into 
plastic ice-cube trays or 
small papercups. Freeze 
until almost firm. Insert 
wooden stick or spoon into 
each. Freeze untri firm. 
Makes about 20.

1 envelope KOOL-AID® 
Unsweetened Soft Drink Mix, 
any flavor

2/3 cup sugar
1 quart water

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJ!
yn ^niausi*, didžiMjsh fr turtingiausia lietuviu tratama U nA tr- 

oniaclja, lietuviam# ištikimai tarnaujanti jau per M metras

SLA — atlieka kultūrinius darbui, gelbėti tr kitiema, karia tua 
dubus dirba.

K‘ ' -SLA — išmokėjo daugiai tarp AŠTUONIS MILIJONUS dolerio 
apdraudę savo nariams. <

SLA — apdraudžia pigiausiom’? kainomis SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekviena* lietuvis ir lietuviu draugas r»B 
Susivienijime apsidrausti iki S10.000.

t£-A — apdraudžia Ir Taupomąja apdraudė — Eodovment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, rėkiančia® 
ankštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

^LA — vaikus tpdraudžla pigia terminuota apdrauda: ui 
fLOOO apdraudė* suma temoka tik są.00 metama

SLA — kuopa vyra viaoae lietuviu kolonijose. Kreipkite* 
į savo apylinkės SLA kuopa veikėjus jie Jums 
mielai pagelbės į SLA istražyti.

Galit* kreiptu tr ttadri | SLA Oetre

LITHUANIAN ALLIANCE OP AM* RICA 
Mrv Yart. M. Y. IMtl

Tat. CMC BM-tUf

Ledynos kilni pagalba apsaugo
ti ,mūsų tautą,- pradedant nuo 
ledų slinkimo.

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

5) Lietuvos Senovė. Kilnus ir 
jautrūs lietuvių tautds gyveni
mo ir jos kovų aprašymas.

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

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

Su aukšta pagarba,

Mantas Aukštuolis 
4 Elizabeth Avenue 
Springdale, Conn. 06907

“LIUCIJA”:
-* . - . . .

Miko šileiKc apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psl. Kaina S5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.
*■ > • * '

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalą jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomi? 
formomis:

Knyga su formomis gauna, 
mft Naujienų administracijoje.

— Laukuose dar šalta, bet 
klevu ir beržų sula jau bėga.

ENERGY
WISE;; j

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

F. N EDAS/ 4059 Archer’
Chloro, lit 60632. TtL YA 7-59M

. M. f š I MK U. S
Notary Public

INCOME TAX SERVICE* '

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

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
P. Zepelia. Agent 

W. 9Sfh U

46642, . 424-1454 1
SW far?* hrt *

Helps Shrink 
Swelling Of * 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation
Doctors have found a medica
tion that in many cases rives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H*. No 
prescription is needed. Prepa
ration Ointment and mjp- 
poaitoriea. Use only ai directed.

AdVO^AtM

GINTARAS P< CEPtNAI
Dirbo valAndcc nuo ® nt 

m fl vaL vak. SežtMleni nr# 
0 raL ryto iki 12 vaL d.

Ir pagal ruMtirinaa.
TO. 776-5162 arba 774-51M

M4> Wert 63rd StrM
CMcaco. ID. 60629

____

PLUMBING AND HEATING 
(Vandentieki* Ir lildymat)

CROSS TOWN PLUMBING
& SEWER MAINTENANCE

Organize car poola K 
tava Attolina.
Don’t be a Bom

■---------------------------------------------------------------------- -

į — NanjtSnca, CblcžAr t Tfj

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

Free estimates. 
735-6361

PiRLrra jAv taupymo bonus

wMihH, MO if




