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REAGANAS VAIŠINO ITALIJOS 
PREZIDENTĄ SANDRO PERTINI

. 85 METŲ AMŽIAUS POLITIKAS RENGIASI PRALEISTI 
BENT VIENĄ DIENĄ CHICAGOJE

Nr. 59

300 Miles

WASHINGTON, DC. — Itali
jos prezidentas Sandro• Pertini 
buvo Baltuose Rūmuose, kur 
Amerikos prezid-ntas suruošė 
Italijos prezidentui pačią ištai
gingiausią vakarienę.

Dabartinis Italijos prezidentas 
yra 85 metų amžiaus. Reagahas 
susidomėjo juo, sužinojęs, kad 
Pertini Antrojo Pasaulinio kartf 
nitu vedė aršią kovą su Italijos 
fašistais" ir Vokietijos naciais. 
Pertini buvo įsi stiprinęs Italijos 
šiaurėje, valdė Šveicarijos ir 
Austrijos pasienį. Jarų teko pulti 
Italijoje važiuojančius- nacius ir 
sustabdyti iš Italijos bėgančius 
Musselihio šalmiukus.

Partizanas Pertini labai gerai 
žino, kaip pasienyje btivo -su 
čiuptas. Mussolini, kaip italai no- 
rėjd .suruošti, jam didelį teismą, 
bet-iš Milano- atvažiąyūsj komu- 
rūstų grupė nušovė jį be jokio

o/Mfafco

• Pertini jTa geras :
'y • ' pasakotojas , /

'■ - - * - ■ ■ -• ' \

i Paaiškėjo,-' -kad Sandro Per
lini visą: savo igyvenimą kovojo 
už teisingesnę, ųaudingesnę 
tvarką :I talijoje. < Pradžioje - jis 
manė,. kad/Musšolinr ^ali; būti 
naut^igaSItaliją J»t.'kai J®šta- 
raris'pta_dejdbrgaąiižūbtP^spe- 
diciją' į Afriką, 'įtai'Peętjni -pra- 
dėjer 'kovą prieš B.’- ĄIussoKnio 
ąvantiūras;’ ■- --

- Pertini būtų ..norėjęs ’suruošti 
didelį teismą Mussoliniui, bet ko
munistai teismo bijojo. -Jiems 
Pavyko pagrobti Mussolinio už
sienin vežamą,, auksą:. Jeigu'bū tų 
teismas, tai būti reikėję aiškin
tis, bet taip reikalai susidėjo, 
kad Mussolini buvo nušautas be 
teismo, o vėliau pakartas su sa
vo meiluže Petaca. Pertini tada 
buvo šveicarijds pasienyje, žino 
tas vietas, kur Mussolini buvo 
sulaikytas ir jam labai aišku, 
kodėl Mussolini buvo sušaudytas 
be teismo.

Prezidentas Pertini rengiasi 
nuskristi į San Francisco, kuri 
tikisi susitikti porą kovotojų iš 
prieškarinių laikų. Vėliau jis 
planuoja praleisti vieną dieną 
Chicagoje, kur jis turėtų susitik
ti kelis bendramečius italus, su 
kuriais kartu kovojo už demo
kratinę santvarką Italijoje, bet 
vargu ar jam pevyks juos su
tikti.*? ;

SALVADORE PASIBAIGĖ 
RINKIMINĖ KAMPANIJA

* - .-*• . • • - - *

SAN SALVADOR, Salvadoras.
— Praeitą trečiadienį Salvadore 
pasibaigė rinkiminė kampanija. 
Paskutinė diena buvo kruvina, 
nes ne tik pačioje sostinėje,' bet 
ir primiesčiuose netikėtai buvo 
užpuolami autobusai, varomi 
laukan keleiviai ir paskui auto
busai buvo deginami.

Salvaddro gyventojai sekma
dienį rengiasi rinkti; steigiamąjį 
seimą. Tai pįi-mpji įstatymams 
leisti įstaiga, kuri turės paruoš
ti krašto konstituciją,, papiešti 
įstatymus, tvarkančius, ginkluo
tas pajėgas; - teismus, peticiją ir 
švietimą. 'Bet įsibrevėliaiTyžosi 
sutrūkdyh' kraštų- gyventojams

Kubos ir .NikąĖragvos paruošti 
komunistai bandys balsavimo 
dieųą jstVerzS į Salyądorą jr pa- 
kenįM krašto gynrehtojanis išsi- 
rinkįi steigiamąjį seimą. Sdlva- 
do'ra kariuonjerie! seks krašte 

- tvardą; ..kadį gyventojai, galėtų 
ramiai balsuoti; i ’ - . ' ' ■

BRE^EVAB^RL TARTIS

MASKVA'; įHuštją.; įį-r-ABrežne- 
vas ^'fatbai. 'nčęigo' susitikti su 

pšita- 
’ rasižĄjfešųtĮkrįiuJjūęCįiašįiiiątyti, 
kai saya agėrįtus į
PietųriAf/iką  ̂-■ Vidurio, Ameriką 
ir j rvąiriaš' Azijos1 vietas/Dabar 
Brežnevas pasiūlė Kinijos komu
nistę.partijos ^vadams; ąūši tikti 
ir pagerinti' .abiejų'.' valstybių 
santykius.*. .< .. . - s *

Kinijos komunistai' nepaten- 
kintir pfez. Reagano nutarimu 
parduoti Taivand vyriausybei 
kelis*, modernius žvalgybos lėk
tuvus. Jeigu Brežnevui nepa
vyks susitarti su JAV, tai taika 
su Kinijos-vyriausybe jam būti
nai būtų reikalinga. Rusai ban
dys daryti dideles nuolaidas Ki
nijai, kad, tiktai pajėgių kinie
čius atitraukti nuo Amerikos.

— Illinois gubernatoriaus J. 
Thompson© žmona norėtų tapti 
teisėja, bet ji nenori', kad guber
natorius jai padėtų, šį reikalą 
ji pati tikisi sutvarkyti.

‘ KALENDORIUS
Kovo 26: Teklė, Liaudginas, 

Orikas, Gėlė, Dbtufts. Tyklė.

Saulė teka 5:45, leidžiasi 6:09.
Oras debesuotas, ' vėjuotas, 

Šiaurėje lynos. , . . -

Caspar Weinberger »

Gynybos sekr Caspar Wein- 
berger įtlteęrb prez. Riag:i- 
ną, jdg *T5©hlTnbija” "ge
riausiai įtikins L. Brežnevą, 
kad jau laikas pradėti kal
bėti apie taiką pasaulyje.

Z Pacific Ocean
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ATLEIDO RAMALIOS IR NABLUS 
MIESTŲ RINKTUS MERUS

ABU MERAI KLAUSO PALESTINIEČIŲ, O NE IZRAELIO 
KARINĖS VADOVYBĖS SKELBIAMŲ PATVARKYMŲ 

S-«iW
JERUZALĖ. — Izraelio kari

nė vadovybė paskelbė, kad tre- 
čiadi.nj dešiniajame Jordano 
upės krante esančiuose mieste
liuose buvo nušauti trys jau
nuoliai, atsisakę klausyti Izrae
lio karinės vadovybės, reikalau
jančios palaikyti tvarką visoje 
Izraelio okupuotoje srityje.

Be to, Izraelio karinė vadovy
bė atleido du įtakingus palesti
niečių m e r u s, atsisakiusius 
klausyti Izraelio karinės vado
vybės nurodymų, bet aklai 
tariančius palestini.čiams.

Izraelio karinė vadovybė 
pasiryžusi palaikyti tvarką 
soje okupuotoje srityje,
čioje dešiniajame Jordano upės 
krante. Izraelio vyriausybė su
stiprino- Izraelio ginkluotas pa
jėgas buvusioje okupuotoje sri
tyje, kontroliuoja visus strategi
nius punktus ir yra pasiryžusi 
nekisti ardyti tvarkos o'knpuo-

PRADĖJO PASITARIMUS
SU NIKARAGVA

MEKSIKA, sostinė. — Tvirti-,* BAHAMAS
i.

S*' ‘DOMIMCAN

ivl 11 , oU-olIIIC. 1 VILU

i narna, kad labai netolimoje atei- 
j lyje Nikaragvos atstovai susi
tiks su JAV atstovais ir pradės 
pasitarimus apie galimybę baig- 

i ti kovas ne tik SalvadoYe, bet ir 
• kitose Vidurio Amerikos sritys?, 
i

Tuo tarpu sunku pasakyti, 
ar pavyks susitarti, bet vienas 
dalykas yra aiškus, Vidurio 
Amerikos vaJslybės nebus pasi
ruošusios karui. Nikaragva pri
ėmė didoka skaičių kubiečiu, 
kurie pasižadėjo* apmokyti Ni- 

j karagvos karius naudoti moder- 
4 nius ginklus, bet tuo tarpu Ni

karagva dar nežino, kur tuos 
apmokytus vyrus siųsti. Pačioje 
Nikaragvoje jie dar ncreikalin- 

CAPE CANAVERAL, Fla. — gi,, o užsienin siųsti — kasdien 
Erdvėlaivis u(Xlumbia” ketvir-1 darosi vis sunkiau. Buvo 
l-attei j buvo'apšk rijęs aplink ui puota siųsti apmokytus vyrus į lojo srityje. 
Žemę 36 kartus ir nutarė pasi*^ Salvadorą/bet įr<Sah'adūrą ke- 
likti erdvėje visas 7 dienas, kiblias užkirstais. JAV yra pasiry- 
šio meto “Columbia” teskrido < žus^os pastoli kelią bet kokiem^ 
tiktai tiek, kiek jis buvo skridęs Į įsibrovėliams.
pirmuosius du kariu. Abu kartu j

s. ^^^o
CUBA~~

Jamaica

COLOMBIA

--'PUERTO
RICO

pri-

Gvatemalos kariai imasi priemonių, kad nei kubiečiai, nei nikaragviečiai 
neįkeltų kojos į Gvatemalą. JAV padės jiems ginti savo žemes.

GVATEMALOS VYRIAUSYBĖ SUĖMĖ 
TRIS ARMIJOS GENEROLUS

VALSTMifcS SEKRETORIUS UžMEZOrf: RYŠIUS

ERDVĖLAIVIS SĖKMIN
GAI SKRIEJA

NE VISKĄ GALIMA 
FOTOGRAFUOTI

i

NEW YORK, N.Y. — Išgarsė
jęs fotografas Ronald GalellaJ V O X w *• VA 1 UC X IW1A V* 1 W I k< C41V Al LV | \A A w A * ** J

buvo įsitikinęs, kad jis gali viską . erdvėlaivis turėjo kliūčių. Jeigu',’
fotdgrafuoti, tuo tarpu teisėjai 
jį įtikino, kad taip nėra. Foto
grafą Galella gynė keli Ameri
kos dienraščiai ir žinių agentū
ros, bet teisėjas jį įtikino, kad 
visko fotografudti vis dėlto ne-l 
galima.

Fotografas Galella ypač pasi
žymėjo keliomis nuotraukomis, 
kuridmis jis bandė parodyti 
privatų Jacqueline Kennedy gy
venimą. Teisėjas sutiko su buvu
sio prezidento našle, kad ji tu
rinti teisę į privalumą. Ne viskas

ne vienas, tai tvarkingai nevei
kė kitas dalykas. , , ■

DIKTATŪRA BANDYS
■ ĮVESTI DEMOKRATIJĄ

KALKUTA, Indija.— Iš Bang-
šį kartą viskas bųvtf iš anks- ladešo - ateinančios žinies sakė, 

apskaičiuota, o astro-j kad ' kariuomenės gen. štabo 
turėjo progos atlikti i viršininkas gen. II. M. Eršad 
eksperimentų, kuriuos j ryžosi paskelbti karo stovį visa 
įpąreigo'ti atlikti. As t-J mė krašte demokratijai įvesti: 
Lolisma, praskrieda-1 

ri/vTrlriT-k fi’n+o till o

yra 
vi-

esan-

GVATEMALA, sostinė.— Bu
vęs Gvatemalds prezidentas tre
čiadienį buvo išvežtas į aero
dromą ir leista jam išvažiuoti į 
užsienį. Prezidentas Romeo Lu
cas Garcia neturėjo teisės kisti 

’buvusiam kariuomenės vadui 
A. Gtievara .dalyvauti rinkimuo
se, todėl Garciai buvo' įsakyta 
išvažiuoti į užsięnį. '■

Kaip Jrečiadienį, taip ir ket
virtadienį, - visoje Gvatemaloje 
buvo. ramu. Tik ketvirtadienio 
rytą vyriausybė paskelbė, kad 
suimti trys Gvatemalos genero
lai. Oficialus pranešimas nesa
ko, už ką minėti kariai buvo su
imti. Dabartinė vyriausybė taip 
pat niekd nepraneša, už ką tie
kariuomenės vadai buvo suimti, josios gyvenime privalo būti

Visus valstybės reikalus spren
džia du generolai ir vienas pul
kininkas. Trys kariai pasitaria 
kiekvienu svarbesniu klausimu 
ir skelbia sprendimą.

Gvatemaloj yra 7.2 mil. 
gyventojų

Dabartiniu metu Gvatemaloj 
yra 7.2 milijono žmonių. Jie 
minta žemės ūkiu, daržovėmis 
ir pienu. Prekyba labai silpna, 
žmdnės taip pat minta žuvimis 
ir įvairiais gyviais.

Kraštą valdo trys kariai, ku
rių įtakingiausias yra gen. Ef- 
rainas Rios Montt. Jis tyrinėja 
ir sprendžia svarbesnius krašto 
reikalus, šarių daubuma mokėsi 
JAV karo mokyklose ir kalba 
angliškai. Kariai yra pasiryžę 
grąžinti kraštui demokratinę 
santvarką. Atrodd, kad Ameri
kos karo mokyklas baigusieji 
yra priešingi bet kokiai diktatū
rai. Jie yra linkę laikyti krašto 
gyventojus prie demokratinės 
tvarkos.

Generolas. Ric^ Montt yra lin
kęs vyriausybės priešakyje ma
tyti specialistus, žinančius ūkio 
reikalus, bet nemėgsta plepan- 

rčių politikierių. Manoma, kad 
^krašte bus ramybė.

viešas dalykas. Fotografui už
drausta sekioti po J. Kennedy 
Onassis ir ją vis fotografuoti.

Teisėjas įsakė Galeliai vis 
dėlto palikti ponią ramybėje, c 
kai jis nepaklausė jam 1975 me
lais duoto įsakymd, tai uždėjo 
$10,000 baudą. Praeitą savaitę 
tas pats teisėjas vėl paklausė 
Galella, ar ateityje gerbs ponios 
privatinę teisę iy atsisakys nuf 
teisės ją fotografuoti.

— Taip, atsisakau, — atsakė 
Galella.

Tada teisėjas Irving Ben 
Cooper oficialiai paskelbė, kad 
galima viską fotografuoti, ger-* 
brant fotografuojamo teises, ir 
pridėjo, kad Galella 90 dienų lai
kotarpyje privalo sumokėti nu- 
skriaustajai ir jos šeimos na
riams $10,000.

Advokatai ir teisėjas nustatė 
teisės precedentą. Galella prisi
pažino jau nuo 1967 metų pra
dėjęs fotografuoti J. Kennedy.

to gerai 
I nautai 
j visą eilę 
jie buvo 
ponautas 
mas pro 
suko televizijos . kamerą, kad 
nutrauktų didžiojo San Francis
co' tilto gerą nuotrauką. Jis ne
pajuto, kai jam pavyko padaryti • 
pačią gražiausią niiotrauką.

Atrodo, kad šį kartą “Colum
bia” nusileis baltajame New 
Mex:co valstijos smėlyje.

— Meksikoje sprogo chemi
kalų sandėlis, sostinėje užmušęs 
penkis žmones ir sunkiai sužei
dęs apie 40 žmonių.

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $328.

— Sekretorius Ilaig pasiuntė 
atstovą j Kubą,-kad patartų dik
tatoriui Fidel Castro nesiųsti 
karo medžiagos j Vidurio Ame
rikon valitybfts.

Izraelio karinė vadovybė ben
dradarbiavo su miestų merais, 
bet kai įsitikino, kad Nablus me
ras Basam Al šaka ir Ramalios 
meras Karini Chakf klauso pi- 
lestinieėlų nurodymų, o ne Iz
raelio' karinės vadovybės pa
tvarkymų, tai juos pakvietė pas 
karo komendantą ir pranešė, 
kad jie yra atleisti iš pareigų.

Izraelio kariai Ramalios mies
te suėmė visą eilę jaunų vyrų ir 
moterų, protestavusių prieš Iz
raelio karinės vadovybės palvar* 
kynuįs. Izrarlio kariai yra pasi
ryžę neleisti triukšmadariams 
ardyti tvarkos okupuotoj zonoj.

Generolas Eršad priėjo įsiti
kinimo, kad Bangladeše gra
žiuoju, įtikinėjimais niekas ne
pajėgs įvesti demokratinės san
tvarkos. Prezidentas Sattar bu- 

’vo' gavęs daugiausia balsų pra
eit prezidento rinkinių metu, bet 
jis toli gražu nesiėmė reikalingų 
ir efektyvių priemonių demokra
tinei santvarkai įvesti.

Generolas Eršad antradienį kad ne kiekvieną širdies ligonį
— Nedidelis Cessna keleivinis J paskelbė karo stovį visame 

lėktuvas, smarkaus vėjo papūs-j Bangladeše, pašalino prezidentą 
tas, trečiadienį užsikabino ant Sattar, o vėliau pasiskelbė karo 
aukšto elektros stulpo Winfield,’ stovio adnrnistratorumi visa- 
netoli Geneva Rd. prie 59 kelio, me krašte. Jis pasižadėjo taip 
Illinois valstijoje. Stulpas pra- visus 
dūrė lėktuvo! šoną, bet nesuiei- krašte įsigalėtų d-mokrabja vi 
dė lakūnės nei keleivės.

Golden Gate tiltą, pa-

— Juodųjų Organizacijų va
dai sako, kad Adlai Stevenson 
nepakankamai susipažinęs su 
juodųjų problemomis.

— Patyrę gydytojai nustatė,

ve:kia *,Digitalis” vaistas. Ap;e 
pusė širdininkų rija digital}, bet 
jis nepadeda.

reikalus kad
— šiaurės Atlanto Sąjunga 

vienbalsiai atmetė Brežnevo pa
siūlymą įšaldyti Rytų Europoje 
vidutinio dydžio atomo raketas.suose sluoksniuose.

Pietų Amerikoje statd užtvankas, kad galėtų pasigaminti 
reikalingos elektros.



J. KLAUSE1K1S

Čikagoje pabuvojus ir namo grįžus

sinmkas Kazys Januta buvo atvykęs į Naujienų 68-ąjį 
metini banketą ir tarė trumpą žedį apie Lietuvos 

visuomeninio gyvenimo negeroves^

č&sgoje pavasaris!
K. Lukšys filmų pionierius J 
Lietuvių operos mylėtojas

Kovo 13 d. vakare Marijus 
t aukštesniosias mokyklos sudilo-

tu vių operos spektaklis: Gari 
Mana von Weber ”Der Frei- 
schueįz*\

šio mtuO kolektyvo veik
los kūnais žmonių nuomonės

m 
išaus.mgdS lpertis 
Čikagoje Viešėjau,

ana, jog p.rdai
menas. K

tie*.uvių džiaugsmui abu ciiditj. 
dienraščiai

* (Ch.cago fh ūune ir Sun-Tmus)
• puikiai Lietuviu operos veiklą 
; apraše ir ^vertino. Chicago i n-
bune straipsnyje užgr ema ir

‘beab-oj. i.e,~vių lamos, ne
i operoj, paminint sovie
tine ckupac

! Prieš

: rulečių

tlK

SUtikęS

įdomu

ŠAULIŲ SĄJUNGOS SUVAzIA 
VIMUI BESIARTINANT

tų, negali apginti ir net išteisin- j 
ti išpuolio — mėginimo užtar-! 
ziė/ i škofi valstybiniame teis
me. Gai tai būtų leistina savame! 
krašte, tik jau ne išeivijoj. Juo- t 
ba kad dar turime ir čia lietu- Į 
viškų institucijų.

Kita vertus, toks tokio (to pat ? 
suvažiavimo išrinkto) mėtymas ‘ 
iš organizacijos narių tarpo ir- Į 
gi nėra pateisinamas. Tai ir ne!

Los Angeles dienraščiuose bū- ? 
na skelbimų, jog kai kurios lėk- ■ 
tuvų bendrovės keleivius i New į 
Yorką nuskraidina už 125 dole
rius. Čikagos miestas arčiau ne
gu. New \ Oi’axLs, be t tokjp.-4Ū- 
gaus skridimo nėra.

Kai vasario mėnesį jau žino
jau, jog ko 
nu keliami į

tą lietuvių iše.v.ų sostinę. Pui 
kus skelbimas: iš Long Beacli 
aeredrumo gaiima į Čikagą nu
skristi už 99 dolerius. Deja, rei
kia pirkti iš karto 16 bilietų. Tai 
gera nuolaida biznieriams, kurie 
dažnai skraido, bei ne man.

Skambinu r į vieną lėktuvų 
bendrovę. Pigiausias skridimas

Iš šiltos “vasaros"’ i žiema 1
£ *■ i

Kovo pradžioje Los Angeles! 
vasariškas oras. Mano išskndi- Į 
mo išvakarėse .temperatūra su-1 
kosi apie 81) laipsnių, o kai lėk-1 
tuvas leidosi Čikagos aerodrome, j 
pamačiau tikrą žiemą: vėjas j 
sniegą gainioja pažemė, kuris *į 
be perstojimo krenta iš dangaus, 
iš aerodromo pastatų išėjus, rei
kia ausinės kepurės — taip šal-j 
;a, get vės šlapios nuo druskos j 
ištirpyto sniego, bet gyvenvie 
tėsė šniego * krūvos, ėpsmgl. j 
aižtomobiiiai. į*

Buvau nutaręs išsinuomoti au-| 
tomeoilį. Snieguotais keliais va-i 
žinėli nesu atpratęs, nes karts! 
nuo karto išvykstu į snieguotus 
Kalifornijos Kainus, tačiau da-

mas į "Der Frei- 
Aiakj buvau jau 
vių, kurie anksty- 

spex ^akliuose buvo.
Vieni opsra gyrė, kili sakė ją 
kieK mioOudoAą esant. Man pa
tiko ypač puiKics dekoracijos, 

su režiza vimas, 
choro damos.

! Viena cxKagLie,. per pertrau- 
! ką besisneKuc.uojant, prasitarė, 
j jog šiais melais, jes manymu, 
I mažiau į c|>erą iš kitų miestų te- 
į atvažiavo. Aš tuoj, pat pama
lčiau losanegasKi Algį Raulinai- 
j ii, bczmgsniiiojanlį salės take- 
| nu. Jis, iš Kuų pasakojmio gir
dėjau, kovo i 1 o. Jaunimo’ cent
ru kavinėje, pagerbiant 25 me
tus, operoje dainavusius sofistus 
ir chorisius. Lietuvių operos 
mecenatų .yardu pasakęs.operos 
darouoiojams padėkos žodelius.

Pamačius operos salėje losan- 
geliškį A. Raulinaiti, man prisi
minė jau mirusis Kazys Lukšys.

visad Įvairiai buvo suprantama, 
nėrimą aiškintu šauliai dar ne- 
išs.ki aStahzavę, praktiškai jau 
talkino laisvės kovose. Vėliau 
rnirnsi šiems tarkinįnkains pri-Į 
dėū tautinės apsaugos ir kultū
rinės veiklos pnoseiėjimo pras
mę — įrėminti į pastovią orga
nizacinę formą. Net su savitu 
sava-^nkiškutau. Tačiau pasta- 
rojo plmai nepasiektą.

ir valstybės gvsūnui talkinti | 
ninkamai nepajėgta pasiruošti, i 
Neįžiūrėta, kad šaulių paskirtis* 
turėjo bu i partizanines kryp- s narvs net smurtu vejamas 
lies. Gal tik kmtūnaėj-visuome- kufio posėdžiO( Urt ! 
nmėj veikloj prasmingiau rus- -valstybinės paslaptys” bū- 
zėsi, ypač buvo patogi atsiribo- - ty svars.omo3
jant nuo b^^ke.čiančlų valsty- Tokie už apvkakliu tampymai’ 
^.valdymo tomų pnkiauso- ar if apkumį.iavimai praygin-Į 
munio. i tini senovėje sodžiuje tepasitai-1

išeivijoj S-ga: karinis ar tik kiusieins veiksmaills tarpe 
partizaninis aspektas šiuo tarpu nelįu dėl mer£ĮužėlilK 
nejmanomss ir neprasmingas.:
i at belieka tik kultūrinis-visuo- Nebesuprantamas ir Marinos 
meninis. Politinis — tik netie- baudimo atvejis. 1 mėčiau ir ti- 
riogmis ir rėmimas politinių kėtis panašios reakcijos, nes, va, 
reiKsnių. Nevardinant visų išei-jusliu, mano supratimu, šalinti- 
vijoj S-gos atliktų darbų, nesu-! nas negeroves.
Klystant galima tvirtinti, kad* Vienokių ai- kitokių išpuolių Į 
padaryta daug. Tačiau sakoma,«ketinimui, aišku, reikalinga tu-i 
<ad tas nesuklysta, kas niekotržii savitarpyje priemonių nu-} 
nedaro. l spręsti pasitaikančių veiksmų į

Tat, besiorganizuojant ir veik-! žalingumą. Tačiau S-gcs Garbės 
lą plečiant, neslebėtina, kadi teismai neturi išsipūsti iki kažko 
Šiurių S-goj pasitaiko ir negir-‘P

poelgiu. () xisgi pasisten- teismų lygį.
galima sumažinti tokių iš-| *

* t 
tik rmitrcs stoka, bet ir didelis . 
organizacijos orumo pažeidi
mas.

Taip pat stebina veiksmai, kai

anašaus į valstybinių krimina-J
linų 

!. gus

ivių visuomeniniame gyveni- j
Amerikon jis atvyko 1910 ]

metais. Net 15. kartm perplaukė 
Atlanto vandenyną,.f Lietuvą 
lankydamas. Jis p.rrnas lietuvių 
kino kronikų gamintojas. Paga-į 
mino Rahm Lietuvos gyvenimo
apžvalgų ir tuos iilmus ne tik! 
Lietuvoje, bet ir parsivežęs į 
Ameriką, lietuvių kolonijose ro-

galima sumažinti tokių iš- Jiems ir privalu prideramas 
ų skaičių. Todėl tikshi. kąif?2ntūruma5^ suprątimas, kad jie 

Kuriuos negeistinus reiškinius irĮ ^^ garbės teismai. Iš paskeistų 
suminėti. - Į^^nių” rąątų ryškėja buvu-į

Pūnūausia, ka;p kas bemėgin- tS3° Per^iengiiuas ir ga-{ 
---- — -------- ..—„ — ------ i'Hoj, ir savo paskirties suprati-

• , . . . }-JBę. Taip pat ir. Š-gos statute

vidurnaktyje už 2:U) dolerių. Ki- Dar Čikagoje išnuomavęs atilo
ta skraidina pigiau: už 190 (ta
lerių. Skranda be sustojimo ir 
per 3 vai. 20 minučių nusilei
džia Čikagoje.

Pagaliau randu Įdomų pasiū 
Ivma: už 119 doleriu galima 
nuskristi iš Los Angeles į Čika
ga .tiek pat reikia mokėti ir 
grįžtant. Tik yra gal kam ir ma
žas nepatogumas. Los Angel s 
aerodrome ar Burbank - Holly
wood aerodrome pakilęs lėktu
vas nusileidžia Denver, Colora
do. čia reikia pe.sėsti, apie 45 
minutes palaukus, i kitą lėkiu 

kuris iau be sustojimo nu- -' ■ * i
Skrenda Į Čikagą. Laiko turiu.! 
kodėl nepasinaudoti ir pigiau 
(likagą pasiekti, juk 142 šutau-1 
pyti doleriai nemažas pinigas. 
Z.iHjina. vietoj 3 vai. 20 mm. ke- ' 

■ iavau penketą valandų.
Tą pasiruošimą čia aprašau, 

kaip pavyzdį, kaip Amerikoje 
reikalinga pasidairyti, pasitei 
rauti, kad galėtum tą patį ti> 
mažesnėm išlaidom pasiekti.

mobiiį, K ui' jį pasistalysi, kai gat
vėse tiek daug sniego, kai gyven 
vieiėse vietiniai dėl automobilio i i 
paparkinimo vielos varžosi: vie
nas prisikasa sniegą, kitas at
važiavęs tą vietą užima. Ir eina 
savotiškos lenktynės. Priekyje 
namo matyti ant gatvės senų 
baidų ar kitokių barikadų na 
mo' savininkas šitaip apsaugoja 
savo prasikastą automobilio pa- 
statymo' vietą, kai pats išvažiuo
ja, o sugrįžus yra garantuota 
pastoti vieta. - > i
Naujienas pasiekiau, kaip sa 

.<oma, viešosiomis susisiekimo 
priemenėmis. I mano padejavi
mą. kad blogas oras, Kiusiina 
Ausim ramindamai pasakė, jog 
reikia L> imnucių palaukti ir 
ora?> pasikeis. Ir tikrai, kai pir- 
mad:eni. kovo 8 d., čia buvo 
sunki žiema, tai į trečią dieną 
sniegas aptirpęs, jau galėjau ir

Buvo apsigyvenę.- 
. .but bolševiką:

okupavi

Lietuvoje 
mas Los 
gabumais 
reiškėsi t i 
re. tiek i

Kai čkag.sž

ką, kas užgyventa, 
praradęs. Gyvenda- 
Vigeles mieste, save

1

me gyveni-) 
Ju veikloje. Į 
čč'o operos| 
spektaklius į 

kšys ir šiuo 
buvo picmeriu^. jis iš į 
reles skrisdavo į č kagą. 
kais, apytikriai prieš 25 
naujieji ateiviai dar ne- Į 
irarig\’vcnę, kad galėtu Į

m< tu 
buvo
n u skri sti į epero* 
kaip tai -darydavo 
šv>. Vėl aū ir iš n s 
atsirado operom v 
gali pasidžiaugi č

1S SU p
nja visiškai

cHAc*

Naujienų redaktoriui, kaip vie. [pravesta psr plat; G T prasmė. 
noje koie^pondencijoje buvau vįso vra (jidelis nesusiprati- i 
rašęs, buvo žinoma, jog turėda- Iuas? kad bviininkai privalo 
mas asmeninių reikalų, Čikagoje į vyktt į
ilgiau pasiliksiu ir dalyvausiu | chieagds, J ko gero ir iš Miami. 
Naujienų 68 nret^sukaktuvinia-į Mano SUpratimu? ir garbės 
...eUmkeie. . j pakilnojimai, ir garbės žyminiais i

r-.a: kovo 8 d. Naujienų rasti-1 apdęvanojimai,. vra,. per laisvi ir į 
paėmiau ^ierrosr ■'d\enos^per<J-u-g‘ 

aščio nurr.ei|, Los Angelėj I 
ematytą, pamačiau banketo] 
moję didelėmis raidėmis iš- j 
;dintą’sakini: “Kazys Janu-1 

ta tars tiesos žodį’’. Greita buvo į 
mano reakcija ir Gudelio ad-j 
resu klausiau: “Ką Tu čia pada-J 
rei? Aš nesu prakalbininkas. jei 
parašysi tą tiesos žodį, galėsiu j

■s, buvo žinoma, jog turėda-

1 d. ištaigingoje banketų vie- 
ve, Martinique pavadinto; 
vergreen Park, Iltine is- P"

dauSr nažistamu. Ne- ’ 
prakalbų, yp^- už 

Čikagoje vad’na- 
i rinkimai, tad : 
rado progos pusi

aazai n
jotos dienų
nieji pirmini
politikos
•eklamucti.

(Bus daugiau)

''““-j A4
Luk-1

kurie . fe 
netu- j SE

ougsrras surištas su nėr 
5 išlaidomis.

ETE

Jūsų protėviai gardžiavosi paslaptingu, 
turtingu, švelniu, šildančiu, elegantišku 
Martell Cognac skoniu nuo 1715 m.

O kai žmonės taip ilgai ką nors virimą 
jūs žinote, kad tai yra labai gera.
ą e Syeiks.

M

Šiomis keliomis užuominomis 
norėjau atkreipti suvažiavimo* 

• atstovų dėmesį. Kai kurių nege- 
! rovių visai nauji asmenys’ pa- 
J tekę į įvairius vadovybės orga
nus, gal ir galėtų išvengti, bet 
rimtai peržiūrėjus, taisytinas ir 
statulas. Yra taisytinų paragra
fų, liečiančių ir 
tines.

Privalu viską 
Sąjunga išeivijoj

. orumą išlaikytų.

kuopas, rink-

padaryti, kad
kuo didesnį

P. šilas

-b

— .Astronautai Lousma ir 
alįerton gerai jaučiasi ‘Kolum- 
joje”, lengvai ją kontroliuoja 
bando sėkmingai atlikti visus

jiems paskirtus uždavinius.

Sveikiname 

į | NAUJIENAS,

4ę5 - ’

rainį nei as savo 68 metų sukakti.

|f r *

Linkime, kad sulauktumėte ne tik 75 m. sukak
ties, 1 et kad ir seniausią lietuvišką dieraštį 

padarytumėte šimtininku^F i » »»•• » ---
9

R. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 
Valdyba ir nariai

(šis sveikininias skirtas Naujienų sukaktuvinio banketo
I 4 ’-•’** f ’ * “

programos xn^elei, bet pavėlavo.) z

March 10, 1982For Immediate Release

AFGHANISTAN DAY

BY THE PRESIDENT
OF THE UNITED STATES OF AMERICA

A PROCLAMATION A

Prezidentas Ronald Reaganas

THE WHITE HOUSE
Office of Media Relations and Planning

In December 1979, the Soviet Union invaded Afghanistan 
without provocation and with overwhelming force. Since 
that time, the Soviet Union has sought through every avail
able means, to assert its control over Afghanistan.;,

The Afghan people have defied the Soviet Union and 
have resisted with a 'vigor that has few parallels in modern 
histo'ry. The Afghan peopie have paid a terrible price in their 
fight for freedom. Their villages and homes Ivave been

. ed, they hav e been murdered by bullets, bombs and 
chemical weapons. One-fifth of the Afghan people have been 
driven into exile. Net tnsir fight goes on. Tire international 
community, with the United States joining governments 
around the woixd, has condemned the invasion of Afghani
stan as a violation of every standard of decency and inter
national law and has called for a withdrawal of Hie Soviet 
troops from Afghanistan. Every country and every people 
has a stake in the Afghan resistance, for the freedom fighters 
°f Afghanistan are defending principles of independence and 
freedom that form the basis of global security and stability.

It is therefore altogether fitting that the European Par
liament, the Co’ngress of the United States and parliaments 
elsewhere in the world have designated March 21, 1982, as 
Afghanistan Day, to commemorate the valor of the Afghan 
peopie and to condemn the continuing Soviet invasion of 
their country. Afghanistan Day will serve to recall not only* 
these events, but also the principles involved when a people 
struggles for the freedom to determine its own future, the. 
right to be free of foreign interference and the right to prac
tice religio’n according to the dictates of conscience.

NOW, THEREFORE, I, RONALD REAGAN, President 
of the United States of America, do hereby designate 
March 21, 1982, as Afghanistan Day.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand 
this tenth day of March, in the year of our Lord nineteen 
hundred and eighty-two, and of the Independece of the United 
States of America the two hundred and sixth.

RONALD REAGAN

— Genertilas Angai AnibaI 
Guevara yra Įsitikinęs, kad jis 
laimėjo’ Gvatemalos rinkimus, 
ir kad jam prezidentūra turėjo 
būti perduota liepos l dieną, 
pagal veikiančius įstatymus.

Perversmui vadovavęs gen. Ęf- 
rain Rios Montt aiškina Gvate
malos gyventojams, kad rinki
nių daviniai suklastoti ir gen 
Guevara neturi teisės tapti kraš
to prezidentu.

i\UO

11

SaskaiU* apdrawrtot 
iki $100.000

2657 W. 69 STREET 
Chicago IL 6062 

925-7400
SO. ax

Bridgeview, IL 6045 
TeL 598-9400

M; aland t-avings *ptar- 
nauja Uupymo 
paskolų reikalus v*Uos fair 
sq apylinkės. Dėkojam* 
Junų, ui mums paradyta 
pasitikėjimą. Mes ocretur 
me būti jums naudipgi 
autvie.

9 _ Naujienom. K, CK * rimta 1982w w ~r ' —~~ ’’•’-'J ■
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A. A. dail. Zenonas Kolba

- .- i

Grįžtant 10 metų atgal, norisi 
prisiminti vieną mūsų meno dar- 
bualojų a. a. dailininką Zenoną 
Kolbą.

Velionis Zenonas Kolba mirė 
1972 m. kovo 26 d., palaidotas 
šv. Kazimiero Lietuvių kapinė
se. Zenonas gimė 1939 metais 
spalio 4 d. Lietuvoje^ Urviniuo
se, Ukmergės apskr.

Prieš trisdešimt metų, pokari
niais metais, Chicagoję, kaip ir. 
kitur, atsirado daug lietuvių. 
Naujosios aleivijos dėka, užgi
mė nauja era lietuvių meno ,li
teratūros srityje, galima sakyti 
— lietuvių renesansas JAV. 
Pradžioje atrodė, kad atsirado 
daug vilčių ir noro bendram 
kultūriniam darbui, bet atsira
do ir priešginybių vieni kitfems. 
Atsivežtoji iš užsienio tūlų a^- 

'liienų ambicija pasirodė per- 
didelė šio krašto lietuviams, 
ypač seniesiems ateiviams; jie 
pasijuto;atstumti. Dailininkai iš 
Freiburgo atsivežė Dailės Insti- A O
tuto “kraitį”, nedidelį: skaičių 
grafikų ir tapytojų, kuriems ligi 
šiol vadovauja daiE Adolfas Va- 
leška. šis “rinktinis” dailininkų 
būrelis , paskelbė •.izoliaciją ki
tiems dailininkams, paskelbė 
manifestus prieš dailininkus ir 
.grafomanus. Buvo didelis "išgąs
tis dėl nieko. Ilgainiui atrodė, 
kad nieko konkretaus: nėra’ da
roma, . tik šnairavimas vienų 
prieš ■ kilūs..; Vienybės nebuvo 
ilgą laiką; žinoma, jos nėra ir 
dabąr^ Tai natūralu,, jog <Iailę 
reikia skirti nuo trafareto, kurio 
^isuomet yra daugiau, nėgų tik
rojo meno.

•v Čia, galima sakyti, įvyksta ne7 
tikėtas dalykas, kai dail. Zeno
nas Kolba išeina arenon. Jis rū
pinasi lietuvių mend išlaikymu 
išeivijoje, kad jis neišnyktų be 
žinios kitataučių rankose. Jis 
niekad neatsisakė minties, kad 
lietuviškas menas išeivijoje turi 
būti mūsų žinioje. Jis' stipriai 
pasižymėjo organizacinėje lie
tuvių menininkų, .gyvenančių 
Amerikoje ir kitur, veikloje. ■

Pasitaręs su kitais kolegomis, 
sušaukė/būrelį artimiausių daili- 
ninkųv a.^a: prof. Adonio Varno

'/r

gal vijus administracinius rei
kalus, Buvo leidžiami informa
ciniai le:diniai, skelbiamos pa
jamos ir išlaidos. Visuomehė 
buvo irifdFmuojama apie gale
rijos veiklą, kiek galerija turi 
įsigijusi meno kūriųių Lietuvai 
skirtam? fcnde. Ypatrųgai buvo 
kruopščiai vedama fciuriionip 
Galerijos, Ine., kūrinių metrikar 
cija: .vienas dokumentų rinki
nys čiurlic'nio Galerijos žinioje, 
antrasis —‘ Lietuvos konsulatui. 
Velionis Kolba, be sunkaus ilgų 
metų darbo ir pastangų, įdėjo 
daug savo santaupų gakrijos) 
įrengimui.

Baigiant, nors trlimpat, tenka 
tarti žodį apie a.a. Zenono Kol
bos mokslą ir kūrybą. Jo profe
sinis pasirinkimas — architek
tūros dekoratorius — freska, 
mozaiką ir vitražas. 1928 me
tais baigė vidurinį mokslą Šii> 
vintuose. 1935 m. — Kauno Dąįr 
lės, mokyklą ir, kaip Avietinio 
minist. stipendininkas, 1936-39 
metais studijavo dailę Conser
vatoire National et des Metiers

1934 m. dekoravo Jezno baž
nyčią. 1937 metais Paryžiaus

Kur dingo Gulfporto 
vandenyje tiltas?

Šioje St. Petersburg© vieto
vėje, kurią kai ’kas, dėl daugy
bės medžių, vadina žydinčiu so
du, pakrantėje į jūrą buvo nu
vestas tiltas, šį šakotą tūkstan
čių pėdų tiltą pamėgau ne tik 
aš, ilgametis vietovės gyvento
jas, bet jį dar labiau pamėgo 
žuvautdjai, meškeriotojai ir kiti 

[ lankytojai. Tai buvo .viena iš įdo- 
I mesnių vietovių, kur daugelis 
žmonių praleisdavo laisvą laiką 
ir susitikdavo pabendrauti, pa
sėdėti ir pažvelgti į vandens to
lumas bei pakvėpuoti vandens 
dvelkiančiu tyru oru. Malo’nu 
buvo matyti, kaip geraširdis 
meškeriot oj'as numeta žuvelę 
pelikanų būriui, kurią jiė visi 
puola paimti.

Ant šio Gulfporto tilto visą 
laiką buvo krautuvė, kur buvo 
galima nusipirkti šviežius' žu
vies ir meškeriotojams reikalin
gų priemonių.

Priešpaskutiniais metais tas 
tiltas buvo tapęs ne.tik St. Pe-

tiltas buvo nugriautas ir dingo. 
Tas tiltais Gulfportui buvo pasi
didžiavimo pažiba, nes iš 16 
ėsamy St. Petcrsburgo paplūdi
mių vietovių, jis buvo vieninte
lis vandenyje tiltas’.

Liūdna, kad prieš daugelį 
metų, kai tas’ tiltas buvo’ stato
mas, Gulfporto miestas buvų 
turtingas, o dabar jau nepajė
gus to tilto atstatyti.

Turint įtakingą ambasadorę 
V. Jacobson miestą vietovėje, 
gal reikėtų pabandyti pakliūti į 
vietos amerikietišką spaudą ir 
paprašyti vėl tą Gulfporto tiltą 
atstatyti. - .

* * - j '

Gulfportas yra tinkama vieta 
praleisti laiką1 šiaurės lankyto
jams. Čia yra šie patogumai: g3- 
ras susisiekimas, keletas maisto 
Ir kitoicių krautuvių, paplūdi
mys, 
lošti

- teniso aikštė, bilijardai 
veltui ir šokiu salė.

L. Naikus

pasaulinėje parodoje sukūrė Bal-I te’csbiirgo, bet ir plačios apylin-

DAILININKO ZENONO KOLBOS 
DEŠIMTMETIS

Varnas mane pakvietė pirmi
ninkauti. Tame susirinkime 
(1956 metais) gimė Amerikos 
L'etuvių Dailininkų Sąjunga, 
kuri ir šiandi.n tebegyvuoja ir 
veikia. Vėliau daiĮ a.a. Zenono 
Kolbos iniciatyva buvo nutarta 
steigti M. K. Čiurlionio Galeriją. 
Velionis Kolba tada būva ALD 
S-gos pirmininkas, bet jis pasi
ėmė ir kitokių darbų naštą. 
Kolbos ir jo padėjėjų dėka, 1957 
metais spalio 20 dieną buvo iš
kilmingai atidaryta vos baigta
me stalyti Jaunimo Csntre čiur- 
lio’nio Galerija, Ine., su 17 meno 
darbų, jury’ komisijos atrinktų 
iš pavasarį įvykusios didelės ko
lektyvinės parodos Morrison 
viešbutyje. Prof. Adomas Var
nas ir Čiurlidnytė buvo Čiurlio
nio Galerijos, Ine., krikšto tėvai, j

Nuo to laiko Chicagoje įsikū-j 
re lietuvių nuno centras. Tai(
pil-mas toks įvykis Amerikos lie- želio mėnesį paroda buvo baig
tuvių gyvenime. Reikia neuž- ta ruošti. Paroda paruošia angių 
įniršti, kad buvo' tokių žmonių J kalba.' Jos tikslas yra parodyti 
net inteligentų tarpe, kurie šai- j laišvajanvpasauliui Sovietų pa- 
pėsi iš tokio užmojo. Kai kam darytas ir tebedaromas lietu- 
atrodė neįmanomas dalykas, kad V^Ų tautai skriaudas. Paroda pa
būtų tokia kultūrinė įstaiga -—J. vadinta: “Know 5 our En^ny 
galerija ,o galjr muziejus? Bu- [ Communism”. Kolnitetas, baigęs 
vo skaudu,' kai kiti spaudoje ’ paruošimo darbą, perdavė Ame- 
rašė pašaipas, šmeižė galerijoms į rikos Lietuvių Karybai tpilpon 
steigėjus. Į visas tas ' intrigas t nusovybėn. f - . ' 
nebuvo kreipiama dėmesio. Bu- . .
vo.tokių žmonių, kurie Z. Kolbai į ruošti komitetą sudarė:, Jonas 
prikišdavo: uKą tu sukūrei, kur I Jasaitis, Leonas: Prapuolenis, 
tavo darbai?”- Kai kiti kūrė ir.Jdnas Bertašius,; Juozas Sko- 
pardavė ,tai ką Z. Kolba sukūrė j rubskas, dail. Zenonas :Kolba, 

— pasiliko Nepriklausomai Lie- prof. dail. Adomaįs Varnąs (yisi 
tuvai Kūrinių Fondui, kuris kas- jau mirę) ir Andpius Valėnas. 
met papildomas naujais kūri-l -----  t
niais.

Jau 10 .metų be a.a. dail. Kol
bos, 'bet jo palikti baigti ir ne
baigti darbai lieka gyvųjų tarpe.

Dail/Kolbos iniciatyva ir są
jūdžio “Tapkime Lietuvos lais-

Lietuvių' Genocido .parodai

Leonas; Prapuolenis

T'.

vės knygnešiais” pinigine para
ma buvo’ pradėtas Lietuvių Ge
nocido parodos ruošimas, kuris 
vėliau sutrukdytas beveik dešim
čiai’metų. Tik 1967 metais, kliu- , 
tis pašalinus ir sudarius parodai: 
ruošti komitetą, ■ vėl prasidėjo 

is, !os paro’dos ruošimas. Kolbos ir j
komiteto darbu bei rūpesčiu ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos pi

lkite pasitarti dėl veiklos. Prof, nigine parama, 1969 metų bir-

tijos paviljone freską, 1938 in. 
dekoravo gusarų pulko kareivi
nes mozaikomis ir freskomis. 
1952 metais vitražais dekoravo 
pranciško'nų koplyčią Kenne
bunkport, NĮaine. Meną gilino 
keliaudamas Italijoje, Anglijoje; 
Prancūzijoje ir kitur. Dešimt 
metų mokytojavo įvairiose mo
kyklose Liętųvoje. 19'10-42 me
tais" dėstė Kauno Meno mo
kykloje.

Dalyvavo meno parodose: 
1*938 m. Paryžiuje, 1939 m. — 
Kaųhė^ 194^ m. — Baltijos 
Kraštų, Oldęnburge, Vokietijoj, 
1955 m.'j— Arts Sacra Lituana, 
•Rio.'de Janeiro, Brazilijoje. 1956 
metais dalyvavo Religinio Meno 
parodoje Chicago]e ir steigiant 
Čiurlio'ųio Galeriją Chicagoje 
dalyvavo ‘ Morrison viešbutyje ■c . 'L . •. '. • . - *'

kės šviežiomis .žavintis aprūpi
nimo 'arterija.* Prie jo buvo' įsi
kūrę vandenyje keturi dideli žu- 
vininkystėk‘laivai; .

Deja, 1981 metų pabaigoj šis.

' a }■. * t ♦Po kelių metų intensyvaus 
darbo, pirmoji Genocido paroda 
įvyko'dideliame Chicagos Sher
aton viešbutyje,, miesto centre, 
1970 metais. Parodos proga bu
vo išleistas didslisinformacinis 

. leidinys, gėliau buvo dar ap
ruoštos kelios kitos. Genocido 
parodos skirtingose vielose. Prieš 
metus tokia paroda buvo su
ruošta Marquette Parkd parapi
jos salėje. į ' '.f ' J

Velionis Zenonas Kolba yra 
• surinku medžiagą didelės apim
ties lėidiriiūi. Būtųkgera sūdarytį 
komitetą ir pasirūpinti jo užbai--

; ‘'i. . didėlėje lietuvių kolektyvinėje
Velionis Kčiba šugebėjd vesti, dailės parodoje, iš kurios gimė

A

Aleksas Ambrose,
> , ; ‘L* •• < ” - ė? '?■ ■■*’. ;. . ;

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
’’ ♦ f | T ' • ; r A x * v- * ‘ e.” 5' . v . i
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paruošė, -ir ^paušdiiib - geriausią

niėtai)? •;
. vardynas. ;;r

Minkšti viršeliai.;
Persiuntimas

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija '

Kaina ?15.

f

Čiurlionio Galerija, Ine.
1951 m. iš Prancūzijos dail. 

Zeno'nas Kolba su žmona Emi
lija Gučiūtė ir dukra Dalia at
vyko į Chicagą, kartu atsivež- 
damąs daug .dekoratyvinio me
no projektu bei realizuotų kūri
nių -—Kristaus Veidas, .-Šv. Ve
ronikos Drobulė, šventoji šei
ma, Angelas, ir Kančia.

A.a. .Zendno Kolbos . mirties 
10 melų sukakties proga, Čiur
lionio Galerijoj, Ine., 4038 Arich- 
er Avė., bus išstatyta nors ir 
kukli jo kūrinių parodėlė. Tai 
prisimenant jo nuveiktus' dide
lius darbus — Čiurliomo Galeri
jos įsteigimą. Genocido parodą, 
tegul bus jam /pagarba.' ’

Šia proga tenka .konstatuoti, 
kad pokario pirma jame etape 
JAV pasiliks ’ ilgam . istorinis 
įvykis -čiurlibnio ; Gaieąija, 

kaip lietiįvjų, kull^rims pa/ 
minklas, ’.kai; kitos' lietu via: orga
nizacijos, ;■ išskiriant;' ta'ppūsavjp 
rietenas, beveik ^niėkdykpųkre- 
tįis' nesukūrė?. :• /;’■ / j'Į 

šįą.-proga, yęlipnfes}?;Kbiiįifs 
Šeimai rėiškiĮi^gįlįa;ųĮžuqj;aųtąr.

Mikasšilėikiš; L
‘ < ■ L 5 M r N M- i- *■

Pe'rdidelė'rizika
. L

~ -r * -*** **

Londono prekybininkas Ernest 
Wood, $8' ih£tų amžiaus, užsi
mojo apdrausti $50,000 suma iš
tikimybę savo- žmones, Mandy, 
kuri yra 40 metų jaunesnė už jį. 
.Lloyd apdrąudos bendrovės spe
cialistai apžiūrėjo • vieną ir ant
rą, ir apdraųdos prašymo ne
priėmė, nes pripažino, kad ‘Tizi- 
ka būtų perdidelė”.

Andoros respublika

Mažiausia Europoje valstybė 
yra Andoros respiiblika. Ji už
ima 420 kvad. mylių, o gyven
tojų turi apie 7,500. tJie verčiasi 
.daugiausia avininkyste., Andoros 
respublika yra globojama.Pran- 
cūžijds ir Ispanijos, 6 aūkščiail
sias adminĮsteąęinis;, ąparatas, 
tai Generalinė Tarj^ba.

: j <• 'Po . svetima stogu nekrąuk 
lizdo. /.Ė'

. ALlYOŲfiEĖD
FORMINORITCHES 

'AND RASHES/ >
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NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
■' /-,<• LH'Ef^TGRAy-. ifefevįų Mfaritl&ov.’x®šio iapksk 
19M fn;.mętrašttg. Jame yri veitingį afekdomęt Vinei
Krtvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcmiko, Vi.-Stanio^ 
J. Rapkčio, dr. Kazio Grlnlaiii, taip pat K. Matasevičiana ir V. 
Meflana straipsniai bei rtudijos, ūriistnioto? nuotraukomis- t? 
M. K/čiurlionio, M. Šileikio, V. KaŠubds, Aj ir A, Varno
kūrybot yoveikslais. 365 pnsL knyga kainuoja tik S3.

• DAINŲ ŠVENTSS LAUKUOSE, poetės, rašytojos If tau* 
ttnių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainf 
iventea bei jų istoriją ir eigą., Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pust, kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už B2. >

• LIETtJVTSKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamafenaka 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės !t 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs HAvienam 
lietuviui. Leidinys fliuttmotaa nn ofrankomla, pabaigoje duodam s 
▼itov&rtffių pavadinimai Ir jų vertiniai Į voUeHų kalba- Eaba! 
naudingoje 335 pu*L knygoje yra Rytprūsių temtiapia. Kaina

> KĄ EAUM1S EIMt, rašytojos Petronėlės Orintaltėa tbd' 
minimai Ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3. i 1

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesųprs#- 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime fr politikoje; ttk Be 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poc* 
riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja fįfi,

» BATYRINtS NOVELAS, M. Ecečenko kūryba, 7. Vairifio

V

;<•» Ntu^esa**, 17W So. St F*.

D, lUHLS.AN, BJL, Regl«trnota«

TeL 476-2206

SIUNTINIAI I LIETUVA
MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

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

Y Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MARUA NOREIKEENf

Cosmos Parcels Express Corp* 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

?501 W. 69th St, Chicago, UL 60629 ♦ TeL 925-27S1

ILLIil.lil l l lil l l il 1.1 B I j Į Į i

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

JAY DRUGS VAISTINE
1759 W. 71st St, Chicago, HL

j rmsTiNGAi flt?njxjxi receptai • fannik mat eax. 
DUMYNAI • KOSMKTLKOS REtKMSSNYS

Atdara šiokiadieniais nno

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 toliau studijuoti.

Krina J25. Kieti virleliat Paštas ^2.

1789 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
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nepasitikėjimą Amerika ir jos sąjungininkų karine ga
lybe ir ją pikiuoja į tą valstybių tarpą, kurioms oku
puota Lietuva yra svetimas reikalas. f

Tuo tarpu Vasario 16-sios minėjime,’Senate JAV 
senatorius Charles Percy džiaugėsi, kad JAV nepripažįs
ta Pabaltijo kraštų inkorporacijos į Sovietų Sąjungą, o 
tai yra patvirtinęs ir prezidentas Reaganas bei Valstybės 
sekretorius Haig (Draugas, 1982 m. kovo mėn. 2d.).

Taip pat vasario 23 dieną Vasario. 1.6-sios paminė
jome Kongrese, savo kalboje kongresmanas F. Annunzio 
pareiškė: “Madrido konferencijoje ir kitomis progomis 
JAV gina lietuvių teisę į laisvę” (Draugąs, 1982 m. kovo 
2 d,). Pagal B. Kviklį atrodo, kad JAV mus pardavė ir 
dar kartą gresia toji pardavimo grėsmė.

B. Kviklio rūpestis, kaip niekam kitam, taip nedrasko 
jo širdies, kaip dėl mūsų (jo žodžiais tariant) suvargusiu 
ir pasenusių politinių partijų, kurių atstovai yra ątsi 
sakę Lietuvos pilietybės, neturintieji platesnės atramos 
nei tėvynėje, nei išeivijoje. Ir jų sukurti 'ir vadovaudami 
centrai nedaug orientuojasi pasauliniuose įvykiuose, tįk 
šį tą gero padaro, ar tik bando daryti. Gaila, kad JIV 
bei mūsų laisvinimo centrai yra tokie neapdairūs. Juk 
B. Kviklys, jau prieš daugelį metų ALTo malone atvež
tas Amerikon, visai juo nesidomi. O turėtų juo suridomėt’

Pavasario giesmė

ANT. PLEsKYo

SANTAROS-ŠVIESOS SIMPOZIUMAS
IR PASIKĖSINIMAS SUN’ĄIgINTĮ LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ

gu rašytojas parašys gerą kny* 
gą, spauda išsį»ausdips recenM? 
ją. Skaitytoju susidė
mėk arfea syžiųOf, kąd nevertą 
toę įmygp§ skaityti įr pinigų iš
mesti, pė.špies. kuĮ|pra ku
riama kūrėjo- Knyga 
toja-s. kompoziciją, kuria muzi
kas, interpretatoriai kūrinį in
terpretuoja. Spauda gali tik įn- 
formuoti apie tai, ir nieko dau
giau. Jokių Lietuvybės išĮaįky- 
mo funkcijų, jokių kultūros is- 
ląikymo funkcijų nedaro ir ne
dali daryti.”

Reikia pasakyti, kad pati spau 
da jau yra kultūra... Laukiniai 
spaudos neturi. Spaudos užda
viniai yra labai platūs ir įvai
rūs, ir jos negalima įrėminti 

vien tik i įvykių registraciją,' 
tada ji pasidarys lyg koks in
ventoriaus sąrašas.

* * ♦

Chicago] e užmirštas didelis tarptau
tinės politikos žinovas

Bronius Kviklys “Drauge” vasario mėn. 11 dieną 
atspausdino kontroversini Vasario 16-sios -šventės proga 
vedamąjį, kuriame pirmiausia išlieja savyje sukauptą 
nepasitenkinimą ne tik JAV-bių, bet ir viso laisvojo pa
saulio politika. Jis rašo, kad Lenkija savo laisvės kovoje 
nesusilaukė efektyvesnės pagalbos, o Baltieji Rūmai pasi
tenkino tik kalėdinės žvakutės lange uždegimu. Tokie 
pagalba jam atrodo juokinga. Jis cituoja vokišką žur
nalą “Der Spiegei”, kuris yra maždaug tokio pat plauko 
kaip ir lietuvių išeivijoje platinami “Akiračiai”.

■ ► r 4 t 1 . .

" Jis nuvertina Amerikos ir jos .sąjungininkų kariniu 
pajėgų stiprumą. Jo išmanymu, jei JAV bandytų Lenkiją 
gelbėti karu, tai greičiausia prieš Sovietų Sąjungą pra
laimėtų. Atrodo, šitokią Amerikos nepajėgumo minti jis 
lyg būtų pasiskolinęs iš tų, kurie Sovietų Sąjungos ga
lybe išaukšjina iki debesų. Tai reiškia, kad Amerika 
tenemėgir a Lenkijos gebėti karinėmis priemonėmis, nes 
Scv’ert' Tenugalimoji armija ją-sutriuškintų. Žinoma, jei 
trin. tai Im čar mūsų laisvinimo, veiksnių veikėjai 
varsto JA.V-bių valdžios duris? Ir pagaliau, kam kviesti 
tada su prakalbomis Vasario 16-sios šventėn senatorius 
ir kongresmanus? Juk tai tik laiko klausimas — Sovietų 
Sąjungos armija Ameriką sumals. Todėl jos pagalba pa
vergtai Lietuvai yra nepatikima ir neefektyvi. Tat, iš: 
vada aiški: reikia pakeisti kryptį ir glaustis prie tos 
galvbės. kuri laukia prcgos užvaldyti visą pasaulį. Ir 
B Kviklys aiškiai pasisako: būkime realistai, netikėkime. 
k”d Lietuva atgaus nepriklausomybę tarptautinių insti
tucijų ar didžiųjų valstybių intervencijos dėka. Greičiau 
jie mus dar karią -pripažins Sovietams, kaip jau padarė 
ne kartą, paskutinį kartą 1975 metais Helsinkyje. /

Bet ar dera skelbti tokią nepagrįstą užuominą apie 
tarptautines institucijas, o ypač apie JAV-bes, kai re tik 
mūsų visos išeivijos, bet ir pavergtosios Lietuvos ir kitų 
pavergtųjų tautų akys nukreiptos į Ameriką, iš kurios 
laukia užtarimo bei pagalbos. Kodėl B. Kviklys taip su
menkina mūsų ir pavergtųjų brolių viltis ir pasitikėji
mą JAV? Sunku suprasti, kodėl B. Kviklys skelbia tokį

ir jį pakviesti Pentagonan ar, mažiausiai, Amerikos pr^ 
zidento patarėju, o ypač jis būtų reikalingas Pentag mu’ 
kariniams reikalams tvarkyti. Taip pat reikia stebėtis 
ir mūsų veiksnių vadovų nepastabumu. Kodėl tie vadovai 
iki šiol leido jam rūdyti Drauge ir jo nepakvietė vado 
vauti Vyriausiam Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui, ąrb? 
bent Amerikos Lietuvių Tarybai? Amerika žinotų, k?d 
jos armija silpna ir kad reikia ginkluotis, nes ji kitaip 
pralaimės karą dėl Lenkijos. O mūsų laisvinimo veiks
niai turėtų tokius centrus, kurie orientuotųsi pasauli
niuose įvykiuose ir turėtų sukūrę centrus, turinčius platų 
pavergtosios tautos ir išeivijos pasitikėjimą. Tikrai, jau 
laikas panaudoti jo žinojimą, ilgai nedelsus, kaip Ame
rikos valdžios viršūnėms, taip ir mūsų laisvinimo cent
rams, ir neleisti šiam tarptautinės politikos žinovui 
sunvkti. ...

žinoma, LB-nei labai aktualus reikalas Vasario 
16-sios Šventės proga grobstyti savo reikalams, o ne lais
vumo veiksniams renkamas aukas. Tiesa, kurie nesusi
vokia, arba neapkenčia mūsų laisvinimo veiksnių, juos 
siekia finansiškai suskurdinti. Bet tokių gailą ir tokius 
apgailestauja pavergtoje Lietuvoje Kronikų rašytojai, 
kad jie tuo sąmoningai patarnauja griauti laisvinimo
veiksniams. Man rodos, kad tokiems ateityje istorija pa
skelbs skaudų pasmerkimą. Argi neverti tokio pasmer
kimo tie, kurie tokiu grobstymu kelia visuomenėje erzelį 
ir Vienybe skaldo ? Argi neskaudu, kad Draugo redak
torius B. Kviklys, užuot rašęs, kad reikia vengti kelti 
erzelį, jis gi, priešingai, siūlo rinkliavos • metų ąųkopas 
rinkti kaišioti ir LB-nės kepurę, lyg k^as -jai’ trukdytų 
kitomis progomis jas rinkti.

Tiesa, jis bando Vasario 16-sios aukų grobstymą 
pateisinti tuo, kad LB-nė yra nuveikusi milžiniškus dar
bus. Dėl tų jos nuveiktų darbų, spaudoje\jau buvo pasi
sakyta, kad ne viskas taip, kuo jos vadai giriasi, nes tų ‘ 
darbų tikrovė yra kita, negu ką skelbia B. Kriklys. Bet 
jis tokiu darbų išliaupsinimu daro užuonįiną, kad mūsų 
veiksnių veikla yra menka, kad jokių reikšmingų darbų 
nėra atlikę, iš viso jie nieko neveikia. ‘

Įdomu, kad B. Kviklys prie tų Bendruomenės nu
veiktų darbų priskiria ir Helsinkio konfereneįios eigoje
Madride R. Česonio nuveiktus darbus. Argi nekeista, kad

(Tęsinys)

Man tikrai įdomu, ar jau vi
ri šit'e dalykai yra antraeiliai, p 
rfo macija pirmaeilė? Ar yra 
eia, taip pat, kokia nors galirpy- 
'iė, kur bųtų galima visą tai žo- 

ž’-j i?-arkinti?”
į p. Juodelio klausimą atsako 

p:of. dr. Rekašius: “Man atro
do taip, kad gydytojo yra pa
grindinis uždavinys žmogų gy
dyti. Būtų labai nenuoseklu, kai

nueis: pas gydytoją, tai jis tau 
tik plaučius patikrins, bet ir ba-- 
•.us siūs, kuriuose, jei yra sky
lė — kas nors panašiai. Lygiai 
ir čia. Spaudos uždavinys yra 
informuoti. Švietimo instituci
jos rūpinasi švietimu. Ir neduok 
Deve, jei mes nusigyventume 
taip, kad mus pradėtų' šviesti 
spauda, ko ji negalį. Kultūros 
puoselėjimą, kultūrą kuria kū
rėjai. Spauda gali apie tai tik 
informuoti, nieko daugiau. Tei

Moderatorius p. M. Drunga, 
nągąl kokį tai sąrąčą. dar pa- 
ppšė pasįsakyti prol, df. Tpmą 
Remeikį.

TOMAS REMEIKIS

tame pačiame vedamajame jis parašė, kad 1975 metais 
Helsinkyje tarptautinės institucijos pardavė Lietuvą, o 
jau šio rašinio pabaigoje rašo, kad minėtas česonis Mad
rido kpnferęncijoje atliko didelę yeiklą. Man rodos, jei 
būtų tiesa, kad Lietuva buv parduotą, o ją Čęsoųis Mad
ride atpirko, tad mūsų' visuomenė Česoniui turėtų būti 
labai dėkinga ir jį turėtų įterpti šalia anų vyrų, pasi
rašiusiųjų Lietuvos nepriklausomybės aktą. Bet toks jo 
vedamasis yra grynas vandenėlis plauti nęsusipratusjems 
smegenis. Reikia faktų. • .

B. Kviklys, baigdamas rašyti vedamąjį, pasiūlė Va
sario 16-sios šventėje naudoti okupanto samdinių nųkąltą 
šūkį: “Nukreipti veidą į kenčiančią ir kovojančią. Lie
tuvą!” Nežinau, ar yrą išeivijoje tokių, išskyrus raudo
nuosius, kurie būtų nusigręžę nuo pavergusios Lietuvos 
veido. B. Kvikliui turėtų būti žinoma, kad £ik tie yra 
nukreipę veidą nuo okupuotos Lietuvos ir jos kančių, 
kurie siunčia ten savo vaikus gilinti lituanistikos, moky
tis medicinos; tie, kurie ten nuvykę prikalbą pagyrų oku
pantui, dėkoja jo partijai už atneštą kultūrą. Tik tįe, 
kurie, kaip, sakysim, Viktoras Nakas, savo konkursinĮar 
me rašinyje rašė: “Galiu įsivaizduoti, kad už 25 metų 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba susitars su Tė
viškės draugija... kad Vilniaus bei Kauno geriausios 
tautinių šokių grupės pasirodys Chicagos Jaunimą Centre 
bei New Yorko Kultūros židinyje”. Už šį rašinį “Ateitis” 
jį apdovanojo premija (Citata iš Dirvos, 1982 m. koyo 
mėn. 11 d.).

A. Svitoms

t T-R-kis girpė 193Ą TęĮI.7.S^įįąų- 
sčiy k., Eržvilko vis,, Tauragės 
ąps.', politipių mokslų dėstyto
jas. Vidurinį mokslą baigė- Či
kagoje 1952. PoĮittnįųs mpfcę: 
lųs įr socįąįpgįją stūdijąvpi II- 
linoig ųniv. (B. A. 1957; M. Ą j 
1958), studijas .'baigdamas 1963^ 
filosofijos daktaro laipsniu. 
Nuo 1963 politinių ippksįų 'dės
tytojas įp skyriaus vądėįas Šv. 
Juozapo kolegijoje E; 'Chicago;
1967 pakeltas ąsist. ppof...UŠąvp 
disertacijp'ę analizavp, ? Lįęhfc 
vos ^oęHįnjstų.jai<fe:;~. Nuo
1968 m. Akiračių redakcijos, na- 
rysi U Ė..36 t A,. ,
- v’ ■- i T ’ x

KOREKTŪROS PATAISYMAS 
. Š.m. kovp mėli.d.ųJiąuji€> 

nu 4 tame puslapyje, spausdi
nant straipsnį "S^itaros Ąęię: 

• tos simpoziumas J’, to straipį- 
njo 5-to j skilty ^įnį“Šąk6: “Re
daktorius Ą tavo strąipsnį įdėr 
da^tonus įdėjo; Tokią eilutę?-1’, 
reik "visą išbraukti ir jo . vietoje 
įdėti šiuos.sakinius: Sakp: “Ąš 
nMipau”. :T|jK sakau: “Kaip, tų 
rašai Jokį daiktu . ir. iię^'aį?" 
Sako;. “RedĮktprius įtįgįp 
e^utg”, Sakau:.. ‘!Kaip ^ąliifer 
džūcktprius į tayp 's^ąįpgnį įdė- 

;i tokią ęįldtjį??; • ■/ ' ■.i'.'/
. Sfraį^ęnĮę a'ųtorių ąĮsi^rąšor 

A r-'y ■./' -
■ .‘ųV.”' Rędaki^ja

— Salvadoro kovdja^čios^ gFįir 
pės ne visaą sysiįarią ųjgjęųiG 
politikos klausimais, bet . yį$pj> 
yra pasįryžusios pakenkti rinkiT 
mams. . - ' • i : 7- ^ '.-* f - * • - ' r "r

•’IRKITE JAV TAUPYMO BONUS

ANDRIUS MIRONAS

Susipažinkime su Kalifornija
(Tęsinys)

Big Bear ežero užtvanka buvo pastatyta 
1884 metais, citrininių medžių augintojų reika
lavimus pildant, o 1.911 m. buvo pastatyta dabar
tinė užtvanka. Dėka tos užtvankos ežeras kas 
vasarą išdžiūdavo kone ligi dugno 1950-55 me
tų laikotarpyje. Pasekmėje apylinkių gyvento
jai perėmė ežero vandens kontrolę į savo rankas 
ir dabar ežeras, slėnis ir aplinkinės gyvenvietės 
klesti ir auga. Atvyįcstantięji iš rytinį^ JAV 
valstybių žrųonęs -vįs dąųgįaų superka sklypus 
ir statosi vasarnamius. Tačiau ir žiemą čįą gy
venti malonu, tik kartais sniego pūgos užverčia 
kelioms dienoms }<elįus ir atkertą įtalpų gyven
toj us nuo likųsįo pąsaųlio.

Apie Big Bear ežerą įvyksta savąitgąliais 
Old Miners Days šventė vidurvasariais, Okto
berfest bavariško stiliaus šventės ir vasario mė
nesiais įvyksta pasaulinės pašliūžinirrkų rung
tynes aplinkiniuose kalnuose. Kas nenori triukš
mingų švenčių, gali atskirąį leistis 38 ir 18 ke- 

ežerą arba pasukti Ppreąt Serėjce 
. ' ; ’ kasyklų rajoną, pasigrožėti Sąn Gor-

< arba paskaičiuoti ant kartu- 
■ ;tas su pakartaisiais šakas ir

STRĖLĖS GALO EŽERAS
Bene populiariausias lietuvių tarpe vasaroji

mo taškas yra Arrowhead ežeras, apie 20 mylių į . 
vakarus nuo Big Bear ežero. Daugelis ten yra 
įsigiję arba pasistatę vasarnamius, kąi fęųrie nuo
moja kitiems. Jis pasiekiamas iš Sau Bernardino 
miesto 330 ir 18 keliais, vis pąkyląnt kąlnų šlai
tais aukštyn ir protarpiais pažvelgiant į atsiden
giantį vaizdą iš viršaus į Sap Bernardino slėnį.

Miškais apaugusiąis ^ąlųąis apsuptas Ąprpw-. 
head ežeras yra puiki vietą vandens sportavimui, 
plaukiojimui ir pasigrožėjimui. Gana daug vieš
bučių ir verslaviečių apie jį pristatytą, bet šiau
rinė dalis dar tebėra neapstatyta. Pušų ir eglių 
kvąpo persunktas oras apie 6000 pėdų aukštyje 
atgąįvina “smogo” išvargintus plaučius. Aledžių: 
pavėsyje poilsis suteikia jėgų toliau grumtis s’i 
gyvenimu.

Kalifornijos užtvankų saugumo departamen
tas po 1971 metų didelio žęmės drębėjimo Sylmar 
apylinkėse ir padarytos žalos ištyrė 50 metų se
numo Lake Arrowhead užtvanką ir priėjo išva
dos, jog sekantį žemės drebėjimą ji nebegalės at
laikyti. Panašiai kaip ir Big Bear ežero gyven
tojai prieš dekadą, Arrowhead ežero apylinkių 
gyventojai nubalsavo sutinką statyti $7 milijonus 
kainuosiančią užtvanką. Tuo būdu ežeras atiteko 
gyventojų nuosavybėn. Skolai dengti dabar pro 
paguojama turizmas ir pravažiuojantiems pato
gumai.

Mažesnis kaimyninis Gregory Lakę yra labai 
ramus ir labai mėgiamas meškeriotojų. Grass 
Valley Lake beveik visas priklauso Golfo klubui. 
Apie ežerus yra įsistpįgg miesteliai Big Bear, 
Lake Arrowhead, Blue jąy, Twin Peaks, Crest
line (beveik Hąlno viršūnėje), Skyforest ir Swit- 
zeplRį X* \ J .

Naudodąmiesi 138 kelių, pasiekiame visiškai 
naują dirbtinį ežęrą. Vingiuotas kelias žemyn ąt- 
veda tiesiai prie kryžkelės rytų-vakarų krypti- 
mto'įr prie Sllverwood užtvankos, kuri ežerą su
kūrė. Tiltu pervažiuojant per ežerą 138 keliu, ga
lima trumpai apžvelgti plačius vandenis. Užan
ka yra 249 pėdų aukščio ir sulaiko Feather upės 
vandenį, pataupydama jį Los Angeles gyvęnto- 
jams. Apie ežerą yra smėlėta pakrantė ir yieta 
matulyti, t>et smėlis yra importuotas, nes aplin
kinė -žpmė yra molis ir granitas. Prieplauką lai
veliams, o krantuose takai pėstiems, kad mą(ytų 
Kanados laukines žąsis, antis įr kitus praskren
dančius paukščius. Galimą ir pąmeškerioti. Vieta 
600 automobiliu greit gali pasidaryti per maža 
lankytojams. Apylinkėse nęra nakvynių arfya res
toranų, todėl tikimasi, kad ši vieta nebus taip 
užplūstama, kaip Yosemite Parkas.

PRO DOMO ŠUO
Kalifornija jau pralenkė visas kitas JĄV-bių 

valstijas gyventojų gausumo atžvilgiu, o ir ploto 
atžvilgiu yrą trečioje vietoje, po Alaskos ir Texas 
valstijų. Ramusis vandenynas skalauja visą vals

tijos pakraštį vakaruose, todėl klimatas pajūrio 
regione ląbai daug priklauso pų.p šįe didžiausio 
pasauly sūraus vandens rezervuaro. Šiaurinę Ka
lifornija veikiama labiau Aliaskos vėjų, o pietinė 
jos dalis įtakojama tropįųip pusiaujo klimato. 
Juo toliau į pietus, juo piąžiąu drėgmės. Ypač 
San Diego apskritis turi sveikiausią ir maloniau
sią klimate. " - ; . ■?

Tačiau kalbant apie klimatą^ reikia atsimin
ti, jog KąlĮftrgįją sąvip lųna daugelį klimatų. Pa-' 
vyzdžiui, gyvenant pajūiyje juntamas vienas, la
biau drėgnas klimatas, apie keliąs mylias už pa
jūrio kalnų atsidūrus—oras sausesnis, karštesnis^ 
tik žiemomis vėsesnis. Giliau į dykumų sritį 
atvykus, juntamas kąrštąs dykumų, užsikėlus į 
kalnus — vėl vėsus aukštumu Qras. o žiemnjnjs 
sniegas ir šalčiai. v

Daugelis lietuvių nedrįsta apsigyventi KalL 
fornijoje, sąkydąmi, jog pasįijgste žjemų. ./La
bai pasiilgstantiems pakanka nuvykti savaitga
liams į Lakę Arrowhead ąfba 1 aplinkinius Los 
Angeles kąlųus, kur įąemoą metu būną apsčiai 
sniego. ‘ - r •

(Bus daugiau) . _ .

PATS SKAITYK IR KiTUS PARAGINK ■ 
SKAITYTI DIENRASfl ^NAUJIENOSf*
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DR. PAUL V. DAKG1* 
GYDYTOJAS lt CHIRURGĄ* 

l»r Cemmuniry 
MXIcUim šireidferiui 

K Mtnmia R<. W&Fcitihi, tu 
VALANDOS; gatdo dienomis u

R. VILIAUS

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

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

Tikrai būtų gerai, jei L B. Vi- t 
suomeninių reikalų komisija 
pradėtų rūpintis ir spurtu, o ne 
pohUkuotL

POLITINĖ MŪSŲ 
VEIKLA

Jū-Z/lš trw 442-Z7&

OR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street

Valandas pagal giwitarim.ą

Lietuviu Pensininku S-gos nariy 
metinis susirinkimas įvyks kovo 24 d., 
trecadienį, 2 vai. popiet Šaulių Na
muose, 2^17 W. 43-eia gatvė. Bus ren
kama nauja vaidyba ir revizijos ko
misija. Nariai, kurie dar nesumokėjo 
nario mokesčio už 1981 metus, pra
šomi sutokėti. Priešingu atveju nega
lės dalyvauti rinkimuose. Vaidyba

LIETUVIU KULTŪRINE 
IR POLITINĖ VEIKLA

(Tęsinys)

APLEISTA KULTŪ
RINĖ SRITIS

tin-

Dr. Jonas F. Mažeika
DD.S. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street
Oak Lawn, ilL

Off. tek 423-8380 
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAb 
. OPTQMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71h St. TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

“COStACt

Brighton Parko Lietuvių Moterų 
klubo narių susirinkimas įvyks ket
virtadienį, balandžio 1 d., 1 vai. p.p., 
Anelės salėje, 45u0 So. Talman Avė. 
Narės kviečiamos atsilankyti, nes yra 
daug svarbių' reikalų aptarti; taipgi 
prašomos sugrąžinti Bunco knygeles.

E. Strungys

PATAISYMAS

š.m. kdvo mėn. 23 d. Naujie
nose, skelbiant Antoinette Che- 
paitis mirties pranešimą, klai
dingai buvo atspausdintas pir
masis jos vardas kaip Antanas 
(atseit, vyriškis), o turėjo būti 
Antoinette.

Už klaidą atsiprašome.
N. Adm. '

a Kai skolino — karvelio bal-
Dr. LEONAS SEUBUTlb, su ulbėjo, kai reikia atiduoti,—

Dar viena kultūrinė sritis, 
kanti jaunimą sujungti ir išlai
kyti prie lietuvių kamieno yra 
sportas. Sportas, kaip auklėja
moji priemonė, yra patraukli, 
padedanti jaunimą formuoti fi
ziniai ir dvasiniai. Per sportą, 
kaip priemonę, galima siekti 
įvairių tikslų ir daug galima 
mūsų pavergtam kraštui padėti.

jaunimas galėtų susirinkti, šach
matais palošti, sta'o tenisą ar 
tinklinį pažaisti, o svarbiausia, 
tarpusavyje galėtų pabendrauti.

Šioje srityje veikimas vyksta 
tik pavienių asmenų rūpesčiu. 
Jų dėka dar turime šiek tiek 
sportuojančio jaunimo', bet ap
gailėtinai mažai. Bet tai ne jau
nimo kaltė — niekas nesirūpina 
jiems padėti, niekas nesidomi jų 
darbu. Dažnai, net kada prave
damos svarbios pirmenybių var- 

' žybos, niekas nesiteikia ateiti
liet, deja, paklauskime L.B., pažiūrėti, ką veikia mūsų jauni- 

vadevus, ką jie šioje srityje pa-, mas. Pvz., praeitų metų pabai- 
darė, ar nors bandė ką nors da
ryti? Atsakymas trumpas ir 
aiškus — nieko. Tai, ar čia yra 
rūpinimasis jaunosios kartos 
auklėjimu — jų subūrimu vie- 
numon, kad jie tarpusavyje 
bendraudami išliktų lietuviais. 
Ar bandė kada nors sudaryti są
lygas, kad jaunimas šioje srity
je galėtų lavintis? O .per tiek 
taiko gaiėjo' daug jaunimui pa
dėti — parūpinti patalpas, kur

AĮūsų kova dėl Li.tuvcL lais
vės ^uuki ir ilga, bet mes jų lai- 
mėsŲue. Lietuvos laisvei atgauti 
jokia auka nėra per brangi. Tei
sė ir te-sybė turi laimėti prieš 
smurtų ir klastų. Nors mes gyve
nama svetur, bet mes priklau
some Lietuvai. Taip pat ir čia 
gimę priklauso mūsų tautai — 
juos jungia kraujo ryšiai. Taip 
pat mus jungia mūsų tautos — 
sietuvos istorija: ją kūrė visa 
lietuvių tauta — vieniems mi
rus, kūrė ją kiti. Ir čia mūsų gy
venimas Amerikoj ir darbai pri
klauso Lietuvos istorijai

Gvveninio realvbė mums sa
ko turime Diplomatinę Tarny
bą, ALTą, VLIKą ir daugiau 
mums politinių veiksnių nerei
kia. Tik visų organizacijų ir pa
vienių lietuvių pareiga visokerio
pai padėti mūsų politiniams 
veiksniams. Mūsų politinių veiks 
nių idėja yra visiems aiški: Lie- 
.uvos meilė ir bekompromisinė 
kova dėl Lietuvos laisvės. Mūsų 
politiniai veiksniai laukia iš visų 
lietuvių nuošucL os . .e.kercpos 
paramas t.ek da_uu, tiek gerais

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

goj Čikagoj vyko' vyrų krepšinio 
pirmenybių varžybos, kuriose 
dalyvavo ir latvių geriausia 
krepšinio komanda, o žiūrovų 
susirinko gal per 30, tai ir buyo' 
daugiausia žaidėjų tėvai. Argi 
jaunimui malonu lošti tarp tuš
čių salės sienų, kada nėra kas 
juos stebi, padrąsina. Prieš ke
letą metų susirinkdavo gražus 
būrys žiūrovų ir galėdavo dar 
už bilietus susirinkti keletą de
šimčių dolerių, nors turėdavo 
užmokėti teisėjams už teisėjavi
mą — varžybų pravedimą.

Taigi, mūsų sportinė veikla 
per tiek metų nesusilaukė rei
kiamos paramos. Kai kuriose 
sporto šakose, kaip lengvoj atle
tikoj, šiandien neturime nė vie
no geresnio' (pažangesnio) spor
tininko. Čia tenka priminti, kad 
1938 m. Amerikos lietuviai at
siuntė į Lietuvą — pasaulinėn 
lietuvių oknipiadon gana gerai 
paruoštų sportininkų (lengvoj 
atletikoj, bokse, plaukime ir 
krepšinyje). Kanados lietuviai 
dar turi keletą geresnių sporti
ninkų lengvoj atletikoj.

ti jų darbus. Kur negali vieni 
politiniai veiksniai a Likti, mūsų 
pareiga ten jiems padėti.

ALTo institucija, kaip politi
nis veiksnys, savo veiklą pra
dėjo, kai tik Lietuvos pavergė
jas užėmė Lietuvą ir visą laiką 
budėjo lietuvių tautos laisvės 
sargyboje.

(Bus daugiau)

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

šunimi loja.

PERKRAUSTYMA1 JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

Aikštės automobiliams pastatyti

Ofiso telefonas: 776-2818, 
Rezidencijos feiaū 448-554$

© Protingą žmo'gų girk už j 
akių, moterį girk tik jai girdint. I

INKSTŲ,. PŪSLES IR 
PROSTATOS CHIRURGU* 
2654 WEST 63rd STREET

Valandos: sutrai, i—4 popiet,

—e Ne tik Nikaragvos, bet ir 
Maskvo’s bei Kubos komunistai 
yra pasiryžę ardyti demokrati
nius rinkimus Salvadore.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

O Pirmą kartą valgyti vyrą 
prigundė moteris. Gerti gi vy
ras pats išmoko. Dėl tos tai prie- | 
žasties moterys taip dažnai bara 
vyrus už girtavimą.

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
SL Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 321-4200

— Gvatemalds kariai norėtų 
gauti naujų .šaudmenų ir lengvų 
ginklų pasienio įsibrovėliams 
išvyti.

LĖLIŲ KOPLYČIŲ LAIDOJ IMU ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Gabiai ir darbščiai žurnalo bendradarbei

BESS‘S'

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

I

Cei lArtla 7-111 >

-r

<
Nuliūdusi lieka: Giminaitė.

1319 So. LITU ANT C A AVĖ. Td-: YArdi 7-1138 - HM
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AaattULANlG 
PATARNAVIMAI

(URIM1

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSI

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Vedėja — Aldona Daulcu* 
Telef.: 778-1543

Laidotuvių direktoriai — Steponas C. Lack ir Sūnūs. 
Tel. 737-1213.Chicago, HHnois 60629 

Telef. 778-6374

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM

St Petersburg, FU, 12:30 vai p p. 
iš WTTS stoties, 1110 AM banga.

šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryta 
Stoties W0PA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūsų studijos 
Marquette Parka.

ft “Lietuvos Aidai”
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STEPONAS U. LACK IK SŪNŪS 
CDACAAVįCžz

<4424 VVESA 69th STKEK1 KKpuDiic 7-1211
L10Z8 SOUTHWEST H1GHWA1, raloe HHk, 1H. 174441k

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL; 652-5245

Laidiniai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

lt ŠERĖNAS, TaL 925-ĖOtt

Apdraustu perkrausfytnae 
iš {vairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 arba 3765996

ALEKSANDRAI KAIRYTEI 
VAISIŪNIENEI

staigiai mirus Venecueloj, Caracas mieste,
jos vyrui dr. Julijui ir jos seseriai okup. Lietuvoje 
jų liūdesio valandoje reiškiame nudširdžią užuojautą 
ir kartu liūdime.

"MŪSŲ SPARNŲ” ŽURNALO

REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA

FRANK URBAN
Gyv. Chicago, Ill., Garfield-Ridge apylinkėje.

Mirė 1982 ntefų kovo 23 dieną, sulaukęs 91 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 71 melus.

Paliko nuliūdę: giminaitė Agnes Faley su šeima, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas |>us pašarvotas penktadienį 2 vąl. popu t Ląck- 
Lackawitz koplyčioje, 2424 W. Lithuanian Plaza Court.

šeštadienį kovoj 27 d., 9 vai. ryto bus lydimas iš koply- 
Jgščios į šv. M. Mafijos Gimipid parapijos bažnyčią, o |>o gedu- 
Riingų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Liet, kapinėse.

Visi a.a. Frank Urban giminės, draugai ir pažįstami nuo- 
Hširdžiai kviečiasui dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas- 
jSkutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.
M

POVILAS BURNEIKIS
Gyvenęs Chicagoje, Bridgeport© apylinkėje

Po sunkios ligcs mirė 1982 m. kovo 25 d., 12,28 vai. nak
ties, sulaukęs 75 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje. Amerikoje 
išgyveno 32 metus.

Paliko nuliūdę: žmona Ona, gimusi Juozelskytė; duktė 
Zita ir josiefe vyras Juozas Petkai; sūnus Romualdas; anūkai 
Paulius, Vincas ir Aleksas; svainio duktė Aldona Zekaitytė; 
Lietuvoj <įvi seserys su šeimomis, kiti giminės Anglijoje 
r Kanadoje: '

Priklausė LKVS Ramovės Chicagos skyriui ir buvo jojo 
bekretorius; R. Lietuvių Bendruomenės Brighton Parko apy
linkei, buvo josios sekretdrius; BALFo Bridgeport© apylin
kei; buvo ALTo, VLIKo, šaulių Sujungęs, Cl 
Pensininkų klubo ir kitų drganizaciju narys.

Artimiesiems pageidaujant — aukoti 
Tautos Fondui.

Kūnas bus pašarvotas šeštadienį, 2 vai.
Rudmino šermeninėje, esančioje 3.319 S. Lituanica Avė., 
Chicago, ill. Lankymo valandos šeštadienį ir sekmadienį 
nud 2-ros ;x>pret iki ft-tns vakąro.

Atsisveikinimas įvyks sekmadienį, 7 vai. vakaro.
Pirmadienį, kovę 29 d.. 9 vai ryto bus lydimas iš kop

lyčios į šv. Jurgid parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

i Visi A.A. Povilo Burncikio giminės, draugai ir pažįstami 
■kviečiami dalyvauti vclionics laidotuvėse ir suteikti jam 
! paskutinį patarnavimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, duktė, sūnus žentas ir anūkai.

Laidotuvių direktorius George F. Rudminas.
Tel. Y A 7-1138.

Lietuviu

M šoms arba

popiet, Jurgio

Chicago
□•tuvių

zireKUjri^

“X 30. tiAJLSTED STREET

BUTKUS r VASAHIS
K: OLympic t-lM.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So, CALIFORNIA AVE. ’TeL: LAfnyetU 3-3573



7 SENELĖ SU LAZDELE EIS GARBINGŲ
: ŠAULIŲ PASIKLAUSYTI

šis savaitgalis yra šaulių sa
vaitgalis. Laikraščiai jau pilni 

‘ įvairiausių žinių apie šaulius. 
Atidžiau skaičiau paties šaulių 
steigėjo Vlado* Pūtvio atsimini
mus apie Lietuvos šaulius. Verta 
pasiskaityti.

Savaitgalyje bus įvairių pa- 
' skaitų apie šaulius. Vienose pa

skaitose aiškins, kur Amerikos 
šauliai eina, o kilese paskaitos? 
aiškins, kur šauliai stovi.
; Šio savaitgalio svarbiausią pa
skaitą skaitys šaulių Sąjungos 

^garbės pirmininkas Vaidicvutis 
i^Mantaiitas. Jis atliko ilgą kelio- 
"nę, kad galėtų paskaityti jyačią 
svarbiausią paskaitą. Deja, gar- 
Lės pirmininkas svarbiausią pa

skaitą skaitys ne šaulių namuo- 
^e, o didžiulėje Vyčių salėje. 
JBuvo paleista šneka, kad svar- 
-fbiiusią paskaitą apie šaulius 
įkaitys šaulių namuos?, bet pa* 
-įSirodo, kad pasirinkta didesnė f 
^salė. Clncagon suvažiavusieji l 
^Šauliai visi norėtų pasiklausyti 1 Lakavičius palaidos.

Namai, UnA — Mrdmrfcm 
UAL 1ST AT t PO* lALf

HumL — Pardavimui 
RBAL KSTAT1 FOR SALI

.* - i. V •?

~^air -J

Mano draugės šaulės atnešė 
man tokį laišką, rašytą tam Iš
ganytojui. Laiškas labai negra
žus. jaunas žmogau. Kai per- 
skaieiau, tai negalėjau kąsnio į

I bumą paimti. Dabar, hu, sūnau,.

•garbingiausio šaulio nuomonės 
•:apie šaulių Sąjunga, bet šauliu 

šalėn visi būtų nesutilpę. Pasi- 
Jrlnkta didesnė sa’ė, su d de’e sa
ikių sale, dideliu sodu, kuris jau 
: žydėti rengiasi.
:> Lietuvoje šaulius didžiai my
lėjome ir gerbėme, o ten priim
davo tik gerus žmones. Liudinin 
&ai turėjo paliudyti, kad žmo- 
<gus doras. Ir statutą kiekvienas 
‘turėjo išmokti kaip “Tėve mū- 
^ų”. O čia ...
I Paprastas bernužėlis, ne koks 
įmokslinčius, kai užsivilkdavo 
^uniformą, tai tik — prašau, at
siprašau, ačiū. O čia -.. Jei šau
liai kur būna su vadu, tai, kaip 
buivolai,, mindžioja vaikus, slum 
do moteris. Sako, vadas taip m o 
kiną. • Užmiršau/ kaip to vado 
pavardė. Išganytojas, ne Išga
nytojas ... A, nesvarbu. Vieną 
šykį tas vadas stūmė šaulę. Ta 
nespėjo pasitraukti, kai jis muš-

— Padėkime Atstovybes rūmų 
remontui. R. LB-nės Marquette 
Parko apylinkės narių susirin-; 
kime buvo įsteigta Atstovybės j 
rūmų remonto fendas, atidarantį 
Midland Savings Assn., 2657 \V.| 
Lithuanian Plaza Court, einaiuj! 
sąskaitą Nr. 3974-9, įnešant $240.1 
Visi lietuviai prašomi prisidėti’ 
prie mūsų Atstovybes rūmų re-1 
monto. Visi psiridėkime pagal j 
savo pajėgumą. Aukas prašome j 
įnešti į einamą sąskaitą Nr. 
3974-9. Tarnautojai sutiko kiek i 
vienam mielai padėti.

Valdyba (Pr.)

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IE ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJLMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Ų ' , '2 Tį 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

1212 W. Cermak Road Chicago, HL Tel. 847-7747
sūnau, patirk, ar tas, kuris mo
kina, pats taip daro, kaip sako. 
Jei kas yra prikišęs nagą prie 
svetimo gero, ar apsimelavęs, 
tai gražiai padėkok ir atsitolink. 
Grybauti su tekiu neik — pra-

travejo savo žmones. “Tu, — sa
ko, — nesipainiok po kojomis su 
savo sijonais!” Ji, matyk, btivo 
su tautiniais drabužiais. Visi ži
no, kad vadas tautinių drabužių 
b’o, tik nežino del ko. Aš ma
nau.kad čia bus taip: prieš daug 
melų, per vieną gerą nugėrimą, 
kažkokia sesė Gertrūda vadą 
gerai aptalžiusi už kažką. Ta 
Gertrūda visuomet dėvėjo tau
tinį drabužį. Gal del to bijo.

Tas vadas Išganytojas ir ma-J 
ne su drauge norėjo įrašyti į 
šaules- “Istokit į mano sąjun
gą’*, — sako. “Mes gražiai palai- 
dojam. Nieko daugiau nereiks, 
tik užsimokėti nario mokestį.’
Kad tu surūgtum, pagalvojau.’ passkyk, kodėl toki laišką pa-j rasi ir baravykus, ir krepšelį.

Gal tik pokaičiu už mane jau- Lidos į svietą ir liek daug žino-1 teisybė, kad Borevyčia ta
nesnis, jau pačiam spaliai byra, damas nieko nedarei šaulių Są I —
— jis mane laidos, matyk! Su jungos garbę atstatyti į vietą? i 
giltine nė katras popieriaus ne-.
pasirašėm. Gal- aš laidosiu. Ka- juo! Kodėl? O aš tau pasakysiu 
bink medalius ir laidok tuos, 
kur su bolševikais laižosi. Mane va.

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

ve s:untė į dorą žmonių orga
nizacija? J tokią, kuri kovoja su 

Juk tu laidoki šaulius kartu su j bolševikais? O-tu ten šnipinėja!

LAIMINGAI PASISEKT-:

kodėl: viską dirbi ne savo gal- 
Gali kepurė auksinė būti, 

i tas nieko nepadės, jei po kepu
re kito protas. Tavo paties žo- 

ii ne vienam ir ne vienai tar
ti, kad tu viską darai kunigėlio 
Borevyčios galva. Ar tu, sūnau, 
aklas esi, kad nematai, kur nu-

dž

Kazimieras Kupreišis, nuola
tinis Naujienų skaitytojas ir rė- 
mėjas,gyv. Marquette Parko ra
jone, Chicagoje, š. m. pradžio
je, pajutus jam stiprius skaus
mus, buvo paguldytas Švento 
Kryžiaus ligoninėje.

Dešimt dienų pagulėjus Ii 
j goninėje ir daktarams atidžiai

Kai paskaičriu “Naujienose”, 
kad jis žmonių sudėtus pinigus 
visokiems teismams leidžia, tai 
gerai, sakau, kad neįstojau ir 
nejkišau kelis dolerius. Žmonės
didžiai keistus dalykus pasako- \ eina organizacijos, jei nagus pri- 
įa apie tą Šaulių Namų stogą.! kiša tėveliai jėzuitai? Tos orga- 
Sako, kad tą stogą kiekvienais • nizacijos, jau prieš bolševiką 
metais apkloja popieriniais pi-’ nekovoja. Kada bematei skau- 
nigais, Tūstančiai išeina, o tas j tus Pavergtųjų Tautų demon- 
stogas kaip varvėjęs, taip varva.! stracijose? Kada pats bebuvai 
Popieris lieka popierių, kad ir 
pinigas. Sušlampa ir ištiža. Kur 
protas, jei tai tiesa! Paimtų But
kų, ar kitą žmogų, užpiltų sma
los ir nevarvėtų.

Ale tas vadas ant savęs turi j Modemiški jėzuitai įsrlaužė į 
didesnį vadą. Ir vėl negaliu pa-į svetimą padėjimą ir pagriebė 
■vąrdės atsiminti- Milk... Mikl.ž; daugybę paveikslų, kurie buvo 
Kažkaip į tą pusę. Tą didįjį va-j sudėti Lietuvai, kai atgaus lais- 
dą seniau esu mačiusi paraduo- j ve. Kunigėlis Borevyčia ir da-

| bar tebeturi aptūpęs tuos pa- 
j veikslus, sako- Nesuprantu, ko-

ir šiltą jam nunešei? Jei teisy
bė, tai gėdykis, sūnau. Dori žmo 
nės viską daro viešai. Gali pats 
kunigėlis Borevyčia ateiti ir pa
matyti, ir išgirsti kas kalbama. 
Tik po tavo ir to antro valdžia 
išmeta primuštus, jei ko paklau
sia.

Mesk, sakalėli, - šalin svetimą jo sveikatą patikrinus, K. Kup-
i

i

reišiui buvo padaryta sunki ope 
Pasikalbėk su žmonele racija. Nors operacija tęsėsi apie 

viskas baigėsi

galvą ir užsidėk kepurę ant sa
vosios.
ir kitais protingais žmonėmis. '4 valandas, bet 
Pasverk savo protu ir atitaisyk, 
ką negerai esi padaręs ir kitus

su gražia kepure? Jei dori šau
liai ateina, tai be uniformų. Va
dai, sako, neleidžia.

Tas. kunigėlis Borevyčia gra
žiai kalba, ale negražiai daro.

se. Jaunas, gražus vyras, o dar
gražessė kepurė. Jauniems sa-^ 
kyšiu tiesiai, kaip mano tetušė-. dėl žmonės neparašo Šventam 
lis ir motušėlė darė. į Tėvui. Tie. žmonės sako, turiTėvui. Tie. žmonės sako, turi 

visus savasties popierius. ‘ 
' Patarimus išklausyti reikia. 
Ir priimti gerą, žodį reikia savo 
protu pasvėrus. Ale pirmiausia,-

Prof. dr. V. A. MANTAUTO pavedimu, prane- 
šama šaulių žiniai, kad šaulių Atstovų Suvažiavimo 
proga, LŠST Garbės Pirmininkas prof. dr. Vaidie- 
vutis MANT  AUT AS skaitys suvažiavimo išvakarėse 
šaulišką paskaitą “Kuriuo keliu, šaulių Sąjunga?”

Nors 3-jų asmenų delegacija prof. dr. V. A. Kan
tauto vardu dėl salės gavimo kreipėsi į šaulių namų ' 
administraciją, bet šaulių salės negavus, ši informa- 1 
cine šauliams paskaita Įvyks Vyčių Salėje (2455 West 1 
47th Street, Čikagoje) š.m. kovo 26 d., penktadienio | 
vakare, 6:30 vai. Į šią vakaronę su šaulių Sąjungos | 
Garbės Pirmininku yra kviečiami visi šauliai, o ypa- i 

i tingai Suvažiavimo Atstovai ir Atstovės. Po paskai- 
I tos seks klausiniai ir atsakymai, o po to — kavutė 

ir pabendravimas.

Sąjungos Garbės Pirmininko 
iškvietimo ir priėmimo 

komitetas

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

tojo, yisuomenės veikėjo ir rašytojo aUiminimua.

Dr, A. Gusseu — 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 — ŽIAURŪS 

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

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant JI persiuntimo išlaidoma.

18.00

84.00
83.00

$2.00

17» 8«. HALSTED ST, CHICAGO, IL WHS

sūnau. Dieve padėk.

Kupreišis sa- 
jo žmonos rū-

sėkmingai.
šiuo laiku K.

suklaidinęs. Apsidžiaugsi pats, vuose namuose, 
pestingoje priežiūroje, vis la-

Senelė su lazdele bjau sveiksta, tikėdamas visiškai 
i atsigauti, o vasaros laikui atė- 
j jūs, vėl pažvejoti žuvelių.

J. ž.
SOUTH BOSTON, MASS.
S.L.A. 308 kuopos narių-susi

rinkimas įvyks kovo 27 d. 7'val- 
vakare Lietuvių Piliečių klube. I 
Visi nariai kviečiami atsilanky- Į 
ti, nes bus rinkimai į S. L. A. I 
Centro valdybą trijų metų -ter- 1 
minui. Kartu vyks ir kuopos 
valdybos rinkimai. Bus renka
mi delegatai į S.L, ,A. Seimą, 
kuris įvyks liepos 1 d. 1982 m., 
Floridoj. Malonėkite dalyvauti- ’

A. Andriulionis,.... 
Kuopos pirmininkas

IZRAELIO KARIAI GAUNA 
GUMINES KULKAS

PASSBOOK 
SAVINGS 

the best way to i

TEL AVIVAS.— Izraelio’ gink
luotos pajėgos praeitą šeštadienį 
ir sekmadienį privalėjo palaiky
ti tvarką dešinėje Jordano upės 
pusėje. Buvo susirėmimų Gazo
je, pasikeitė kirčius naujose ko
lonijose ir tuo tarpu dar nežinia 
kuo viskas pasibaigs.

Izraelis nOri tvarkos okupuo
toje srityje, bet nenori žudynių. 
Jeigu bus reikalo, tai Izraelio 
kariai apdaužys guminėmis laz
domis maištaujančius palesti-1 
niečius.

1 
1

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
, . i------- .. ... ---z.. : /.-s'-'.rrsuA

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX

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

p
ELEKTROS ĮRENGIMAI ’ 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimu 

Dirbu ir užmiesčiuose, greitu 
garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
f Tol. 527-3559

INCOME TAX SERVICE
Our Tax preparer has taken the 

H & R Block course, twice.
(1975 & 1981)

• Federal short form $10
• State form $5
• Federal long form $20 & up.
4104 S* Archer Ave.

(fa block west of California)
For. appt, call 523-3685

Mes kalbame lietuviškai.
Eleonora Jakštas a

DĖMESIO
M-K METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinis* 
kams. Kreiptis:/

A. LA U RAITU r 
So. ASHLAND AVt
TeL 523-8775 ‘r’ >

“LIUCIJA”
Miko Šileikio 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 §5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

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

^ ARVYDAS KIELA
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, 11 60629
434-9655 ar 737-1717

a. tvoras;
Laikrodžiai Ir branfenyWte 

Pardavimu Ir Ttisymu 
264* Wwt FHh SftM* 
T»L REpublIc 7-1941

WITH ftEPĄYMtNT 
TO FIT YOUR INCOME

see us for 

financing 
' AT OUR LOW RATES

223 WEST CE2MAK ĖOAD CEJCAGO, HUNOB AfiOl
Ffamt Ytjtah T474T

HWBSt Men.M«.FTi.9-4 Hrar.9-8 gat. 9-1

SEBVING CHICAGO AND SUBUBBS SINCE 1905

OUR SAYINGS 
CERTIFICATES' 

EARN UP TO ’S%
NSUR.D

. r Be to, Izraelio kariuomenės 
į vadovybė visiems Izraelio’ ka
riams jau atvežė šovinius su 
guminėmis kulkomis. Guminės 
kulkos sužeidžia, bet kaulų ne
sulaužo. Tai jau didelė pagalba 
sužeistajam. Jei kulkos suskal
do kaulus, tai padaro invalidais 
visiems laikams. Reikia manyti, 
kad palestiniečiai aprims ir 
kė-s triukšmo be reikalo.

ne-

KAIP SUDAROMI 
TEST.AMENTA1

Tuo reikalu jums gali jdaug 
padėti teisininko Prano ŠULO 

“[ • — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’5 
išleista knyga su legališkomis 
formomis; - \

Knyga su formomis gauna, 
nia Naujienų administracijoje.

paruošta.

i——------ ■ -’j.1

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Av*nu«, 
Chicago, H L 60632. T»l. YA 7-59W

AL ŠIMKŲ S
f 5- J * i * .s.

Notary Public .

- ‘

■ ■ . . . •_ . - ' . i • • . . L '■ . ,

Mutual Federal 
Savings and Loan Pražydo, pasklido žiedai po 

laukus
Ir pievas papuošė margai;
Aš skinsiu ir pinsiu rausvus 

vainikus,
Žydėsiu, kaip žydi laukai.

i

į Banguoja ir mainos tarp kalnų, 
_! žolių

Upelis nuo margo dangaus;

GERAIS SUMETIMAIS

—Noriu adoptuoti 3-jų mėne
sių anglų kilmės kūdikį, — pa
reiškė Miratebu savo vyrui.

— O kam, žmonele?
— Nes kai pradės kalbėti, tai 

mokinsiuos iš jo angliškos kal
bos ’ . j

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

šymai ir kitokie blankai. .

HOMEOWNERS POLICY
F. Zrjolix Agent 

w. m SL į

SUSIVIEN1JLMAS LIETUVIU AMERIKOJE
yn fenUuri>, aidžibusii fr turtingiausi lietuviu ar-

Cxnkxciia, lietuviams ištiktimi tarnaujanti jau per 92 metui.

SLA — atlieka kultOrlnlui dirbua, gelbsti tr kitiems, kuria 
dalbos dirba.

SLA —išmokėjo daugia- kaip AŠTUONIS MILIJONUS ddertt 
apdraudu «vo mriann.

SLA — apdramffli pigiausiom*f kainomia. S^A pdna, nt*
rlnmf patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis Ir lietuviu draugo pdi 
Suaivienijime apsidrausti iki 510.000

tfiA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, riekiančiaai 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradfiati

WLA — vaikus
1LC00

SL.K —kuopa 
1 savo

apdrrxlži« pigti terminuoti updrioia: oi 
ipdnudoi runu temoki tik SS.00 metama.

Tyri Tteoae lietuviu kolonijom Kreipkite 
apylinkė? SLA kuopq reikėjui jie Juma 

mielai pagelbės 1 SLA istriiytL

G<Ut# kropto far ti«UI 1 SLA Oetrc

LFTMUANIAN ALLI A NCR OF AM IR K A

T«L {Uit MS.ffif
z

<0642, . 424-M54 \
Stat t Casual

Stebėsiu, gėrėsiuos žalumu gėlių 
Ir savo vainiko gražaus.

Sučiulbo — pragydo tarp girių 
saldžiai, <

Dainuosiu, niūniuosiu su jais aš 
skardžiai.

Lyg su karalaite gražia.

Advofcxuu
GINTARAS P. CEPtNAl

Dirbo valandoa: nuo 0 vaL ryte 
m 6 vaL vak. SežUdienj bp> 

9 vaL ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal radtarima.

Tci 776-5162 irt* 776-5111
U49 We»t 63rd Str*et

Chlearo, ID-10829

PIRKITB *AV TAUPYMO BONUS

6 — Naujiena*, Chicago, 8, ĮJL Friday, Match 26, 1M2
. •* > : , ♦ X * „ t t

PLUMBING AND HEATING 
(Vandentkkh lr illdymat)

Iš seniau užsilikusių patarlių 
tarpe, randame ir tokią:

Nevalgyk duonos akivaizdo
je savo artimo, pirm nepasiūlęs 
jam gabaliuko”.

CALLOUSES?
Medicated Disks work 
to remove callouses, 
while cushioning pads 
protect from painful 
shoe friction.

ENERGY
WISE m

Chang* th* oil and 
filters avsry 3,000 to 
6,000m'l «3 to avoid 
wasting gasoline.

Don't b* a Bom Los*ri

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWER MAINTENANCE

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

Itree estimates.
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