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Habib tvirtina, kad prez. Reaganas 
turi skristi į Artimuosius Rytus

SENATORlt’-S HOWARD BAKER NEKANDIDATUOS 
; Į SENATĄ, SIEKS PREZIDENTŪROS

WASHINGTON D.C. — Am
basadorius Philip1 C. Tkbib pir- ■ 
madienį ganą.Ilgai kalbėjosi su. 
Valstybės sekretoriumi George 
Shultz, b vėliau į' kalbą įsimaišė 
ir pats prezidentas Ronald Rea
ganas. < ■' Į ; i

Amb. i Habib yra įsitikinęs/ 
kad Izraelis nenorės trauktis iš 
dešiniojo Jordano upės kranto 
žemių, o Jordanija vargu sutiks 
pasirašyti taikos sutartį, jeigu 
neatgaus Jeruzalės jr viso pa
jūrio. :

. * . j; t ' i 
Ambasadorius pareiškė abe

jonės, nj^^is pats jau yra iš-: 
bandęs kelias prieinones. Habib' 
lengviausiai galėtų susikalbėti 
su darbiniais; bet jis: nežino, ar, 
pajėgs susitarti su Beginu ir jo 
paskirtais žmonėmis.

•Sekretorius Shultz turi dar 
kelis naujus pasiūlymus. Jis iš
dėstė juos Habibiii, Hatn- 
bas," r.uvykęs į Libaną, galėtų 
pakartoti' siekrantiemš '.susrtari- 
mų. Sliųitz žino, kad jau' 
praėjo dvi savaitės; bet Izraelio 

dė-

GUBERNATORIUS THOMP
SON SMARKIAI ŠOKO

SPRINGFIELD, Ill.— Illinois 
valstijos gubernatorius James ' 
Thompson, prisaikdintas tre
čiam keturių metų terminui gu
bernatoriaus pareigoms eiti, su
kvietė visus jį sveikinusius į 
greta esančią didelę salę šokti. 
Pats gubernatorius, paėmęs sa
vo žmoną už* rankos, pradėjo 
suktis salėje." , ,

Glrijęnfa-t orius yra rsspubli-’ 
konasėDauguma seimo narių yra 
demo^rgtai? Thompsonas žino, 
kad? jam teks bendradarbiauti 
su demokratais, o demokratai ‘ 
taip-pat žino, kad jiems reikės 
d’rbti.. su resp,. gubernatoriumi.;

Gubernatorius inauguraęijon 
: buvo nuvažiavęs Richard M. Da
ley su.žmona ir motina, nes ži
no, kad gubėrnątprius jam bus 

'/ reikalingas, siekiant laimėti. pir- 
minhtfe rinkimus. ■ y ry. - '

Visi nori pamatyti Berlyno gėdos sieną, šiomis dienomis vokiečių pasienio 
sargai labai stropiai ją. saugo. Anglijos karalienė, britų karių lydima, 

važiuoja demokratinės Vokietijos pasieniu.

afetovai. dar nesusitarė dėl 
ryŲų darbotvarkės.:

: Senatorius .Baker norėtų 
tapti krašto jprežifien tu

n a tolias■" Howard- Baker pir-
Tnaik^riįįpąiėišįė; KadĮ^teinart- 
čiais n^^irš^htsirjOTgia >kaĄ- 
didatuoti į Senatą. . Dabartiniu 
mętu;jh yra. Senato daugumos 
vadas, j am- tenka . daug dirbti 
kiekvienu svarbesniu reikalu, 
nuodugniai susipažinti su prob
lemomis ir ieškoti kėlių ar korh- 
promišų klausimams išspręsti. 
Jis pripažįsta, kad darbas įdo
mūs, bet labai varginantis.

Pats senatorius nepadarė jo
kio viešo pareiškimo šiuo reika
lu, bet jojo draugai tvirtina, 
kad senatorius Baker ateinan
čiais metais rengiasi kandida
tuoti prezidento pareigoms. Vi
siems darosi aišku, kad prezi
dentas Reagan antram terminui 
nekandidatuos. Jau dabar visi 
šie pasitarimai ir studijos pre
zidentą išvargina. Jis pasiekė 
tiktai vidurį savo termino. Dar 
keturi metai gali būti jam labai 
sunkūs. ,

Jeigu nebūtų paminėta sekr. 
Shultzo kandidatūra prezidento 
pareigoms, tai ir senatorius Ba
ker būtų- tylėjęs, bet atėjo lai
kas’ paskelbti savo siekimus. Jis 
taip ir daro.

Rytų Vokietijoje kėsinosi nužudyti 
Eriką Hoeneckerį, bet nepavyko

PASIKĖSINTOJAS NUŠOVĖ ŠOFERĮ. O VĖLIAU PATS 
PALEIDO KULKĄ Į SAVO GALVĄ IR ŽUVO

BERLYNAS, Vokietija. — Iš 
Rytų Vokietijos ateinančios ra
dijo žįnios sako, kad pirmadie
nio-popietę nepažįstamas asmuo 

ibandė nužudyti į Berlyną va- 
; “pre-

'■ zidentą” Eriką Hoeneckerį. Sun
kiai buvo sužeistas Hoeneckcrio 
[šoferis, nuvežtas į ligoninę jis 
' mirė.

DRĄSAUS GENEROLO 
J. MOORE' LIKIMAS

ESAMIEMS TARNAUTOJAMS ATLMA 
LEIDIMUS DIRBTI KONSULATUOSE

JARUZELSKIS NORI PASODINTI SAVO ŠNIPUS 
JAV KONSULATUOSE IR ŽINIŲ AGENTŪROSE 

kabinėtis prie vertėjų jau pra
eitais metais, kai lenku vvriau- 

karo stovį, bet
įvedė naujus patvarkymus, lei
džiančius vyriausybei kontro
liuoti darbo unijas ir bausti or
ganizuotai kliudančius darbą 
dirbtuvėse.

VARŠUVA, Lenkija. Len
kų vyriausybė pirmadienį atėmė 
kidimus Amerikos žinių agen
tūroms samdyti tuos lenkų tar
nautojus, kurie iki šio meto dir- 

1 bo Amerikos žinių agentūrose. 
Į Nuo pirmadienio lenkų vyriau- 
i sybė sustabdė leidimus len- 
Į kams, iki šio meto dirbusiems 
Amerikos konsulatuose.

Santykiai tarp dabartinės Len- 
1 kijos vyriausybės ir JAV dar 
i labiau Įsitempė, kai pirmadienį 
į sužinota apie šį Jaruzelskio val- 
j džios žingsnį, šis ' nutarimas 
! smarkiai sukliudys visa dabar- 
tinį Amerikos ambasados darbą 
Lenkijoj. Iki šio meto Amerikos 
ambasadoje dirbo 11 tarnauto
jas lenkas. Sustabdžius jiems 

! darbo leidimus, ambasada liks 
be technišku darbininkų.

VICEPREZIDENTAS .GEORGE 
BUSH.VYKS Į EUROPĄ

WĄ§HI^GT0N, D.C,^ Vice- 
prezįdęh^yĮ^pjrfie .Bu^^y;asa- 

. rio ^nifehes|; apŽĖmkyiŲ
Vokietijos kyd^nąsis. Tt^Įjoię, Jis.<nores j 

gaufr tšęslių žinių apię vįvykusį Į 
prie^-įiopiežjų , Joną . Paųiių II| 
pasi^fešįminą, ir kaip bųVo ipra- Į 

‘ vedajnas ■ pasikėsintojo .Mėlmret i 
■Ali Agca tardymas^. z/

Vicęprezidenląs nori gauti šiuo 
reikalu tikslių žinių tiėsiai iš 
Italijos oficialių įstaigų, jies ligi 
dabar yra pasklidę daug; viena ki 

ikitai priešingų žinių. Pavvz- H, pasitraukė kelis - 
idžiui, Italijos spaudo^ žumalasįa^l ir paleido kulką sau į gal- lėktuvus, (jeU). šiuo melu Ku- 
L’Espresso p’rmadienį paskelbė,' VŽL Js nusišovė ir sukrito nie
kad Agcai yra pasiūlyta bausmę j *°Je- Vokiečių žinių agentūros 
sumažinti ligi 10 melų, jeigu jis.^ar nepaskelbė pasikėsintojo 
pasakys, kas prisidėjo prie pla- pavardes. Policija būtų norėjusi 
navimo nužudyti popiežių, ir 
išvardins asmenis, pagelbėjusius 
šį b’aurų darbą vykdyti.

Lenkų vyriausybė jau anks
čiau pradėjo kabinėtis prie ži- 

i t LONDONAS. Anglija. -- Ge-’ n'M agentūrų vertėją. Vyriausy- 
nsrolss Jeremy Moore praeitų l’ės agentai sustabdė darbo Iri- 
metų gegužės menesį vadovavo dimus keliems New York Times;

Į britų ginkluotoms jėgoms, issi-
} kėlusioms Falkland© salose.
1 Gen. Moore vadovavo atvežtai 
j britų divizijai, laivynui ir avi#- '"patvarkymas liečia visus žinių

— j.cijaf. Jo žinioje buvo ryšiai su agentūrų .-tarnautojus. Lenkijoj

bės agentai sustabdė darbo Iri-

— Hans Vogei planuoja iš 
Andropovo patirti, kada ir kaip 
rusai sumažins atominių raketų 
skaičių Rytų Vokietijoj.

KALENDORSLIS

— Praeitais metais kavos var
tojimas sumažėjo 40%. Žmonės 
nenori gauti vėžio.'

L ♦Howard Baker (R)

Manoma, kad buvo lengvai 
sužeistas ir Hoeneckeris, bet

■žaizda buvusi tiktai paviršutinė. į ginklų.
Pasikėsintojas, paleidęs pen

kis šūvius į Hoeneckerį ir šofe- tais melais Kuba gavo du ar
’■ ’ “ j žingsnius' tris MIG-21 modernius kovos;

SOVIETAI PASIUNTĖ
Į KUBĄ 140 RAKETŲ

WASHINGTON (A.P.).
Praeitų metų gruodžio mėnesį į j salose iškeltais žvalgais, palai- 
Kubą rusai pasiuntė 110 prieš-ikanč’a’s ryšius su salų gyventp- 
lėktuvinių SAM-3 raketų, ku-jjais. Gen. Moorė turėjo nu- 
rios, manoma, bus išdėstytos} spręsti, kuriame pakraštyje iš- 
aplink Havaną, kaip priešlėktu
vinė sostinės apsauga. Per du mius, tankus ir artileriją, 
paskutinius metus į Kubą su
plaukė labai daug rusiškų] 1

kelti britų karius, sunkveži-

Be to, tvirtinama, kad praei-

žinių agentūros vertėjams, ku
riems buvo sustabdyti darbo kį- 
dimai. Pirmadieni paskelbtas

veikia įstatymas, liepiantis sam-, 
dyti tarriaulojus iš valstybinės- 
darbo įšlaigos. Iki šio melo ži
nių agentūros ir konsulatai 
samdydavo tok’us tarnautojus, 

, kuriuos žinių bendrovė ir kon-.* • - - i

SAN SALVADOR. — Pulki
ninkas Sigisfredo Ochoa Perez 
atmetęs vyriausybės įsakymą iš
vykti į Urugvajų, panoro prisi 
dėti prie sąmokslininkų, kurk 
norėjo nuversti vyrausybę, — 
pareiškė Krašto apsaugos minis 
teris Guillermo Garcia. — ši: 
ruoštasis sukilimas buvo tuojai 
išaiškintas ir sutvarkytas, — 
dar pridėjo Garcia.

Remiantis ateinančiomis i 
Salvadoro žiniomis aiškėja, kai 
pulkininkas ,'Ocfioa buvo įvelia 

, į dešiniųjų grupių ruoštam 
perversmą prieš vyriausybę.

Aiškėja, kad dar du aukš! 
laipsnio kariškiai atsisakė naši 
rašyti, kad jie bus vyriausybe 
ištikimi. Garcia pareiškė, ku 
bet koks priešinimasis prieš da 
bartinės vyriausybės politnę vi 
daus reikalams tvarkyti linij 
gali padėti lik komunistiniam

jį apklausinėti, bet jai nepavy
ko. Pas j j nerastas joks doku
mentas. Nepaskelbta, kokios ga
mybos buvo jo vartotas ginklas.

ba turi daugiau kaip 200 kovin
gų MIGų.

Remiantis Pentagono oficia
liais šaltiniais 
ta>s gavo iš 
giau kaip už už vieną bilijoną 
dolerių. 1981 m. rusiškų ginklų 
į Kubą buvo pasiųsta daugiau

. Kuba 19X2 me- 
rasų ginklų dali

Rytų Vokietijos vyriausybė kaip 66 tūkstančiai tonų, 
sustabdo visus sienos perėjimo 
punktuose. Jie nenori, kad kiti nuo žemėje įtaisytų prietaisų į 

^pasikėšintojai galėtų pabėgti j 
■užsienį.

Rakstos SAM-3 paliedžiamos

— Vokietijos socialdemokra
tų pirmininkas Hans Vogei nu
vyko Į Maskvą, kad galėtų in
formuoti Sovietų valdžios at
stovus apie vokiečių opozicijos 
planus.

— Izraelio prezidentas Navon 
Bostono maldykloj pasakė kal
bą, kurioje tvirtino, kad Izraelio 
sienos negali būti tos pačios, 
kurios buvo prieš karą. Jas sun
ku ginti.

lekiančius lėktuvus, gali taikinį 
pasiekti net 19 tūkstančių pėdų 

I aukštyje. Į tolį jos gali nuskristi 
ligi 25-kių mylių.

šiomis raketomis .JAV 
siekiamos.

nepa-

i Sausio 12: Anastazas, Bene
diktas, Glude. Abaris, Sklodė, 
Langynas.

Saulė teka 7:16, leidžiasi 4:41.
Oras debesuotas, vėjuotas, ga

li snigti.

1978 metais nukritęs So
vietų satelitas Kanadai padarė 
$6 milijonus nuostolių, o rusai 
Kanadai davė tiktai ?3 mil.

Senatorius Uosta rd Baker 
Jr. 198b metais kandida

tuos JAV ptez’dento
L pareigoms.

— Chrysler planuoja pastaty
ti naują automobilį, kurio ga
myba kainuos apie 6 bilijonus 
dolerių.

partizanams (guerrillas), 
šį pirmadienį kairieji 

nauji 
kariuominę 

zyvą. bet jų pastangos 
niekais.

atsimename, kad genero- sulatai norėdavo, o ateityj? ga- zanai vėl pradėjo 
lės samdyti tuos, kuriuos darbo vvriausvbėslas Moore huvo gabus karys. Jis 

saugiai iškėlė karius, juos ap- įstaiga jiems pasiųs. Panašiai 
ginklavo ir laimėjo'kovas. elgėsi ir'Sovietų Sąjungoj, šito-

Birželio mėnesį (i d. Argenti- ^iu būdu komunistai įkišo 
nos generolai atidavė ginklus ir 
pasidavė gen. Mooęe nelaisvėn. 
Karui pas'baigus, gen. Moore 

i grįžo į Angliją kaip didvyris. 
Jam buvo pakeltas laipsniis, ga
vo specialų pažymėjimą ir pa
leistas atsargon. Dabar jis likęs 
b? pastogės, nes, atsargon iš
ėjęs negali ilgiau gyventi kari
ninkų rajone. 59 metų amžiaus ' 
vyras, šiuo laiku ir be daibo Ii 
kęs, gauna nedidelę pensiją, i1 
kurios su žmona turi pragy 
venti.

’ H 
amerikiečių įstaigas ištikimų] 
šnipų, kurie kasdien turėdavo] 
pranešti nurodytiems asmenims,! 
kas buvo daroma žinių agentu-į J 
rose ii- konsulatuose. Ih

i
Amerikos žinių agentūrų at

stovai tvirtina, kad šitas nutari-į 
mas labai trukdo žinių agentu-į 
rų darbą. Agentūrose dirbę j 
amerikiečiai turėjo 
žinojo anglų ka>bą 
skubiai atlikt’ darba
tarnautųjų nėra, o naujų ne-u-j prezidentas, 

; ii. Lenkų darbo biuras pradėjo dinsiu”.

parti 
Įirie 
ofer 
nuėj

Kaip bus pasielgta su nek’ai 
’Ižada pulk. Ochoa, Garcia tai 

! ir nepasakė. Jis tepaminėjo ti 
I liek, kad toks aukšto laipsni 
kariškio elgesys šiuo nerami 
laiku dar labiau apsunkina p;

Kai (crc-a buvo paklausta 
ar jis nemanąs atsistatydini 
ta’ buvo gautas toks alsakyma 

patyrimą, j “Tai priklauso nuo to, kas- : 
ir galėjo j manęs to atsistatydinimo pare 
Patyrusių kalaus. Jei pareikalaus krust 

tai aš alsislab

— Chrysler bendrovė praei
tais metais padarė pelno. 1981 
melais Chrysler prarado apie 
500 milijonų, o praeitais metais 
nuostolių nebuvo.

KIM DAE JUNG GRĮŠ 
Į PIETŲ KORĖJĄ

NEW YORK. N. Y. Kim Dae 
Jung, Pietų Korėjos kariuome
nės vadų ir dabartinio prezi
dento opozicijos vadovas, pir
madienį pareiškė spaudos atsto
vams, kad jis. apsverkęs. grįšiąs 
į Pjetų Korėją. Amerikiečiai ma
nė, kad jis pasitiksiąs Ameriko
je. Jiems buvo didelio vargo, 
kol jie išsiderėjo iš dabartinio 
Pietų Korėjos prezidento 
rimą išleisti iš kalėjimo 
Dae Jung.

Pats Kim nežinojo, kad
rikos prezidentas ir krašto a]>- 
saugos sekretorius P. Korėjos 
prezidentui priminė ir net pa-

nu la
kini

Ame-

klausė, ar jis išleis Kimą, kai 
jam buvo pranešta, kad jis gaus 
ginklų Pietų Korėjai ginti, jei
gu šiaurės Korėja veižtųsi į 
įlietus.

Kim net nežinojo, kad j’s yča 
sunkus ligonis. Jis buvo kalėji
me. sirguliavo, bet užsienin gy- 
dytis jį išleido Pktų Korėjos 
prezidentas. Kim skaitė kelias 
paskaitas, ’nformavo Amerikos 
korėjiečius apie dabartinę pa
dėtį Pietų Korėjoj, išaiškino iš
leidimo apbnkybes, o dabar jau 
tvirtna, kad jis turi būti Pietų 
Korėjoj ir kartu su v’sais gyven
tojais kovoti už demokratinę 
santvarką ir už pagrindines 
žmogaus teises.
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Rylų Vokietijoj pirmadienio vakare nepažįstamas 
žmogus kės mosi nužudyti Eric Hoeneckerį, 

o vėliau pats nusišovė.
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYčIOSlI Kas rali užginčyti, lenką

Dėsto šio skyriaus redaktoriai

į

.neatnešė nuųns HųUūrbš. Jeigu 
ne lenkai, tai peš it po šiam 
laikui neturėtumėm nei pono, 

Įneį ponios.
Gal mes dąr nesam, persiėmę 

pilnai atneštos kultūros, nes 
lenkai vartoju poną kas antras

žodis. :
. Senais laikais ponai- gyveno 

f ik miestuose, miesteliuose ir 
dvaruose. . T -

Kaimas dar buvo atsilikęs, to
dėl pop.ų nfetųrėjo. lSu laiku pa- 
žap^a kįlp, kultūra kilo, tad ir 
ponai, pradėjo atsirasti ir kai
muose. ’y'

itar daugiau pakilus, kultūra, 
pasidąi'ėmp' v'fij popais ir ponio
mis, o paprasti piliečiai pasida
rė retenybėj. ?.rba geriau paša-1 
kius, šemęba, kaip ūj^ųjrštas 
prisiminferiš. ■-

Prisimenu, kai dar buvau 
pusberni į; ^iįydgvc, kįd Popai 
yra iiusų£^vėęę 'bajorai ir gy
vena apie yendžtojąlą.,

Tąipgi‘’ppiąįpąębųy^l^p, dėdė 
pasekėjo,- kad. viegįa. t»kia Ifi-jų- 
rė pa>iiįa^vtųų;iA^ •53/ fe&FY- 
nę pasislą>Iinti cukraus: Tarnai-

Atrodo, jog sovietai leidžia į padanges raketas daugiausia tam 
‘ kad' nukreipta alkanų žmonių' dėmėsi nuo maisto trūkumų.

ERDVĖS IR MES
Pažvelgęs erdvėn daug matai. 
Bet daug ko dar tų nežinai, 
Kas ten toli yr u£ dausų, 
Gausu gilių ten paslapčių.

Žmogus nerimsta namie niekad. 
Rūpėjo jam keliaut visad.
Nors žemė dar tebetiriama
Bęt skrist už jo nutariama.

Rūpi rast naujas Ąmerikas, 
Atrast vietas kitoniškas,

■į>'Jerįr nevyks gyvent tenai.
• ’ Garsės skridikai amžinai.

Gal-mokslas ras įlaujus kelius, 
Blaškys tad prietarus set tus.
Mums paslaptis svarbias paskelbs,

* Ką žinom iki šiol, nustelbs.
Tuomet ątvęrsimę ausis,

; 'Klaųsysim mokslo, ką sakys. , 
Visiems išgirst bus Įdomu, 
Kartu kai kam bus ir svarbų.

Gaįerdyių mokslodaviniai 
Tautoms’ nurodys, nuodugniai 
Tikriausią' kelią tobulėt 
Ir sugyvenimą laimėt?.

• Pats mokslas mums taikos neduos, 
Vergijai smūgio nėsuduos.

• *>' Vien mokslo neužtenka.tam,
Tas matosi galvojančiam.

i' . . Gerovę, laisvę ir teises
' -i. Įgyja tautos per kovas.

-ji Slogutis raudonasis sprogs,
A - Kai kovai žmonija prinoks.

Gyvenk, žmogau, tad. kur esi,
Ir čia buitis gal būt šviesi,

T Kurie pakils tenai aukštyn, 
Sugrįš skubiai žemyn.

■ - .p 
mano. >

ponia prašų-ppaiūsrjkėid -^?ęiąpą •• 
skclEiiųan’ nrąho ^jų^puodUr.- * 
tcąeųlcraUs. Mrinopėiife tuoj aus. 
grąžins.

. Žūjorhą,? meVdąr.^ėk1 nesam.

pažangą

S‘i kųrlūtf plau
kai *byrėjo

i

Perkūnas

KAS YRA REIKALINGESNIS

Mokytojas paklausia Jonuko: 
—• Kas yra reikalingesnis: 

saulė ar mėnulis?
— Mėnulis, ponas mokytojau.
— Kodėl tu ta p manai?
— Mė.-ulis švieč’a noklits me* 

tu, kuomet vra tamsu o saulė 
šviečia dienos laiku, kada yra 
šviesu.

lankydavo į namus, kuriuose bu
vo nekokios išvaizdos, bet tu- 
i 'nti nemažą kraitį mergina. Pa
starosios motina buvo slaptai 
susirūoinusi jų npvcsdin'mu.

f Sykį, įėjusi į svečių kamba
rį. ji pamatė vyruką bučiuojant 
jos dukra.
— Ar tamst.r rimtu ž’ū-i į tą 

dalyką, ar tik šiaip sau? — pa-

VXRAI A?IE MOTERIS

Kuriuo laiku tamsta atsi-

į — Ne, mano langai išeina i va-

Tai 'gerai, Tėve, laikykis.

nu-

ar

— Pirmąsias dvi dienas yra 
svečias, o trečią — įsiveržėlis...

— Mato krislą ant kito nosies, 
c ant savęs — dramblio nemato.

— Ugnis ir vanduo yra priešai.

— Vandens nepersk irsi lazda 
mušdamas.

os apie moteris ir apie geriau- 
sias jų yęatyl^eę. Vienas tvifti-

— Dąuitį> yra kramtymui (ir
■sųodyiąuL.. ’ ■,

; — Kaip tik pirmieji saulės 
. spinduliai pra^iyeri^ą pro mano
• lang’ą. “ ' - ' ‘ ’

gcle
ir

ir negiada.

— Matymas ir turėjimas ? 
tas pats.

negu- “bus vienas 
jis gali neturėti nė 
sosto.
Maiki, dabar nu.

jant 
peri 
r.Ttų 
1 ■ - 110

* * *
f K SENESNIŲ LAIKŲ
į Motina: — Praneli, eik pabų.
. čiuok savo, nąują auklę.

kad atskrišiąs pats LiūC* 
iniyi pečium aut 
kad atėjo pašau-

I

Lv irs. ^kukiais- ąjįaučjais;
i —- Išalki, tų penęĮaug ppsimis^ 
;ušk;.i k-i-'b- G;Ję feup ir 
JJ, kaįp. tu saka^
..< — Aš ir nesakai^ kąd tai]> fyus. 
[ liktai prielaidą dąrau turėda. 
hnas pagrindo. Dabar yra žtųo- 
■ nių stačiai pasiutusių, pvz, šau- 
'do valdžios žmouęs, popiežių, o 

has gali ž;noti koks beprotis iš- 
mę- atominę bombą? PteaĮto? 
apie pasaulio pabaigą, gal?’tapt',

fcvalstvbė ir vienas karalius.

naktį negalėjai pa, 
tui^m'nąnuis. Matai kas 
atsUoika, kai išgeri perdaug.

, — Peniaug’ Ąš dar perma- 
l žai išgėriau! Jgį būčiau i šsigė- 
, ręs perdaug, tai kuns nors ma

no draugų būtų parvedęs mane 
'nąnjo.

if '* ♦ ;

IŠREIŠKĖ PAGARBĄ ‘ ’ 
MOTINAI,

PauLHenry Spaak, belgų už
sienio reikalų ministeris ir bu- 

Į vęs premjeras, taip pradėjo se
nate savo kalbą, kurios klau
sėsi jo motiną:

— Mano motina, ponios ir pop 
I nai...

išmintinga moteriškė. Koks tai 
vyrukas ėmė j^odynėti, jog pa
traukti ir linksma moteris, tai 
palaima gyvenime.

. — Pagaliau. tarė žodį senyvo 
amžiaus asmuo, turėjęs ųenja- 

,žai patyrimo • keliose - vedybose:

— Tikėkite man, jog kada 
U j£s ąutiks^e sų manim,

to atlikti, aš bijau. ’ - * ' ’
Motina: — Kodėl, brangusis? 
Pranelis: — Tėvelis ją vakar 

pabučiavo ir ji išbarė tėtį

— Čia gi vaikams pasaka apie 
Liucipeiį, Tęvė. Pasauliui pabai- >- 
gą. ruošia patys žmonės, kaip Į' 
enksčiau sakiau: pikti, bet nę- j- 
protirgi diktatoriai, tokie, kaip j 
buvo, ^ĮŲtlerią. Dabar jo vietoje.' 
yra djar piktesnių, kurie netiki 
Djevu, neturi žmogaus sąžinės 
ir kitiems draudžia, gyventi kaip | 
žmogui dera, gimtai “Liucipe-1 
ri.ii’’'galį padaryti- pasauliui ne- 
sugrąžinaibų žąlą^ net mirtį.

— Tu, Maiki, gal ir tiesą sa
kai, kad žmonės- gyvena baimė-j 
j e, tikrai taip yra. .Visas pašau-- ; 
lis bijo, imperialistinio materia
listo, — komunizmo.. .0 kai jau,, 
ką pasigauna, tai iš jo. nagų ne-į 
ištruksi, bet būsi joi tarnas ir į 
amžinas vęrgas...

Sveikas, Tėve. Kaip, sutikai 
j Nąųjūosius Muitus?
' šaulių Namuose,, žinai, aš 
l kaip generąląs, turėjau, linksmą 
L vakarą.’ šokoipe, bučiavom^ ir 
; linkėjome vieni kitiems gerų 
■metų..
F -7 O aš vienas užsidaręs savo 
.kambarėly gafvojąų apie, viską: 
.apie praeitį ir atęitįr. ir dariau 
; p^lygintmus sų anų laikų, net 
’priėš'tūkstančiųs metų, ir mūsų 
jėįvilizaciją. Palyginimas būtų 
ttikrai labai skirtingas net siau ! 
• biųgas. Technikos srityje mes 
siekiame debesis, Mėnulį, sate
litus ėrdvėš^aęiė ką žmonės ne. 

‘galėjo hė’isivąržduoti prieš'tūks- 
: tanč’us metų. .-Deja, mūsų dva 
sinė kultūra menkėja, materia, 
hzmas žmogaus dvasinį gyveni
mą, smaugia; - Negana, to, kad. 
tokis smaugimu žudo. Naiib-J 
na. Dievu tikėjimą, draudžia 
laisvai galvoti,7 trukdo laisvo 
žmogaus prigimčiai natūralią 
laisvę. Bando pavergti visą pa-

1 šaulį, jei ne propagaganda, tai 
jėga... *

— Aš girdėjau Lietuvoje pa
sakojam, kad ateisiąs toks lai-

vę kitaip, riėyadipa. ’ka^i’ponūi '
Į Jeigu J j? u ■ tave - yšę^ra ponu,į 

tai geriausią vengti-Maldinti po- - 
-nu'antrą pusę,- nes esant abiem 
lygiems pon.ams,gria&au gali 
k'I U. įvaiiių nesusipratimų. ■

IŠ kitos pusės vėl 'blogai, jei 
rovo -geio prieteliaūs nepavadin
ai pbnirąr ponią, nespėjus išeiti 
• pro duris, ' vienas’ kitadži jau sa- 
sko: .'. T y . .
L '.— Koks neišauklėtas chamas. 
’ Mano kaimynai'Žvirbliai, 
; siprašąu,- ';

•'“•V.-**“* . a*r ! Situjį, ji

pdnhi i Žviibliai, ytūlkaro jė; 
kultūringi žmonės, visiškai ap-I
sišyiut?. todėl. vyras žmoną 
dina “mano ponia j’ 
vyrą vadina, .“mano ponas’1.

va-
J, žmona ijęas; kad posaulyje bus v’ena 

1 ‘”• ^valstybė ir vienas karalius.
Toks pęnipvimas pddjičda ueif — Pasakos lieka pasakomis, 

nai orumą,, iškilumą, -išdidumą, 
na, ir puikybę.

Išėjus iš šių kultūringų žmo- 
liu. i)cspėius,.'’'^itč>nntj,. jau gir-

i'Ii rupūžę ir kitu*, nevisai po
niškus išsireiškimu?. ■

PriiripstU, kad ir mapo prie-
'ėlips Smilga; žmtgus kultūrin
gas. apsišvietęs; ’tikrai gerokai 
paima burnelę, nieko daugiau 
nezeišgiiši kaip pbnhsj ponas ir 
n’eke daugiau. 11 -

Kuo daugiau geria, tuo dau-
' ęiuu kultarėjn, tuo. d»r g%:u po
nų. ‘ . ■’ - ••

A,me» ik'ečir.i taipgi nesŲkiria
-u mister ir misis, bbt Jie daro 
ne dėl kokios t?n kultūros, bet 
xien dėl te. kad jokiu būdu ki- 
t°’P negali atskirti moters nuo 
vvrn. . ’ - t l Uk'ioiis

dar pasjmątysrdje.
— Lik ir tų Ma’kuti, būk 

ras lietuvis.

b * .

— Mano sūnus yra sūnus, o k

’Tėve. Pirma, 
karalius“, tai

' valstybės, nė
— Ką tu, 

šnekėjai?
—■ Štai kaip: Sovietų imperia 

tiistinė ranka siekia toli, taip i
vienas Maskvos' kbmisiras pa- 

įsakė. Viena ranka JAV panosė- 
: je. Kuba Pietų Amerikoje 
jau maišo koše kitose resoubli- 
kose. Artimuose Rvtųose sovie

tai lenda neprašomi, net Kinija -te — niekam tikęs,
— Kiekvienas žmogus savo 

garbės sargas.

— Pirmoji ir antroji klaida 
gali būti pateisinama. Trečioji 
klaida atsako už anas dvi klai
das.

— O ar ponia manai, kad aš 
bučiuoju jūsų dukra dėl smagu
mo!

RIMTAS UŽSIMOJIMAS

Viekas vyrukas dažnai apsi-

',j

STOP'

GERAšlgDĖ MOTERIŠKĖ 
! :Štar angliška pasaka: apie ka- 
Į ledinės dovanas:- y

Senyva ' moteriškė ateina i 
! drabužių krautuvę ir paprašo

- savoj megztinuko (“svederio”) 
.šuniukui.

Pardavėjas ima klausinę^ 
-apie šųniul^O; ūgį ų storumą, bet 
moteriškė nesugeba išaiškinti 

-Pagaliau jai, pasiūloma:
• — Gal gerbiamoji ponią at- 
.vyktumėt su, šuniuku, tuomet 
r lengviau būtių parinkti jąm 
niegztinuką?.

— O, nę, — atsakė, poniutė..— 
; Nenorių jo. vesti čionai. Aš no
nų padaryti jam siurprizu.

NETEKS APGAILESTAUTI
; - 7.-.. Ė

• ^ūterėlėcVįJbGĮjĮje nų- 
::na. į teųppmąjįSąnl^ i^ųįėdą- 
ma padėti, 30 rixbšų. ĘęŲ plrin 
Įteikiant pinigus ’pajęlause, ar 
tie jos pinigai nepražus.

Tarhautoja's už langelio giliai 
nusistebėjo: ' .' ’

— Ar tu negirdėjai apie
1 J.’-S

‘ bijo savo “kartJaratų”. Todėl 
visi, ginkluojasi iki dantų. Bai- 

‘ susis ginklas — atomas. Jeigu 
‘ užsikuttų atominio kiro praga- 
’ ras, tai pirmiausia nukentėtų 
Vakarų pasavJjš: Vandenilio 
bombos miestus paverstų pele- 
fikią atmosfera: dvoktų siera ir 

■t..fas būtų pritvinkęs radiacija. 
Gal. tiktai Tropikuose kai kurios 

’salos ir salelės dar žaliuotų, ki
tur viešpatauUj' miltina tyla

‘ NelikUi gyvo žfnogaur nei gy
vulėlio... Gal tik jūros gilumose 
liks k;ek gyvybes. Ežerai ir 
upės nuo karšči'^.’šdživs. Kas iš
liks gyvas, tai bu& apniktas skau

į — komunistų, “lygybė”.

— Kai griaustinis labai griau
džia, būna mažai Įįčtaus.

tokios-vertės
*• % * K.- > * IX

— Medinį putnią tik vieną kar 
tą gal’ma dėti ant Ugnies.

— Kai kvailys šneka, protin-

nors uaidvs

: — Žiūrėk. Į gundančius daik
tus, bet. šalinkis nuo jų.'

— Kiekvieną kartą laikrodis 
muša skirtingai.

• — įrodymų nereikia tam, kas 
yra prieš akis.

— Vagies veidas kaip Mėnu
lis. šviečia lik nakties'metu.

— Tikrasis velnias yra pats
.Žmogus, o netikrasis, — legenda. •

— Viena ranka pinigus tina, o 
antroji — atiduoda.

Chruščiovo užtikrinimus?
.yra geriausia garantija...
* — Bet Chrusciqygs.'gali 
‘mirti. Kas tuomet ' .

— Tupmet pasitliks partiją, 
į * — ?et ir partiją gali išnešioti 
keturi vėjai...

* Tarnautojas pažvelgė išpūs- 
- tomis akimis į moteriškę:
• — Susimildama!, —- paš.nabž- 
‘dėjo jis. — Argi partijos,’itaie-
kimmcs nebūtų junįs . uėrtaš tų 
trijų desėtkų rublių?!

‘ TIK. TOKIA SĄLYGA

; Petras: — Panele Onytė, 
: leisite man vadinti. juaz tuo vai

du, . / r
Onytė: — Kodėl; ne, bet su są

lyga, kad vėliau pridėsi prie jos 
savąją pavardę. ‘ ’ t

. ĄTSAKę l KLAUSIMĄ
Profesorius: — Kokia yra svar 

blausia teismo pareiga?'
— PasiĘkėjĮmas įitąu. pasi-' Studentas: — Patilti 4ųri iš 

kartojantis nusivylimas. dviejų besibylinėjančių pusių 
Don Pilote- tūri geresni advokatą...



,savąj< istoriją, neprieštarautų 
ir mums, greičiau pritariu, dar
gi pažinti savą praeitį.

E.'PETRUŠKEVIČIUS ’ . ' • ’ -■

LENKIJOS LIETUVIAI PRABILO
NUTAUTĖJIMO IR NUTAUTINIMO KLAUSIMU *

(Tęsinys) ’ žasčių, dėl kurių būtų mums
. . . draudžiama pažinti savąją praeb

Jau anksčiau minėjau girtiną. įr žUaja> ir ų tokia jau 
i.iūsų bičiulių lenkų patriotinį, Atrodo? mūsų draugai'len- 

utinį atkaklumą. Tuo teisėtai ^a- taip be galo brangina 
,! ižiuojasi lejikų tauta, todėl ji, 
i. žkada rusinta ir vokietinta,
■ austojo savo tautinių vertybių, I
1 liko, išsaugojo savę>: kuLūrą. |0■paįanįl"turhhe gyvų pavyz- 

I.enkų tauta gerb a ne tiktai Idžių. Pokario metu lenkų isto- 
o kalbą, bet gal labiaiusiai rikii parašė ne vieną mokslinį

- o praeitį. Gerlxtaini stengiasi veikalą apie Lietuves praeitį, 
i nucdugn! = i pažinti. Apie len-' Pagaliau, lenkiškoji spauda dau- 

praeitį parašytą dešim'ys giau, negu kdūr, rašė apie lie-
i ks.ančių-knygų ir ne tiktai .va-; tuvių tautos sūnus - — Danų ir 

< vilių ar mokslinių veikalų.' Girėną.
?- nku rąsLi savaitraštį ar! mėn-
;L-iį, kuris kį______ _

e nsspausdiutų istorinės nie-Įtos praeities įpintos į Lenkijos 
t: dagos. Visapusiškai išnągrinėti 'istorijos - vadovėlius arba apta- 
t’ ?k- žymūs, tiek irrtazai kam ži- 
r mį, vietinės reikšmės įvykiai.
S niai jau šioje šalyje nebėra 
i; mu, kurias, būtų galimai paya-

kuri
Tiesa, galima pasakyti, kad 

ekviename nume- kai kurios temos is lietuvių tau—

i' nti neliečiamomis. Vadovauja- 
mssi čia principu,: kurį taip taik-

Hamos lietučių kalbos painoko
se. Tačiau tik kai kurios. Ar ne 
laikas pagalvoti apie įvedimą į 
lietuviškas mokyklas Lenkijoje 
atskiros disciplinos — lietuvių 1

BalandisM. Stankūnienė.

______ __  _  ___ tautos istorijos kurso.?‘Juk ši iš
lipi apibrėžė žurnalistas televizb torija neprasidėjo Jogailos lai

kais ir nepasibaigė ,.tr-ėiuoju 
Žečpospolitos padalinimu.

■' Mūsų bičiuliai lenkai labai 
gyvai domisi savo tautiečių; gy
venančių syetur^likimų. Jei jau* noine nieko. O juk jie čia gimė, 
žurnalistas rašo reportažą, kad ir} augo, jie mūsų visuomenėj sū-

jus laidoje 1982 m. birželio 26 d., 
vadovaudamas publicistinei ^dis
kusijai apie 1956 ni. Poznanės 
įvykius. Štai toji mnitis: Istoriją 
reikia suprasti. Galima dėl jos 
ginčytis, bU negalima jos atstoti? 
legenda”. O kiek sukurta Lenki
joje meninių filmų, pagrįstų is
torine medžiaga! " / į

Viskas tarnaują vienam svar
iausiam tikslui — .patriotiniam- 
tautos auklėjimui.,Juk žmogus,? 
nepažįstąs savo praeities, visada 
pasilieka kūdikiu.

O kaip su mumis?
Kontrasto'dėlei pacituosiu A. Į šalies valdovai,

Suraučiaus žodžius; išspausdin-j: užsienį, visuprųel ranka laiko su- 
' si tikti su ten. gyvenančiais len7 
kąisi Nekalbant jau apiei rengia-?

trenksmas, ! mus .Lenkijoje.kultūrinius festį- 
vaiips, kuriuose dalyvauja len- 

’ kiškieji" nreno kolektyvai iš 
Lietuvoje atsitikti — toks' sveūtr. ■
faktas!-ir^irięks’plačiaū^fpie tai- Jr TistuviųTauta išleido į pla- 

Mūsul tyli -pasaulį savo dukras ir sū-i. ' - - ' •

P<!s. Dažnai duonos kąsnio ieš
koti, dažnai kitais reikalais. Net 
iš mūsų krašto emigravo vien 
pokario laikotarpiu nemaža žmo
nių; Palaiko jie tiktai šeimyni
nius ryšius. Mes apie juos neži-

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI

iš . tolimiausio pasaulio krašto, 
visur randa tautietį. Tai koks 
keliautojas, įkopęs į Australijos 
vinšukąlnį, tai -gydytojas Afri
koje, tai lenkas vienuolis Japo
nijoje, tai pagaliau lenkas, ruo-

nūs ir dukros. Lietuviai svetur 
apie Lietuvą gan daug sužino. Gi 
apie lietuvius užsienyje, apie jų 
visuomeninę veiklą, apie jų 
džiaugsmus ir rūpesčius pasi
skaitome kiek plačiau, ko gero,

šiaritis skilių maistą kokiame Į tik dviejose knygose: J. Baltušio 
‘ nork motelyje Arizonos valstijo- 

■5 jė. Nekalbama jau apie tai, kad 
važiuodami į

tus 1982 m. “Aušros” pirmame 
rumeiyje, straipsnyje s ‘‘Naujij 
radiniai”, “žaibas, |
Emuką! Ir liūdna,, pastaba,-kadi 
taip gali tik pas lietuvius, tįk’ 
Lietuvoje atsitikti —

— “Kas dainon nesudėta” ir V. 
Reimerio — “Cžatiantės laiškai”.

Jei taip yra, jei abejingi pasi
liekame gimtajai kalbai, tautos 
istorijai, savo tautiečių likimui, 
nė nebandykime už mūšų visuo
menės nutautėjimą suversti 
kaltės ant kitų. |fes patys esa
me labiausiai kalti. Reikia aiš
kiai skirti dvi sąvokas: “hutau- 

J įėjimas” ir “nutautinimas”. Nu-

Atsimenant imperinės Lietu- 
Vos sienas, ar šiandien mums 
nekyla mintis kaip galint toliau 
j Rytus įsmeigti moderniosios 
Lietuvos sienų gaires? Apie tai 
galvojo Pūtvis ieškodamas Lietu 
vai išsigelbėjimo nuo galutinio 
uždusimo vieno ar kito milžino 
glėbyje ir, be abejo, tą mintį jis 
perdavė ir .mums, savo palikuo
niams. Ar jis tikrai norėjo at
kurti vytautinę imperiją, mes 
nežinome, bet faktas, kad jis

tautinti .gali kiti, nors, kaip prak
tika rodo, šitai nelengvai atsi
eina. Nutautėti galima tiktai pa
tiems, sava valia, be svetimos 
pagalbos, ir tai. jau kur kas 
lengviau.

E. Petruškevičius 
(Iš Europos Lietuvio)

apie tai galvojo ir kad Lietuvos ■ 
sienų išplėtime jis, gal būt, ma
lė vienintelę priemonę Lietuvos 
ateičiai užtikrinti, žinoma, ne
užmirštant ir tautos dvasios 
stiprybės bei kultūrinės pažan-! 
gos. Lietuvių tautą Pūtvis ragi-Į 
no pasiekti jai “Dievo skirtą j 
uždavinį”. Koks tas jos “Dievo 
skirtas uždavinys”, jis nepasa
kė, tik skatino “pasiekti kultu-, 
ros viršūnes”, kitaip sakant, eiti 
lenktynių su kitomis tautomis ir 
jas “pralenkti”! Ar jis tais žo-

auklėjamasis pobūdis. Ir pats Į tą 
Pūtvis, žvelgdamas į ateitį, no
rėjo, kad šaulių Sąjunga su-

i kurių fiziškai ir kilnų dvasiška* 
' lietuvį aristokratą. Jo tolimas 
! idealas buvo tebulo lietuvio ir 

tėvynės gynėjo tipas. Tas idea
las nebuvo pasiektas Tėvynėje' 
ir juo labiau tremtyje, bet gi.

1 tur būt, nuo jo neatsisakyta, ir 
jis bus si ki. inas laisvę atgavu
sioje Lietuvoje. Okupantas lie
tuvio charakterį žaloja kiek 
įmanydamas; stengdamasis iš 
lietuvio padaryti “tarybinį lie
tuvį”. Mes žinome, kad lietuvis 
Lietuvoje tebėra ne “tarybinis”, 

> likr s lietuvis, tačiau mes už- 
sknsrktum:- prieš tikrovę, jei 
manytume, kad okupacija neža
loja lietuvio charakterio, galvo
senas ir jausenos. Tad, man?ro- 
des, kad šauliams tremtyje ši 
tema turėtu būti svarbi, aktuali

I c ■

j ir nagrinėtina, sprendžiant to- 
* liau “tobulo lietuvio ir tėvynės 

1 gynėjo” problemą, ypačiai tu
rint prieš akis tą faktą, kad 
šaulių Sąjungai reikės siekti ne 

1 tik tobulo lietuvio ir tęvynės 
I gynėjo tipo, bet ir gydyti oku- 
j panto jam padarytas žaizdas”.
1 (Vyt. Alantas, “Taurus -sugrį- 

’ Į žėlis iš paklydusiojo luomo”, 
paskaita apie ’ Vladą Gerardą 
Putvinskį-Pūlvį. skaityta 1969 
metais Detroite, minint 40 m. 
sukaktį nuo Pūtvio mirties ir 
50 m. sukaktį nuo šaulių S-gos 
įsikūrimo).

Pirmasis posėdis
“Lietuvos Atsiminimų” ban

ketui Chicagoje ruošti komite
tas gruodžio 15-tą buvo susirin-

džiais neskatnio savo tautiečių ! kęs pirmam posėdžiui. Jame da- 
bėgti prie tolesnių naujosios ■ lyvavo komiteto pirmininkas Jo- 
Lietuvos sienų? Gal ir ne, bet I nas Paukštys. Irena Sankutė, AL 
.jis apie tai galvojo, man bent dona ir Algirdas Braziai, Sabi- 
jo-kių abejonių nekyla. Tai yra Į na Klatt, Emilija Pakalniškie
ne kaš kita, kaip skatinimas tvir-! nė, Eleonora Kasputienė, Geral- 
tai ir drąsiai paimti savo istori- dura Mack ir Jonas Henson, 
jos likimą už, ragų...

, .'..šaulių Sąjungos įstatuose 
yra tvirtai užakcentuotas jos

nežino!” Ir iš tikrųjų;
tautinės mažumus isterinis są-į 
moningumas labdi ribotas. Lygi- i 
nant su lenkais, esame • tiesiog: 
skurdžiai. Nors dėl lietuvių pra
eities gėdintis nėra reikalo, atsi
žvelgiant ir į tai; kad, kaip rašė 
lenkų istorikas Jęrzy Ochni.ans- 
ki įžangoje į savo -mokslinį vei
kalą ‘ĮHistorią Lįtwy” (Lietuvos 
istorija): “Toji tauta, kryžiuočių 
pasmerkta pražūčiai, sukūre ga- 
luigą valstybę, išgelbėjo Rusi
jos plotus nuo mongolų jungo, 
davė Lenkijai didžiąją Jogfailai- 
cių dinastiją, o pasauliui daug 
z y m i ų valstybinių veikėjų, 
mokslo žmonių ir artistų”.

Atrodo, nėra principinių prie-
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Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

• - autorius,
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 
' Chicagos lietuvių istoriją

(1869 — 1959 metai).
• 664 psl., vardynas.

Minkšti viršeliai. Kaina 515.
Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Inž. LIŪDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

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

(r patarė mums toliau studijuoti.

•J

yy 1739 S. Halsted St. Chicago, IL E0608

Lietuvos nepriklausomybei 
paminėti. ’

į banketą bus pakviesti gar- • 
<ūs žmonės iš amerikiečių ir 1 e-^ 
tuvių tarpo. Bus surastas ir tin
kamas programos vedėjas. Bus 
ieškomi lietuviai geradariai, ku
rie sutiktų padengti progranros 
spausdinimo išlaidas. Reikės ir 
gėlių pasirūpinti, kad stalai I u- 
tų gražiai papuošti.

Posėdyje buvo ilgiau sustota 
pre meninės programos. Ko
mitetas nori, kad jr būtų pa
traukli. Ją organizuoti pavesta 
Algirdui Braziui. Šokiams gros 
“Aidų” orkestras.

Posėdis vyko draugiškoje, dar.
0U-

a t v s

Banketas vyks Martinique res
torano salėje vasario 20-tą. Ja
me bus pagerbti Lietuvos ir 
Amerikos didvyriai — Darius ir 
Girėnas, jų 50 metų skridimo 
per Atlantą proga.

Svarbiausias uždavinys komi
tetui yra išplatinti bilietus. Juos 
jau galima gauti, paskambinus 
Jonui Paukščiui 523-0546. Lie
tuviški ir angliški laikraščiai bus 
dažnai informuojami apie šį di
delį renginį. Bus prašomos ir 
lietuviškos radijo valandos, kad 
praneštų apie vylių ruošiamą 
“Lietuvos Atsiminimų” banke-.

s;džiaugti, kad beveik 
akmenys kiekvienais n 
na į rengimo ksmiui/ 
jau susipažinę su dai 
viskas eina sklandžiai.

Po posėdžio Gerak 
kuros namuose vyko 
dalyvius pavaišino įvn 
numvnąls. čia nastov

V *lutė, papuošta varpeliais.

Jie yra
3U. tOCiČI

mc-

t Mack, 
,-ėd.s jo 
iais t ka- 
<> ir eg- 

iš ku
rių sklido gražios kalėdinė 
lodijos.

Sekantis posėdis bus «aus 
Irenos Sankutės blue.

. . E. Ptikci.l'iiiikier.ė

o -San Franci.<0 psichiatras 
Dr. Barnes “atrado’:, kad žmo
gui meluojant, jo melagystė tuč 
tuojau atsiliepia jo paties kojų 
pr ristuose. Melavimas sukelia 
kojos didžiojo piršto virpėjimą, 
tvirtina psichiatras Barnes. Ga
lima išbandyti.

WISE

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• ...LITERATŪRA, lietuvių Hterątūros, rųeno lr, moksle 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vince 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanko*, 
7. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Z1 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubai, A. Rukšlelės ir A. Vr.-nų 
kūrybos yoveikslais. 365 puri. knyga kainuoja tik 83.

• DAINŲ ŠVeNTSS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir \ ,-*> 
tfnių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai api.* d.><aą 
šventes bri^ jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuot m. 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja |2

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašyt 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikcrtarpto buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puala^iu kty-gi

9 LIETUVHKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tsma^t -a 
Jčomlai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės i 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekyjenapą 
detuviut Leidinys IliuztruotM nuotraukomis, pabaigoje duodat; ai 
ritovardžių pavadinimjLiylr jų vertiniai J vokiečių kalbu, Labai 
rūdingoje 335 puri, knygoje yra Rytprūsių lamėlapri

O KJ EAUM1S E1M1, rašytojos Petronėlės OrintaYės a-jf. 
mtaimal Ir minty* apie asmenis tr vietas neprik. Lietuvoje ir plr. 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui, 
b<t kainuoja tik *3.

9 JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupr,*- 
taa ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ae 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą h- po«> 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už Žmogaus triaši. 
Knyga yra didelio f** mato, 265 puslapių, kainuoja W.

> 1ATYRIN1S NOVELES, M. foečenko kūryba, 7. Vairia* 
vertimai. >0* p«L knygoje yra 46 sąmojingų novelių. Kaina IX.

Enygo* gaunamo# Naujienose, 17W So. t

— Naujienom, Chicago. 8. Ill. Waduasday, January 12. 1983
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Sunku suprasti, kodėl leidžia Drungai 
tokias erezijas skelbti

Jeigu tokie Drungos svaičiojimai, kuriuos vakar ap
tarėme, būtų teisingi, tada komunistiniuose ar diktatūri
niuose kraštuose mirtin pasmerktieji maldautų juos kuo 
skubiausiai nužudyti, nes, anot Drungos, mirti jiems nėra 
kančia, o tik išsivadavimas iš kančios. Tada išeitų, kad 
mes, gyvendami laisvėje, turėtume siųsti padėkos telegra
mas komunistiniams budeliams, kad jie nekankintų mūsų 
brolių, sesių, mūsų tėvų, o kuo greičiausiai juos nužudytu 
ir tuo juos išvaduotų’ iš tortūrų. Tai jau tikra nesąmonė!’ 
Įr t^kia’ nesąmonė skleidžiama tėvų marijonų Drauge! 
' Bet tdkš jo svaičiojimas nėra: Jo 'galva išgalvotas, o- 
nukopijuotas iš kųmųjųstinib režimo, kai budeliai nuteis
tai mirti, prieš nužudant, žiauriai kąnkina. Jiems negana 

. vien mirties bausmės, bet dar nubaustąjį žiauriausiomis 
tortūrcmis kankina. Nejaugi M. Drunga randą reikalą 
tokias komunistinių budelių tortūras piršti ir jas vykdyti 
poltiniams bei kriminalistiniams nusikaltėliams? Tai jau 
baisu, kad M. Drunga tokius reikalavimus peršą savo 
vedamajame. Ar tai nebaisu, kad pagal jo įrodinėjimus 
lengva egzekucija yra net tinkamiausią nuožmiems kri
minalistams baudimo forma? O jį tokia, kadangi, ant jų 
kūno, prieš juos nužudant, nebuvo įvykdytos žiaurios kan
kinimo tortūros. Tikrai, kažkas baisaus ir nežmogiška, 
kai Draugo vedamųjų rašėjas tai skelbią. Nejaugi tai yra 
suderinama su Draugo linija, kad pasmerktasis mirtin, 
prieš jo egzekuciją, būtų žiauriomis kančiomis nukan
kintas? Tokį sadizmą vykdo mūsų tautos okupantas. Ir 
kiek tokio sadizmo pavergtieji mūsų broliai yra išken- 
tėję prieš juos nužudant. Baisu ir pagalvoti, jei toks M. majams, kai mirties.problemą ėmėsi spręsti krikščionis- 
Drunga taptų totalistinio režimo galva. Juk jis tada pa- ’ ’
smerktuosius įsakytų nukankinti žiauriausiomis tortūro-
mis. nes, jo aiškinimu, tik tada būtų jiems įvykdyta tik- sielai yra tik du keliai — arba į dangų, arba į pi^garą. 
roji bausmė. ! Jei nuožmusis kriminalistas tik prieš egzekuciją atlikęs

Bet jis klaidžioja dar daugiau, kai imasi mirties atgailą, Viešpaties valiai nusilenkęs tiesiai žengią į Ap- 
bausmę spręsti teologinėje šviesoje. Jis jau anksčiau daug vaizdos dangiškąjį regėjimą, tokiu būdu nuožmusis nusi- 
prirašė apie tai, kada mirtis yra tikroji bausmė ir kad, kaltelis išsisuks iš žemiškosios bausmės kančios, net po- 
ypač ateistams, mirties bausmė nėra bausmė. Taip pat mirtinės. O geras žmogus šioje ašarų pakalnėje savo, 
buvo minėta, iš kur jis tokią mirties bausmės sampratą neigiamus polinkius tvardo ir yra vargų kankinamas.

yra pasisavinęs. Ji pasisavinta iŠ komunistinių būdelių, 
kurie nubaustąjį mirtin prieš egzekuciją žiauriai kankina.

Bet gi, šitokį klausimą svarstant, kodėl jis nepasi- 
remią kultūringų civilizuotų valstybių teisynais bei jų 
teisių komentarais? Jis, šią problemą svarstydamas teo
loginėje šviesoje, elgiąsi lygiai $aįp, kaip jis ją sprendė 
pirmiau. Bet jo teologinė Šviesą nėrą šviesa, o tik tam
siausioji tamsą, nes jo “teologinis mokslas* dar menkes
nis, negu teisinis. Be to, ueŽiųh kokios religiją teologiją 
jis remiasi. Atrodo Irano, kuria naudojasi Chomeini.

Bet tiek yra aiškų, kad jif tą problemą sprendžia ne 
katalikų teologų mokshi, nes tokios teologijos kata
likų teologai neskelbia. Todėl jo aiškinimas mirties baus
mės yra klaidžiojimas, kaip aklojo tamsioje ųaktyje. Tad 
ir jo “teolt^inis” samprotavimas ir daromos išvados yra 
pasibaisėtinos.

Jis skelbia, kad mirties bausmė nėra kitiems atbai
dyti nuo nusikalstamų veiksmų. Kažin ar daug būtų tokių 
teisėjų, kurie M. Drungai šimtaprocentiniai pritartų, Juk 
mes žinome, kad mirties bausmė skiriama ir atbaidymui 
tų, kurie yrą palinkę prie kriminalistinių nusikaltimų. 
Mes žinome, kad tokie dažniausiai labai bailūs dėl mir
ties bausmės. Jų nepagąsdinsi paskirta bausme, kad ir' 
visam gyvenimui kalėjimu. Be to, toks nusikaltėlis yra 
skaitomas kaip gyvojo, organizmo sugedęs narys. Ir tokiu 
atveju kaip ir chirurgas panaudoja peilį, kad išgelbėtų 
visą sveiką organizmą.

T-iesa, M. Drungai tokio atgrasinimo mirties bausmė 
nepatinka, nes, anot jo, asmenį labai nužeminą, jis trak
tuojamas tik kaip profilaktinė priemonė. O tai priešta
rauja krikščioniškai dvasiai, kuriai žmogus yra tikslas, 
pats sąų Jei šių jo “teorijų” chirurgas laikytųsi, tai ne- < 
galėtų daryti operacijų ir gelbėti Žmogų, nes kiekvienas 
žmogaus organizmo narys yra neliečiamas. Be to, niekad 
krikščioniškoji doktrina nemokė, kad žmogus yra tik sau 
tikslu. Tai egoizmas, kuris krikščioniškąi dvasiai yra sve
timas. Priešingai, ji reikalauja iš žmogaus ne vien tik 
gyventi sau,'bet ir kitiems, net kartais už kitus gyvybę 
paaukoti.

'Tai parodo,,kad ĄI. Drungą nepažįsta krikščioniškos 
dvasios, ji jam visai svetima. Gaila, kad jis tokiomis nė- 
sąmbnėmis maitina Draugo skaitytbjugT.

Bet ir tai dar inė viskas. Jis akcelittibja, kąd už nusi
kaltimus nusikaltėlis turi .pasiimti bausmės.’ kąneiį? nes 
jis suardė moralinio pasaulio balansą, kurį galimą atsta
tyti tik nusikaltusiojo bausmės kančia. Jis ir vėl perša, 
matyt, “teologine” šviesa pasirėmęs, tam suardytam mo
raliniam balansui atstatyti sadizmą, nes, jn išmone, gyvy
bės praradimas negali būti kam nors. bausmė, • nes ji 
nesanti kančia. Mirtis nubaustąjį pasiunčia į tą pąčią 
būklę, kuroje jis buvo-prieš užgimdamas. Toks jo aiški
nimas nieko bendro neturi su krikščioniškąjądoktrina. 
Gaila, kad M. Drunga, pirm negu paskelbęs spaudoje sa
vo vedamąjį, nesikreipė pas tėvus marijonus, kad jam pa
aiškintų, ar mirtis tikrai yra netikinčiam tik fikcija. ’

Bet dar didesnę nesąmonę jis paskelbė savo veda- 

kojo tikėjimo šviesoje. Iš jo aiškinimų išplaukia ir tokia 
išvada, kad Dievas yra neteisingas. Ir todėl mirusiojo

KEUA RŪPESČIŲ

PrkJ porą savaičių Sovietų 
raidžia pran ąė visam pasauliui, 
tad vienas Jos satelitas, yaro- 
nas atomine energiją, nebeklau* 
io Sovietų spedaRstų nurody- 
nų. Geriausi rusų atomo skal- 
lytojai imasi visų priemonių, 
»et satelitas eina savo keliu, net 
tepranešdamas, kur jis eina ir 
:ą jis planuoja daryti.

Am-.rikieėiai žino, kur tas su
dėtinis satelitas yra kiekvieną 
rainutę. Jie taip pat žino, ką tas 
atelitas daro ir ką jis planuoja. 

Amerikiečiai nustatė, kad tas 
sovietinis satelitas • neskrieja, 
kaip jis skriejo ištisus metus ir 
siuntė Maskvai žinias, bet ver
čiasi siačiagalva. Jis sukasi ap
link save. Vieną sekundę galva 
eina žemyn, o antrą sekundę 
pastui-gaiis eina žemyn. Tuo tar
pu jis sukasi aplink žemę ir su
kasi aplinkui save. ,

Bet amerikiečiai apskaičiavo, 
kad jis ilgai taip nesisuks. Kiek- 

lėtęsni ir ferp tų apsisukimų at
siras tuščia vieta. Satelitas .pra
dės-suktis ^į>‘ė tą tuščią Vietą. 
Amerikiečiai žino, kad tas sate
litas pradės artėti prie Žemės, 
fūo ąfcčtati jis bus prie žemės, 
tuo stipriau Žemė trauks.

AįneHkiečiai apskaičiavo, kad 
šatšhias kris'ir padarys didelės 
žalos. Jeigu kris į vandenį, lai 
njuskęs ir bus pavojingas tiktai 
Žuvūns.

Brt jeigu satelitas' nukris’ į 
mieštą, tai pakenks .ten gyve
nantiems žmonėms. Nuostoliai 
gali būti labai didėli. Jambai 

■‘H gali 
Sąpbirfjpj. Stovo: # to- 

-mąteinąfikiuį kurie .'apskai
čiavo, kad jis. galį Įinięrisjf■įja- 
Įi^č.Tc^ijb ^^a.įąį^s- 
toltai būtų begaliniai: žjjtų' dątog 

;amonių. Japonai J-air įspėja To- 
gyv'ėntojuš, kad gįąlętų. pa- 

’eikatauti atiyginTm'o ūž' pkda- 
_ ........ .................. . ;yyj|^žaią.y' b'•

toks'M. Drūngos reikalavimas dienraščiui bereikšmis K _ rV 
I.’A“ sųinči^.

elėgramas Sovietų žmbašadai 
ir net pačiai Maskvai.: J apima i 

: imp, ką reiškia sprogstanti a lo- 
•miBė bomta. ■ - į ■' '■' "■

Būsiu įjdėjo, bet jie žinojo, 
tad sateiįįas, jeigu, nukris Į 

; nięslą, miestelį ąr • kaUną, tai 
sudarys pavojų žmopėm^. Kada 

protestai pasid^čė labai 
garsūs, tai rusai apleido naują 
pesarą; y. "L

Mūsų satelitas, taip pądarv-

Taigi, jo išmone, blogųjų baudimas tik mirtimi, jų 
nenukankinus pries juos nužudant, yra neteisingas. To
dėl jis skelbia, kad krikščioniško tikėjimo šviesoje mir
ties bausmė yra absurdiška, kadangi, prieš mirties įvyk
dymą, nusikaltėlis atliko atgaila bė jokių sadistinių tor
tūrų. f* <

Betgi, tokios nesąmonės dar iki šiol Draugo rędąk-' 
tonai neskelbė, kokią paskelbė M. Drunga. Mat, jam Die- 
vąs jreteįsįngas, nes jis kaltajam-kriminalistui teikia dan
gaus regėjimą, o teisingąjį kankina žemės vargais.-Ais- 

Vieną karią jo apsisukimai bus' 
mirdtųnąs tarė latrųi-žmogžudžiui“Tu šiandien būsi su 
manimi i’šjuję”* Taigi, rojus žniogžudžmi be Joki^. ;ter- 
tūrų ir kankinimų. '
ti ;'^^ Rrikscionįškpji doktrina mums Dievą įstoto kaip 
gąilestingiausfą T^vą' Tai dabai aiškiai atskMM'JŠ^- 
teus palyginime apie tėvą ir jo sūnų vėjavaikį. Tai bųvc 
didelis sūnaus nusikaltimas tėyo • atžvilgiu. Ątrįdo, &d 
Šis Draugo vedamųjų rašėjas šio Kristaus palyginimojiėf

neteisingumu ir krikščioniškos- doktrinos apie mirties 
bausmę nebūtų vadinęs absui^iškumu. \

Matyt, jis nežino, kad kažin- ar pasaulyje ateistų- 
toks tėvas, kuris ir•
jąnčjam jo atfeidimo, -neatleistų, bet priešti^yą$gįĮį^

■

tarimas dėl dvasinė-
mti' bausmėmis yrą fjkrąrpąsisąyintas nė iš ki’įkščioniš- •

• A

“teologinėmis” žiniomis maitina; šlč^tytbjlis, . NėJaŪ^ 
J
kai jis taip’plavinėja teologinėjesviešoję.

Bet, po visų tų nesąmonių, M. Drunga, kaip didėlis,, 
“autoritetas”, siūlo' pakeisti JAV-bių teisyną ir net- .pa
pildyti. konstituciją. Jis rašo: “Mes siūlome besąlygįąr 
įkąlfnTftią iki' gyvos galvos;. -Reiškią, lįąęį bus tiktoji 
bąugmė, nes Jiei'nsą-gyyęiuįną bus k^iki^®^ Reiškia 
nuteistiesiems nebūtų teikiama jokio 'p^šl^ilėjimo. Bet1 
kaip-su tais, kurie daro sąmoningai nuskkltimūs, kad tik 
patektų į kalėjimus, nes ten jaučiasi aprūpinti; pavalgę 
ir saugūs? Jiems kalėjimas nėra jokia bausmėj o tik pa
togi,- nieko nekainuojantį prieglauda.'

Tiesa, jis savo vedamojo pabaigoje; lyg ir atsikvo- kad jis, jergu kris, tai pip
sėjęs įspėja, kad nereikia nąudoti speciąlių įmantrių kan- 
kinimų. Bet kas galės apsaugoti kankinamuosius nuo tų 

! sadistinių budelių, tai’.jis šio klausimo neaiškina.
- * * r ~ * A -

Tos dalelytės nebus pavojingos, 
nes skaldomas atomas, nukritęs 

; IMi nuo. kitos medžiagos, užgęs 
A-Svilonis —įr nesudarys pavojų. : '

JUOZAS ŠVAISTAS

ELDORADO
(Tęsinys)

Drąsiai vyravo Pryšmantas. Rodos, jis čia ga
lingiausias ir vienintelis to kambario šeiminin
kas tebuvo.

Prie Pryšmanto kompanijos diplomatiškai 
prisijungė ir ekonomistas.

— Pone Pryšmantai, aš norėčiau jums asme
niškai porą žodžių pasakyti. Galėčiau?

— Ėt! nesudegs. Spėsi kitą kartą. Dabar, va, 
prisėsk truputį prie mūsų...

Iš stovyklos sandėlio išmesta dėžė ir Šiek tiek 
pritaikyta vaizdavo šeputę prie lovos. Dabar atsi
rado ant jos solidi bonka, silkės, agurkai, pora 
svogūnų, stovyklos konservai ir diiiigiai nutei
kiančios Camel cigaretės. Tos cigaretės; kaip Dy- 
Py prabanga, daugiausia buvo taupomos geroms 
džiaugsmą teikiančioms moterims. Jų nestigo nei 
savoj, nei latvių ar estų sekcijoj, pagaliau ir vo
kiečių sektoriuje

Birutė pastoviau draugavo su Bliūdžium, bet 
ji resisahndaxo ir nuo kito patrauklesnio jai vyro. 
Ji gyveno vadinamoj Magdalie&ų prieglaudoj, 
kur buvo įkurdintos vienišos stovyklos margines.

Kti Prvfmanto kampelyje linksmai triukš
mavo. mes dėj',-mės tarytum beesą kitam kamba
ryje. Vilkaitis at idėjęs kamavo A. Herlito “Ang
ių fcpJboj vado- ėlį UMuWs knibinėjosi apie savo 

lagaminą ir niūniavo. Visada, kai tik vienas pasi
junta, jis dainuoja arba niūniuoja. Dabar, ma
tyti. irgi vienumos jausmas buvo aplankęs jį. Tik 
kas būdingiausia: vienos dainos niekad nebaig
davo Uldukis. Vis griebdavosi naujos — iš pra
džios ar iš vidurio.

Pirmiau tyliai dainavo:
Mamyte, nupirk man žirgą, 
Gražiausią žirgą is visų. ..

Paskum pradėjo:
Prie kranto aš iriuos, iriuos...
Su verpetu grumiuos...

Iš priešingos kertės pašaipiai atsiliepė Stefaj
— Ponas Ulduki, o liūdniau argi nebegalė

tum? Fu! kokios neįdomios tamtos dąinoąl Tok$ 
vyras... Rodos, mūsų “Sietyne” vaidinį ir cįiorą 
dalyvauji dar: daug gražiau ir linksmiau galė
tum padainuoti.

— O tamsta išgirdai ? Keikta...
— Aš visada, net už sienos būdama girdžiu, 

kai tamsta dainuoji.
— Juokinga...
Stefa kokietuodama šelmiškai pamerkė, bet 

Uldukis labiausiai tebebuvo susirūpinęs savo la
gaminu.

Aš irgi susidomėjau ir paklausiau:
— Jonai, kuo gi tu dabar taip labai užsi

ėmęs?
Gana flegmatiškai pradėjo jis raizgyti:
— Taigi.. . štai atsirado klausimas: kuo »e-

miantis lagamino dangtis visai nębesilaiko? Kyla 
labai konkreti preblęmą: reikia pataisyti. Bet 
kaip? Aišku kaip! yąrtčįąi reikia įdėti. Bet kame 
tie varsčiai? Senieji, rupūžės jau surūdijo ir nu
lūžo. j. Go vokiečių krautuvėse, nors pasikark — 
nie^o dora nerasi. Ehuį iyt griuvėsiuose raustis. 
Kam čia atidėlioti! Gal jau nebetoli ta dienar kada 

. | Kanadą pradžą gabenti ? Argi aš visą laiką taip 
Jr važinėsiu virvą^ąHąis SUraižgęs?

Jis taip griežtai ir įtikinamai sako, jog aš ti
kiu, kad suras. Jam sekasi, jis laimingas. Nuo
lat, kas tig. reikailnga, eina ir susiranda. Ne tik 
sau, įęt ir kitiems parūpina dar jis.

j S”
Ųą poros kilometrų nuo stovyklos — miestas. 

■ Ten didžiausi griuvėsių ir laužo plotai. Kas tik 
netingi, visada tose sąvartose knaisiojusį Dau
giausia, be abejo, sutiksi ten vokiečių. Kolete jie 
dabar petenkmtū nors kelete surūdijusių vinių 
susiradę. » • ■ ' . f- . • •'

Bryšmanto kompanija gyvėja. Jaū jr moteiys 
įkaitusios. Jos garsiausiai Šneka ir be atvangos 
kvatoja. Stefa, a ta varjetė xJaininiiike, besikrai- 
pydama užtraukia:' *

; žinau i aš yyrų skonį. \ -
•— ’• K’j^bąįttejųJypsonė 

sudari) viską, viską. ..
Tokiam nerodyk net apatinuko, 

; • ' Kaip mat jis tyko ūž keliuko, 
o paskum, paskum.. .

— Bravo, potiiutė! Oi bravo! Kain-ri nė** r c l 

šiai linksma ir gražu!
Uldūkiš taip pat pamėgdžiodamas kraiposi ir 

savotiskaf nusijuokia.
Linksmajam . kampelyje pasiekia jau tokį 

punktą, kada daina nesuvaldomai veržiasi; Tiktai 
kiekvienas siūlo savąją. Kiekvienas griebiasi 
smarkesnės. n.uotaadng«Bnėfc

Bendram triukšme Ir klegesyje staiga išsiski
ria Fryžmantas. J ■ v

— Dabąf, bičiuliai, mūsų Romkos
žodžius i£ melodiją. Aš trauksiu q jūs gyvai pri- 
tarkft Tik stikliukai rankose kad pilni būtų!

Kambario ankštumoj galingai maloniai pra
siveržiabaritonas. -

Prie vyno.ir taurių džiaugiamės, draugai!
Ar šiaųdię Čia svrąbų rytdienos vargai.

rrArkinį I>*
* Kftd A

Kad lūpose žodžiai trykštų.
Mūs <fiim«bęsab^o naktys—pa tamsių anga.
Keliaujam ir ’$ūžtįinr. kaip jūrpfe banga.* 1

Tad gerkim ir daužklm!...
Ne viskas Pri® viskas jau žuvo. — 
Stiprybės, draugi, surasim, kas buvo!

Tad gerkim m daužkim!...
Apie'TpnšiaEuįaĮdį buvo išlydėtos moterys 

Tiek mūri] kambaryj?, tidrlr kitose pertvarose 
Apnutfu nutih nevergę garsai |t 'Įriskaudėjęs 
triukšmas. Galėjom ramiau te kiečiau užmigai.

_r (Bus daužau j

1 — Naujienos, Clvcago. —VTcdnesdav. Jan 12, 1983



K. VILlAUk

Tel: 562-2727 arba 562-2728

Sarvica 855-4504, P«»a 06054

DR. X B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECLALYB1: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Straw

Valandos rmgal ansi ta rima

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

Wwtichaster Community kliniko* 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd, Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

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

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. flalsied St, Chicago, IL GtiOtid

Reikalingas trumpas 
poilsis in dienos metu

Tai nebus tinginystės ženklas, 
jeigu, turėdami progos, mes po 
pietų atsigokime pusvalandžiui 
pailsėti. Atsiminkite, j eg po 
ilsio reikah'ngos, ne vien mūsų 
rankos ir kojos, bet taip pat ir 
nervai. Pastarųjų atpalaidoji- 
mas nuo įtempimų yra naudin
gas ypač tiems, kurie perženiė 
penkių, desėtku metų amžiaus.

Kiek tas liečia geriausias pozi
cijas poilsiui, tai jų gali būti 
įvairių. Viena jų, tai atsiguli
mas ant sofos ar lovos, taip, kad 
kojos būtų aukščiau galvos, ar- 

: ba. išsitiesti ant pilvo, nuleidžiant 
galvą žemiau lovos, nes tuomet 
daugiau kraujo ateis į galvą.

Svarbiau, kad kūnas pasiliuo- 
I suotų nuo, įtempimo, kaip ka

tės, gulinčios saulėje. Akis lai
kyti užmerktas ir atsikratyti vi
sokių neramių, erzinančių min- 

- - - čių. Prisiminkime tik apie sma-
J)r. UiUiSAS SElh UTIS j genių nuotykius aiba regėtus

- optometristas

KALBA LIETUVIŠKAI
261S W.71«t SL TaL 737-5149

ix “contact lensed

INKSTŲ, HUSL1S IB 
PROSTATOS CH1RURGUA 
2454 WEST 43rd STREET 

Valandai; antrad. 1—4 popiet,

I kdkš dešimtys. Ir tai tik dalis, 
nes paminėtas L.E. toęias iš
spausdintas 1955 metais. Po tų 
metų jis, gyvendamas So. Bos
tone, Randolfe ir Rrocktone, 
Mass., taip pat kūrė iki pat sa
vo mirties. Tftos, ankstesnius u 
vėlesnius jo kūrinius atitinka
mai tos srities žinovai surašys, 
sukataloguos ir aptars. Šiuos 
žodžius rašantis yra visiškai ne
kompetentingas tokiam darbui, 
tačiau jaučia pareigą ką-ne-ką 
pasakyti apie jo gyvenimą.

Su Julium Gaideliu susipaži
nau 1915 metų vasarą Mitten
walde, Alpių kalnų papėdėje 
Bavarijoje. Jis į čia buvusią miš
rią — lietuvių, latvių ir estų 
stovyklą, kartu su šeima atvy
ko, tur būt, iš Memmingeno, nes 
L.E. VI t. pažymėta, kad jis ten 
“v^dė chorą”. Apsigyvenęs Mit- 
tenwaldo stovykloje, jis tuojau 
suorganizavo lietuvių mišrų 
chorą, kuriam vadovavo ir Mit
tenwald^ buvusius “stovyklau
tojus’’' 1936 melais perkėlus į | 
Traunšteiną.

Julius Gaidjelis apįę savo vai
kystę ir tėvus nemėgo pasakoti, 
nors kurį laiką gyvenome vieno
je pastogėje Tiek, tegalima pa
sakyti, kad. jo tėvai turėjo būti 
tikri vargdieniai. (Julius gimė 
1.9Q94 m. balandžio 5 d. Gfikiškių 

.kaime, Dai^ėlįškįo vis., šyen- 
čionįiį aps. 2r. L.E. VI. t). Jis, 
vaikystę praleido Kaune-Viji- 
j.am po Įėję buvusioje vaikų prie
glaudoje. Kartu su juo ten augo 
ir dabar komunistinio režimo 

, Lietuvoje garbin to j ąs, rašy toj as 
Juozas Baltupis. Jis viename sa
vo rašte pamini ir Julių Gaidelį, 

;tik> pažyniėdamas neteisingą 
vardą — vieton Julius, rašo. J.o- 

Snąs. Šiaip Juliaus-išvaizda ir lai- 
kysena teisingai pavaizduota.

- Pirmąją. Maskvos, okupaciją 
;J. Gaidelis sutiko ir pergyveno 
jau būdamas baigęs mokslus 
.Nepriklausomoje Lietuvoje ir 
■jąųt pasižymėjęs savo kompozi- 
.cįaiais kūriniais, kurie okupan
tui nepaiko. Pvz., prieš. 194Q m. 
•Lietuvos okupaciją, Kauno vals- 
.tybinis teatras, buvo paruošęs 
.Ją Gaidelio sukultą IljĮ-jų aktų 
baletą “Čičinskas”/ Okupantas 
.pareikalavo tą baletą, išbraukti 
iš repertuaro. Dar ir kitaip kom- į 
pozitorius buvo terorizuojamas.

. užtat jis, antrą kartą grįžtant į 
Lietuvą rusimajam okupantui, 
pasitrauką į Vakarus 1944 m.

Į Ameriką J. Gaidelis atvyko 
; 195.0. m. ir apsigyveno So. Bos
tone. šiame krašte pirmieji gy
venimo metai kompozitoriui, 
kaip ir daugumai atvykėlių arba 
DP, buvo sunkūs, nes nemokė
damas anglų kalbos, negalėjo 
gauti jo specialybei atitinkančio 
darbo. Iš pradžių jis dirbo gran
dinių — “lenciūgų” dirbtuvėje. 
Darbas buvo labai sunkus. Vė
liau jam pasisekė gauti darbą 
gumipių lietpalčių gamykloje. 
Čia darbas buvo lengvesnis, bet 
uždarbis irgi visiškai liesas. Bet 

. abu su žmona ten bedirbdami, I 
šiaip taip galėjo pragyventi, i 
19.>2 metais jis įstojo į New Eng-

i (Nukelta | sesi.1 puslapį?

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344
Chicago, IL 60608

24 Hour Service
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GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

4605-07 S0f HERMITAGE AVENUE
TęL 927-1741 - 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MQDEKNJSKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ

-m

#
aMGULANGO 

PATARNAVIMAI

I

1 -'*4‘J

rURIMl
KOPLYČIAI

'ĮSOSE MIESTO
DALYSI.

BROCKTONE MIRĖ KOMPOZITORIUS 
JULIUS GAIDELIS: . , ; • 5L I'. V. , - - - ' -

Bostono; ir. apylinkių lietu
viams mirtis praeitų metų pabai-

.ŽPlę. ip pradžioje
-opy.o įr' yrą ųepąpfastei negai
lestinga Ji per trumpą laiką pritrenkė žinĮat' netoli Bostono 
pasiėmė kelis lietuvius-. Neseniai esančiame Brodklobo mieste li- 
skaitėme laikraščiuose skau- giminėje:-' mirė“ kompozitorius 
džią žinią, kad širdies smūgio JULIUS GAIDELIS;
pakirstas Cainbridgo lietuvių 

:£>ažnyčioje, kurioje jis buvo 
.vargonininku, ‘ mirė muzikas
smuikininkas Izidorius Vasiliū
nas. Netrukus jį pasekė So. Bos
tone gyvenęs veiklus ramovėnas 
Jonas Jonaitis; jį nukankino ke
penų vėžys. Ta pati liga anks
čiau nuvargino ^obostoniškį Kul
ių. Priešu keletą dienų ii gyvųjų

Juliaus Gaidelio žmona Felicija 
Šči.ūkaltė-Gaidęlj.enė.

'Ir ; Sį metų sausio 6 dieną 
Bostoną, ir jo apylinkių lietuvius

vaizdus.
Pradžioje tai nebus lengva at

likti, bet laikui bėgant iprasime 
kontroliuoti savo minčių eigą.

Desėtkas kitas minučių poil
sio prašalins ne vieną raukšlę 
nuo mūsų veido, praskaidrins 
akis ir grąžins mums linksmes
nę nuotaiką.

Ofiso telefonas: 77^-2810,
i

Leidimai — Pilna apdraus
— tEMA KAINA

Priimam Master Chan * 
ir VISA Korteles,

R. tEKfiNAE Tat 925-«0fc

i’xRKRAUSTYMAi

Prostatos, inkstų ir šlapume 
’takųciururgij*.

5025 CEN1BAL AVE.
SL Petersburg, Fla. 33718 

TeL (813; 321-4204

• Tas žmogus yra sveikas, 
kuriam kiekvieną dieną skauda 
kitoje vietoje.

(Michel Chrestien) tarpo išsiskyrė kompozitoriaus
’M:
į *-

Apdrausta* parkrauatymas 
ii įvairiy atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
T»L 374-iŪž arba 374-599«

i

PINEAPPLE SPARERIBS
Pork tad fruit go well together and the combination of 

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

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

If you are unable to devote the time or the refrigerator 
space to the marination procedure in this recipe, just omit the 
step. The ribs will taste a little less of pineapple, but they’ll 
etill be quite delicious. '* • ’

This rather robust dkh 5s Ideal for a barbecue party. Foe 
larger groups, allow 1 pound of spareribs for each person and 
increase the amount of basting sauce accordingly. Accompany 
the ribs with cold potato or macaroni salad, sliced tomatoes, 
toasted French bread, and the pineapple sauce for dipping.

Serve beer, iced tea, Sangria, drilled rose wine, or the white 
wine you used to make the sauce — a cold Chablis at Seam*

TĖVAS IR SuNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

21)33 W. 71st Street
| 1410 So. 50tb Ave., Cicero

Tele! 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS. KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL; 652-5245

SOPHĮE BARČUS
. RADIJO iElMOS VALANDOS

Šeštadieniai, ų- sekmabeniali 
nuo &30 iki 9:30 vaL ryto. 
Sfotios W0PA • 1490 AM 

transliuoiamo. iš mūšy vtudijc* 
Marąuštta Parko.

Ved.|« — AMon. D.uku» " 
Talrfu 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE 
CHICAGO, IL 4OS29

“Lietuyos Aidai’
KĄZt BRAXD1IONYT8 

Proęramm vadeli

tadienio &J0 t*L vakaro.
Viso, laido. ii WCEV stotim, 

bang* 1450 AM.
St Peterabsrg, Fla- 12:30 vaL p p.

• WIIS *toUe», 1110 AM bang*.

2646 W. 71»t Street
JO < JF * * X- W^*^*^-*

Chicago, lllinoc? 60629
Telet 778-5374

Time: 1 hour, plus 1 day of 
marinating

Ingredients:
9 pounds aparerhj*,

Servings: Six
Coat: Modanit.

2
2

' ^KUy KOPLYČIŲ LAIDOJIMO SEKMEMM1 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai*

IKA^ VANCE ir GEORGE SORIN)
! Komp. Julius Gaidelis

Be abejonės, kompozitorius 
! Julius Gaidelis buvo ir pasiliks 
i vienas žymiausiųjų zir gabiųjų 

ne vien lietuvių išeivijoje, bet 
; ir visoj Lietuvos muzikų šeimoj, 
j Jis, greta didžiųjų lietuvių kom- 
i pozitorįų — K. Čiurlionio, J. 
i Šimkaus, J. Gruodžio ir kt., pa- 
i silrks negęstančiu švyturiu ir 
' ateinančių lietuvių. tautos kartų 
' muzikos Ir dainų kūrėjams.
;■ Apie jį Lietuvių Enciklopcdi- 
! jos VI tome, Lr>7-458 psl., yra 
patiekta laibai kuklių biografi- 

fnių duomenų ir įvardinti jo 
I kompoziciniai kūribiai. Jų yra

likite* automobiliams pastatyti

dip lemon Jtrieo 
doves garbe, nrineed 
tablespoons soy sauce 
tablespoon metami or 

brown sugar

pounds spcrerltB,
trimmed of excess tat

large can ( 46 ox) -
pineapple juke

can (8VE ox.) crushed 
pineapple, undrained 

cup dry white wine 4 
Parboil the sparezibs in simmering water for 30 minute*.
Place the riba in a roasting pan and pour the pineappi. 
over them. If the juice doesn’t quite cover the riba, top 

off with water. Refrigerate for 24 hours.
• Meanwhile, prepare th. basting- sauce. Com bin. Gw 

crashed pineapple and its liquid, the wine, lemon juke, garfie, 
soy sauce, molasses or Sugar, od and pepper, Id l>'aik 
Bring to a boil and simmer for 10 minutes.

• When ready to grill, place the ribs 6 to 8 inches above « 
medium hot fire, and cook, turning frequently, for 30 minutes.

« During the lest 15 minutes of cooking, bute often wMl 
&e pines

• Rei 
■nd serve

A 
tiiviėofc

1

teaspoon pepper1
STEPONAS, C. LACK LR SŪNŪS
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BUTKUS - VASALUS
T*L: OLrmpic l-l MP

Read label and follow 
directiorK * 
C Ex-Lax. Inc., 19*2

£I4CJUWICD

1424 WES^ 69U STREET RKfubtic 7’1X13
<102* SdUiB[\VEST HIGHWAY, UsJov Hili*, HL >74-441*
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For constipation relief tomorrow 
reach for EX"LAX tonight.

Ex-Lax helps restore your system's own natural 
rhythm oyennght. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You'll like die relief in the homing.
Chocolated,or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder'

Gop(i Healdi Habits, Begun Early, Can
Add Years to Lives of Your Children TeL: LAfayctt* 3-347*1

1•Itin 111111 lllllllfllllllllBIIHIIIIimltlttl
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P^OMCTT 
DM OF 
SCVIMG 
bOCToą* 

«6flUM?LX

hr w* worr facx ao quoj TMRO06M RMUUtf? EXERCISE-
» TTACM $MOW* |
. 5 U> we XATM.J S4*Vl 

S0KHTUTM6 &£ATl?<K> MI-

HEART AND HEALTH habits started earty in ehOdhood its 1969 Heart Fund Campaign here and In 8500 other 
can reduce the risk of heart attack in later life, according communities through February. The Heart Fund supports 
t, yftnir Heart'Association. The Association is cands$ting research, education and commanitI service program A-



BROCKTONE MIRĖ KOMPO
ZITORIUS JULIUS GAIDELIS Ryliškių bažnyčios ir Paltaracko likimas

1944 m. gruodžio 24 d. Ryliš- 
ų bažnyčia taip pat buvo nu- 
utvi.i -unaikinti. Tačiau tą

Greičiau dėl

(Atkelta iš 5-to puslapio)
lan<l konservatoriją, kurią |!)53 
m. baigęs, gavo “Master of Mu- ( 
sic” laipsnį.

Uždarbiaudamas fabrike, Ju
lius įsijungė į lietuvišką vJklą 
— suorganizavo mlš'ų chorą. L-1 
luanistinėje mokykieje dėsli* I 
muziką ir dainavimą, o alBc-! ... ______ _______ . ..................
kainu laiku lietuviams jaunu >-Į ką bažnyčioje taip pat buvo ku-' trukdydavo 
liams duodavo pianino psmo-1 
kas. Paskutiniaisiais savo gyve
nimo melais J. (iaide.is varg :- 
n ninkavo Brocktono lietuvių 
parapijos baž.nyčioje. čia duo
damas, turėjo laiko atsidėti 
kompozicinei kūrybai. Be dau
gybės mažesnių kūrinių, parašė 
k.lėtą didelės apimties muziki
nių veikalų: “Giesmė apie Gedi
miną” pagal Halio Sruogos žo- 

idžius — kantatą solistams, vyrų 
chorui ir simfoniniam orkest
rui; operą “Daną’, o paskiau
sias jo kūrinys yra opera “Min
daugas”.

Kompozitorius Julius Gaidelis 
buvo nepaprasto darbštumo kū
lėjas. Aukštoko ūgio, liesas, 
.lieknas, ilgais, į viršų šukuoja- 
,mais plaukais, psligo veido. 
Labai kuklus ir paprastas. Pri
vačiuose pokalbiuose neven
giantis juokų. Išviršinis jo kuk
lumas ir paprastumas spindėjo 
nepalyginamo ryžto vidine kū
rybine liepsna.

Ilsėkis, Juliau, svetingoje 
Am:rikos žemėje!

Jurgis Jašinskas
■ 1983 m. sausio 7 d.

. So. Boston, Ma._-

n
dieną I ko neliepta
to, Kad ten glaudėsi daug rnote- 
iu ir vaikų, kurie, čia buvo su
bėgę prašyti Aukščiausiojo glo
bos. žmonės, kęsdami šaltį ir 
alki, skendo neviltyje. Juos pa-, 
laikė bendros maldos. Visą lai-'

SUSIRINKIMU

Chic a gos Lietuviy Našliu, Našliu- 
fciy ir Pavieniu klubo susirinkimas 
Įvyks penktadieni, sausio 14 d., 6 vai. 
vak., Vyčių salėje, 47th ir Campbell. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti.

E. McNamee, pirm.

nigas Stasiūnas. Jis aukojo šv. 
m.šias, guodė žmones, ramino, 
kėlė jų vilti. Kai kas iš bažny
čios neišėjo dar ir antrąją Kalė
dų dieną. Per vieną pamokslą 
kun. Stasiūnas smerkė kruvinus 
užpuolikų darbus. Tą pamokslą 
girdėjo Paltarackas tuo syk, tik
riausiai, atsėlinęs pasižvalgyti, 

kas dedasi bažnyčioje. Visi bu
vo tiek s:aubo apimti kad iš 
karto nesuvokė ko jis čia galėjo 
ateiti (to'oriui didžiausia nuu- 
(l.’mė lankftis 'kitatikių švento
vėje).

Reik'a manyti, kad Paltarac- 
kas. šunį ižes oas rusus, viską at- 
pasakojo ką kunigas kalbėjo, ką 
jis matęs.' Manoma, kad baž
nyčios sunaikinimą atidėjo tik 
del daugybės žmonių joje. O 
kunigą Stasiūną už tą pamokslą 
vėliau areštavo ir nuteisė 10 ar 
15 metų lagerio. Kunigas sugrį
žę po Stalino mirties, bet savo 
parapijos bažnyšios jau nebera
do. Trumpai klebonavo Nedzin
gėje. Dirbti neleido lageryje pa
kirsta sveikata: buvo atleistas 
poilsiui bei gydymuisi, ir ne- 

, trukus mirė. ,
Kunigą Stasiūną areštavus, 

; Ryliškių parapiją nors retkar- 
' čiais aptarnaudavo iš kitur at- 
j vykę kunigai. Tačiau greit baž- 
I nvčia valdžia uždarė. Kitaio sa- 

kant, uždraudė atvažiuoti čia 
kitiems kunigams. Ryliškių pa- 
rapiečiai nujautė, kad valdžia 
bažnvčia nori sunaikinti. Todėl 
nutarė ją paeiliui saugoti. Dau
giausia ją prižiūrėdavo buvęs 
zakristijonas. Bažnyčią saugoti

padėjo jc šunys. Tais neramiais 
laikais žnenės taip pergyveno 
visok'ų negandų, kad ilgainiui 
ėmė iš šunų lojimo suprasti, kas 
į jų pusę atvyksta. Mat, šunys 
vienaip loja ginkluotus, kita>'p 
beginklius, o trečiaip — žvė,:s. 
Ir k: i lik artėdavo ginkluoti, 
žmonės iš visų pusių patraukda
vo link bažnyčios ir šitaip su- 

> jiems atlikti tą 
biaurų darbą. Visu akivaizdoje 
kažkodėl vengta deginti bažny
čią. Tik su laika buvo sugalvota 
šitoks varijantas.

Iš Menkinės į Rytiškes atvyko 
būrelis kar’škių. Kuriais me
tais tai buvo, mums nustatyti , 
nepavyko. Greičiausiai 1949 — 
1951 m. laikotarpy;. (Kurijoje 
nesite:ravcme saugumo sumeti
mais). Tame būrelyje būta ir 
Paltaracko. Anuomet Merkinė
je buvo vadinamų liaudies gy- j 
nė’ų. Reikia manyti, kad kaip 
tik Paltarackui buvo įsakyta pa- j 
degti bažnyčią. Mat, kariškiai, f 
Ryliš'kėse pasisukinėję, pavaka- ’ 
re pasiėmė iš kaimo pastotes, • 
neva kažkokiais reikalais išvyko. 1 
Paltarackas su dviem kareiviais 
pasislėpė netoli bažnyčios grio
vio krūmuose. Sutemus Palta
rackas su savo bendrais išlindo 
iš krūmų. Kartu kiek paėję. J 
stabtelėjo. Išdavikas 'Faltarac- Į 
kas, nešinas kažkokiu indu ir į 
skudurais, pasuko prie bažny- j 
čios dm ų ir, išlaužęs dm is, įėjo. jraįs skubėjo pas anksčiau iš-
į yudų. Ryliškietis. tą vakarą tu
rėjęs eiti prie bažnyčios sargy
bą, atėjo kiek vėliau, nes- buvo ’

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
feniausi*, didžius!* fr turtingiausia lietuviu emaline ar- 

lietuviams IštikLm! carnauj^nri jau per 92 metuz.

SLA — atlieka kultūriniua darbiu. gelbsti tr kitiem*, kuria nu* 
dartraa dirba.

1SLA—išmokėjo daugi&T kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleri! 
apdraudę savo nariams

te /

SLA— ipdrautffia pigiausiomis tainomii. S1A neįeito pelno, įr
itama patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, riekiančias 
aukžtojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

KLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui
• - 1L000 apdraudoa tuma temoka tik $3.00 metama.

BLA — kuopų vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkite 
J savo apylinkės SLA kuopn veikėjus jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti. <

Galite kreiptis ir tiekiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCB OF AMKRIC4 
No* Y*rk, N. Y. 10OC1 

M7 W. Mtt P.
TH. dll) MI-X21S

KAM MOKĖTI NUOMA?
GERIAU SKOLĄ.

HcmL 2mh< — Pardavime! 
RIAL ESTAT1 FOR SAL*

BUTŲ NUOMAVIMAS
s NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERT1MAL

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turtu Chicagos miesto lekKa^. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Are.
Tel. 927-3559

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ra ŽEMAIS NUOSLŪGIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAI3.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. TeL 847-7747

Du miegami ir du kambariai skiepe. 
Centrinis šildymas atskirai kiekvie- 

i nam butui. 2 auto garažas. Aluminum 
langai. Švarus. $67,000. 62-tros ir 
California.

5 ir 4 medinis Brighton Parke, arti 
mokyklų. Mažas įmokėj imas. Savinin
ko paskola.

ŠIMAITIS REALTY

Namai, tamč — f
KKAL ISTATK POM KALK

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

benzinu ar kitų gerai degančiu priminti AUŠROS išleidimo šim- 
skysčiu, visa greit paskendo 
liepsnose.

Kai Paltarackas sū savo ben-

to metų sukaktį ir jos poveiki 
mūsų tautos atgimimui.

vykusią grupę, vežėjai, palikę 
rusus Novasodų kaime, važiavo 

i atgal į Ryliškes namo. Jie, pa
tikras, ■ kad rusų nebėra kaime,* ?us nuvežę Į Subartonių miške 
— tie juk su keliais vežimais iš- j 
važiavo, — visi matė Sargas ( 
prie bažnyčios artėjo kaip tik! 
tuo metu, kai Paltarackas nuo 
durų’ buvo per kelis žingsnius. 

*. Žmogus, pažinęs Faltaracką ir 
žinojęs jo žiaurumą, 
baimės ir stebėjo lyg apstulbęs,! 
kai šis laužė bažnyčios duris.' 
Sudrausti nedrįso. Pagaliau sar-.

• * T *1 ... . v 1

gas nutarė patyliukais eiti ies-. 
koti kitų žmonių pagalbos. De-| 

•ja, atskubėję žmonės rado lieps-J 
nojantį bažnyčios vidų, o pik-į- 
tadarių jau neberado.

.čios išgelbėti nepasisekė, — juk 
visa medinė, o čia dar apipilta

j (10 km. nuo Ryliškių), paliko 
į išvežto Sibiran ūkininko Bary- 
j so name, kur buvo laikinai ap- 
sugyvenusi vienos našlės vargin

ai ga šeima. Vežėjai nesutiko grįž- 
apmirė is įan£.j0 Paltaracko, nes šis, ma- 

i tyt, nenorėjo kad ji vežėjai pa
stebėtų: bus pirmasis vežėjus 

; pajutęs ir pasitraukęs nuo kelio 
i toliau.

(Iš “Aušros”) 
(Bus daugiau)

— CX)% Izraelio parlamento 
narių nori'taikos, bet ta taika 
turi būti .saugi, — sako Izraelio 
prezidentas Navon.

du draugai. Vienas

BE YPATINGŲ PASIKEITIMŲ
I

1Susitinka
iš jų buvo vedęs, antrasis ne.
Viengungis klausia vedusio:

— Sakyk, ką naujesnio esi pa
tyręs povedybiniame savo gy
venime?

— Prieš vedybas šluosčiau bu
simosios džiaugsmo ašaras, o po 
vedybų — lėštes. — paaiškina 
vedęs draugas.

i

— Kj negalime nusipirkti už 
pinigus* tikros meilės, nuošir
daus draugiškumo, pasitenkini
mo gyvenimu, sveikatos, pagar
bos ir daueglio kitų panašių da-

Į siekiama visai lietuvių išeivijai lykėliųi

KURIAM GALUI MOKĖTI Į
DAUGIAU? ,

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS*
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE

NUO $300 IKI $1,000

Bazny- SKELBIAME AUŠROS METUS

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba nutarė 1983 me
tus skelbti AUŠROS metais. Tuo

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

Tel.: 436-7878

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automeblHo 
Liability apdraudimas penalais 

kams. Kreiptis: 
A. LAURAITIS 

4445 So. ASHLAND AVI.
■ -- TeL 523-8775

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings 
$10

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Av?.

Tel. 523-3685 (Pr.)

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S.'Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 737.1 71 ‘

‘'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

Laikrodžiai tr braafcnyM* 
Pardavimas ir Taisymas j 
2M4 West f9fh Street 
TeL REpublle 7-194J

Siuntiniai Į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

Chrysler New Yorker

BALZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER • IMPERIAL , 
PLYMOUTH • K CARS 

“U WILL LIKE UŠ”

4030 Archer-VI 7-1515

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos.
Kaina —S3, persiuntimas paštu — SI.

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ
1 LITERATŪROS DRAUGIJA.

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

Mr. K. Januta,

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

oadėti teisininko Prano ŠULO 
jaruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
šleista knyga su legališkomis 
formomis

Knyga su formomis gauna, 
na Naujienų administracijoje

• Didžiausias sovietų medi
cinos laimėjimas: Leninas pada
rytas “nemirtingu”!

Naujai pasirodžiusi 
. DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

į 2818 Avenal St., Los Angeles, CA 90039 >' !
—• Ruduo renka, pavasaris 

barsto.

KOVOS DĖL LIETUVOS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

W'T Chicago, IL 60608 r 1'

r*— ----- ----  <—:—j -— ---------
DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI - '!

Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenėj veikėjo ir rašytojo at*i minim na.

Dr. A. Gumcb — MINTYS IR DARBAI, 259 psŲ liečia 1905 
įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 

susirūpinimą ___ _ 1 • ’  qq

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jq priežiūra, sveikata ir • 
grožis. Kietais viršeliais _ ____  M.00

Minkštais viršeliais, tik jjjjo :
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_ F2.06 >
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus Čekį arba 

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

'NAUJIENOS,
Į ir»f B*. KAL8TKD 8Tn CHICAGO, IE IH«|

- — ■ 1)
6 — Naujienos, Chicago, 8. IB,

M. ŠIMKUS-
i i Notary P,ubllc

INCOME TAX SERVICE

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

Šymai ir kitokie blankat

HOMEOWNERS POLICY

TMVi W. 95Hi U

<0642, - 424-MM

■ 1 ■■■ 111 '■* 
Advokatas

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandos: Kasdien: nuo 

9 vai. ryto iki 6 vaL vakaro, 
šeštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vai d.

Ir pagal susitarimą.
TeL 776-5162

2649 West 63rd Street
Chicago, HL 60629

---------- _--------------------------------------- <

ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. BYLAITIS 
ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai- popiet 
šeštadieniais pagal susitarimą.

6606 S. Kedzi* Ava. , 
Chicago, UI. 60629

I Tel: 778-8000

PATS SKAITYK [R DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS*’

Wednesday, /inuary 12. 19t3


