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—\ JAV kariai saugo visas pie
tų Sinajaus pozicijas ir salas. 
Saudi Arabija nepuls Egipto 
salų, x •

PREZIDENTAS SUŽEISTAS
PRIEŠ METUS

Amerikos Lietuvių Tarybos delegacija su senatoriumi Charles Percy po Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimo JAV Senate 1982 "in. vasario 23 dieną. Iš kairės: kun. dr. Juo
zas Prunskfs — ALTo samdytas Informacij os direktorius, sen. Charles Percy—pravedęs 
minėjimą JAV Senate, Ramunė Tričytė — ALTo valdybos narė, dr. Leonas Kriauče- 

liunas — ALTo vicepirmininkas, Scott Cohen — sen. Percy reikalų vedėjas.

ir gyventojais, žemė drebėjo sc- 
noję; Majų srityje, čiapas ..pro
vincijoje. Gaisrai vyksta Tabas-' 
co. pakrantėse.

CHICAGO, III. — George 
Dunne, Cook apskrities Demo
kratų partijos pirmininkas, vyk-

. ir rengėsi važiuoti namo, tai 
’John Hinckley paleido kulką 

Hilton vieš- prezidentui į krūtinę, per galvą

I WASHINGTON, D.C. — Ly- 
»giai prieš metus prezidentas

HILTON VIEŠBUTĮ
CHICAGO, Ill;

bučio vadovybė ilgus mėnesius peršovė Baltųjų Rūmų spaudos nfsmari‘ viešbutį,’ buvo

IZRAELIS LABAI SUSIRŪPINĖS 
KRAŠTO SAUGUMU
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PASIRINKO PATI GERIAUSIA 
LAIKA NUSILEISTI

APRIMUS ORUI IR LIETUI, COLUMBIA SĖKMINGAI 
NUSILEIDO BALTAME NEW MEKSIKOS SMĖLYJE

SUDARYTI KOALICINĘ VYRIAUSYBĘ
KRAŠTE NEGALĖS BŪTI RAMUMO, KOL NEBUS IŠVYTI 
VISI ĮSIBROVĖLIAI IŠ KUBOS, NIKARAGVOS IR RUSIJOS
SAN SALVADOR, Salvadoras.

— Įsibrovėliai norėjo išardyti 
sekmadienio rinkimus Salvado
re, bet jiems nepavyko. Balsavo 
beveik pusantro. milijono pili*?- 
Čių. Įsibrovėliai pakenkė kelių 
miestelių rinkimams, beUpąsi- 
ruošę kariai neleido jiems ar-( 
dyti tvarkos. ~

Pasiruošę' kariai turėjo įsaky
mą šauti kiekvieną įsibrovėlį, 
kuris rengėsi išardyti rinkimus. 
Nustatyta, kad žuvo 40 įsibrovė- 
jių. žuvo daugumoje kubieėia’ 
ir-. nikaragvieČiai.

Dar balsai galutinai nesuskai
čiuoti, Užtruks iki ketvirtadie
nio gal ir ilgiau, bet šiandien' 
visįeriis aišku, kad nėra nė vie
nos, politinės partijos, kuri būtų- 
gąlėjusi sudaryti daugumą.

Prezidentas Jose Napoleon 
Duarte, kad jo. yaįoyaujama. 
krikščioniu demS&atų pąrtifa

dusi daugiausia atstovų j "fiSrla- 
mentų, bet ji neturi reikalingos 
daugumos, kad galėtų viena su
daryti vyriausybe. ■ < ■■ -

Siūlo sudaryti koalicinę
“ ■ vyriausybę

Prezidentas Duar-te ' pirmas 
pasiūlė sudalyti ■ koalicinę, vy- 
riaUsybę,, .< kurios .Svarbiausias 
tikslais turėtų . būti apvalyti 
kraštą nuo; įsibrovėlių* - . '

Rinkimuose dalyvavo net se
sios politinės grupes. Pati 'dęši- 
hiaušioji. politinė grupe buvo 
respublikonai kortserVatoriai, bet 
ir jiė negavo, reikalingo atstovų 
skaičiaus kraštui .valdyti.

Amerikos ''ambasadorius; su
kvietė visų pdlitihių grupių.ąt- 
stovus ir jie visi apsvarstė gali
mybės sudaryti koalicinę vyriau
sybę. Ambasadorius patyrė, kad 
pačioje pradžioje visi yra pasi
ryžę sudaryti koalicinę vyriau
sybę, kuri apvalytų kraštą nuo 
įsibrovėlių. Į šį darbą turėtų būti 
įtrauktos ginkluotos pajėgos ir 
studentija. Kai kraštas bus išva
lytas, tai tada galės planuoti 
apie tvarką visame krašte.

V

Sekretorius Haig paten
kintas rinkimais

Valstybės sekretorius A. Haig 
labai patenkintas sekmadienio 
rinkimais. Nustatyta, kad rinki
muose dalyvavo beveik pusant
ro milijono piliečių. Turint gal
voje įsibrovėlių pastangas pa
kenkti rinkimams, rinkimai pra
ėjo žymiai geriau negu optimis
tai galėjd tikėtis.

Dabar svarbu, kad būtų suda
ryta laikinoji koalicinė vyriau
sybė kraštui apvalyti nuo įsibro-

vėlių. O kai krašte jau nebus ki- ’ 
tų valstybių agentų, norinčių 
įvesti savotišką tvarką visame 
krašte, tada salvadoriečiai visus 
savo reikalus tinkamai tvarkys. Ii

Kada bus sudalyta koalicinė, 
vyriausybė, tai tada bus - galima j 
kalbėti apie tvarką visame kraš
te. Salvadoro gyventojai nenori, 
kad užsieniečiai kištųsi j Salva
doro vidinius reikalus.

Visi užsienio diplomatai, pa
tyrę/ apie Salvadoro rinkimus, 
džiaugiami, kad žengtas pirmas 
žingsnis tvarkai visame krašte j 
įvesti. Svarbu, kad liūtų' aptarti j 
valstybės pagrindai, .o- tvarka ’ 
bus įvesta vėliau,

PRASIVERŽĘS UGNIKALNIS 
UŽMUŠĖ 10ŽMONIŲ

TUXTL A GUTIERREZ, Mek-
, . ■* , + ’.r** ’ . ‘ ’ 'T ’ ' i ,

sika.’ — Ugnikalnis ūičon. jnie-
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^jo'■kelis£mtmegus,^įdyda-1 ARABAI SUDARO LABAI DIDELĮ PAVOJU IZRAELIUI i Rągaąas pasakė kalbą; Amerikos 
ma& >knį gyvybės o| T • Darbo ' Fed oracijos konferenci-
-vėlai^pirmadienj pfas^errt iri JERUZALE. - Izraelio prem- ~ y---- ; jos atstovams, o kai baigė ka'lbą
užmiišė dešimt žmonių. Ištisus jeras Beginąs cituoja Talmudu, BANDAS ATNaLJINTI rPnnp-'i važinėti namo tai

_ _ v -* -r... 2 ■ • . _ ------_______ — . 11 ICnJ2c-.il VJZIUOLI llcilllU. L <* 1
šimtįiečius niekas.negirdėjo jo- , kuris įrodinėja labai didelį pa- 
kio dundėjimo ar ūžesio, jo pir- v°jŲ Izraelio valstybei.
madįenio.-naktį, kai.-sudundėjo ’ Beginui jau pavyko įtikinti 
ir prasiveržė, sieros rūgštis bei krašto apsaugos ministerį Ariel 
pelenai, TaLžmo’nės lielurpjčTiur šaroną, kad arabai ruošiasi pulti 
slėptis-. į.Izraelį iš visu pusių ir visai jį

1 išnaikinti, šaronas yra geras kal- Pjlsdžioje-zmėnes-mfetes);} či- . . . .... . - jj.-- “■rT-5x_ betoias ir jis dažnai žydams pn-eonę pašlaitėje-^stovmcja’tbažny- , .,. , -pasakoja įvairiu istorijų, kūnascią, -bėt- tuojau-paaiškėjo,- kad 1 ,. ., J , gąsdiną izraelitus.baznyęi.ą. ntior ugnikalmcrpnebus ( ° • 
tinkąma.ą0ai^aJ:Prąšw«ržę pe-1 Izraelis lengvai pajėgtų su- 
lenaUTr rątfddrips žarijos' tuojau mušti bet kurią arabų valstybę, 
paddr^?šĮryJeš sftfgę;;ir sukėlė bet vargu ar jis pajėgtų pasi- 
gaisiiis^ Nilo^ karštų ;pę|enų ir priešinti dviem ar trims arabų 
žarijų' nebuvo^ kur- pasislėpti, valstybėms. Izraelio vadai teikia 
Žmonės bėgo tolyn, viską jpalikę. didelę pagalba Iranuii ■ Izraelis

Uįęnis ir gaisrai tuojau mitrau- perka Irano naftą, degalus ir 
kė Visą susisiekimą šū miesteliu parduoda įvairius ginklus bei 
ir gyventojais, žemė drebėjo se- karo pabūklus, lėktuvų dalis.

— Manilos vandenyse siautęs 
taifūnas nužudė 38 filipiniečius 
ir paliko be pastogės 83,000.
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KALENDORtUS

BRAZILIJOS KARIAI MAL
ŠINA SUKILĖLIUS

SAO PAULO. — Brazilijoje 
* pasklido gandas, kad Sao Paolo 

kalėjime kilo maištas. Kalėjimo 
, administracija nepajėgusi suval- 
i dyti maištaujančių kalinių.
I Oficialus pranešimas sako', 
kad kariuomenės vadovybė buvo 
įpareigota atstatyti tvarką. Bra
zilijos kariuomenės dalinys nu
vyko į kalėjimą ir jam buvo nu
rodyti kambariai, kuriuose su
kilę kaliniai yra. Kariai iš pra
džių bandė geruoju tartis, bet 
kai į juos buvo atsišauta, tai jie 
paleidd keliolika šūvių neklau- 

i žadoms suvaldyti. Buvo negyvi 
12 kalinių. Gretimame kamba
ryje buvo trys nužudyti sargai, 
kuriuos sukilėliai buvo suėmę 
įkaitais prieš 6 valandas.

ITALIJOS PREZIDENTAS 
IR MERĖ JANE BYRNE

Kovo 31: Benjaminas 
lis, Joteikė, Ilsė, Tyrėnas

Saulė teka 5:36, leidžia
Orai debesuotas, lis.

Gmii-

6:12.

Caspar Weinberger

Gynybos sekretorius Caspar 
Weinberger Pietų Korėjoje 
pareiškė, kad Amerikos ka
ro jėgos padės pietų korė- 

>inti savo kraštą.

SPROGO BOMBA PRAN
CŪZŲ TRAUKINYJE

LIMOGES, Prancūzija.— Pir
madienio popiet iš Lunoges į 
Prancūzijos sostinę išėjo keleivi
nis -traukinys, sukėlęs didelio 
nerimo visame krašte. Pasirodo, 
kad traukinyje buvo padėta 
bomba, kuri sprogo pirmadienio 
vakare, užm ošdama 5 keleivius 
ir sužeisdama apie 30.

Iki šid meto policija dar ne
išaiškino, kas galėjo padėti to
kią galingą bombą keleiviniame 
traukinyje. Policija tardys su
žeistuosius, kurie galėjo matyti 
bomba atnešusius žmones.

Policija pradėjo klausinėli 
vieną jauną televizijos pranešė
ją. Atrodo’, kad ši moteris turin
ti žinių apie sprogimą. Ar ji tuo 
domėjosi kaip žurnalistė,- ar ji 
kitais sumirimais rūpinasi spro
gimu, policijai-dar neaišku.

ALAMOGORDO, New Mexi
co. — Primadienj niekas nežino
jo, kada X dienas ap:e Žemę 
skriejusi '’Columbia” galės nu
sileisti. Po'piet buvo sišku, kad 
“Columbia” jokiu būdu negalės 
-nusileisti baltame New Mexico 
valstijos smėlyje, nes ten siautė 
virš 60 mylių vėjas, galėjęs pa
kenkti besileidžiančiam erdvė
laiviui.

vedė derybas su miesto savival- sekretorių James Brady ir su-į 
dybe, bet nepajėgė susitarti. > 
Pirmadienį paskelbtas praneši- į 
mas sako, kad Hilton bendrovės 
savininkai nutarė paskirti 100 
milijonų dolerių ir pietinėje 
Chicagos pusėje esantį Hilton 
viešbutį visai atnaujinti.

Hilton vadovybė buvo' notaru- 
si įdėti 250 milijonų dolerių ir 
šiaurėje pastatyti modernų vieš- j 
būtį, bet negalėjo gauti nuolai- į 
du iš miesto vadovybės. Ase so-į 
rius Hynes pareiškė, kad jis ne-Į 
gali daryti išimties Hilton vieš-j 
bučiui, nes tokiu išimčių ki-Į 
tiems jis nedaro. Dabar paaiš-' 
kėjo, kad Hilton bendrovė nėra 25 
pasiryžusi išleisti 250 milijonų 
dolerių naujam 1800 kambarių 
viešbučiui, nes pasitenkins at-j 
naujintu viešbučiu pietinėje Chi-! 
cagos pusėje. Patys cikagiečiai 
kalba, kad Hilton bendrovės va-j 
dovybė dabartinį Hilton vieš-j 
būtį atnaujins už 35 milijonusJ 
dolerių.

žeidė kitus du tarnautojus.

Gudrūs advokatai sučiupo J. 
Hinckley savo žinion ir jiems 
pasisekė atidėti jo teismą. Advo
katai įrodinėjo, kad jo protas

j netvarkoje, kad jis negali būti 
’ teisiamas, nes esąs ligonis. Vė
liau priešinosi, kad tam tikra 

; kaltinamoji medžiaga būtų nau 
•dota teisme. Todėl iki šio meto 
į Hinckley dar neapkaltintas.
I Prezidentą pašovė, kitus parci- 
! gūnus sužeidė, bet tokio nusikal- 
{tėlio dar neapkaltino ir neatida- 
i ve teismui. Sužeistieji labai pa
sipiktinę tokia advokatų galia.

JANE BYRNE SVEIKINO 
ITALIJOS PREZIDENTĄ ,

CHICAGO, Ill. —' Pirmadienį 
popiet miesto burmistrė .lane

■ Byrne nuvyko į O’Hare aerodro-* 
1 mą ir pasveikino atskridus} 85 
I metų Italijos prezidentą Sandro 
Pertini.

Senas prezidentas buvd atvež-
— 2.4 milijono Amerikos far-i^as i Chicago .ir jam parodyta 

merių turi ekonominių sunku- • nĮ'est° savivaldybė. Italijos pre- 
mų, egali gauti reikalingų pa- f z’(Untas dž augėsi, »ad tokio di^ 
skolų. Didoka jų dalis priversta (^e^° miesto merė jra tokia gra- 
bankruludti. ’ -ži, sugeba tvarkyti tiek dsug 

įvairių reikalų ir dar atvažiuoja 
pasitikti atvykusio svečio.

Niekas nežino, iš kur prezi
dentas Pertini buvo gavęs tiek 
įvairių žinių apie Chicagos vi
suomeninį ir politinį gyvenimą.

——— ncs jįs |)Uvo gerai susipažinęs
ris, delikatna, beveik trupanti. į su vidine politine kova tarp de- 
Bet aš dabar matau, kad tamsta ; mokratų George Dunne ir merės 
esi geležies valios moteris. Jūs’parinkto kandidato valdyti par- 
laikote savo rankose Chicagos' tijos. reikalus Cook apskrityje, 
ateitį. Aš nemanau, kad vyras' Prezidentas Pertini taip pat ii- 
pajėgtų atlikti Jūsų darbą taip nc'jo apie įvairių kultūrinių or- 
gerai, kaip Jūs padarote”. i ganizacijų veiklą.-

Ji buvo atleidusi i George Į --------------------- Į.
Dunbe iš Demdfcratų partijos' — Italijos prezidentas Sandro
pirmininko pareigų Cook apskri- Pertini apgailestavo, kad Chica- 
tyje, paskyrusi jo vieton Vrdo- goję jo vizitas nusitęsė tik 21 va-

— Girti vairuotojai neteks lei
dimo vairuoti, jeigu neleis patik
rinti alkoholio kiekio kraujuje, 
— sako naujai paruoštas Kon
greso įstatymo projektas.

CHICAGO, III. — Burmistrė
Jane Byrne, pasitikusi Italijos 
prezidentą S. Perlini O’IIare ae- 
roporte, įsodino į mašiną,^pa r si-

. vežė į Navy Pier, kur jam buvo 
suruošta vakarienė. Kada atėjo 
eilė prezidentui kalbėti, jis tarė:

| — Kai aš tamstą sutikau aero-
porte, tai man atrodė, — tarė baką, o šis jau atvyko į Navy 'landą, nes po to jis jau neturės 
jis, žiūrėdamas į Jane Byrne, — Pier ir sėdėjo už stalo, netoli laiko dar kartą gn^ti, nors yra

‘ kad tamsta esi labai graži mote- miesto valdytojas. tiek daug gražaus pamatyti.? ;

tikras ,kad jis bus išrinktas dar 
vienam terminui partijos pirmi
ninku; y

Paaiškėjo, kad jis negavo tiek 
balsų, kiek jis tikėjosi. Dunne 
iš pradžių atrodė nusiminęs, b:t 
vėliau> nusišypsojo ir pareiškė:

—Aš dėkoju visiems, kurie 
būva pasižadėję balsuoti už ma
ne, kad pasilikčiau pirmininko 
pareigose... Dėkoju ir tiems, 
kurie-buvo pasižadėję už mane 
balsuoti, bet nebalsavo. Jiems, 
matyt, buvo kitaip įsakyta...

O kai paaiškėjo, kad pirmi
ninku buvo’ išrinktas Edvardas 
Vrdoliakas, tai Dunne priėjo 
prie jo, pasvsikino ir linkėjo 
sėkmės naujose pareigose, pade 
kojo už laiką, kuriame abu dir
bo bendrai ir pažadėjo’ ateityje 
su juo kooperuoti Demokratų 
partijos naudai.

Sekretorius Haig labai pa
tenkintas Salvadoro rinki
mais, nes salvadorieciat tu
rėjo progos laisvai pareikšti

Prieš vakarą buvo pradėti visi 
pasiruošimai “Columbiai” nu
tupdyti Floridos įsibėgėjimo la
kuose. Astronautams Florida 
yra gana gerai pažįstama. Atro
dė, kad Floridoje orss buvo 
pats parankiausias. Būta vėjo, 
bet jis nebuvo toks stiprus, kad 
galėtų vartyti erdvėlaivį, vyku
siai atlikusį 8 dienų kelionę apie 
Žejnę.
. pradžioje buvo* kilusi mintis 
nukreipti “Columbia” į Mojave 
dykumą Kalifornijoje, ’bef pa
aiškėjo, kad ten esama gana 
smarkaus lietaus. Būta ir vėjo, 
bet jis ne loks pavojingas.

Vakarykštė diena buvo pavo
jinga “Columbiai” Alamdgordo 
srityje, bet antradienio rylas bu
vo visai kitoks. Smarkus vėjas 
jau buvo dingęs. Rytas dar buvo 
vėjuotas, bet tas vėjas ne teks . 
stiprus. Vėjas galėjo paveikti 
besileidžiantį erdvėlaivį, bet 

l antradienio vėjas jau nebuvo 
toks galingas ir erdvėlaivio var
tyti nepajėgė. Ryte dar būta 
lietaus, bet ir lietus nebūvu pa
vojingas.

Astronautai ir specialistai nu
statė, kad paryčiu vėjas iš New 
Meksikos pasitraukė gerokai į 
Vakarus. Jis būtų galėjęs grįžti 
į Vakarus, bet kiti duom.nys 
rodė, kad jis greičiau turi 
denciją traukti į Rytus, o 
Vakarus.

Apskaičiavimai parodė, 
“Columbia”, jeigu nesuks į Elo- 
ridą ar Kaliforniją, galės dabar 
saugiai nusileisti taip vedinama
me Baltajame New MelcsikUs 
smėlyje. Antradienio rytą Erd
vių įstaiga panešė, kad “Colum
bia” trijų valandų laikotarpyje 
nusileis, bet nepraneš i, kur ji 
leisis — New Meksikos laukuo
se ar pietinėje Floridoje. Tiktai 
apie 9 valandą paaiškėjo, kad 
“Columbia” tikrai (eisis New 
Meksikos laukuose.

10:C5 valanda ryto oficialiai 
pranešta, kad “CclumhTa” sėk
mingai nusileido baltajame smė
lyje, jai nurodyto’ tako vietoje. 
Mažai kas jos telaukė, nes nie
kas nemanė, kad ji taip anksti 
galės sėkmingai nutūpti.

Šiandien visiems paa škėjo, 
kad “(xj’umbia” gali ne t&iai 
iškilti į erdve, pasirinkti pagei
daujamą orbitą, skrieti dieną ar
ba dvi ilgiau negu pradžioje bu
vo apsk3’čiuota, bet sėkmingai 
nuleisti ir abu astronautus. Nu
kritusios plytelės nepakenkė 
“Columtna” erdvėlaiviui nusi
leisti, sienos neįkaito.

— Jordanijos karalius nenori 
įsileisti ginkluotų palestiniečių 
j Jordanijos žemes.
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ta berniukas, tuojau visi ima f 
kiaušinėli: “O kaip sekasi rhoti-

Dteto DON PILOTAS šieji šnibždasi: “Kaip gražiai at- * 
rodo jaunoji!*’. Kai vyras mirš
ta, tai kiekvienas klausinėja: “O 
kiek jis paliko našlei?”

!

Rodau špygą
P.L.B. mums trimituoja:
— AŠ čia ponas, tiktai AŠ!
VLIK’as, ALTas vos kvėpuoja

Atsakymas: — Pasakė jai,kad 
valstybinėje krautuvėje galima 
gauti sviesto.

DIALOGAS

VLIK’as klaups prie mano kojų, 
Nekartas daugiau: — Kab AS!
— Tik Aš vienas važnyčioju, 
Tik Aš vienas, Tiktai Aš!

Žmoni: — Prieš vedybas tu 
sakydavai, jog esu filmų žvaigž
dė.

— Nesiklausiau VLIK’o senių. 
Ar leis lankyt Maskvą, Rygą, 
Todėl visiems per kišenių 
Aš be baimės rodau špygą!

— Nors raudoną žvaigždę sega, 
Per kišenę atsakau;
Ar grabnyčios žvakę dega, 
špygą rodau. Neklausau!

P. švilpukas

KENKSMINGA MIGLA

— Ar migla yra kenksminga 
jūsų sodo vaisiams?
. — Savaime aišku.Vakar, mig
lai užklupus, daug obuolių iš
vogė iš mano sodo.

TARPE DIREKTORIŲ

—Kaip tai? Pats parasinėji 
la’škus? Ar susirgo sekretorė?

— Ne. ji susituokė,
— Su kuom?
— Su manim. »

NEBŪTŲ KLIŪČIŲ

Mokyto j a :4 —Aš
būti tavo motiha^er^vrėnątiSė- 
nesį ir išmokyti '-tave mandagu
mo.
’'Antaniukas: — Aš pakalbėsiu 
su savo tėvu ir. manau, jog jis 
’mielai sutiks.

- AŠAROS IR LĖKŠTĖS

Susitinka du draugai. Vienas 
iš jų buvo vedęs, o antras 
Viengungis klausa vedusio:

—Sakyk, ką naujesnio esi 
stebėjęs savo povedybiniam 
venime?

ne.

i

bū-—Prieš vedybas šluosčiau 
simGSics džiaugsmo ašaras, o po 
vedybų. — lėkštes.— paaiškino 
vedęs draugas.

* *
SENA PAS Y1CA1TĖ BET 

TRUPUTĮ SUMODERNINTA 
t

Rytinėje Vokietijoje ’'karto- 
jasi tokia pasakaitė:

Mieganti karalaite nepabun- 
da peš savaites. Vienas gydyto
jas išvirkščia vaistų, bet nieko 
Negelbsti. Nesėkm:ngos buvo ir 
antrojo gydytojo priemonės.

Bet štai pasirodo jaunikaitis 
ir ką tai pašnibžda į ausį. Toji 
bematant pabunda ir greita iš
bėga,

* $ *
Klausimas: — Ką tas jaunuo

liu pašnibždėjo jai į ausį?

Vyras: — Taip, sakydavau, 
bet tuomet filmos dar nebuvo 
kalbončios-

* * ♦ /

DIDELIS SKIRTUMAS

— Aš geriu kaip žuvis.
— Niekus šneki. Yra didelis 

skirtumas.
— O koks?
— Žuvis visa 

tik >makras.
šlapia, o tavo

NIEKAM TIKĘS
Jonė: — O kaip tavo naujas 

vaikinas?
Draugė: — Niekam tikęs. Jis 

tiek atšalęs, kad galėtų būti 
mano tėvas.

* * *

KODĖL JIS APKABINA 
ŽMONĄ

Tomas: — Aš manau, kad 
bėgi kuo greičiau į namus 
ipkabini savo žmoną.

Draugas: — Žinoma, kad ap
kabinu pirmiau, negu ji paima 
kočėlą.

tu
ir

Naminė tarnyba

— Kodėl skalbėja taip garsiai 
nusiskundžia?

— Ji sakosi turinti perdau 
darbo.

O ar kita tarnaūė jai ne
padeda ?

— Padeda, bet liktai pliat- 
kautt..

Kapitalas

— Ar tiesą žmonės sako, kad 
tamsta .savo kapitalą'susidėjai ir 
įsigijai ūkį vien iš piencf?

— Iš pieno? Tamsta sapnuo
ji! Ne iš piefio, o iš vandens, ku
riuo didindavau pieno kiekį...

Pasižadėjimas
Vienas gytlytujas, klinikos sa

vininkas nedideliame Wyoming 
miestelyje, iškabino tdkj gar- 
sinimą: ' • -

“Jeigu manu gydymas nepri
ves prie pilno pasveikinto, aš 
pažadu apmokėti laidotuvių iš
laidis”.

'štai
; — Už ką gi tu pyksti, tėve? 
Ką aš tau blogo padariau ?

— Tu mahfs negerbi. Savo tik

* * * ~ 

NAUDINGAS PATARIMAS 
Vienas liesas (kūdas) vyru.

Taip manė Kaimas, taip būtų niauiusi Katė ii‘ kaly
čiai, tik vienas pilietis Kraiikas, kuris abelnai mėgdavo 
kišti nagus kur nereikia, kitaip manė, nes prišokęs prie 
Katino capt jam už lagamino ir sako, tai girdi — laga
minas! Lagaminas, lagaminas, na, ir kas Čia tokio: 17 
pėdų diplamuto ir likusioji dalis šiokių tokių tokšelių, 
visai natūralus reiškinys, bet stverti už lagamino ir įtarti, 
tai jau nenatūralus dalykas! Ir dėl to Katinas jį išse- 
miant įspėjo: — Kralik, ne attingas ciculum meum!

Kraiikas, ar gilios užkeikiamųjų žodžių reikšmės 
nesupratęs ar taip iš uparo, tik dėptelėjo į-lagaminą ir 
pamatęs jo įtalpą be jokios cenzūros viešai išplepėjo:

— Špikulencija!...
— Tamsta, pons Kralik, netikėk sau, tai nėra špiku

lencija, tai yra nė šis, nė tas... — norėjo Katinas geru

špikulencijos špikulentas, — išplepėjo Kraiikas visą 
teisybę.

Ai, ai, ai, to buvo perdaug. Katinas Kraliko krauju 
nuplaus tą dėmę! Katinas pasiskubino pavietavot laga
miną ir skubiausiai sušaukė sovietą iš visų ištikimiausių 
subatai ir Jehovai.

Bematant buvo nutarta ir apgalvota. Bematant de- 
pešuota visiems, kad Katinas kviečia Kraliką persimesti.

— Šaudysimos ar kaip kitaip? — paklausė Katinas 
Kralikc per savo vertėją.

— Galima ir pasišaudyti, kodėl ne? — flegmatingai 
atsakė Kraiikas pypkiodamas. — Tik įspėju, kad šaudy-nuėję į Plungę giros išgerti,' nes i

buvo ląbai ištroškęs. Matai,koks j maži žertai, gali į akį pataikyti,
žemaites stiprus. Net kryžiuočiai j *■ ~4’’ 1 '
neįstengė žemaičių nugalėti. Ki
tus apkrikštijo, o žemaičiai vis

— Atmest! Reikia kitą būdą rasti, — susirūpino Ka- 
tinas. — Žinai, Kralik, tu papūstum, o aš paspausčiau, 
ar ne vis vien? Tikslas pateisins priemones. Čia eina, kad 
garbę apgynus.

— Galima ir taip, — sutiko Kraiikas, nors būdas
kas buvo paklausias storokos įtėvą turi gerbti, supranti? 

'Geri vaikai ir patėvį geibia, tė? 
vu vadina. _ . ,

— Aš tave myliu ir gerbiu, Tė 
ve, tik čia gal mažas nesusipra- 

’timas. Pav., kai kalbi, tat iiezi- 
nai, kaip tėvą vadini: iš didžio
sios ar iš mažosios. Tiktai kai ra 
soma, tai tikrininkas rašoma iš 
didžiosios, irgi kreipiantis j gar
bingą asmenį rašoma iš didžio
sios, pav. Šv- Tėvas (popiežius) 
•ir kt. O šiaip tėvas,- sūnus, duk
ra ar žentas, rašoma, iš 

‘SĮOS,
- — Tu man ėiavigalvą 
Maiki.

— Tu, kaip praamžių 
dintas žemaitis, žinai

ponios, kaip jis gali išlaikyti

:— Tam tikslui Užtehka vieno 
svaro-zmhį

NESUPRATO, KADARO

Žmona: — Ar tu prisimehri1' 
tą dieną kaip mudu stovėjome, 1 
prieš kunigą. Tu atrodei laimin-

— Aš buvau tada durnas...
* #

. _ v .. Kaimiečio- sode ■ <
— O ką tu ten dSfaų vaikeze, 

mano dbelyje?
—; Tik nepykit, tamstele; su

radau ant žemės nukritusių 
obuolių ir dabar noriu juos pri
segti prie šakų.

* e- *

Vedybiniai interesai

Toks apgarsinimas tilpo "Win
nipeg Tribune”:

“Farmeris, 38 metų, norėtų 
susipažinti su mergina, 30 me
tų, turinčia traktorių. Pažin
tis užmezgama vedybiniais su
metimais. Prašoma įdėti į laiš
ką ir traktoriaus fotografiją”.

* * *

Paaiškino
— Tėveli, — klausia sūnus, — 

ką reiškia nušauti ožį?
Labai paprastai, — atsakė I tobuso šoferis, 

tėvas. — Jeigu medžiotojas nori Į 
nušauti stirną, ir nepataiko, 
reiškia, jog nušovė ožį.

— ’Ne; svaro, žirnių
ąiereikia valgyti, bet paberti'
kambaryje ir juos visus po vie
ną surinkti.

* * *

? SVARSANT PERSKYRŲ
*1- - bylą.

fe >

Moteriškė pasakoja teisėjui 
?apie- savo vyro žiaurumus: i

— Įsivaizduokite, vyras ban
dė suduoti man kėde valgomam 
kambaryje.

— O ar jis vėliau atsiprašė
— paklausė teisėjas.

— Nespėjo, nes aš jam tren
kiau puodyne į galvą.

Įfc

. AUTOBUSAS

lai

Aiškus vienpusiškumas

— šiandieniu.s pasaulis yra 
perdėm moteriškas. Kai gims-

mažo-

maišai,

bus, žemaitis nepražus, Teve.;kjeį naujas, — bet įspėju, kad užėmus šaudyklės rūra, 
Apie žemaičius rašo, ir dailmin. gali pro antrą ala atsirūgti. ? t -ą

— Ir tai netinka! — sutiko Katinas. — Karštą gink- ’
kas Valdas V. Vaitiekūnas savo 
knygoje “Veda-^hyčia”. Tary-. . . r . . _
turn jis prikelia iš kapų senovės j lą į salį. Reikia, kad ir garbę atgavus ir sveikam išlikus, 
lietuvhr dievus, dievaičius ir 
deives, kurių labai daug. Tik 
paklausyk, Tėve:

Kažoks vyras bėga pankui va
žiuojantį autobusą, kuriame pil
na keleiviu. Autobusas išvysto 
vis didesnį greitį.

— Drauguži, — surinka per 
langą vienas keleivių, — neti
kiu. kad pajėgtum mus pri
vyti!

į — Bet aš turiu, — atsakė tas 
vyras. — Aš kaip tik esu to au-

užgrū- 
visas že-

. mat iškas tiesas ir ’Zababonus, ar 
negalėtum man. ką nors papa
sakoti apie žemaičius.

— Jeigu taip nori, tai pa
klausyk. Aš žinau vieną žemai- 

. tį. kurio nė velnias negalėtų 
įveikti, apie kurį rašo Butkų Ju
zė: Razbaininkai pagavę žemai
tį pakorė ant medžio šakos ir pa 

t liko. Žemaitis kabodamas' spar
dėsi. muselės jam kojas kuteno. 
Taip bekabėdamas dainavo, švil 

upavo, kol medžio. šaka nudžiū
to. Tada žemaitis nukrito že- 
, mėn, pasipurtė, nusidulkino ir

— susirūpino jis. — štai kaip reikia.! „
t— Aš pasiūlau sportinį būdą: atsisėdų%į'š^^t-.jĮlu- 

„„ ^as pateks atgal... — vis naujus būdus išmislinėjo
• šiuo metu (Na a.) verk vi-1 Katinas.- * ‘ : ' ■

samė žemės rutulyje vyksta l rn • , Ą ’ ...,.-. .. . , _Ą. — laip pat neblogas užsiėmimas, — pritarė Krali-
kas, bet čia solo darbas ir juo gali tamsta uėsiiminėti 

kur akcentuojami “ly- Pa§ save namie — arba kur nors ramiai šaltai atsisėdęs, 
kad kiti netrukdytų. ' -

Tinka! — apsidžiaugė Katinas. — Tai eiva, atsisės- ' 
kiva ten, kur sakai.
J.. ~ PavarSai lagaminą betąsydamas, tai ir pasėdėk; 
šaltosios durys sveikam atviros, aš tai neturiu noro,_
tarė Kraiikas Katinui.

— Neturi noro ir nereikia. Aš ir neturiu kada. Kas 
pelioti, kas pelių gaudyti. Kiekvienam reikia gyventi. 
Lebn un, lebn lassn! O Katinas moka ir savo garbę ap- - 
ginti ii ant uodegos lipamas neleis! Ai, ai, a,i nesileis! — 
tarė Katinas paskutinį savo žodį.

Aklasmatė
(Iš “Magaryčios”, 1922 m.

anarchija. Ypač būdinga anar
chija vyksta komunistinėje “sis
temoje”, 1
gybės principai””.

— Taigi jrs tiesą rašo. Skatyk 
toliau, Maiki.

“Pagal senovinį lietuvių ti
kėjimą. siela nemėgsta iškrypė
lio kūno ir stengiasi iš jo pabėg
ti, kitaip tariant, kūną veda Į 
pražūtį^”

— Ar aš tau nesakiau, Maiki. 
kad dvasinės ir fizinės stiprybės 
galima pasemti iš stiprių ir kan
trių žemaičių. Valdo V. Vaitie
kūno Veda-Žinyčia. tarytum se
novės lietuvių tikėjimo Biblija.

— O tempera, o mores!
— Ką tu sakai, Maiki?
— Sakau: o laikai, o papro

čiai.
— Tai lik sveikas, Maikuti.

SPEKULIANTO GARBE

Ir mekena

# * 2*
Krautuvėje

Moteriškė į pardavėją:
— Prašiau šešių apelsinų ,o 

tamsta idėjai man tik penkis.
— Tas šeštasis buvo apipuvęs 

ir jūs pati būtumėt jį išmetusi.

“Viską galima užmiršti,
vien įžeistos garbės — niekuomet”

Visai ramiausiai, kaip paprastai, vilko pilietis Kati
nas per sieną dvidešimt devynių pūdų lagaminą. Nors ir 
sunki iš paregėjimo našta, bet yra pasakyta, kad ji leng
va tiems, kas ją iš geros valios neša. ^Pilietis Katinas 
blogos valios niekuomet nėra turėjęs; jis buvo kaip ir 
visi, o pirmiausia žmogus su visais privalumais — kūnu, 
dūšia, pasu, skaitlinga šeima, kuri tik ir mokėjo šaukti: 
“tate, tate gib a broit”, ir jei jis tokiomis sąlygomis su
kluptų, tai būtų ai, ai, ai!

Pilietis Katinas ėjo visas natūralines ir nenatūrali- 
ries pareigas, niekada nemurinėjo ir sielos gilumoj buvo 
teisus, o dėl to miegoti galėjo tik kūdikis po apipiaustymo, 
jei ne tas lagaminas, kur visą laiką lyg rąstas kyšojo ič 
Katino akies, rr kėlė įtarimų pas pavydeluinkus. Tai buvo 
silpnoji pusė.

Lagaminai’savaime' nėšvarus dalykas, bet jei jis turi 
vietos po saulė®, vadinas, jis faktas, su kuriuo reikia 
skaitytis, ir dėl to lagaminas visai natūralus dalykas ir 
turi lygių teisių, egzistavimui. Nenatūraliu dalyku vadi
name stebuklus; į kurittos Katinas, jo Sara, baigiant Ka
tinukais, netikėjo, nes žinojo tik vieną teisybę, kuri buvo 
šiaip parašyta “Žmogau, storavokis ir aš padėsiu”.

Ir pilietis Katinas nemurmėjo, nors lagaminas buvo 
sudėtinis iš 17 dalių ’diplamuto bagažo ir likusioji dalis 
-“L'būvo kėli šimtai šdkavet'pluose įvyniotų gemalų “a liu

li dimes” vadinamų, iš kurių turėjo išsikalti tiek pat naujų 
^piliėėfų, kiek šUkaverpy buvo Įvyniota ‘‘k Hudimes’’ lape- 
Hfų. Nei daugiau, nei mažiau. Pilietis Katinas ėjo pats 
I savo keliu ir niekam nieko nesiūlė ir iš nieko nieko ne- 
l prašė, nes pasitikėjo savo pečiams, o už pečių stovėjo i 
‘ laimino tas. kuris galingas buvo.

Į Petronio rausvą dvarą 
Iš pasaulio pakraščių 
Suvažiavę* šaukia bravo 
Kremliui garbę nešančių.

Bet nematė, kad neliko 
Nei sinūtkelio prie plentų;

Net nupiepusio arkliuko, 
Bričkelės, nei kamantų.

1

Sulysus ožkelė graužia
Sodybėlės pamatuos
Ir mekena: “Melžia, melžia! 
Ją vyr-brolis i$ Maskvos.

Skerdžius



JUOZAS ŠARAPNTČKAS ‘

HAMILTON, ONT.
Rež. Elenos Dauguvietytės-Kudabienės pagerbimas

Laimėjus režisierei E. Daugu- kultūrininkės, režisierės, akto- 
vx< y.ei - Kudabienei šių metų'rėš E. Dauguvietytės Kudabie- 
1.LB Kultūros premiją, jai buvo I nės atliktas tremtyje milžiniš- 
rurueštas specialus pagę.'bimas.! kas darbas kultm-os -srityje.

Režisierei E. Kudabienei k. 
LB-nės laimėtą kultūros premi
ją įteikė KLB-nės pirm, advoka
tė Joana Kurailė. Be to, sveiki
nimo žodį tarė Lietuvos genera
linis konsulas Kanadoje dr. J. 
Žmuidzinas. Vilniaus" Aušros 
Vartų klebonas prel. dr. J. Tada- 
rauskas ir Hamiltono apylinkės 
B-nės pirm. K. Deksnys.

Laureatė E. Kudabienė išreiš-

Pagerbimas, kartu su koncertu 
if vaišėmis, įvyko š.m. kovo 14 d. 
4 vai. popiet Jaunimo centro pa
talpose, 58 Dundur gatvė J šmk 
žymios kultūrininkės pagerbimo 
ruošą įsijungė, ir organizacijos, 
ii pavieniai asmenys. Organiza
cijos atstovavo šie jų atstovai: 
J. Pleinys (Aidas ir Šalpos Fon
das), E.. Gudinskienė (Ateitinin
kai), K. Mikšys (Aukuras ir j
Rame venai), K. Deksnys (Bind-! kė padėką už gautas duvanas, 
ruomenės valdyba), G. Breich- pasakytas kalbas ir sveikinimus.* 
manienė (Gyvalfcras), J. Stan
kus (Medžiotojų klubas (> edrak ( 
tks), j). Liaukienė (Katalikų Mo
terų Dr-ja), J. Kšivickss (Auš
ros Vartų parapijos komitetas). 
Er. Grajauskas (Parapijos cho
ras), P. Lukošius (Pensininkų tarp 
klubas), D. Gutauskienė (Skau- * 
čių “Širvintos” Tuntas), B. Ma
cys (Skautų “Nemuno” Tuntas), 
L. Meškauskas (Sporto klubas 
“Kovas”), P. Kanopa (šaulių 
“Algirdo” kuopa), K. Mileris 
(šeštadieninė mokykla), J. Kriš
tolaitis (Kredito koop. “Talka”). 
A. Patamsis (Tautos Fondas), 
J. šarapnickas (SLA 72-oji kuo
pa) ir pavieni^asmenys: S. Pet
kevičienė' R/ Pakalniškienė, A. 
Petraitienė, M. Kalvaitienė, D. 
Jėnikaitė, D. Kudabaitė, U. Sta
nevičienė, A. Mingėja, A. Luka- 
vičius, Kęst. Kalvaitis, E. La- 
buckas ir kiti.

Didžioji darbo .našta atiteko 
“Aukuro” administratoriui, SLA 
72-osios kuopos nariui K. Mik
šiui. Visų bendromis pastango
mis buvo sukviesta ir į pagarbi- 
ma atsilankė arti 200 svečiu iš 
Hamiltono, Toronto, St. Catha
rines ir kitų lietuviškų kolonijų.

Svečiai į šį pagerbimą pradė
jo rinktis iš anksto ir prieš pro
gramą jau buvo beveik visos sė
dėjimo kėdės užimtos. <

Pradedant programą, “Auku
ro” administratorius K. Mikšys 
pasveikino’ susirinkusius sve
čius ir programai pravesti pa
kvietė Vida Stanevičiene.

Koncerto meninės programos 
dalį išpildė: sol. Vytautas Pau- 
lionis, akompanuojant muzikui 
St. Gailevičiui; akt. Vitalis Žu
kauskas, M. Kalvaitienė, K. Bun- 
gardas, dalyvaujant pačiai lau
reatei E. Dauguvietytei Kuda
bienei. Programa buvo įvairi, 
įdomi ir ji tęsėsi porą valandų.

Po’ meninės programos sekė 
KLB-nės vicepirmininko J. ■ Da
nio kalba, kurioje buvo paliestas

:neRežisierė Elena Dauguvielytė-Kūdaiji

Po trumpos pertraukos prasi- j
Įėjo vaišės ir organizacijų at-, 
stovų .sve.klniuid kalbos. Daug 
kalbėtojų nepa'inojau. čia iš
vardinsiu tik tučs kalbėtojus, 
kuriuos asmeniškai pažįstu. Jų

Br. Graj
jos choro vardu, P. Kano- vadovauja jos duktė Danutė.

pa — šaulių kuopos vardu, K. 
Mileris — šeštadieninės niokvk-

įkuriame vaidina įvairių tauty- mus ir vaidinnfius.
sveikino J vaikai. Tam teatrui dabar y Per cilę';meai vienas žmogus 

vienas neįsten^ų atlikti šio mil
žiniško darbo. Be abejo, būva, 
yra ir bus darbščių pagalbinin
kų, kurie jai padės ir toliam Per 
30 metų pe “Aukuro” eiles per
ėjo virš 100 narių, kurie vieni 
mažiau, kiti daugiau prisidėjo 
savo gabumais, darbštumu ir 
pasiaukojimu. Žinoma, negali
ma pamiršti ir jos xwro Edvar
do, kuris jai’ sudarė sąlygas ir 
palengvincL darbą; .. taip pat ir 
vaikų — Danutės, Tomo ir Inos, 

j kurie, kaipo gabūs aktoriai

1981 metais Elena Dauguvie
tytė Kudabienė gavo televizijos 

los vardu, J. šarapmekas SLA jr scenos aktoYių unijos kortelę 
/2-csios kuopos vardu, J. KriŠ- jr retkarčiais vaidina CBC tele- 
tolaitis — kredito koop. “Talka” 
vardu, A. Patamsis - 
Fondo vardu, ir daug kitų.

Šusuimavus visų kalbėtojų 
mintis, susidaro gražus kultūri
nis lobis, kuris, lyg ta rytmetinė 
žvaigždė, ir toliau švies kultūri
ninkės Elenos Dauguvietytės 
Kudabienės kelia ateities darbų 
tąsai.

Režisierė E. Kudabienė yra
didelė lietuvybės puoselėtoja, paruošdama koncertus, minėji- 
besireiskianti neišsemiama ener
gija. 1981 m. atšventė 40 metų 
scenos darbo sukaktį. Jau 32 
metai kaip priklauso Kanados 
lietuvių visuomeninei ir kultū
rinei veiklai. Pradžioje Winni- 
pege, o vėliau Hamiltone, suor-

vizijoje, aba vasaros teatruos?.
— Tautos j Kaip visuomenininke, šešerius 

j metus buvo K.T. nare, iš jų 3 
metus KLB Kultūros komisijos 
pirmininke. Suorganizavo Ket
virtąjį Lietuvių Dramos festiva
lį, Pirmąjį Kultūros Darbuotojų 
suvažiavimą ir Jaunimo Talentų 
vakarą.

Per 30 metų neatsisakė pa- ’ gelbsti statant veikalus, 
dėti Hamiltono organizacijoms, j (Bus daugiau)
nprimšclarna knneertns. minei]-----------------------

pa-

Midugano - cari Levin ir Don ĮJetuvos diplomatijos Šefo S. Lozoraičio r 
fliegle ~ kalbėjo dėl Lietuvos J
laisvės ir nepriklausomybės. Kie l 
glc pasidžiaugė pjfoga dalyvauti 
Vasario 16 minėjime. JAV At-{ 
stovų Rūmuose 7 kbngresmanai 
iš Michigano Blanchard, 
Ei-odmfield, Dalgeli, Fčrd, Jkr- 
tcl, Sawyer, Wolpe — pasakė 
kalbas dėl Uetuvos laisvės. Tai 
yra trečdalis visų Michigano 
kongresinanų. Michiganas savo 
fedėralinių atstovų Vasario 16 
pasisakymais yra viena iš pir
maujančių valstijų.

ApL Vasario 16 d. miuėjiiųą 
□ries ir po tai rašė Detroit Ne\Vs, 
Dchoif I'ree Press, Detroit 
Monitor, Dearborno ir kitų prie
miesčių laikraščiai, Wayne vals
tybinio universiteto laikraštis 
South End, gausi etniška spau
da. S*a:p pat buvo pranešta per 

ir televiziją.
Saulius šimoliūnas

žodis Vasario 16-osios proga
(Kalba, pasakyta per radiją, Ne*- 
priklausomybės šventės proga)

Neprklausomybės šventė — 
Vasario 16-sios diena — yra 
visa^s5<^į^jęį,^.£g^^vių.

Vasario šešioliktoji sa!ž?e? K.albas 
Michigane

____  _ ___ Pagrindinis. LĮętųyos Neprį- r ____ 
ganizavo scenos mėgėjų teatra i klausomybės minėjimas; sureng- atĮjk0 Danutė Petronienė 
“Aukurą”; pastatė virš 40 vei-I^ Detroito Lietuvių Orgamza- ir.včelista^ Johannes TaiL ' .

> pa
sakė krikščionių demokratų vei
kėjas Algis Kasulaitis iš’Cleve- 

. 'lando ir senatorius Donald W.
Meninę programą

čia mūsų Bažnyčia. Tačiau mes 
neprivalome manyti, kad tai 
galutinis Lietuvos klausimo 
sprendimas.

Smurtas tarptautiniuose san
tykiuose yra galimas tol, kol 
tarptautinė bendruomenė yra. 
dezorganizuota, kaip dabar kad 
yra, kol neaišku, ar tai bend
ruomenei rūpi daugiau Sibiro 
dujų tiekimas Europai, ar Eu
ropos sutvarkymas einant civi
lizuotų žmonių priimtais dės
niais Išiajndien jau yra paaiš
kėję, jog nepakanka nei sutar
čių, nei Jungtinių Tautų, nei 
Helsinkio ar Madrido pasitari
mų, jei turime reikalo su so
vietais, ignoruojančiais bet ku
riuos teisės ir moralės dėsnius.

Į Tai įrodo ir paskutiniai įvy
kiai Lenkijoje ir Afganistane.

^Šiandien, švenčiant . Letuvor- 
nepriklausomybės šventę* aš 
širdingai svekinu mūsų brolius 
ir seseris Lietuvoje, kviesda-; 
mas: nenustoti vilties, kad mū
sų kraštas atgaus nepriklauso
mybę. Ir lygiu būdu sveikinu 
užsienio lietuvius' ir lietuves, 
veikiančius mūsų brangios tė
vynės nepriklausomybei atsta
tyti.

tiekj sov 
vo • tieJę^‘u£sierii(>: lįętuvių 
tarpe. Lietuvos valstybės atsta
tymas buvo paruoštas daugelio 
tautos kartų,; kurios savo dva
siojo išsaugojo tautines tradici
jas, ‘gimtąją kalbą, didingos se
novės valstybinę idėją. Šito
kiomis aplinkybėrnis atgijor Lie
tuvos valstybė, niekam negra
sindama ir turinti vieną tiks
ią: mųsųi tautos £ero,vę bei pa
žangą, 

į x *

Bet tai nesulaikė Maskvos' 
'bolševikinės vyriausybės. Ji j 
tuojau puolė Lietuvą, siekdama 
sunaikinti Lietuvos nepriklau
somybę ir įjungti ją į bolševi
kų valstybę. Tas pasikėsinimas 
buvo Lietuvos atremtas ir už
baigtas taikos sutartimi.

Toji sutartis buvo smurtu su
laužyta 1940 metais,■ Hitlerio 
ir Stalino susitarimu. Sovietai 
žiauriai puolė Lietuvą, ją oku
pavo ir surengė įprastą sovie
tam komediją: sovietiškus rin
kimus, kuriuose dalyvavo ir 
okupacinė kariuomenė.

'Šitaip buvo sudaryta vadi
namoji, sovietiška Lietuvos res
publika, kurioje po karo žuvo 
tūkstančiai patriotų partizanų 
ir kurios priespaudoje dar šian
dien vargsta mūsų tauta ir ken-

MIELAS BROLI IR SESE!

Mūsų miela Šaulių Sąjunga 
šiandien pergyvena labai nema
lonų ir jai garbės nedarantį lai
kotarpį. Jau priėjo prie to, kad 
Š. Sąjungos “vadai” vienas kito 
neapkenčia, vienas kitą šalina iš 
Sąjungos ir bylinėjasi Ameri
kos teismuose.

Jeigu dar vadinamės Bro
liais ir Sesėmis, tai ir elkimės 
broiEkai. Užtenka tų nelemtų 
“teismų” užtenka “šalinimų” iš, 
šaulių S-gos.

Po 28 metų šaulių Sąjungos 
atsikūrimo, jau laikas būtų iš
rinkti L. Š. S. T. Centro Val
dybos pirmininką iš Kanados ir 
jam pavesti pavesti sudaryti 
plačios apimties S-gos Centro 
Valdybą, iš įvairių Kanados ir 
Amerikos vietovių.

LŠST Centro Caldybos pir- 
nmininko pareigoms rekomenduo 

‘ jame ir -siūlome išrinkti dauge
liui pažįstamą/ g. š. STASĮ JO- 
kubAitį,

Tegul sū nauju S-gos pirmi
ninko ir Centro Valdybos iš
rinkimu,.. mūsų mieloje Saulių

Sąjungoje atsiranda taiką ir ra
mybė. Mes. tikime, kad tos ra
mybės ir taikos, 'šiandien nori 
visi Šau ių Sąjungos broliai 
ir sesės — šauliai ir šaulės:

St. Jokūbaičio rėmėjai

MEET THE CHALLENGE!

VAIKYSTĖS MIEGAS

be

jūs atsimenat vaikystės 
miegą, ■
rūpesčių,. atodūsių, ir be 
sapnų?

Kai viskas, kas nėra tyla, 
palieka

jūs kambarį, ir greit išeina iš 
namu-.

Aplinkui jus sustoja —eit, kas 
ėjo, : ; ;•< ■ . > '■

uždaro motina bais’ atsargiai 
duris.;

Už lango tik kvatoja kvailas 
vejas,

tik kartkirtėms šviesos šešėlis 
’ siena nusiris. ./ ’ ,

cijų Centro, j vyko vasario men. • - ,
14 d. Dievo Apvaizdas parapijos JAV Senate abu senatoriai iš

Kaina |25. Kieti virieliaL Pritas

f
St, CHcBfBg

1739 S. Halsfed St, Chicago, IL 60608

ATEINA LIETUVA,

NaOjiaaoa, Orccafa, Į

• Litru V ii KASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamaljinxlrw 
įdomiai paradyta studija apie Rytprūilus, remiantis Pakalnės tr 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienam 
Hetuviut Leidinys fliuatniotM nuotraukom^, pabaigoje duodama 
ritcmrdžftj pavadinimai Ir Jų vertiniai J vokiečių feaJha- Laba! 
nan<fingoje_8M puaL knygoje yra Rytprūsių Žemėlapis. Kaina |8.

• KA LAUMtS L1M1, rašytojos Petronėlės Orintaltėė «tiff*
minimal ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje Ir plr. 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui, 
bet kainuoja tik 83. (

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe- 
ai j f- Dabar būtų j| galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teta—. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja |6.

« j LITERATŪRA,^ Metiivių j ttterifūtės, 'meno -fr rhhkalg 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vines 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Slankoj 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis tr 
M. K. Čiurlionio, M. šileiklo, V. KašuboS, A. Rūkštelės Ir JL Varno 
kūrybos poveikiais. 365 pusL knyga kainuoja tik 83,

• DAINŲ ŠVENTSS LAUKUOSE,'poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daimį 
šventes bei jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojan. 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir sudriktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 82.

• VIENIŽO ŽMOGAUS G Y V KNIMAS, 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 pusiaujų knyga

RegLrtruotM valftiBlnka 
TeL 476-220

vertimai. 300 tnygojt yff 40 aąflioj 
r ■ * ''

Kuygoi gatmamot Nanjleacsa, 17W J
Jr-'įįJ-į

kalų (neskaitant ištraukų ir 
montažų). “Aukuras” atliko’virš 
175 išvykų; dalyvavo visuose 
penkiuose Lietuvių Dramos fes
tivaliuose ir daugiakultūriniuo- 
se festivaliuose. “Aukuras” ir jo 
nariai, per šiuos festivalius lai
mėjo net 17 premijų. z

Prieš porą metų E. Kudabie
nė suo’rganizavo moterų sekste
tą “Aukuro daina”, kurio tiks
las buvo aplankyti mažesnes 
lietuvių kolonijas ne tik su dai
na, bet ir su poetiniu žodžiu pra
turtinti jų minėjimus bei po
būvius.

Būdama 10 metų daugiakultū- 
rįnių teatrų sąjungos narė, at
stovavo teatrą ir suorganizavd 
vaiku “Theater of Tomorrow

Aleksas Ambrose,
. ■ .- '; . L ' ; . a ■ . ; ■

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS/

autorius,
paruošė,: Sutvarkę -ir iššpausiino' geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją1 ' V 
(1869 —1959 nietai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. ; Kaina $15. 

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

• SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

Ar nenorėtumėt sapnuot vaiky
stės miegą,

kaip pasaką gražiausią iš fanta-
, :;Ų.-sainsi' . ■ .
Užmiršti^yiską, ,ka?. nemiela, ;

_ užmiršt .plakimą TĮpviitiė’s ' 
ir vėĖ miegot:.Jvaikysfės miegą,, 
pąs. gimto namoužsklęstas

. dūris. '" ’T .- Ų ’
•* > - < /I • > ; - ’ ? • - *-•« '*" >•
(Algimantas-' Pagegis —' ELE
GIJOS. Sūduvos leidinys:)

' -X MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ 
Ž 2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 TeL 925-2787.

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MARIJA NOREIKIENfi

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

?501 W. 69th St, Chicago, DL 60629 ♦ TeL 925-2781

JAY DRUGS VAISTINE
E759 W. 71gt St, Chicago, HL

<K BgfKSnWQAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAT 8AU 
DUMYNAI • KOSMETIKOS BHKME

Atdara šiokiadieniais nuo

Inž. UODAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

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. t ,4
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nasi psichozė ėmė kartotis prasidėjus Lenkijos jvykiaiw
Turint tai omenyje, ręikėjo; vengti bet kurių emo

cinių prasiveržimų, nagrinėjant kintančią situaciją Len
kijoje. Tačiau, jau nuo pat pirmojo vedamojo buvo ke
liama ir plečiama mintis, kad Lenkijos įvykiai bųvų vąd^ 
vaujami disidentų, griežtai prisilaikant Lenkijos 
tucijos ir valstybės įstatymų, kuriuos, peržengus,. ‘‘Soli
darumas” patektų į tiesioginę konfrontaciją ne vien su

As of January L 
SubicripUoc

Chicago $45.00 per yen*, $24.-00 pm 
*1X IBOEthS, $12 00 peJ 3 mpnthg, Jr. 
other USA local^e* $40-00 per year, 
, \00 per &ix months $12.00 pci 
LLree months. Canada $45.00 per year; 
other countries $43.00 per year.

pogęi. mem ___________ _- F79 flu
trinu Tnėneaianu —-_____  $15.00
vienam mėtkešui —_____ Š 4-00

Kmadoie: ____
metams - - , -_____ Hh-ūi
pusei meOį _______— .—- $X4J?
yienam menesiui t IP

25 cents per copy

Hve sausio pirmos dienes 
Disnraščic kitinw

Chicagoje u prieraiesciuo&d:
metam*_________________ $45.00
pusei metu _____________ $24.00
triir^ ______ _ $12.00
vienur: u ač.00

Kitose JAV
mcUju . , _ ________ $40.00

Užsieniuose:
met&M  $48.00
puaei metę ______ , — F26.00

Naujienos tina risdiezų liakiriant 
seamadieniua. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 So. Halsted Su Chicagą 
LL 60608. Telet Ol-hlOQ.

FinUm reixU Męau p^U Kmey 

urderiu kartu m

<udsra kasdien, išskyrus wfrns*d>nhg, 
S vaL £k>piet šežtadiemaia — iki 12 w-

Varšuvos vyriausybe, bet ir su Maskva* kas nuimtų 
vėjimo ir demokratėjimo pilną pralaimėjimą.

Kai J, šoliūnas Draugo vedamajam^ paskelbė prar 
našingą “Antrąjį stebuklą ties Vislą’\ tąj tikrai pirštu 
pataikė į. dangų, nes toks “stebuklas” tikrai įvyko už k^Bų 
mėnesių, per vieną naktį likvidavus dešįmtnuhjoHinį “So
lidarumo” sąjūdį, nepavartojus tam tikslui nė viešu So
vietų tanko ar kario.

Kritikuojant Draugo užimtą poziciją, teko sekapčia 
išvada užbaigti savo vedamąjį “Požiūris, j Lenkijos krizę”: 

“Todėl Draugo pasisakymas už besąlyginį Lie
tuvos laisvės kovų sutapatinimą su Lenkijos *SeKda-, 
rūmo” sąjūdžiu yra pagrįstas ne ręajybe, bet ihuzi- 
jomis, nes pati Lenkija skęsta chaose, kas nieko gero 
nežada ne vien lietuviams, bet ir visam Vakarų pa
sauliui”. * (Naujienos, Į98LVĮIL7)

Vilniaus Vizija''L>?iL Mikalojus Ivanauskas
Lenkijos įvykių painoka Lietuvai

Nė vienas lietuviškos išeivijos spaudos organas ne
buvo pašventęs tiek vietos ir dėmesio Lenkijos įvykiams 
sekti, nagrinėti ir išvadoms padaryti, kiek Naujienos. 
Vien tuo klausimu buvo parašyti 28 vedamieji, kuriuose 
nuosekliai 
naujas 
laikas duo 
lietuviškai

Prasidėję Lenkijos įvykiai iššaukė didelį susidemėji- . 
mą. kuris drauge kėlė lietuvių tautoje naujas išsilaisvi
nimo vikis. Pasigirdo mūsų politikų ir veiksnių optimis
tiniai žodžiai, kuriais buvo pranašauta Sovietų Sąjungos 
žlugimo pradžia. Panašiai didžioji amerikietiška spauda 
i”gi prabilo šimtais' straipsnių, kuriuose žinovų ir pcli- 
t’ku buvo nagrinėjamas Rytų Europos satelitinės impe
rijos aižėjimas.

Kritiškuose istorijos momentuose, kaip tai pamokė 
mūsų tautos netolima praeitis, svarbu nepasimesti prie
laidų ir iliuzijų tvane, kuriais remiantis buvo Įdaromi' 
klaidingi sprendimai, už ką vėliau teko lietuvių -tautai 
mokėd kruvina kaina. Buvo svarbu, nepasiduodant nuo
taikoms ir įvairioms politikų spekuliacijoms, šaltai ir 
objektyviai sekti įvykius ir kartu atsargiai įspėti lietu
višką išeiviją apie artėjančią naują lenkų tautos nesėkmę.

Nagrinėjant šį klausimą iš tolimesnės perspektyvos, 
gerai pažinus Lenkijos istoriją, kultūrą, papročius ir pa
čios lenkų tautos charakterį, negalima buvo daug tikėtis 
iŠ prasidėjusio “Solidarumo” sąjūdžio/Betgi apie tai ne
galima buvo atvirai rašyti, nes viešpataujant aplinkui 
apgaulingoms iliuzijoms, toks pasisakymas būtų buvęs 
apšauktas kaip Maskvos agentų darbas, siekiant palaužti 
iš vidaus kylančias Maskvos pavergtų tautų išsilaisvini
mo pastangas.

Antra vertus, yra gerai žinoma kas atsitiko su tais 
pavieniais lietuviais, kurie išdrįso karo išvakarėse prasi
tarti apie galimą nepriklausomybės praradimą ir statė 
klausimą: kas tokiu atveju darytina? Ta pati istorija 
pasikartom antru kartu, artėjant bolševikinei okupaci
jai, atsidūrus tremtyje ir laukiant “kito pavasario”. Pa-

buvo aptariami Lenkijos įvykiai, iškeliant 
lidarumo” sąjūdžio apraiškas. Dabar atėjo, 
i apyskaitą skaitytojams ir platesne prasme 
išeivijai.

Reiškia, daroma analizė buvo teisingą, .nes iš anksto 
. buvo pramątytas “Solidarumo” sužlugdymas, nenusakant 
tikslįų aplinkybių ir datos. Su ramia sąžine galime, pa
sakyti, kad Naujienos atliko rimtą patarnavimą lietuvių 
išeivijai, nes išsklaidė susidarančias iliuzijas ir gal pa
veikė į mūsų veiksnių santūrią laikyseną. Tokį Naujienų 
nuopelną itin verta atžymėti, nes kaip tik minėtas. Draw.-, 
go redaktorius J. Šoliūnas ir jam panašūs žurnalistai 
viešai reikalavo Naujienas uždaryti, bet neišdrįso, hetu.- 
vių visuomenei paaiškinti savo skelbiamų nesąmonių.

Turime atkreipti dėmesį į pavergtos tautos laikyseną 
Lenkijos įvykių atžvilgiu. Nei viename pogrindžio laik
raštyje, bent iki šiol, netilpo bent vienas straipsnis, ap- 

. taręs Lenkijos įvykius ir jų galimą poveikį į lietuvių tau
tos laisvinimo eigą. Nebuvo rengiami jokie protestai ar 
organizuojami streikai. Pagal Dirvos komentatoriaus 
V. Meškausko turimas iš anapus'žinias, tėvynėje yyrąuja’ 

■ susirūpinimas, nes prasidėjus lenkų sukilimui', jienąs. mąl-’ 
sinti pirmon eilėn būtų metami mobiĮizuetį.Įietuviąi, gu
dai, ukrainiečiai, kad kruvinai supiudžius šias tautas 
prieš lenkus. Jiems nėra kito pasirinkimo, kaip' vykdyti 
Sovietų Įsakymą arba būti patiems sušaudytiems. Buvo 
susidariusi labai nemaloni situacija, kurios pavargtos tė
vynės lietuviai norėjo išvengti, kas paaiškina lietuvių 
santūrią lankyseną Lenkijos krizės metu.

Šiame lietuvių tautos susiimpinime slepiasi gilesnė 
prasmė, nes nauji lietuvių istorikų nagrinėjimai’ visai 
kitoje šviesoje apibūdino 1831 ir. 1863 metų suįįiiBĮųs, 
kuriuos pradėjo lenkai, įtraukdami drauge lietuvius. Po 
pralaimėjimų, ne lenkai, bet lietuviai sulaukdavo' skau
džiausių smūgių. Ne kitaip būtų buvę dabar, jei lietuviai 
ryžtųsi visu svoriu paremti lenkų sukilimą..

Politikoje nesivadovaujamą sentimentais, nors jų 
daug prikalbama vedant propagandinę akciją. Lietuviams 
greitai paaiškėjo, kad “Solidarumas”, peržengęs galimu
mų ribas, pasuko į konfrontaciją, kurią, tūrėjo pralai
mėti. Pralaimėjus lenkams, lietuviai būtų žymiai' dau
giau nukentėję.

Apžvelgdami bendrą lietuvių tautos laikyseną Len
kijos krizės metu, išskyrus neskaithngus išsišokėlius ar 

neišmanėlius, ji yra pagirtina ir padrąsinanti pavergtos tautos į rizikingą žygį, 
ateičiai. Lygiai priklauso pagarbą tiems lietuviams, kurie ■ . ; • ‘ ■

i AFGANISTANO DIENOS DEMONSTRACIJOS; Pre^kįentas Reagan paskelbė •&>vo 21 ck Aiganistano Diena, ‘ kviesdamas Amerikos- -gyy^ito-^ ; i us atžymėti ją solidarumo minėjimais. ir ^emonstracijornis.ši diena sutampa $u afganų nau- ’atsia^s metais. Praėjusį, sekma-idienį (kove, 21 d.)/ visame pašau, -yje ji. buvo rninima su liūdesni, žinant, kad prieš porą metų Ąf-
■ .^anistaaą užėmė Sovietų arku- įjąj Iki ųiąį dienai taųie tolimame rytų.’ krąstė- vyksta, žiaurusJ karas. Bet afganų-partizanai yra,sepąsjįMotjšy ' j ’Washington, pt Q. j į-. Jcituosę; miestuose tą . dieną vyko demon ' stacijos prieš, rusų• Afganistano Šalpos Komitetą^ • Pavergtų Tautu' -Kohtifetąs’ ir ■Amerikos Lenkų Kongreso lili- -nok Divizija suorganizavo Čikagoje, minėjjĮiną, ' kurią „7įxykoSchurz.. High y School, fjl^agps- šiaurinėje pusėje.' Minėjime eta lyvavo bent '400 įvairiausių* žmonių. Salėje buvo matyti daugį plakatų su .Šukiais, smerkiair-

sovietų imperializmą; ir-’prįi Šančiais Afganistanui, ir kitoms' pavergtoms tautoms laisvės. Buvo net matyti -užrašas “Lithuanians support Afgan freedom' fighters!” " -.. - j ■Programa prasidėjo su An^e- rikos vėliavos įnešimu. AmeĖį- kos himną sugiedojo moterų

choras, susidaręs iš tautiniai ap- ■ s ir engusių laitvių, estų, čekoslo- vakų ir lietuvių. Akompanavo Schurz High School orkestras- Tuomet buvo įneštos pavergtųjų tautų vėliavos. Sekė ištrauka iš .Korano, • islamo šcentraščio Skaitytojas giedojo afganų kalba, kuri priminė rytiečio kainų piemens, dainą. Skaudu buvo pa galvoti, kad- sSovietų groboniš- kumas pajėgė jau. sujungti. vakarti įr rytų pasaulius, vienos . peįaimės ryšiąis; .' ;* Buvo perskaitytos'.JAV. ptėžL depth Regan, Illinois. guberna-i tcriąus Thompson ir Čikagbs J.'< Byriies rezpliucij bs? ČikagosąĮ1^ ‘. dęrmanas Roman Pucinški,'_. kti- į.yrisupiąivędė visą ■: programą, tay rė keletą žodžių, pabrėždamas, kad. šiandieninės pasauliu problemos gali būti sprendžiamos nė Washingtone, ne Warsuvoje ir' ne. Londone, bet tiktai" - Maskvote. ' ' ■' ■■

tų Komiteto narių, kurie aktyviai. dalyvavo programoje, buvo vos trejetas.' Negi'Čikagos mieste (Rebere'kalo pramintame an trąfa lietuvių -sostinėj tiktai tiek liko sąmoninkų lietuvių? Gąila, kad praleidome puikią
televizijos ir Valstybės departa- .mento akivaizdojfe. Negalimą laukti iš- svetim4įučių pagalbos ir pritarimo Ijetuvos laisvinime darbe, jeigu mes patys neparodysime net noro ./-padėti- nelaP upės draugams... į tėmą. tfeip pat butų paminėti,? :k^3’ ^payėrgto^ -tautds^ą .4>e>drds^ėlaiž^sĮ^aį refgotos užmiršti; tarpusavi o gin ids/^ųrie' lieka neesn-iniai kovoje. prieš. ‘Špvietią.'Sąjungą. Šitą mintį-j^Stvb^ -’-jralboje iškėlė

čių lenkų salėje daugiausia, y s pradėjo giedoti “Stolatį stela t!”- : Netrukus jo baisa užmušė griau ; srrūngas giedojimas salėją susirinkusių žmonių. Tuom Puotas-' ki. gal nesąmonibkąj . suggŪnh kaikuriuos kitataučius, kurių atvyko. tik po saujelę. - Lietuvius buvo galima suskaityti, ant į ran- • kų pirštą o be Pavergtųjų Tąu-
——-

tinįo SŪsiveriijiino pirmininkas. ■JeiguTietižvių-, dienraščiuose ir ■adijo programose"nebūtų buvę ■ pakankamai- skėlbitpų. gal būtų likęs .pasitaikinitiias-.. ; ; .Anwar J^iady,^vienas iš vęik- liauriųiįją^ahų.^^ągaje^ aptarė dabarflnius įvyięiuą savo tė- viškėję. ^pvietai-a į- ’...Afganistaną jau yra:supyię;, TOįtyjOO - dalinių. Jie vartoja, ctterniitius ginklus, neišskiriant. napafift, kurio žiaurios pasekmę būvįą- matyti Viet namo karėūPųsėųmilijono afgar niį jaii gavo, b rięfbli trijų jonų, yra pąbėgę Xyakistanąir Iraną. Partizanai,slapstosi glindų JCušo-kalnuose,^AJiady laba-'
' moraliai parėmė lenkų tautos laisvėjimo ir demokratė- nusivylęs, kad/Amerika, tiktai 
. jimo pastangas, bet,- įvertindami realią padėtį;' novelė iš toli ’ simpatizuoja partizanųnusistatymui ir kovai. Jis griež- (Nukelta į penktą puslapį)’?S SUKILIMO L.’NORIUS

<T»f:Tivs)
• ų staiga nušoko nuo narų 

ir ži- . • ■■' ■ .ėstuosius. Žiedas vis siau
rėjo. ■ . - s arčiau glaudėsi vienas prie
kito. Henrikas prisimena: “Dar niekada neteko 
matyri tokių sutrikusių veidų, o prižiūrėtojas 
kapitonas visai pasimetė, išvydęs rūsčius, pasi- 
gailėi’mo nežinančius lagerininkų veidus. Jis 
ne'Lri išmetė 'Atrankius ir, puolęs ant kelių, pra
šė pas:gai’ėjimo. Jis jautė, kad iš barako gali 
būti 'tas su neštuvais.” H., pamatęs tokį 
šlyk- , — karininkas ant kelių — liepė
savo bendraminčiams išsiskirstyti, o nekviestie
siems nešdintis lauk. Tai buvo ne pirmas ir ne 
paskutinis kartas, kol jie norėjo susidoroti ąu 
Henriku. H. draugai liepė jam vienam nevaikš
čioti po lagerio teritoriją. Bet H. atsisakydavo 
svitos ir visur vaikščiodavo vienas, o kartais su 
Kniazevu arba su rumunu Urviku. kuris būda
vo už vertėją. 5 protesto dieną į šachtą atvažia
vo lagerio viršininkas Darevenko sų Vorkutos 
miesto partiniais valdžios atstovais. Jis atėjo į H. 
• araka ir tai gražiuoju prašyti, kad pradėtų dirb 

i — ti. skęsta, mat per tas dienas niekas 
n eis nu m pare "'□dens. H. nesileido į kalbas ir te- 
ns^akė. ksH, įpjc -i nori, po pietų gali pasikalbėti 

r pzėi..i.-, .^e...Inkais, (neįskaitoma) kaltino

pasiutiškai, o visa vadovybė išprakaitavusi aiš
kino, koks svarbus reikalas tuojau pat pradė
ti darbą. Derevenko liepė pasisakyti žmonėms, 
bet jie tylėjo. Tik paskui pasigirdo balsai — kaip 
Henrikas pasakys, taip ir bus. “Ach Jums šach
tos brangios! Gelbėkit, skęstąl 0 apię žmones 
ar Jūs pagalvojot”... ir, išdrožęs gerą kaftą, H. 
užbaigė: “Ne, kol neatvažiuos iš Maskvos Cent
ro komiteto atstovai, mes niekur neisim. ‘‘Apsi
suko H. ir nuėjo link barakų. Kaliniai kaip vie
nas atsistojo ir nužingsniavo į savo barakus. Va
dovybė likusi viena pasiskubino dingti iš ąonos. 
Ėjo dienos, bet Maskva nesiskubino. Tik 10-tąją 
protesto dieną atėjo žinia, kad atvažiavo kandi
datas į CK narius Maslenikov ąų pąrtiBiąis at
stovais. Nors atvažiavo tik kandidatas, tar
tis reikia, ilgiau laukti neįmanoma SusUikimas 

. turėjo praeiti gražiai, tvarkingai, be jokio ’są- 
mysię ir nepasitenkinimo. Ir štai atėjo ilgai 
laukta valanda. Tiesa, tie atstovai pabijojo atei
ti į zoną nors niekas jiems negrasino ir nesiruo
šė grasinti. Jie įsitaisė bokštelyje, o priešais dar 
pasistatė kulkosvaidį. Tūrėjo kalbėti Aphmed 
Kniązev, Levando ir paskutinį žodį tarti Henri
kas. Be to, H. turėjo perduoti lągerio gyvento
jų skundus ir pageidavimus, kurią 'buvo prlna 
didžiulė dėžė. Kniazev nušvietė mąskviečįajns 
sunkų lagerio gyvenimą, trūkumus, kalbėjo 
bendrai apie vidaus reikahia fceyąpdo apsistojo, 
daugiau ties ukrainiečių, Ukrainos nepriklauso

mybės klausimais. Henrikas viską apibendrino. 
Viskas ėjo kaip sviestu patepta. Tik staiga Le- 
vando su didžiulę armija ukrainiečių iššoko į 
priekį ir keikdamas bei grūmodamas kumščiais 
į maskviečių pusę, šaukė pulti juos ir jokiais bū- 
dais nepaleisti tų kraugerių. Pasileido bėgti link 
pj. Viskam taip gerai ėjo ip štai vienas karštako
šis. viską sugadina Ir vqs tik Levando pradėjo 
grūmodamas^ grasiiwiamaS) keikdamas bėgti link 
administracijos, iš visų pusių pasigirdo metalo 
tarškesys — kulkosvaidžiai buvo parengti šau- 
įynaui. Būtų įvykę neišvengiamos skerdynės. Bet 
Ii. įr jo bendraminčiai negalėjo prileisti, krau
jo pąrliejimo, jie kuo skubiausiai liepė yisiems 
skirstytis pa barakus. Per 5 min. aikštė liks> tu|- 
% LęV^do, pamatęs, kad su juo tik saujelė 
žmonių, irgi pasitraukė į barakus. Praėji gera 
valanda, kai žmonės pamatė važiuojant’ į lage
rio pusę swkveiraihts eh' kareiviais. .Ęąiriviąi 
ant bokštų pradėjo kabinti garsiakalbius^ ir tuoj 
pet talerio viBŠŽninkas Derevenko paskelbę ulti- 
matumą: visiems išeiti iŠ.zopės 'ir
pradėti darbą. Duodu min., jeigu ne bus 
šaudoma* ^aip, dabar tai jau viskas. Buvo įvai
riausių nųota6Uių>Vierii šakė,-kad reikia eiti. ki- 
tt — kad gerinu mirti, negu jietns- pasiduįofr' H. 
įr jo bendraminčiai buvo už tai, kad reikią eiti 
— kaip ten bebūtų, tikslą jie' pasiekė vadovy- 

, ;be atvažiavo. Nors niekas nešitikęjo tokios pa
baigos. 6 Levando, tas karštakošis rėkfchys, iš-

girdęs ultirrtatumą, pirmas krypuodamas nuėjo 
•pasiduoti administracijai. Netekę savo atamano, 
ukrainiečiai (neįskaitoma) daugiau, šliejosi prie 
H., klausė, kas daryti. Ką gi, viską padarė Le- 
-vando. Neliko nieko kito, kaip eiti iš zonos. Vi
sus (neįskaitoma) ant kalvutėj šalia zonos. H., 
Ignaštjevą, Kinzerskį ir Kniazevą tuo&u (ne
įskaitoma): Levandas jau sėdėjo uždaryta/maši
noj. Buv^ šlykštu klausyti jo rypavimų.

(Neįskaitoma), kad jis nieko nedaręs, nieko 
nekalbėjęs. H. sulaikė ties vartais, Tuojau ji ap
supa kareiviai ir 'kįek toliau pasivtdę darė kra
tą. Jam besirengiant marški nūs, iškrito pieštu
kas. H. lenkėsi jo paimti, o vienas kareivis piktai 
užriko: “Duobėj tam jų neprireiks". Juos visus

Kniaaevą, Igwtftvfe Knrosįą'ir'Beanką 
privedė prie iškastos duobes ir pastatė ant jfą 
krašto. Ankštėliau ant kalvutę? sėdėjo visa šach
ta Nr.7. Greitai prieš šią keU’eriūkę išsirikiavo 
kareivių eilutė, su automatais, šalia jų atsistojo 
karininkas, pasigirdo įpakjTnas paskuošt. Visi 
kareiviai pakėlė automatus ir prisitaikė į juos.

(Būa dauįžauj '

i' —xu.za.-It.. i . > -■ r > u

ĮKAITYK IR K'TUS NtBAGINK /
SKAITYTI DUcNRA^TI ^'NAUJlirNOS7' J
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OR PAUL V. UAKGI8 
•YOTTOJA, m CH1KURCA,

šrefcreriu*
8. Menkei* IK, WMTiWmi, IK

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
gydytojas ir chirurgas.
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd $tre*t 

Valandos pasai susitarimu.

TITANAS Venera

VLADAS PCTVIS
(Atkelta iš 4 psl.)

AFGANISTANO DIENOS
DEMONSTRACIJOS

Brighton Parko Lietuviu Motery 
klubo narį y susirinki ma s pyks ket
virtadienį, oaiandzio 1 d., 1 vai. p.p., 
Aneles saieje, ^ouu So. Talman Avė. 
Nares kviečiamos atsilankyti, nes yra 
daug Svarbių reikalų apkarti: taipgi 
prašomos sugrąžinu. riunuo Knygeles.

E. Strung/*

O'

Šv. Pranciškaus Seserę Rėmėju me
tinis banketas su programa įvyks ba
landžio 4 d., 3:30 vai. popiet, Nexaito 
Prasidėjimo šv. Mergeles Marijos pa
rapijos saieje, 4etn ir r airneia. Ren
gimo komisija ir valdyoa kviečia vi
sus dalyvauti ir paremti seseles pran- 
ciškietes.

Rožė Didžgalvis, rast.

.1

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

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

IMiRllBIIIIMMIIimiiilMilllffllllllB

SUSIRINKIML

Dr. Jonas F. Mažeika
DJXS. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street 
Oak Lawn, jJLL 

Off. teL 423-8380 
Valančios pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71»t St. TeL 737-5149 

Turiną ws. Pntaiko g kiniui 

t? lanser'

Dr. LEVNAS SElBUTlb
INKSTU. rŪSLSS IR 

PROSTATOS CHIRURGU*. X

2656 WEST 63rd STREET
Vtiandoa; ansiaa. 1—4 pojūeL

I tai pasakė, kad Afganistanui! reikia ne žodžių, bet ginklų. <, Svarbiausias programos daly- Į vis buvo David Schneiuder, Vai : stybės departamento, pasekręto- > rius artimųjų rytų reikalams.. Nors savo kalboje nepažadėjo pagalbos Afganistanui, jis priminė, kad Amerikos valdžia yra davusi $200 milijonų tam kraštui ir ateityje duos daugiau.Programai baigiantis. Vincas Samaška,Pavergtųjų Tautų Ko-
Ofiso teJeroo**: 776-2880, 

Rsztdoaciloš'toioLi 448-5545

tė 21-jų tautų pasirašytą rezo- ■. - iiuęiją, kuri išręiškią,' pritarimą prezidento Reagah* griežtai poli- = j tikai Afganistano ir kitų bku- /
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų .chirurgija. 
5025 CENTRAL AVĖ. 

SL Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 321-4200

puotų valstybių atžvilgiu ir pritarimą pasaulinam solidarumo sąjūdžiui. Jis taip pat reikalauja visuotinio laisvojo pasaulio ekonominio boikoto prieš So vietų Sąjungą. Rezoliucija įteikta JAV Prezidentui, Kongresui- • ir Valstybės sekretoriui. i
Vladas Pūtvis

, liuose sudarė dar daugiau pažinčių, g^lų gale greitai padarė pažinčių visur, pas jį užsukdavo... paviešėdavo.Putvinskis turėjo prieš pergyventi didelę vidaus Tas tarpas, kuriame jis sukinosi, dvasininkai jo tenkino. Jis matė, jog jie na tik savim, turi kurtų, turi galybės, bet tuščią sielą, visuomeninės pareigas neatlieka. Jis gi jautė tą pareigą savyje.Nebuvo tai k< kia atgaila už tėvų nuodėmes, kuriąja giriasi kartais nieko neturintieji bajorėliai, nebuvo tai malonė, rodomoji “mažutėliams”. Jis tarė, joę kas turtu ar žiniomis yra j didesnis, turi dirbti visuomenei, anaiptol nenusižemindamas iki apačių, bet keldamas iki savęs. Nesuprato ir negalėjo suprasti tekio etinio reikalavimo taip bajorai - dvarininkai, taip pat svetima buvo ir valstiečiams. Tur būti Putvinskis turėjo susidūrimų, jautė nepasitenkinimo, gyveno ginčais su jais, ieškojo pagrindimo. Atsigrįžo nuo jų, ir ėmė ieškoti ryšių su tais, kuriuos anie persekiojo.-, užmezgė ryšius su nauju lietuvių judėjimu, visų persekiojamu, taipogi ir caro valdžios, prieš kurią ka-i daise jo tėvai stojo j karą.Nemaža tat jam atsėjo,* nutraukti ryšius su savaisiais. O kur atsiremti? Nuėjo į lietuvius. Putvinskis — žmogus silpnos sveikatos, bet kietos valios, nuosekliai ir atkakliai einąs prie savo tikslo, pergalvojęs stengėsi įvykdyti ką buvo sumanęs. O dirbo jisai keliose srityse.Pas jį galėjo rinktis jaunoji inteligentija, patogios sąlygos, malonūs šeimininkai. Jisai galė- jb gabenti lietuvių literatūrą iš Prūsų, pro jį nuo Tauragės galėjo eiti į Šiaulius, į Kelmę, jo vietos reikalams. Surado žmonių, kurie galėjo tuo užsiimti, kartais pas save laikydavo naujienas. Vieną tokį jo nurodytą knygnešį Peniką atsimenu, kad

tai krizę, augo, nepa- gyve-

TUVIŲ DIREKTORIUSCHARD
KĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

I EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

4330-34 SO. CAUFOBNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

RERKRAUSTYMAl

Laidiniai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8042

(Tęsinys)Atsivertęs bajoras (dvarinin- Demonstracija buvo rodoma kas) tuo laiku rodėsi keisti, ne- kovo 21 d- per penkto, septinto ir devinto kanalo TV kanalo žinias ir sekančią dieną buvo aprašyta Chicago Tribune ir Sun- Times.
suprantamu žmogum. Lietuviškas judėjimas buvo “milžiniškas” ūkininkų kūrinys^dvaras ir sodžius — tai du įvairiu pasauliu. Lietuvių inteligentai norėtų kad visi Lietuvoje būtų .lietu-Ramunė Tričytė

SOPHIE BARČUS

Vedėja — Aldona Dauku* 
Telef4 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Kasdien nuo pirmadienio 1H penk
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Vilos laito ii WCEV stotim.

Lietuvos Aidai”
KAZĖ 8RAZD2IONYTĖ 

Programos vadėje

Apdraustas perkraustymaa 
iš {vairių atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
Tat 376-1 M2 arba 376-5996

AADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

transliuojamos iš musę studijai 
Marquette Parka.

NATIONAL OSTEOPATHIC MEDIC/NE WEEK 
TO BE OBSERVED. JUNE 1-T I9&O BECAUSE ♦.

DOCTORS OF OSTEOPATHY, 
D.O/5, ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG - 

0 FOUNDATION STUDY 
PROJECTS A 71% GROWTH 
FOR THE OSTEOPATHIC 
PROFESSION DURING

Manipulative 
THERAPY PROVIDES 
PATIENTS with 
AN ADDED DIMEN
SION OF TREAT
MENT^ •

viais, visi — tik be dvaso: dvaro bjojo, žiūrėjo į jį su nepasitikėjimu; kartais kildavo klausimas, ar bajoras (ypač dvarininkas) gali būti, “geru lietuviu”.Atsimenu . studentų draugijoje Maskvoje, norint vienam dvai rininko sūnui įstoti į lietuvių | draugiją, ėmė kai kurie “lietu- 7-viai” abejoti: ar jis lietuvis, ar ! galima priimti?).Gyvenimas pa- i rodė, jog tiė. išeiviai iš kito tar- ■ po davė tautai žymių veikėjų, j jie buvo nuoseklesni liaudies gynėjai, su didfesne tautine savigarba, dėl savo idealų kentėjoj įde'o 'sielą-“lietuvių’ darbą, dažniau pasirinkdavo savoI širdžiai žemiausiąjį, bet skait- i tingiausiąjį klodą, ten veikė, buvo kelis sykius ir man atve- , Įdėjo visą savo pasišventimą.kone visuomet .duodavo gimusieji “lietuviais**?’Taigi, ar eiti susipažinti su tinkamą tarpą. Viduryj nauju bajoru? Jų tarpe yra ir ma, aplinkui yra naujos inteli- lietuvių; turėjau savo draugu gentijos. Nutraukimas ryšių su studentu. Kad. atsirastų dvari- kaimynais dvarininakis, kurie ninku tarpe jų priešų, būtų taip kartais intelektu žemiau stovė- pat gera: kova su jais būtų leng- jo už aną, ne toks skaudus, vesnė.Nuėjau į viešbutį pas Putvin- skį. Būdas, kalba, akys rodė, jog tai doras žmogus, galima susieiti. Tik ne viskas jame man buvo suprantama. Ėjo jis iš kito pasaulio, iš dvaro; man. iš sodžiaus kilusiam, ne viskas buvo aišku jo galvojime. Juk kiekvienas laiko save, savo tarpą, savo klodą, savo galvojimą už normalų tipą, tikru daiktu; kas skyrėsi nuo to, neikia dar ištirti, paprasti. Jis atėjo iš kito klodo, ieškojo kitų žmonių, ieškojo “lietuvių”, kuriuos jo žmonės persekiojo.Grįžus iš jo teko galvoti apie J tai, kas tai yra ’‘lietuvis”. Ir po to, jo sąvoka pasidarė daug pla-1 ‘ėsnė: tai ne tik ūkininkas, darbininkas; tai s ekė plačiau, apėmė ir dvarininką, gyvas pavyzdys tai įfikmo-Po pirmo pasimatymo, neužilgo teko susipitžiati su jo žmona; { jis nesenai buvo vedęs. Toliau jisai susipažino su daugeliu lietuvių inteligentijos, kuri sukinėjosi, lankydavosi Šiauliuose.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

(Bus daugiau)

>

žęs į Šiaulius geroką pundą literatūros.Į ■ Greitai Putvinskis sukūrė sau —jo šei-

*
AJWSUUANX, 

PATARNAVIMAS

TURIMI
KOPLYČIA* 

iVDSe MIESI

Change the oil and 
filters evnry 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don’t be a Bom Loser!

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

St Petersburg, FUu, 12:30 v*L p p. 
*4 WHS stotie*, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Ckic&ga, IffliMM 60629 
Teta*. 778-5374

fe /

— Britų parlamentas pripažino nepriklausomas teises Kanadai.
ENERGY
WISE

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

TeL; 652-5245
L’KIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

Caicagos

Lietimų
*id įtarių 

direktorių

STEPONAS C. LACK IR SUNUb
(LACKA WICK

2424 WEST 69lh JjTKEJK’l.
1102M SOUTHWEST HIGH Wai, raaw dilu, lit »M4*

£

$.©/S PRACTICE 
HOLISTIC MEDICINĄ 
TREATING THE 
WHOLE PATIENT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE OR INJURY

90 PERCENT OF 
ALL D.O.'S ENGAGE 
IN PRIMARY CARE 
MEDICAL PRACTICES 
WITH OVER 50 PER
CENT LOCATED IN 
SMALL TOWNS 
AND RURAL AREAS.

R. LIET. B-NftS BRIGHTON PARKO 
APYLINKĖS VALDYBA IR NARIAI

C8L lAXtU

P. J. RIDIKAS
So. HALTED Sl’R&R'l

R. LB Brighton Parko apyL valdybos sekretoriui

POVILUI BURNEIKIUI
MM

J-'--; >š- ■u'."kįi

GEORGE F RUDMINAS
Ul» S. UTUAMC1 AVB Td.: Tirt. 7-1118 u„

5 — Naujienos, Chicago, 8, Hl Wednesday, March 31, 1982

mirus,-žm<)|)ąjOnai, ?il»»< sūnui Romu aklu i ir visiems_ giminėms bei pažįstamiems reiškiame giliausią užuojautą K ir kartu liūdirte.
B

BUTKUS - VASAITIS
t«U OLympic 2-1HJPETRAS BIELIŪNAS

<348 Sa CALIFORNIA AVK TeL: LAfayette 1-3573



Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
reikia

■ *

? f

-PERDAUG SALDUMYNŲ
KENKIA ŠIRDŽIAI

PYRAGAIČIAI SU KOPŪ
STAIS

geresnio skonio,Dėl 
pridėti cukraus ir pusę citrinos 
sunkos.

Barščius valgyti galima už-’ 
baltinus ir su metine.

Norėdami patiekti ką nors 
naujo ir skanaus pietums ar va
karienei, pagaminkite gyragai- 
čių su kopūstais. Tam tikslui 
paimkite:

Vieną svarą raugintų kopūs
tų. keletą džiovintų grybų, vie
ną svogūną, keturis šaukštus 
Mazda aliejaus. /

Kopūstus trumpai pavirti ir! 
nusunkti. Grybus išvirti. Svo
gūnus supiaustytus į plonas rie 
kūtes, apkepti alyvoje iki jie 
parduos, pridėti kopūstų, su
kapotų grybų, druskos ir pipi
rų.

Tą viską pakepti uždarytai iki 
kopūstai suminkštės.

Tuo pat sykiu paruoškit tešlą, 
suvoliokite ir atskirdami gaba
liukus, įvyniokite į juos kopus- 
tus su priedais, padarykite pail- i 
gas bandeles, aptepkite suplak
tu kiaušiniu ir įdėkite į krosnį.

Prieš pat išėmimą iš keptu
vės, pavilgykite tirpintu svies
tu.

Neseniai pasirodžiusioje savo 
knygoje “Diet and Disease”, dr- • 
R. Slaik. iš Alabamos universi- i 
teto, skalbia, jog perdaug suvar-! 
todami saldumynų, mes padidi- j 
name cholesterolo kiekį savo j 
kraujuje ir tuo paskatiname šir
dies liras.

Tačiau valgydami bulves, mes j 

sumažiname cholesterolio kiekį f 
savo kraujuje. Bet tai dar nerei- J 
škia, kad privalėtumėm atsiža
dėti saldumynų. Galima ir juos 
vartoti, bet su saiku, dažnai pa
keičiant cukrų medumi. 1

MIEGAS IR SVEIKATA

LIETUVOS ŠAULIAMS TREMTYJE
“TREMTIES TRIMITAS”
LIETUVOS ŠAULIAMS

TREMTYJE

“Ne vien tik kardu ginsi 
Tėvynę!”

(Vladas Putvinskis-Pūtvys)

sjc * įc

SKANIŲ BARŠČIŲ 
PAGAMINIMAS

Pirmiausia reika išvirti skys
tį iš jautienos kaulų ir ^daržo
vių. y

Atskirai paimti 3 vidutinio 
dydžio burokus ir, juos ?. smul
kiai supiausčius, apipilti puse 
šaukštelio druskos.

Paskiau ta skystimą palaikyti 
nuošalyje apie 20 minučių.

Tas skystimas įgaus gana gra
žią, raudoną spalvą.

Tada tuos burokus sudėti į 
anksčiau išvirtą skysti ir pa
virinti dar penkiolika minu
čių.

Kiekvienas žmogus per parai 
turi išmiegoti jo organizmui bū-į 
tina valandų skaičių.

Neišmiegojus,
bloga savijauta,pastebimas men-j 
kensnis darbingumas ir sunkusi 
galvojimas.

Praleidę be miego naktį, yra 1 
linkę greit susierzinti ar bartis^ 1 
būna apatiški ar per staigūs, su- { 
menkėja jų atmintis; toki as-J 
menus nustoja greitos orienta-] 
eijos.

Žinovai teigia, kad miegas 
žmogui yra būtinas, su kuriuo 
surišta ir žmogaus sveikata. į

* * * i
Philadelphijoj pagamintas mi

kroskopas, kuris padidina ma-| ir šaulių krauju. Kovos su ber- 
tomumą penkis milijonus kar 
tų.

ulių himno pirmieji žodžiai 
J šitaip ragino jau esamus ir bu

kai pasireiškia] timus šaulius:

SiLsispieskit krūvon, Lzet?i- 
vos sakalėliai,

Išblaškykit miglas jūs ga- 
lingais^ sparnais,

Ir stovėkit tvirtai, kaip jau
ni ąžuolėliai,

Kovą skelbkit audrom 
sunkiausiais laikais,

Kraštui būkit, sargaisl
(J. Turčinskis)

Kai šitie žodžiai buvo rašomi, 
Lietuvos žemė jau buvo nuda
žyta partizanų, savanorių, karių

ir

Magd, šulienė

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

Dr, A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
■ inetų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
susirūpinimą___________________________

Dr. A. J. XJnssen — 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 SI persiuntimo išlaidoms.

18.00

83.00

82.00

ITS! S». HALSTED ST., CHICAGO, IL

■3

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

don’t cut in between cars 
THAT ARE ALLOWING- SAFE.
FOLLOWING DISTANCES

Mamai, žamė — P*rd»rls 
MEAL ESTATE FOE IA1

MamaL 2vm4 — F«rd<vlmd 
tIAt ESTATE FOR SALI

montininkais ir bolševikais bu
vo jau pasibaigusios,be t tebebu
vo Lenkijos grėsmė ne tik Vil- 
nui ir Lietuvos Rytų žemėm, 
bet ir vasai Lietuvai. Dar buvo 
neišdžiūvusios žuvusiųjų kar- 

i žygių motinų ašaros, nevisur bu 
! vo atstatytos sudegintos ir su- 
I griautos sodybos ir užgydytos ki 
; tos karo padarytos žaizdos.Nors 

kovotojams - pasiryžėliams ir jų 
vadovams bei mūsų politikams 
buvo aišku,kad brangiai pirktoji 

i laisvė jau yra realybė, kurią pri

pažįsta draugai ir vienas kitas 
priešas, tačiau, nestigo žmonių, 
kurie dar netikėjo Lietuvos pri
sikėlimo stebuklu. Taigi reikėjo 
ne tik budėti ir kovoti fronte, 
rūpintis kovotojais ir jų papil
dymu, bet ir krašto viduje at
remti priešo propagandą ir ar
domąjį darbą, siekiant palauž
ti laisvėjančios tautos kovos dva 
šią. Reikėjo išblaškyti šimtame- ’ 
tės vergijos pasėtas miglas iš 
svyruojančių, netikinčių ir ne
rangiųjų. Reikėjo kovos dvasią 
ir pasiaukojimą Tėvynei skiepy
ti priaugančioms kartoms. Vi
siems tiems ir daugeliui kitų 
darbų vykdyti nepakako vien 
valdiškų įstaigų darbo. Reikėjo 
nuolat spiesti į krūvą Lietuvos 
patriotus organizuotam visuo
menės darbui ir tasai visuome
nės darbo įnašas į atsikuriančią 
Lietuvos valstybę buvo labai di- 

' delis. Pv ' j
Tautų apsigynimo patirtis, L- 

ŠS įkūrėjo ir ideologo Vlado * 
Pūtvio žodžiais, mums sako pa-Į 
prastą, bet nuolat pamirštamą ’ 
tiesą, kad tobulo Tėvynės gynė-: 
jo ūmai, vien kareivinėse suda-

Todėl suburdama partizanus 
vienon organizacijon, kitur juos 
atgaivindama ir toliau beplės- 
dama, Lietuvos Šaulių Sąjunga 
pasiryžo įtraukti visą tautą į Tė 
vynės gynimo ir jos stiprinimo 
darbą. Pasiryžo ne tik padėti 
kariuomenei kovos lauke ar 
priešo Užnugaryje, kaip tai daro f 
partizanai, bet ir taikos metu > 
ruošti tautą ateities uždavi-1 
niams ir galim:em§ pavojams 
atremti. Be kariško paruošimo, 
fizinio auklėjimo ir sporto, Lš < 
S-ga stengėsi savo narius išauk- j 
lėti ir tkrais Tėvynės mylėto- 
jais ir jos gynėjais — pavyzdin- | 
gaiš šauliais arba naujų laikų į 
Lie4uvos riteriais. Tam tikslui 1 
vykdė platų kultūros ir propa
gandos darbą, panaudojant spau 
dą, meną ir gyvą žodį. Minėto
jo darbo plačia apimtimi, LŠS 
stengėsi veikti ir į visą'tautą. Ji. 
sudarė pagrindą, kur rastų ben- I 
drą kalbą ir darbą visi lietuviai, 
nežiūrint partijų, pakraipų ir pa 
žiūrų skirtumo. LŠS ėmėsi' už
davinio našiai sunaudoti piliečio 
aukojamąjį laisvalaikį Tėvynės 
reikalams, duodant piliečiui pa
sireikšt jam tinkamiausioje sri
tyje. Nes “nėra tokio darbo, nė- ’ 
ra tokios vietos, nėra tokios die- . 
nos. kur nebūtų progos padary-j 
ti Tėvynei bent ką naudingo. 
Visur ir visuomet darbas gali- . 
maltaip padaryti, kad jis susti
prins Tėvynės gynimo pajėgas 
ir tuo būdu ją gins”, — sakė 
Vladas Pūtvys.

: Ir pasitvirtino Lietuvos atgi
mimo dainiaus Maironio prana-Į Liucija7’ jau atspausdinta, 
šingi žodžiai — Lietuvos vargai!. Autorius' pavaizduoja lietuvių 
pagimdė galiūnus. Didžiai pra
eičiai ir tautos, atgimimo dvasiai 
veikiant, visų lietuvių pastan- , 22 ilgesni ir trumpesni apsa- 
gomis, vargais ir kovotojų krau_ .
ju Lietuvos nepriklausomybė 
buvo laimėta. Per trumpą laiką 
laisvoji Lietuva pražydo gau- J 
siais darbais ir žygiais. Nors pa
grobtasis Vilnius ir Rytų Lietu
va laikinai nebuvo išlaisvinta, 
buvo atgautas Lietuvos - pajūris 

, su Palanga ir šventąja ir atva
duotas Klaipėdos kraštas-

(Bus daugiau)

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINĄ: 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0KĖJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k . - 

MUTUAL FEDERAL SAVING 
PETRAS KAZAXAUSKAS, Prezidentą,

L212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-71

BUTŲ NUOMAVIMAS
♦ NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

* NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778

i

Žagarės klubas
Lietuvių Žagarės klubo meti-

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS. 
INCOME TAX

INSURANCE NOTARY PUBLIC 

Skambinti tel. 436-7878 
2951 West 63rd Street

r
ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto UIdh 

Dirbu ir užmiesčiuose, 
garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talnian Avea 
, y Tel. 927-3559

a—m—MMBggg...... „ !T, „,'„L^

“LIUCIJA”
Miko Šileūdo apsakymų knyga

■ gyvenimą nuo XX šimtmečio 
• pradžios iki II Pasaulinio karo.

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

Ave.. Chicago, IL 60629.

DĖMESIO 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTC 
Tiktai $120 pusmečiui 
Liability apdraudimas pensin

kims. Kreiptis:
A. LAURAITIS , 

So. ASHLAND AVI* 
TeL 523-8775

Dengiame ir taisome visą 
šią stogus;' Už darbą gaj 
tuo jame ir. esame apdrau

ARVYDAS KfELA
6557 S. Tafman Aveniu 

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-1 fj

Cream

/l

pardavimas ir
2646 Wait 19th štraef
Tol. REpuNlc 7-1941 

ui- -.....

X

Siuntiniai Į lietuvi 
ir kitus kraštus

P. MEDAS, 4059 Archer Av?r 
Chieaflc, III. 60631. T»L YA>-5

Cortaid
ryti negalima. JĮ reikia auklėti nis susirinkimas įvyko vasario 
iš mažens.Tėvynęs gynimo dva- 28 dieną Anelės Kojak salėje 
šia reikalinga ne vien tik tiems, 4500 So. Talman Avė. šalta žie- 

ma ir gilus sniegas neleido susi
rinkimo šaukti per du mėnesiu, 
bet tą dieną oras pasitaikė ge
ras, susirinko daug narių. Pirmi
ninkas Paul Masilionis atidarė: 

Į susirinkimą. Sveikino visus su 
. Naujais metais ir pranešė liūd
ną žinia kad klubas neteku vie
nos narės. Mirė ,Ąpna Snyder 
sausio 28 d;cnn. Gėlė buvn su
teikta iš klubo’ Pirmininkas 
prašė visus atsistoti vienai minu
tei tylos, o šeimai išreikšta gili 
užuojauta. . .

j Nutarimų raštininkės perskai- 

i tytas protokolas ir kitų valdybos 
, narių raportai buvo priimti vien-' 
t balsiai. Gautas laiškas iš Nau
jienų, kviečiant J banketą. K1 u 
bas nutarė remti Naujienas ir 

’ paėmė V2 programos lapo už 50 
dol. Lietuvių Tarybai aukoje- 
$25. Taipgi, mirus salės savinin
kės tėvui Andriui Murauskui 
klubas aukojo šv. Mišioms $15 
Taip pat gautas padėkos laiškai 
nuo K. Brazdžionytės už Kalėdų 
auką, ir nud A. Snyder šeimos

Knygų patikrinimo komisija 
išdavė raportą. Eugenija Strun- 
gys pranešė, kad knygos yra tei* 
singai vedamos ir rasta viskas 
tvarkoje. Dėkojo poniai Julia 
Ramanauskas už vaišes. Kita 
kdinisija patvirtino tą patį. Ra
portas priimtas su pagyrimu.

Sekė vaišės ir malonūs po
kalbiai.

Sekantis klubo susirinkimas 
įvyks balandžio 25 d. anksčiau 
minėtoje salėje.

Aš visiems linkiu linksmų Ve
lykų, gražių margučių ir stip 
rios sveikatos.

Rožė Didžgalvis, koresp.

kurie ginklu gina Tėvynę- Tik
rai nenugalimas kraštas bus tik 
tas, kur visi gyventojai, vyrai ir 
moterys, dideli ir. maži, bran
gins krašto laisvę ir kaip galė
dami ją gins.

ALL YOU NEED 
FOR MINOR ITCHES 

AND RASHES

>4

FULLOF 
FUNMIIK

2 tablespoons sugaf 
% cup water 

cup milk

— Chicagos Lietuvių Spaudos 
klubo susirinkimas įvyks balan
džio mėn. 2 d. 7 vąl. vak. Lietu
vio Sodyboje, 6515 S. California 
Ave. Nariai prašomi gausiai da
lyvauti ir užsimokėti nario mo
kestį. Bus bendras pasikalbėji
mas ir diskusijos. ValdybaAFUN NEW KOOL-AID 'RECIPE

ąJ2 teaspoon Kool-Aid*Brand
- Unsweetened Soft Drink

Mix, any flavor
Dissolve soft drink mix ond sugar in wafer in glass. Stir in milk.
Serve at once or chill and stir before serving. Makes 1 cup 
or 1 serving. z .

©t982 General Foods Corporc^on. **-■
Kool-Aid, ond the Smiling F^cber Design ore registered »..*
trademarks of General Focds Corporation. ”

INCOME TAX SERVICE

M7 W. B, 
TeL 311) MOM

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
jm aenUuMk, Ir turtingiausi lietuviu DratemiHn^

ZxniuciX lietuviams ištikimai tarnaujanti per 92 metua.

S-A — atlieka kultūrinių darbua, felbatJ tr kitiems, kurie War 
dubus dirbi.

SLA—Išmokėjo daugiaa tarp AšTtJONTS MUJJONDS dolerfa 
apdrrodu «vn aariama.

8LA — apdrautžia pigiausiomis kainomis. S1A neležko pelne, na- 
riam» patarnauja tik savišalpos pagrindu.

33 e krieną* lietuvis ir lietuviu draugo rali 
Suaivienijime apsidrausti iki $10.000.

— apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — EndoinEent 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, nek)ančiagi 
aukštojo mokslo ir Ju gyvenimo pradžiai

«La — ’riikus ipdraudžii pigia terminuota apdnuda: ui 
11,000 apdraudot romą temoka tik SlOO roetama <

SLA — kuopu vyra riao«e lietuviu kolonijom Kreipldtėf 
i savo apylinkės SLA kuopę veikėjui jie Jums 
mielai pagelbės i SLA iacrašytL

Galit* ta»lT*U tr tfe«UJ T SLA Ootrc 

litmuamian alliance of amekjca

— Mokslininkai pajėgia nu
statyti, kaip vandenyne ir salo-

—j/ ^formuojasi agniajai y centru

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.

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

Mes kalbame lietuviškai.
Eleonora Jakštas

’ M. š I M K.U Š
.■ rh•... , Ui

Notary Public
INCOME TAX SERVICE5

4259 S. Maplewood, TeL 254-74
Taip pat daromi vertimai, gjmii 
iškvietimai, pildomi pilietybės p: 

šymai ir kitokie blankai. •

40642, . 424-M54

HOMEOWNERS
F. Ztjwll*, Aeenf

W. m M

SPAUSDINAMA R RAILOS 
NUSIBASTYMŲ KNYGA

. Naujienose spausdintasis J. 
Klauseikid rašinys “Pastabos 
apie Bronio Railos nusibasty- 
mus” susilaukė ypatingo skaity
tojų dėmesio. Gauta daug para
ginimų rašinį išspausdinti kny
gute.

Pranešame, jog rinkinys su
tvarkytas ir knyga apie balan
džio vidurį bus išspausdinta.

Leidėjas: Chicagos Lietuvių 
Literatūros Draugija, 1739 So. 
halsted St., Chicago, Ill. 60608.

-— Gydytojai prieina įsitikini
mo, kad nervinė įtampa padeda 
vėžiui įsigalėti.

&

*

GINTARAS P. čKPtNAI
Dtrb© vaUndcc nuo 9 vaL ryt 

iki 6 raL vak. šešudieal nrt 
9 vat iki H vaL d.

Ir pagal susitarta^
TU 776-5162 arta 776-511

TMf West 63rd Strwl
HL 10621

PLUMBING AND HEATING 
(Vandantlakk ir iildymaa)

CROSS TOWN PLUMBINC 
& SEWER MAINTENANCE
Plumbing repairs of all kind 
Drain lines cfpen or no chargi 

Free estimates.
735-6361

PIRKIT3 «iAV TAUPYMO

Į IV -^4




