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- NEVES RAKETŲ I AZIJA, ■ TVIRTINA SHUL
M J

tarptautinių antiko- su spausdinimus apie Lietuvą ir 
sovietinius kalinius išversti į ja
ponų kalbą ir juos išplatinti. 
. Hong Konge A.- Taškūnas ap
lankė du universitetus, palikda- j 
mas informaciją apie Lietuvą, ir
užmezgė lyšius su Reader’s Di- į 
gest vyr. redaktoriumi Viktoru

I . 1J .T. . !l ■ I « " ■■

VLIK0 i ATSTOVAS ANTIKOMUNISTI
NĖS LYGOS KONFERENCIJOJE

Dviejų
munistinių organizacijų (WACL
— Pasaulio Antikomųnistų Ly
gos) jungtinė konferencija To
kyo mieste įvyko 19X2 m. gruo
džio- 6-9 d., kurioje VLIKą at
stovavo Algis Taškūnąš, iš Aust
ralijos. Konferencijoj dalyvavo
apie 170 delegatų. Estams at-. Laniausku. .
štovavo ponia Aline Mari Oskar, Į • Savo plačiame pranešime, at- 

. iŠ Švedijos. Konferencijoj daly-Fsiųstame-VLIKo įstaigai, A. Taš-
vavo taip pat latvė Aija Abenš,ikūnas iškėlė visą eilę pasiūlymų 
iš Toronto,'atstovaudama Anti-pdėl. pabalfiečių akcijos sustipri- 
Bolshevik Bloc of Nations. nimo Antikomunistinėje Lygo- 

Konferencijos metil VLIKo|je, kurie bus apsvarstyti VLIKo 
atstovas užmezgė ryšius su Be)- .valdybos posėdžiuose.
gijoSį Vietnamo, Zairės, Bumu- - Sekanti-šių antikomunistiniųgijose Vietnamo; Zairės, Rumu
nijos, Švedijos, Australijos ir i organizacijų konferencija įvyks 
kitų kraštų atstovais ir žurną- įFiji saloje
listąis. -i .

: Pirmame bendrame posėdyje 
abiejų pagrindinių organizacijų ’ 
generaliniai sękrętoriąr pateikė 
pranešimus apie savo veiklą. 
Vėliau sekė pranešimai išr atski
rų sričių. Daugiausia dėmesio 
susilaukė Sovietų disidentas 
Mikbaif Makaręhkgįi? ^krainię-

L- tė Slaya Stetskb/knri savo kaš- 
boję apie Rytų Europą paminė-- 
jo. ir |xiętiivą, Indrai, pranesi- 
liiai daugiausia .Iktė AzijĄs 

probleTnąs’. , -..'
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APRAMINO PREMJERA NAKAS0NĘ 
IR VISA JAPONŲ VISUOMENĘ

— ŽENEVOJ PASITARIMAI EINA GLOBALINE PRASME, 
NE VIENOS APYLINKĖS, — SAKO SEKRETtIBIUS

VIETNAMIEČIAI APŠAUDO 
KAMBODIJOS TREMTINIUS

BANGKOK.AS, Tailandas. — 
A>įradieni Vietnamo kariai pra- 
dėjo pulti Tailando - pasienyje.
esančią 30 tuksi. - Kambodijos!
tremtinių'* stovyklą.- Keli vietna
miečių paleisti šūviai pataikė į 
Tailandą^ hH?iforiją~ ir sužeidė; 
vieną?/ūkininką. '

TOKIJO, Japonija. - Žane- 
• voj vyksta globalinės derybos 
(vidutinio dydžio atominėms ra
ketoms sumažinti, o ne tik vie-Į 

; nai žemės sričiai.
i ponams sekretorius G. Shultz. 
I — Jeigu susitars, tai Sovietu 
: Sąjunga negalės atominių rake- 
| tų iš Europos pervežti į Aziją, 

■ j bet turės jas sunaikinti.
I Japonų premjeras J. Nakaso- 
■ne, pasitikęs atskridusį sekreto
rių George Shultz, pirmiausia 
išreiškė susirūpinimą Sovietų 
planais išvežti vidutinio dydžio' 
atomines raketas iš Europos- į 
Aziją. Japonijos vyriausybė ir 
visuomenės sluoksniai labai su
sirūpinę tokiu Sovietų valdžios 

{žingsniu. Japonams atrodo, kad
- , tada Sovietu valdžia visa savo 

GENEROLAS J. DOZIER .karišką jėgą nukreips prieš Ja- 
PRISEGĖ MEDALĮ ! PoniŪl ir k,las Azijos tautas. Ja-

* IŠLAISVINTOJAMS ' Pona' viso atominių ginklų ne
beturi, o Kinija neseniai pradė- 

ROMA, Italija. - Gen. James* j0 juos gamintis. Kiniečiai jau

le ūsai sustiprino sargybas prie Berlyno sienos. Paskutiniu metu 
didesnis vokiečių skaičius l>ėga iš Rytų į Vakarus.

300,000 GANOS DARBININKŲ PASKU
BOMIS IŠSIUNČIA IŠ NIGERIJOS

DUONĄ UŽSIDIRBUSIEJI VEŽAMI LAIVAIS, SUNKVE- 
ŽiMLAĮS, VAŽIUOJA. DVIRAČIAIS. J?ŪSTI

LAGds. - Nigerijos preziden-į Pradėjus šlubuoti naftos eks 
<—,..r krizė atsiliepė kitose;

I SURINAME SUIMTA DAR 
15 MAIŠTININKŲ

-- L,_. 1 PANAMARIEO, Surinamas.- 
pare>SAė ja Vyriausybės radijas paskelbė 

kad- pirmadienio naktį polieij: 
suėmė dar 15 maištininkų, plc 
navusių nuversti dabartinę Su 
rinamo vyriausybę.

Suimtas Surinamo karinome 
nės majoras Roy Ilorb, kuri 
buvo nepatenkintas dabartin 
vyriausybe ir rengėsi suokalbi, 
ją nuverstt.

Maj. Horb buvo Surinamo ka 
riuomenės štabo viršininkas 
Dabar.jis privalės aiškintis ka 
ro teismui, kokių tikslų vedina 
jis ruošė perversmą.

Dviem Surinamo ministeriar 
uždėtas namų areštas. Negali i 
namų išeiti kultūros minister! 
John Harijopratina ir žemė 
ūkio ministeris John Sarinan 
Gruodžio 8 dieną buvo siūm

iii;.. ^2Z!er pirmadienį Romoje padarė pirmuosius, ^bandymus, devyni kardai, norėję pabėgti, 
prisegė Krašto apsaugos depai- į>et daugiau atominių ginklų 
tamento medalius 1 1-kai Italijųs gajj ;r neturėti.

Į policininkų, kurie išleisvino ge- Antradienį prie sekretoriaus 
nerolą Dozier iš raudonosios premjero pakalbtų prisidėjo

brigados’ narių nelaisvės.- ; įf- Japonijos prekybos ministe-
Italijos ‘raudonosios brigados ris Sadanori Jamanaka. 

nariai, atvykę taisyti naino,. .Sekretorius pasiškino, kad že-
Ganoj jau anksčiau buvo sun-i vandentiekį”, netikėtai užpuųlė;’neV0j vykstančios derybos eini

'įNbhg įChan -stbvjiloj dar yra tas ir vyriausybė, pajutę arlė-« portui, 
apie treniiogyl ųzsiĮiku- jančią ekonominę krizę, nematė? ūkio šakose. Vyriausybė ėmėsi j
sibkai^laiku.įl^^^Bięniy- kaip išsiųsti dpi priemonių, kurios jai atrodė pa-į 

P°^-HietDŽTOb.:Lariaįhėiiais^ffefaĮšWįTHjbhu užsieniečių, sugužėju-į čios teisingiausios, bet reikalas’ 
dviėt tiinarfiA'. Rtf-un p^oi^'^Įųbs J^^^ijos tremti- 1 Nigeriją duonos užs’dribti,. labiausiai palies Ganą.

iijiį;5bėt nepajėk tn&gįnį-?o po kelių metų norinčių čia pa-j
" j s,lil<ti. Nigerijos kana, ir pohei-j ku išsiversti. Ganos jaunimas* generola Dozier jo paties rtą-Jne aįie Sovietu atominiu raketų 

^ng\GW^3ovyJ<loj ėsah-Nią tU°S, l,zs'em®t_lus 1 ^ keliavo į Nigeriją, ten rado dar-1muose ir išsivežė. Jis buvo ve- pervežimą ^Europos kovos lau- 
padėio dirbti žei^ jr pr, ,iojainas įvairias vietaS) kol/ko . Azij- beĮ ap!e niinėtų aJ 

žiūrėti naftos versmes. Is Ganos.^ pagabaUi Paduvoje, prie rinkės, minių raketų sunaikinimą. Jei- 
daugiau negu milijonas žmonių;buvo jungtas “kalėjimas”. Itą-^gu Ženevoje pavyks susitarti, 
atvyko į Nigeriją..Dabar daugų-^jų p0]jcjja išaiškino vretą, įsiver-’kad Sovietų Sąjunga ir JAV 
ma jŲ grįš i Ganą ir reikalaus, į butą, išlaisvino basą ir su- atominių bombų nevarios, tai 
darbo ir duonos. Iš kaim>minėsi pangjofą gCn. Dozier. Italų po- turės susitarti, kokiu būdu, tos

. vi- atominės raketos bus sunaikin-
1 rėją ir paėmė visus laiškus ir tos. JAV sutinka jas panaikinti
; “raudonosios gvardijos” adre- prie patikimų liudininkų.
jsus. Policija suėmė apie 170
, “raudonosios brigados” narių.
. Pagrobimą organizavęs briga- 
Jdierius nenorėjo klausyti nepa- 
J žįslamų žmonių įsakymų. Jis 
’bendradarbiavo su teismu ir pa- 

NAPOLIS, Italija. — Nepažįs-'dėjo susodinti i kalėjimą kelis 
tami žmonės pirmadienio naktį. “raudonosios brigados narius, 
nušovė Napol’o kalėjimo sargą Civilines gvardijos generolas, 
Nicandro Izzo. ' j suorganizavęs generolo Dozier

Vadovybė jam buvo pavedusi išlaisvinimą. Jau nebegyvas. Jis^ 
tikrinti į kalėjimą įnešamus. buvo Sicilijoje nurautas, 
daiktus. Jis pats maisto produk-* Gen. Dozier asmeniškai v'- 
tų netikrindavo, bet jis prižiū-Įsiems I I policininkų prisegė po 
rėdavo, kad kiti kruopščiai tik- medalį ir pasakė trumpą, bet 
rintų. Jam telefonuodavo į na-i jaudinančią kalbą.
mus ir prašydavo, kad praleis-j — Mano žmona ir as jums 
tų ryšulį su maistu, bet jis ir; busime dėkingi, kol būsime gy- 
tuos ryšulius tikrindavo. Parei-;v|. nes jus išgelbėjole mano gy- 
gų teisingas ėjimas kliudė at- ( vybę, — tarė jiems gen. Dozier.1 
gimstančiai raudonajai brigadai.! J'-s papasakojo, kaip jie nzi- 
Brigadininkai prisipažino, kad kavo savo gyvybe. Jis buvo lai- 
jie nužudė kalėjimo sargą. Jie komas didelėje kėdėje, o šalia 
nori pagą'dinti kitus sargus,į j° v’są laiką stovėjo ‘brigadie-, 
kad leistų su maistu įnešti gink- rius 
lūs su šoviniais į kalėjimą.

dy j kuriam ė'/ buyo. ^vars tomą t
prolįemą, kaip fiąsiprię^in^i ko- į 
m.unizmp ękspar^jąį.jKąlbėda- 
mas paLaThęSų:vardų/, jis tarp/ - 
kitko pasiūlė, kad visi" konferen-; 
cijos , dalyviai -pąjagintų' savo/ 
kraštų piliečiu%r kad įsijungtu! < jy • - w
i laiškų '"rašymą Sovietų kali4^ ?lFVe?davcftrem‘i?I,^ns maIS 
nįams; kad kreiptųsi į Andro-* 
povą ir į savo krašto vyriausj’-\ , r ■N7 .N , * rV.,- ‘"{-i j . .j- I kitas valstybes, liet ten dar vrabes su prašymu, kad Klaipėdos* - __ -
bažnyčia būtu sugražinta tikin-,'v- - .

a- --r '' - -i žinoti, neturi amato, bet nenori tiesiems, šie pasiūlymai sušilau- - - , ’. . „. , r, . • i . „ . . patekti -i Vietnamo komunistuke plataus pritarimo. ? ' i•
A. Taškūnas plačiai pasklei-11 &n HS‘ 

dė atsivežtą Ifteratūrą, (gautą iš j 
VLIKo įstaigos, apie Lietuvą irt 
kitus (Pabaltijo kraštus. Į 

Būdamas Tokyo mieste, A. i 
Taškūnas aplankė kolumbiečius 
vienuolius, kur turėjo pasikal-1 
bėjimą su kunigu -B. Vale. Jis 
pažadėjo iškelti lietuviu kaliniu',.T 
vargus ekumeninės “Peace and!ZlUOs en 'In
justice”-rėmuose. I . ,A. Taškūnas taipgi malėsi su!. 7' An'r*n!, a,'kso unclJa 
pranciškonų viršininku, kuh. a,nav0 *‘ 
Campion, kuris pažadėjo per
spausdinti ir išplatinti Kalinių 
Bičiulių Draugijos lapelį, apra- ; 
šantį Nijolės Sadūnaitės, Ąnta-| 
no Terlecko-ir Simo Kudirkos' 
pergyvenimus.

Sofijos universitete, Tokyo, 
VLIKo atstovas užmezgė ryšius i 
su dekanu, kun. dr. Pierre del 
Campana, S.J. Jis pažadėjo mū-

kad daugiau nebe- Tailando Raudonasis Kryžius. ‘. ..... . .J . grjztų.
, Tv-vi i Nigerijos transporto laivai to?;. Didokas treųitimu- skaičius . ' ,. . T -r'.-r.- . ui•/., ,. • . jau permete i Loma, Togos sos-ątbego i Tailanda ir-askeliavo p... . . OAAAAA v ‘ . T, .- ---- ■ --e - tinę, virs 200,000 žmonių. Is ten

x vt Xaa‘ i • «'A- i * ?" jie jau gali pėsti keliauti i Ga-»• ’ u-4." ' v- V L-i •' thkc 30,000, kurie neturi kur va-cbažnyčia butu sugrąžinta tikin-*.,; „L,._ • ną, Togos provincijas ir net į

čada. C-
Darbininkai yra labai 

patvarūs
- Japonuos premjeras Naka- . TT. . v. , , ... .. , . .; i . • x i • . ., , I A isj žino, kad Nigerijos kanair šone labai patenkintas pasikal- . .. ,? . , . .f. ... • . .• . . L, ir policija gana žiaunai elgesį»bėrimu su sekretoriumi George' su užsieniečiais.- Bet si karta uz- ‘Shultz. i . . , / • ..' .šiemečius vare, bet nemuse.

| - -rr , i , , Juos ragino, bet nestumdė. Dau-t Vatikanas paskelbė, kad ..................i . ,. v." . ... . gelis vedesi is Nigerijos žmonas; popiežius šia. vasarą tikrai va- ... ..- -- ■ ■- su vaikais. Kareiviai leido jiems
[atsikvėpti, užkąsti ir toliau ke
liauti. Jie turėjo keliauti, nes 
neturėjo teisės ilgiau pasilikti

i Nigerijoje.
Iš Lagos pasuko saugomu ke

liu. kuriuo galėjo dviračiais ir 
vežimėliais savo mantą vilkti. 
Ni'gerijos vyriausybė džiaugiasi, 

ekspedicijos metu mi- 
trys vyresnio amžiaus

Togo valstybės taip pat buvo Įįcįįa sučiupo visus sargus, 
daug žmonių Nigerijoje. Čade! 
prasidėjus karai, žmonės bėgo. į 
Nigeriją. Dabar jie priversti 
grįžti į Čadą. Karo ten jau nėra, 
bet dar eina tarpusavio kovos.

NA POLYJE NUŠAUTAS 
KALĖJIMO SARGAS

# Tokijo pasiekė žinia, kad pre 
zidentas Reaganas pasiūlė .Juri
jui Andropovui susink Ii ir pasi
rašyti sutartį, kuri įpareigotų 
abi valstybes nevartoti vidutinio 
dydžio atominių raketų. Andro
povas sutikęs susitikti su prezi
dentu Reaganu ir tok ą sutartį myb 
pasirašyti.

dabar suimta dar F5. Tada vi; 
suimtieji buvo sušaudyti. M< 
noma, kad ir dabar jiems bu

* skubus teismas.

DARBININKAI TURI PRI
PILDYTI LENTYNAS

MASKVA. Rusija. Mūs 
krautuvių lentynos, bus pilni 
tiktai tuo atveju, jeigu jūs js 
pripildysite, pirmadienį Masl 
vos darbininkams pasakė Sov‘< 
tų Sąjungos komunistų partija 
generalinis Sekretorius Juriji 
Andropovas. Jis priminė, ka 
Amerikos darbininkai pripi'd 
lentynas, daug- pagamiha. t; <1 
Amerikoj visko pilna, o Rusij. 
darbininkai dar neišmoko naši; 
dirbti. Jie turi pačias gerisusi: 
darbo sąlygas, bet reikalir.i 
spartumo nerodo.

Izraelio prezidentas I. N;
von
U3S apie Izraelio nepr klausi 

*, todėl nenori kandidaluo 
antram terminui.

KALENDORfiLIS

Vasario 2: - Grabnyčios, 
mas, Asta, Jotautas, SalingaJ 
Gailiminas. ■

Saulė teka 7:02, leidžiasi 5:07. 
gali lyti.

Oras ~ debesuotas* vėjuotas, 
‘Ą T l i • ■

Ri-

Richard M. Daley paskuti
nėse diskusijose vartojo la
bai stiprius argumentus ir 

paliko rimto politiko 
įspūdį.

. kad visos 
i rė tiktai 
žmonės.

Togo vyriausybė protestavo, 
kai Tšlaipdino Lomos uoste virš 
209.000 darbininkų, po kelis me
tus gyvenusių Nigerijoje ir ten 
dirbusių laukus ir prižiūrėjusių 

(naftos versmes. Visi pripažįsta, 
j kad darbininkai yra patvarūs. 
Jie gali keliauti Afrikos karš-

Krizė palietė visą Afriką

Nigerija buvo pavyzdingiausia 
centrinės Afrikos valstybė, že
mė derlinga, naftos versmės ge
ros, vagių nebuvo, todėl visas 
kraštas buvo pavyzdingai tvar
komas.

laikęs į jo ranką atsuktą 
revolverį. Jis būtų galėjęs bit 
kuriuo momentu nušauti ir pa-

— Zimbabvėje (Rodezijoje) Jvisli kulką į jus, bet jis to ne
pritrūko gazolino. Turistams pa<larė Pamalęs jus, įžengusius 
patarė neskrisli, nes automobi- j vidų, neturėjo drąsos šauti,, 
liai neina. Nėra dolerių. Be do-’nes j*s pats norėjo gyventi... 
lerių niekas neparduoda gazo
lino. Quel)cko gubernatorius su-( 

sitarė su transporto unijos na- 
riais streikui baigti. Jis pripa- I * I

unijos reika
— Teisme paaiškėjo, kad te 

sėjas A. L. Hastings klastojo’žino svarbiausius 
dokumentus. lavimus.

&

r

sW

Georsc Shnltz 
e

Sekr. Shultz tr s dienas praleis Japonijoj, o vėliau 
skris į Pekiną, kur kelias dienas tarsis 

su kraštų valdovais.,. :*.4į
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PAšNekesys
STUKAS IR KRUKAS

— Ta senatvė, kad ją galas, 
Kas gal geisti pasenėti?
Ar galėtum rasti senį, 
Kuris' nesiektų atjaunėti ?

Ko neduotunte už vaistą, 
Kuris, jaunystę nuims grąžintų ? 
Stebuklingas būt tas vaistas. 
Kuris senatvę nudangintų.—

*7 '•* ’ * 7, • ■

’ •? r > Tąįp: kalbėjo pensininkas,
. . ■. 7 • -'Pfcfekafcingąa senis Stukas.

< Į jo kalbą įsivėlė 
Nuotaikingas, linksmas

— Paukščio pieno paJib?ėjai. 
Ko nėra, tai kam norėti ?
Apie dangiškus migdolus 
Argi verta mums kalbėti?

Tujen, jėi'ir'atjaunėtum, < 
Tai iš naujo gautum senti. 
Vėl tą pačią bėdą kęštūm, 
Verčiau sykį tegyventi. —

Bet senatvė'— tai kankynė, — 
Pastebėjo senis Stukas.
Tie įkyrus nesveikumai
Aplink mus dažniau vis sukas. —

— Tą mes turime priimti
Ko negalime išvengti,
Bet sumažint negerumą, 
Tai privalom pasistengti.

Toks Visų čionai likimas.
Tas ramintis gal padėti.
0 bandyti to išvengti 
Tai nereikia nei kalbėti.

Ir nebūkiė kaip tas vaikas. 
Kuris rankutę į menulį 
Tiesė. Jojo nepasiekęs, 
Klykė, draskė jis motulę.

Ne visų galia vienokia, 
Ne risi pakopia lygiai. 
Tad visu dalia kitokia.
Kantresnieji kenčia tykiai.

Pralinksmėjo senis Stukas. 
Kalbą draugišką išgirdęs.
Paavėjo taipgi Krūkas. 
Draugo seūd nesupykdęš.

Perkūnas

Klaikas.

VIEW'S .VADUOJA,
kits PdžudrA

Ir baudoti
Ir peisuoti •
Ruošias Lietuvą vaduoti.
Iš pavydo
Mums pragydo
Laisvės Lygos finansuoti:

— Kentileina
Ne dilema,
Kieno delne tirpsta grųšiai.
Kas vąduoja,
/Asistuoja,
Ar nepritaria mūs’a ši ai.

Newyorkjnis 
Jau prikimęs 
Ipformaęijų cedtrukas. 
Kai Išdygo 
Baltų Lygą
Svetimtaučiams reirit kapšūi- 

[kas. į

Mūsų ELTOS 
Vėl suveltos", 
Angliški jų paruošimas. 
Tai ne klaida — 
Kita laida! , ■ •
Ne iš mūs’ kalbos vertimas.:

Pasikalbėjimas 
Maikio 
su Tėvu

— ’Malki; aš noriu tau duoti 
Į keletą klausimų.

— Gerai, 'tėve. — Kokios pro
blemos tau jjūįi?

- Ne problemos, bet aš noriu

Viens vaduoja, 
Kits pozuoja 
Vilniuj pYie. gėdos statulos. 
Trečiąs rieda 
Sų-“Pobeda”
Nusilenkt prie Kremliaus į r f ! --  •l’ie- UtWieMlUS, UCl UVHU■ [mulos.! ,. .. -■ .. v T -' 1 žinoti, kada paribaigs koser ka

li ras su arabais?
4 — Aš’manau, Tėve, kad koser 
3 karą, turi galvoje Izraelio su 
;| arabais? ; *
ji — Žinoma, kad taip. ’ 
ų — Aš mariau, kad žydai turi 
Į| Stiprų vadą Bėginą, kuris nori 

IzračKOs teritorijos ribas-praplės- 
į ti ir taip iferb’. 'Kitas klausimas, 

■ .tai ar pavyks tai padaryti.: ' t 
.I • ■ - į- -y L

— Turnf tau ir kitą klausimą, 
■Malki. ’Kai tu mokytas; tai iš- 

;aiįskink nian tdkį dalyką: Kaip 
'1 reikia■ jsųptąsti.Jaunimo centro 

.įx>litiką; kur dedasi visoki prajo
vei, pvž. ’fėri vėl ruošia filmus 

ė.
— . Jaunimo ęentras pasidarė 

raųddndvariu, kur brukama ne- 
’.^ari įi-.sukta -sdwetu propagan
da Arnėrikos liė^iviams. Kągi 
jie tuose filmuose parodys? Ar 
tu manai parodys. Sibire skurs
tančius lietuvius,- tikėjimo per- 

. .... -t sekiojimo metodus? Ne! Oku-
Per griovį neperšokęs, ne-|^s p7rodys'kaip lietuviai 

‘laimingai” gyvena didžiojo bro
lio gi ribojami: šoka, dainuoja, 
linksminasi, gražiai finėrgaitės 
atrodo tautiniuose drabužiuose...

— Tu žinai, Maiki, kažkas ir 
'kažkur smirda tame Jaūriirno 
ceiftre...

— Taigi, tą smarvė reikia vyti 
į tolyn nuo Jaunimo raūdondva- 

rio. Kitaip net iškrapštyti rau
donųjų “svečių” bebus g* įima, 
kai vienuoliai juos globoja.

— Turiu dar vifer.a klausima. 
-4 Kokį? -7-77 • ' ■
— Ar yni toks-įstatymas,' ku

Už Uralo
Dsr“vdkzalas”.
Laukia ten “vyresnis brolis” 
Cerkvės kvapas, 
Bendras Kapas
Ir šaltūtis' tundrų molis.

:-j¥.- K. Pūstaziedis

U: ■ ' ■ ~T-- ---- --------

LIETUVIŠKI PRIEŽODŽIAI

—' Jeigu nebūtų klaidų, ųie-'į^
. būtų bėdų.’ '

Kuo pats kvepia, tuo ir kr
,us tepa.'

— Sveikame kūne
■protas. . t iškeptus okupuotoje Lietuvoje

.; - Daug turi, daugiau.ir non.) Taunir.ri centras nasldar 

.. -■ Kas turi sąžinę, tą >r Die- 
: vas myli. . c . :■ ,

i — Sotus alkano neužjaučia. "
i — Melas turi trumpas kojas.

— Ant vagies kepurė degą.
:—■■ Anksti gulsi, anksti atsi-j 

ckUsi. 7' ‘ \.7 Į

dar liks, tai už pasirašymą gi
minė galės gauti keletą kapeikų. 
Matai, Tėve, sovietų pilietis rie
bus negali būti. Savo uždarbio 
į banką ten nepasidėsi, nes tau 
bbnko nėratokto, kaip Ameriko
je. Kiek uždirbai, tai ir išleisk,: 
ries sutaupyti nėra iš ko.

— Kai pagalvoji, tai liūdna, 
kad komunistinis raudonasis vo
ras savo tinklą tiesia visur, kur 
tik gali prikibti.

— Taip, Tėve. Komunizmo ge
ruoju. neišprašysi iš šios plane
tos. Tą gali padaryti tiktai ato
minis karas...

— Dėkui, tau Maiki, už pašne
kesį.

— Lik sveikas.

sveikas

■ sakyk op! ' . >
— Kvailą ir bažnyčioje mūša
— Dievas davė dantis, duos ir ' 

duonos. ‘
— Dukart pagalvok, trečią —; 

iakvk. ' . . .
• — T.ngi, kaip apatinis girnų- 
: ikmuo.

—; Neprašysi, negausi, ;
—...Šykštuolis gerais darbais; 

aėra įtjirjiogąš, * . j!
■—. yteilėjc. pasogą ne galvoje;

. ■— Kvailas duoda, protingas! 
ina. . -

— .Sauso. niekas neklauso.
— Nęlėpti ratai girgžda. .
-.-Sėsi pavasari, rudeni plausi.
— Kas skaito ir rašo, duonos 

neprašo. (Ta. buvo s iriai; d.bar 
kas įrašo, dųcnos prūso, bet ma
jai -iriT-a pleko negauna.)

- - (’įauk Siena, kol žpRas. , 
’i— Jei būsi girtas, neliūsi pa-

as.

• Pasaulis klimpsta į skolas. 
Daugiau, kaip 40 kraštų atsiliku
sių mokėti skolas. Ekonomistai 
mano, kad daugelis kraštų gali 
susilaukti ekonominio bankroto.

• Anglijos policija sako, kad 
niekad dar nėra buvę tiek papli-

WTA

Urs. > els’, tujas pr rast
— Ry a> iš. ir tc.. nors į akly 

.r regiada.
Dori Pilotas

RE<3r

; •’fe draustų teronžuoti kitos vais-1 tęs kriminalas, kaip dabar. Nusi- 
: tybės piliečius, ^akysime, sovie-) kaitimai padaugėję nuo 1 mili- 

iš JAV pi-j jono iki 3 milijonų.

® Pavojingos liekanos po II 
pas. karo. Yra daug sprogstamos 
i .ecižiagos paslėpta po žeme ka
riaujančiuose kraštuose. Tos 
bombos gali išsilaikyti “gyvos” 
per 60 mėtų. Apie 30 milijonų

tai smurtu reikąlauj;
liečiu (lie'uviu), atimti ju-turtą, 
versdami Lietuvoje gimines pa
sirašyti. Man atrodo, kad toks 

' oy'etų veiksmas nesuderinamas 
su žmogaus toi&nis.

■ -— Api.e žmogaus teises. Tėve.
negali Būti nė kalbos, poklasi „-C , •« . '
teisės, vbrgas galKiureti.? Tokie Į •

M k J ^- 7 T A I 1
sta ymo ,<ad viena valstybė už-1 
draurių kitai valstybei, daryti tą; 
ką rio-i—nėra. Jeigu uždraustų; 
atitolti iš Amerikos čiliečiu tur
to. iati-rr-i ‘ cimuiems”, tai so-:l 
vie'.-’i gali ginun^s į Sibirą iš
judi. Dohkas teks paiRUS,. kadį 
storiu >r LivaudUoli. kad 30^ 
trnŽiūję t< kie dalykai gali egzis. 
tuoti. Kodėl sovietams ArrieiS- > 
k‘ds( piliečiu pinigai U:tp rupi?' 
Kridbl jie Ami nkos pitiečms lai-1 
ko Lietuve, piliečiais? Piliety
bė ir tautybė sktRingi dalykai 
BelMa-kvos ;< irs paw s viskas ga
limi. Teroras ir d’ėlagystė — 
fų AlrTa MaterC/- ' N ■

-- Ar sevie ai". iwūp iš htoTeliJ 
kiečių pinigu^, dubda kiek ir gi
minėms Lietui meT

- - Sako, kad qūoda kas lieka, 
to jei nieke nelieka, tai ką duosi. 
’ —.Sovietai uz'pšlamavitną’’ 
atsiima didžiausias suinas. o kas

P&IĖŽAST1S Sūnus: — Ne, tėveli, as hį 
Mkai, kad dantj neradau. Aš jioa U- 

nu krseneje.niekad rievės^?
-r Et, kam čia r 

vaKerium gimiau, 
ir mirsiu.

čia man to!... Ka- 
kavalierium

PERVĖLAI ĮSPĖJO

— Atleiskite, panele, šiame 
ežere uždrausta maudytis, — sa
ko sargas mergaitei.

— Kodėl tamsta nepasakei, 
kol aš nebūVau dar nusirengusi? ‘

— Nusirengti įstatymas ne
draudžia.

KOMPLIMENTAS

žmona:
reikienė turi naują skrybėlaitę?

Vyras: — Man rodos, kad jei
gu Noreikienė būtų taip graži, 
kai tu, tai jai nereikėtų taip

—Ar žinai, kad No- 
1 4

PAVĖLUOTA

Motina bara savo šiek tiek
dažnai pirkti nauju skrybėlių.! lengvapėdę dukterį.

• Tankūs karo, veiksliuose ■ — Ištikrb, mama, tas vyrukas, 
pirmieji 1916 metais panaudojo | atydėjęs mane naihb vakar va-

— Ištikro, mama, tas vyruką

mokytojas

anglai.
* * *

ISTORINIAI KIVIRČAI
Senovės istorijos 

kreipiasi į studentą:
— Pąsak-yk 'man, Juozai, kas 

Ouvo Mąižiešiūs? . . .
— Tai'1 buvo Faraono dukters 

sūnus, ponas profesoriau. j
— Bet ne, — pertraukia jį-j 

pedagogas. — Viskas tau susi-- 
maiše. Maižiešius tai buvo, nau-1 
jagimis,/.kurį surado lopšyje, j 
plaukiančiam Nilo- upe.

— Tai'galėjo būti istorija, km 
rią Faraono duktė papasakojo, 
savo tėvams — sumurmėjo stu- . 
aentas.-'; ? ’ .’ /■ ■ : ’

■T'-'- Ji*-. * /* 7- t . ,7rU

karę, įėjo į mano kambarį visai 
neprašytas. . • .

— Juk aš tau liepiau visada
i užrakinti dūris. - ■_

diiris; užrakinami;-bet jis 
jau buvo viduje.- " ;

Al^A^Ė Į'idčAŪSiMĄ '

Mokytojapapasakojo vaikams. . 
apie <^ktuifą.' Tėi tokios plikos; ' - 
vietos,į kur niekas nėąiįga. j

— Jųrgiūk, - pasakyk * dabar j 
man, kas . yra dykumą, klausiat
pagaliau ji. į

— Tai mano tėvelio pakaušis.!
• • i - •— atsako jis... *

■ * -

, ' BLOGI REIŠKINIAI .
’ ' -» * ’ * - < z > ’ - - ?

1 • • - " " ‘

j — Neturiu laimes vedybiniam 
Į gyvenime! Mano pinrioji žmo- 

■ na pabėgo nuo irianęs metai po 
vestuvių .

— O. antroji?
— Deja, antroji dar ne...

=r- * *

MOTERŲ TARPE

— Žinai, man geda eiti į teatrą 
su savo vyru. _ Kaip tik vaidina
mas liūdriėsntis veikalas, jis pra
deda verkti pirmame akte.

— Tai niekis, brangioji. Mano 
vyras ima verkšlenti jau pirk
damas bilietą.

• Nedarbas palietė ir Europą. 
Po II pės. Jtaro Europoje nedir
bančių žmonių skaičius pakilo 
1A1 p.oeeritb. Belgijoje nedir
bančių rata p;isiekė 14.8 procen
tus.

• Fizikų suvažiavime Canbe- 
roje, Australijoje, Šir Mark iš- 
kėle klausimą: Ar jus būsite pa-« 
tenkinti to aline pražūtimi nuo 
sšvo išradimu-? Don Pilotas

DIKTATORIUS AFRIKOJ

Ki.inės — iš Tiinbuklu. 
Jo Batai A ’■’u!' v 
Iš Londono švarkas. 
Na'. giri (flfr kas? — . 
n, fa;p. — Dfeirg medalių... 
.Taip vis visdįmiiį
Valdovu čia yra --- ’ "
Pas kokį Zaiyrą.

Arėjas Vitkauskas

i

JIS NIEKO NEPAMETA

Tėvas: — Vaike.' tu ir vėl ban
dai boksuotis. Matau, kad jau 
praradai du priešakinius dantis!

KAMPE TUPI

VŪkasjve^a

Dabar or g ai
Ir frontorgai č
V erčia - jį iš ratųVerčia

Ti|ldsr_štž.fė
Eešžirinatė —
Senė registruota..
Bet jai kaukę;
&reitiiUtraukė

■L ‘ "’C >Reorganizuota. į

1 Vienas šlėgą, C j 
,'Aiiffas pfe^a^ 
Suškaldė kdį^ėm^. 
Vos tik skilii,.- ' 
-Tuoj prabilo , /
AHtra bendruomenė

Viena Bątfūi,'U ' 
Aųtra Vlik'ūį,. . T 
Trečios trūksta Altui. 
Reik vėl .skelti; 
.Nąttjąs tverti..—» 
Bus Altui ir Balfųį.

Keturiese, 
Tri; ne dviese — 
Lupant išsitiesę. 
Kampe tupi, 
Kampe tupi, ■ č . 
Skaldom kėtiiriese.

ę v; Aiėga

"O -

Mergaitė buvę pabėgusi U; ridiftV. bet pasaka 1xėjjust
• - su motina, nutarė grižtį. .' ’J
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A. PLEŠKYS H "

Europos tautų parlamentaS’Seimas 
ir Pabaltijo valstybes

(Tęsinysj > ■■ . i’J šoje opinijoje daugiau
'klausimas keliamas, kadNepaprastai issdavmęs žmo

gus/ Liuvene (Prancūzijoje) 
baigęs universitetą, puikiai kalba 
prancūzų, vokiečių ir anglų kal
tomis ir yra- parašęs kokia 20 
knygų, daugybę mokslinių strai-: . -TT ...

• „r - i / A • - s-:na ALfo »r VLIKo vedamapsmu. Nuolat yra kviečiamas §u , t . .... . ...,/v ą , i ■ Lietuvos laisvinimo politika, is- paskaitomis. ■ , -i t • *. i / •, •
J iš man sako, k^d kai mano 

kraštą;— Austriją buao užėmę 
vokiečiai, paskui su rusais buvo 
problemų (rusai buvo užėmę di
delę dalį Austrijos), aš taip pat 
džiaugiausi, kad kas nors iš ša
lies atęiąa padėti. Tai dabar aš 
jaučiu pareigą jums pabaltie- 
čiams: padėti.’ Męs dabar prade
dame sovietų kolonialinės impe
rijos skaldymą te pradedame liuo 
Pabaltijos.. Ir jt= sako, kad kokį 
akstiną davė tų. 45 pabaltiečių 
pareiškimas, prieš Stalino-Hi.tle, 
rio susitarimą .ir norą prješ, ir 
norą už laisvo ‘ apsisprendimo 
teise pasinaudoti. Taip sakau,, 
tas--akstinas. išplaukė Iš mūsų 
krašto (Pabaltijo) ir nepriklau- 
sdniybės moro. Jie šita pagauna 
ir neša ioliau. Tie 45'pabaltie- 
ęiai norėjo,, perduoti savo pagei
davimą . Jungtinėms Tautoms, 
bet tada tas jiems nepasisekė. 
Dabar, kaip tik Europos parla- 
mentas^šjtą, paima. -Otto . vpn 
Habsburg sako, kad šito dalyho 
neprieisime, męs jį 'vriyrihi: 
toliau ir aoliau kaip Ue dalykai 
eis. Ir jis sako, kadųiereikia- bi- į 
joti, jei iš pradžių ir nebus tokio 
didelio atsieki m o ; te įspūdžio. 
Žiūrėkite Arafatas, kas su juo 
skaitėsi pradžioje ?. Niekas nesi
skaitė, o dabai*-atėjo'laikas, kad 
.jas gali kalbėti Jungtinėse Tau
tose. Mes — Otto von Habsburg; 
sako-— palauksime du' tris me
nesius po. šitos rezoliucijos, tada' 
duosime susipažinti mūsų.užsie-. 
n į o reikalų ministrams, ir mes'. 
tikimės, kad jie' šų reikalą iškels ■ 
Jungtinėse Tautose, Dekoloniža-- 
cijos komisijoje "ir paskui,' kai 
bus mūšų posėdžiai, tuose posė
džiuose dalyvąuja ir mūsų'. už-: 
sienio. reikalų; niiništrai te kiti; 
valdžios nariai;” pagal reikalą, 
kas būną 'svarstoma/- Jis; sako, 
kad męs j ų įdaųšiinę^ ;ąr .jaii. pa
ti arėtet Nfeą; yn< •. spą udėtifeįįte 
spausime, kad.- šitas teėteąįąs, bū
tų varomas pirmyn. .

šitas 
būlų 

spaudimas ne tik diplomatiniu 
keliu, be) taip pat ir viešosios' 
opinijos, ir kad pamažu. pama- ‘ 
žu tas Lietuvos, Latvijos ir Es- 
t?os klausimas būtų gyvas. (Tai

i

- ■<

Mikas Šileik's Peizažas

£.;.

laikyti Lietuvos bylą gyvą, iki 
susidarys palankesnės politikos 
sąlygos ir aplinkybės, ir tada tą | 
mūsų bylą patiekti tarptauti
niam forumui. Ir, kaip matome, 
tas laikas jau pradeda realizuo
tis, be jokių- Los Angeles lais
vės lygų ir be savanaudiškų, lik. 
pelno jieškančių reklaminių fir- ■ 
mų patarnavimų. — A. PI.). |

Man buvo nepaprastai džiugu ’ šąją nuomonę, kuri daugeliu at- 
ir malonu šįto kalusytis. Jis vejų net ir tironus yra pavei- 
(Otto Habsburg) toksai demo-t kusi. Kad tas būtų pozityviai pa- 
kratiškas, ten yra. tokia užkandi- j 
nė, mes ten buvome susėdę prie. 
stalo ir jo padėjėjas čia buvo, ir > 
jis davė progos pasikalbėti, pa-j 
sižymėti ir papasakoti kokie jų 
planai ir koks jų darbas. į

Svarbiausia, kada buvo tasai jos tai darytų, jos tuo _£uotų sau, 
parlamento posėdis, ten buvo( savo skurdumo liudijimą”. j

Tai taip stipriai ir nuoširdžiai. 
Otto von Habsburg, kuriam po- • 
litinis komitetas buvo pavedęs i 
šitą dalyką referuoti, kalbėjo

Estijos klausimai. Pirmuoju kai • Jis turi dvigubą pilietybę—Aus- kėdžių toks nusistatymas 
bėjo Otto von Habsburg, kuriam’ trijos ir Vokietijos. ”” 
buvo pavesta mūsų reikalą re
feruoti; Jis labai drąsiai, nuo
širdžiai ir mums palankiai kal
bėjo. Aš pacituosiu keletą saki- j 
nių iš jo kalbos: j

“Mes turime kolonialinę pro-; 
blemą Europoje, tait Sovietų^ 
S-gos hegemonijos padrinys. Kla 
šinis to pavyzdys yra Baltijos* ^uoti. Aš jam norėjau. lietuviš- vės problemoje mes nepasilik- 
yalstybės. Iš jų Sovietų S-ga ište kai pasakyti, kad- tu eik čia į sime vieni. Mes būsime kartu

r-----r — —------ .
svarstoma daugiau įvairių daly- j 
k'ų: ekonominiai, kai kurie Eu?j 
ropos saugumo reikalai ir pas-į 
kui priėjo Lietuvos, Latvijos ir!

parlamente, bet aš tikiu, kad 
ateis laikas, kada'ir šita kalba 
bus taip pat naudojama. Taip tas 
vienas iš parlamento atstovų ši
taip aiškiai pasakė.

D;ir kas įdomu, kad parlamen
te yra luošių kėdžių grupė. Jie 
įvedė tokį nuostatą, kad laukia
mas yra kitų tautų įsijungimas 
ir net, kaip vienas parlamento 
narys pasakė, tos tuščios kėdės, 
tai yra priminimas, kad mes tu
rime vilti, kad ir lietuviu tau
ta kada nors čia savo atstovus, 

. ‘ —delegatus turės. Tai tas tuščių 
; pas 

Dabar jis juos yra labai rnalon us ir reikš- 
gyvena Bavarijoje, Vokietijoje.1 mingas. Šitas nutarimas ir pa- 
Turi gražią šeimą — septynetą' stangos dėl Lietuvos, Latvijos 
vaikų. Jo motina Zita gyvena1 ir Estijos laisvės mums dar tuo 
Šveicarijoje. Labai mielas issi- svarbu, kad tuo norima Lietuvą, 
lavinęs žmogus. Iifžįhote','sti tais? Latviją ir Estiją įjungti į tą’Eux 
parlamentarais, vieną kartą; bu-! ropos Bendrijos sistemą, įjung-j dalyką. Jis ,sako: 

,__________ ___ _ 2 _ i  •- 'C? - -J 'j.* 2 a—  -jį 1 _ 4«« -m. -J -i •• i L'rx/Ti-7 I i
Bobelis mus norėjo .nufotogrų- mūsų .nepriklausomybės ir lais-

veikta, bus pasiūlytas Baltijos 
valstybių klausimas iškelti Jung 
tinių Tautų Dekolonizacijos pa- 
komteijoje. Jungtinės Tautos — 
kalbėjo Habsburg negalės 
trauktis nuo šios problemos, jei

ANDRIUS JUŠKEVIČIUS PRISIMENA 
JONĄ VAIČIŪNĄ ■

Didž. Gerb. Velionio našlė, gi
minės, malonūs šio minėjimo da
lyviai, dalyvės.

Susirinkome prisiminti, prieš 
vienus metus mirusį Joną Vai
čiūną, pareikšti jam pagarbą, pa
dėką už jo atliktus didelius, 
svarbius, reikšmingus darbus ir 
prasmingai nueitą lietuvio išei
vio gvvenimo kelia.

Jonas Vaičiūnas, Suvalkijos 
lygumų sūnus, gimęs 1920 m. 
rugpiūčio mėn. 17 d. Vilkaviškio 
apskr. ir vaisė. Mažučių kaime. 
Jonas Vaičiūnas buvo baigęs 
Marijampolės Rygiškių Jono 
gimnaziją. Išklausęs Vytauto Di- 
žiojo — Kaune ir Vilniaus Uni
versitetuose Teisiu Fakultete, 
Teisių skyrių, bet nespėjo pa
rašyti diplominį darbą.

Jo motina, visiems gerai žino
ma ir pažįstama — Juoze Au- 
gustaitytė Vaičiūnienė, poetė, 
rašytoja, pedagogė, jaunimo auk
lėtoja, tautinių šokių atgaivin
toja, skaučių tautinės sąmonės 
ugdytoja.

Jo tėvas, Antanas Vaičiūnas

dainų šventę, Klaipėdoje.
Kiekvienas žmogus ar jis nori, 

ar nenori, jis turi pereiti per 
siauresnę ar platesnę savo gyve
nimo aikštelę. Vieni praeidami 
per savo gyvenimo aikštelę, pa
lieka giliai Įpintus Savo gyveni
mo pėsakus, kiti vos pastebimus, 
būna ir tekių, kurie nepalieka 
jekių gyvenimo pėdsakų. {

Jono Vaičiūno gyvenimo aikš- j 
telė nebuvo plati. Bet velionis/ 
perbėdamas per ją. paliko gi-: 
liai įmintus savo gyvenimo pėd- ! 
sakus, pro kuriuos tylomis nega-1 
Ii praeiti nei vienas lietuvis, ne- Į 
pastebėjęs jo meilės; pasiauko-J 
jimo, rūpestingumo, nuoširdumo I 
savo šeimai, savo tautai, tėvynei 
Lietuvai ir mūsų R. L. Bentd- 
ruomenės organizacijai. Tą savoj 
meilę, rūpestingumą, jis reiškė j 
ne žodžiais, bet reikiamais dar. I f • • įbais, pasišventimu. ■ -' -

. Artėjant II-jo pasaulinio ka
ro audrai, Jonas Vaičiūnas, kaip 
ir mes visi buvome išblokšti iš 
savo gimtųjų namų — tėvynės

d. literatūriniame priede. Velio
nis už savo novelę "Partizano 
pabučiavimas” laimėjo antrąją 
premiją, Laisvoji Lietuva.

Vėliau, Jonas Vaičiūnas reiš
kėsi spaudoje, savo publicisti
niais straipsniais ir reportažais. 
Spaudoje jis kėlė aišktėn ir skel
bė okupanto padarytas ir daro
mas skriaudas, tėvų kraštui ir' 
pav. mūsų tautai, jos laisvės te 
nepriklausomybės siekimus. Jis 
objektyviai ir tiksliai inforfav? 
skaitytojus apie mūsų lietuv ų 
išeivių veiklą ir jų gyvenimų. 
Jonas Vaičiūnas su dideliu u >- 

j lumu ir ryžtu atlik 
uią lietuvio, išeivio 
reisą. Jor 
spaudos 7:'. 
biavo: N.r 
veji L:: : \

o

vti i rO-
ir

įžvalgus 
dėl i kult ;u

ro pada*j 
į garsinti L 

Lietuvos, toli nuo mielos tėviš- vardą.
Kauno operos solistas — bosas, 1 kės ]aukų J 7
chorų organizatorius, chorvedys, 
liaudies dainų harmonizatorius. 
Savanoris, suorganizavęs 2 pėst. 
pulko orkestrą. Dalyvavo perio
dinėje spaudoje, rašė apysakas, 
eilėraščius. Parengė "Mūsų ka
riuomenės dainos, Kritusioms 
šauliams. ” Suorganizavo pirmą

dr. Krivickas iš Vašingtono, jis 
norėjo sužinoti daugiau įspūdžių 

‘ ir jis man suminėjo vieną tokį 
: "Aš galvoju, 

vome sustoję ten fojė ir Čia dr/ti į tą parlamentą ir paskui jau * kodzl dabar taip uoliai Europos 
parlamentas tą reikalą kelia’’. Be 
'kito ko jis mano, kad gal būt 
.vokiečiai nori ir turi mintyje, 

plėšė nepriklausomybę ir demo'-jmūsų tarpą ir paprašysim ką' šu Visa šitaį Bendrjja. Jų nuši- kad ardant-,tą-’.(sovietinę) impe- 
kratines teises. Prieš jas naudoj! nors kitą iš šalies,' kad nufoto- štatymas-yra’ . labai demokratis-.Į riją; galės ir pati Vokietija apsi- 
jarhci 'brutali kolonialinio naiki?! grafuotu. Aš taip; kalbu 'lietuvis? kas, jokio groboniškumo nėra jūngti te bus išstumti okupan- 
nimo politiką — sistemingas ru-ikai. Tas parlamentaras: sako, ir jie tada-taip pat bus-ir;mūsų tai ir.iš Rytų Vokietijos, čia yranimo politika — : 
sifikavimas. Tų Baltijos tautų kadčiatudabarltalbatokia'kal- 
gyvėntojai prieš'tą prievartą gi- > ba, kuri rievartojainri pas. mus 
naši . j

Čia jis paminėjo religiniu bėru į s_____ =
druomehiu gynimosi prieš oku- ---- ,=
panto . pri espaudą. Toliau. jis
kalbėjo šitaip:

“Leiskite man, savo pranešė
jui, pasveikinti. čia esančius pa- 
baltięČius,. kurie • /šiandien pas ’ 
•mus atvyko, • ■ kad būtų debatų 
liudininkai.. Ir tas mums par©- ’ 
do, kad Estija, Latvija ir Lietų-- 
va -yra intergęalinė Europos da- 
•iis, -—viso parlamento, visi na
riai .jam suplojo už tai. — Pa- 
baltiečiai vra vakariečiai krikš- 
čionyš, jie jaučiasi priklausą Va-’, 
karų Europai ir mūsų parlamen-j 
tinei demokratinei formai. Mes

Toliau jis
U

gynėjai
,Man vakar paskambino prof.

Aleksas Ambrose,

jo spėjiipas.ta . ■
(Bus- daugiau)

Jonas Vaičiūnas skaudžiai per-i 
gyveno tą priverstiną pasitrau
kimą iš tėvynės Lietuvos, gra
žiausiu, kūrybingiausiu, 
giausiu jaunystės laiku. Bet jis 
nepabūgo audringo gyvenimo 
kelio, neaimanavo, bet ryžosi 
gyventi, dirbti ir tinkamai atlik
ti pavergtos mūsų tautos Įparei
gojimus.

Jonas Vaičiūnas rado mielą, 
svetimą pastogę J. A. Valstybė
se, bet jo širdis niekd nepra
rado gyvo rūpesčio savo tautą, 
savo tėvyne Lietuva. Jis nuo 
pat jaunystės, visa savo širdimi 
ir siela, nuoširdžiai mylėjo savo 
tautą, kovomis užgrūdintą, gar
bingą tėvų kraštą — tėvynę Lie
tuvą. Jis sielojosi jos sunkia, 
kieta nedalia ir dabinosi su ja 
Skausmais, ašaromis te vargais.

Jonui Vaičiūnui r.~i 
vėsimo draugė — žire 
Laima, surinko, šutve 
veliu ir eilėraščių r:?’:' 
‘ ‘ Ponia I

leido Jono Vaičiūno 
Juozės Vaičiūnienės 
“Eglė žalčių karalienė".

, "j.davė spaudai., darbm—f. T
_ .. Plan Jono

:ia

tincš
.syta

Jonas Vaičiūnas dar gimnazi
joje būdamas, vėliau universite
te pasižymėjo kaip geras sporti
ninkas. Gimnazijoje buvo stalo 
teniso nugalėtojas. Kaune stu
dentų Romuvos korporacijos 
meisteriu. Persikėlęs i Vilnių, 
atstovavo Vilniaus universitetą 
stalo teniso ir tinklinio koman
dose. ■

Vokietijoje buvo pirmas spor
to vadovas Hassendorfo stovyk
loje, Schweinfurt© apygardos 
YMCA sporto vadovu. Jonas Vai 
čiūnas buvo vienintelis lietuvių

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

tokia tarptąųŲhlo^svoriė insfitų- 
c.i j a, atstovais  jaute arti,300 mili
jonų Europos žmonių/imasi jie 
patys mūšų, reikalų :špĄUst?'-ir va
ryti pirmyn,; 'tai; yrą didelės 
reikšmės dlaykąst Jie viste pte- 
uiia nori, kadč’a butų: Wjer’vie-.; galime mobilizuoti pasaulio vie<

MAISTAS Ii EUROPOS SANDtUŲ

IW8 West 63th St, Chicago, DL 6062?. ♦ TeL >25-27§Z 

Dldelte piririnhiniaz geros rūšies jvairiq prekių
. . J MARDA NOREIEIEN* ;

I . C . SHJNTINIAI Į LIETUVĄ , 
cW Cesmot Parcels Express Corp.

MARQUETTI GIFT PARCELS SERVIC1 ' 
|W1 W. «*th St, Chlor’; nt 10621 ♦ T*L »25-27>1

r ▼, MIEANTIHAI r

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir ifepausdinė geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

Minkšti viršeliai. Kaina $15.
Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Inž. LIŪDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

K PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuviu kalbą. J5s mokėsi kartu su kum Jaunium ir prof. K- 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti-

Krina F25. Kieti HrieliaL Paltai
t I * 1

p - NAUJIENOS --------
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 50608

j Jonas. Vaičiūnas, tautos meilės išeivijoje, kuris pereinamoje sto
te jai ištikimybės vedinas, tuo
jau ėmėsi jo mėgiamo, veiksmin 
go ginklo — spaudos. Jis pra
dėjo rašyti dar būdamas gimna
zijos suole; Kūrė ir rašė ėilėraš-

(čius, dienoraščius. .
J. A. Valstybėse/ :jis pradėjo 

rašyti - ir talpinti ■' periodinėje 
spaudoje, -ąąvo: trumpusiąpshky- 
mus, noveles. Pirmoji, jo? no vėlė
“Velykinė” buvo, patalpinta'Nau.----- — ---- -------------------------- -
jienose, 1954 gegužės mėn/8; PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS..

vykioje, suruošė sporto šventę, 
kurioje dalyvavo net šešios tauT 
tybės. Amerikoje, kurį laiką va
dovavo Cicero sporto klubui 
"Tauras”/ .

(Bus daugiau)

• —• -Tūkstančiai Ganos gyven? 
tojų bėga iš Nigerijos, nes su
imtuosius policija kankina.

<

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
*• LTTERATCHA, lietuvių Eterattteos, meno Ii moksfe 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi,'h!ekuomėt'nMenrię, Vias< 
Krėvės, Igno SlapeHo, Vinco Maciūno, P. Jtfnikm 
J. Raukite, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matr»’ 
Meilaus straipeniai bei studijos, Iliustruotos r?
M. E. Čiurlionio. M. AHeikio, V. Kašubai, h. R':* ? 1 
kūrybos povedkriate. 365 puri. knyga kainuota

7. 
U

• DAINŲ SVENTiS LAUKUOSF. oo- t-
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnien/* ' ’ , ' a?
(verties be^jų istoriją ir eigą. Tdorm te- . 1-
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir U
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi,, kairu.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, tete" r f.
tas luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvr-rte~~-. ' a
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to : !e-
matūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Te Tfū p .-jg
parduodama tik už D. 1

•’ ITCnJ VlAKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-v . *
’.Somlai parašyta atudija apie Rytprūsius, remiantis nte- U 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekte rial 
HetuvIuL Leidinys ffiustruotas nuotraukomis, pabaigėte č ta ni 
ritovarifflų pav4dinima.\te jų vertiniai J vokiečių kalh$ iii 
aanffiufoje 335 puri, knygoje yra Rytprūsių Ismėtepte K °'-i t f.

>' KJ EAUM3S EIM1, rąžytoje* Petronėlės Orintritės anfc 
mfnfrnri fr mttttya apie asmenis fr vietas neprik. Lietuvoje ir plr» 
m airiais BoHevikų* okupacijos metais. Knyga turi 234 puelaptert, 
bet kainuoja tik 33.

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesuprUK 
tai Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na 
lurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą te poe> 
riją. Dabar būtų jj galinu pavadinti kovotoju už žrtiogaua 
Knyga yra dideMo f apmato, 255 puslapių, kainuoja 66.

< BATYRINtS NDVEUS, M. loečenko kūryba. J. ValriČH 
rtrtimaf. Inygojft yra 30 sąmojingų novelių. Kaina Ei,

Knygoš K&HDamo« Naujienose, 17» So. Halated 5t., Chicago 
I WWM. LWkawt fsFx F«ša >aš*rj jastfofcstų

„ — Naujienos, Chicago, 8, III. VVtdnfedajr, February 2, 1983



Del palikimų navergton Lietuvon
- -i " -- *--■ */-?#*** -‘ 'T. = * ’ TDidžiai gerb. “Naujienų” re- pinti' mano šitą laišką, kad sų- daktęriau, maloniai prašau tai- pažindinčiąu skaitytojus, kaip pro

tas, užtiktas Br. Railos raštuose^ yr> tuose nųsibasty- 
muose iškeltas. L .i

Jurgis Jašinskąs surado ir KĮauseikio nųsibąstyrnų, 
ir štai kaip juos ųųsąko: “Net ir miąĮas Klauseikių 
kur nors ir ne vięną kartą “nusįbastįą”. Su juo Naujie
nose kalbėjomės apie “kompiuterius”, atimančius ętąrfcą 
įmonių darbinjnkams, h- apie kolegos Kląusęįkio “uusv 
bąstymą” ąpįę vieną iietųvię poeto sukurtą eilėraštį, kurį 
klaidingai ĘlauseĮkįs priskyrė poetui J. Janoniui ir uz 
to jo klaidos arba “nųsibastymo” įrodymą nędrįso, apkai
tintąjį atsiprašyti, nors jį buvo pašaipiai pąvaįzdąyęę’’.

Br. Raila rašė, jog aš pasinešęs pa'tarnauti JVĮaskvąį 
j°g uQfei atlieku sovietinių bičiulių pavestą darbą, tad 
crąbąr mąų keistą, kąd Jurgis Jašinskąs, tąip puikiai įvęr- 
tįądąmąs Ęaįįos rašymo talentą, <įqstą mane kolegą va- ‘ 
dįąti! Ki taip sakant, jis sėda į tą patį vėžintą, į kurį Railą 
tąikėsi mane įsodinti.

Atsimenu, jog daugiau kaip prieš 20 metų Jurgis 
Jašinskas Naujienose keiksmais ir kitokia beletristika 
grauduliųgąi aprašė, jog Bostono cukraus fabrikas atlei
dę dąrbįnįnkų, tarp jų ir keletą lietuvių, nes Įtaisė auto- 
mątįnęs mašinas — elektronus. Į tuos jo'graudžius verks
mus atsįlįępiau Naujienose rašiniu, jog ir elęktronąi ne
dygsta kaip piktybinis grybas, juos darbininkąį pągamiųa. 
Buvo laikai, kai paštą arkliais vežiojo, reikėjo vežįkąu- 
tbjų ir šėrikų, o kai juos pakeitė trąųkįniąį, taį anie 

. turėjo ieęškoįis kito, darbo, gal garvežio pečkurio amato 
išmplctį. etc. Industrijos pažanga ėjo ir tebeina. Tokia , . . „ .............. . ... . .
buvo mano, nuomonė, ir tasai prieš dąųgiau kąip 20 metų kartuonąeneą šyęųtės. minėjime, bet, kąip, patą rąjjąąY^ių 
spausdintasis raštas, matyt,' Jurgiui Jalinskui' U.ip ląfiai ^pi™minkas..man pasakojo pakrto prieangi balsai ^baį- 
patiko, kad net dabar atsiatrajojjs imą gromplįunti. ' , sus spaudimas ir Santvara ka^kartimnko, atsisakyta.

Pergalvojau dabar, kada ir kodęį pjaų prireikė apie 
Janonį rašyti, kada jo kūrybos ęyętįmų ęilėrą&ęiu 
apsunkinau ir nuskriaustojo nęątsipęąaiąų ? bĮęątsįpiėnų. 
Skaitau Laisvosios Lietuvos, 28 nr. viepę, skaitytojų ^ąįsą
— patarimą, jog spaudai ką siunčiant reikia nurodyti šal
tinį, datąJrųyiętą. Kitaip- raštas esąs nevertingas. Jei 
įurgis Jašinskas būtų parašęs, nuskriaustojo poeto pą- 

• vąrdę, ir. bendrai būtų padėjęs sjm^kįių užmirštą. bylą 
peržiūrėti, gal ir. skriaudas ąfšįlygmSą^i, o dėl praeities, 
jei taip, buvo, kaip J.J. rašo, galėčiau tik tiek pasiaiškinti
— jaunas buvau, gal paikas buvau.• • ; * ’ - , . <

Galį “kaimo Jurgis”- džiaugtis, Raiįęą. rą^mo įąįęųtV 
ir to, džiaugsmo apstulbintas, nęątskįtį, kąs k-kiįda, kąs 
melas bei šmeižtas, tačiau yra žmonių, kurie ne. tik ta
lentu ar puikia stilistika džiaugiasi, bet žiūri ir koks 
rašto turinys. Gerbėjų Raila turi ne tik :Bostone, bet. ir 
Los Angeles, tačiau mano toje nusibastymų knygoje yra 
nurodyti du atsitikimai, kad ir geriausi draugai nugarą 
jam atsuko. O neseniai, lapkričio 6-7 dienomis, vLlKo j 
seimui prezidiumą sudarant, losąngeįi.škiaį dęlęgą^ąį dar 
kartą Railai nugarą atsuko. Seimo išvakarėse partijų at
stovai tarėsi dėl tvarkos, rinko, bąndidątųs, į pąęzįdiųnią. 
Resistencinės Santarvės delegatas B. Biėliukas .siūlė 
Bronį Railą, tos pat partijos delegatą, Į prezidiumą. Gi 
prezidiumo nariai ne tik pasėdi už stalo, bet' pakaitom 
posėdžiams pirmininkauja. Ir atsitiko taip, kad Raila 
į prezidiumą nepateko, sako, labiausiai losangęįįškįąi 
delegatai pasipriešino, o jei čia būtų sųvą^yęs tąs “visus 
Bostonas”, tai gal kitoks sprendimas butų buvęs pa
darytas. ’ rJ ■ ■ JF >

Kai paklausiau vieno delegato, kodėl taip pasielgta, 
atsakymas buvo maždaug toks — skaitei ‘‘Bastūno maiš- 

Deja, tasai “kaimo Jurgis” toje visoje savo filosofi- tą”, žinai, kaip jis stilingąį (anot J.J., su tąlejituį ąprąš£ 
joje parodo, kad jis nenori rąsti skirtumo tarp pąklydi- ALTo, VLIKo ir kai kuriuos kitus veikėjus, tad kokio 
mų, tarp klaidų ir tarp melo bei šmeižto. Melas ir šmeiž-. atsakymo bereikią! T
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Tegul ir visas Bostonas už Railą, 
bet aš už teisybei

Ši antraštė nėra pirmutinis toks išsireiškimas. 1982 
metų pradžioje, kai Naujienose buvo spausdinamos 
“Pastabos apie Br. Railos nųsibąstymųš’\ isį ^os^pno ąt- 
ėjo Į Los Angeles laiškas, kurią vięnąiąe sąkįftyję išsireiš
kiamą, jog Klauseikiui “su Br. Raila pasikalbėjimas nėra 
langvas; čia Bostonas visas,už Railą, hes jis iš seno turi

’ i ’Kai bi$£p‘išspausdintą “Bronįo. Railos npįi^astyĮnų” 
knygutė, paSiųnSąu vieną t ęgzernpįięrių. tąm’ dępaesio 
mano rašiniui skyrusiam bostoniškiųi su įrašų: “Tegul 
ir visas Bostonas už Railą, bet aš už teisybę”.

Ir štai dabar to “viso Bostono” reprezentantu viešu
mon išėjo Jurgis Jašinskąs (Spaudos pabjros, Naujienos, 
lapkr. 30. d.).. Pasisako, jog jam nepasisekė ilgiąų su, Railą 
pasišnekėti, nes Railą buvo užėjusios dįdęsnįo. mąsto, as
menybės, o jis tęsąs “kaimo jurgįs”. Nieko, stebėtiną, 
kadi nepavyko ilgesniam pasikalbėjimui prisimeilinti. 
Meilė nevisada pigi. Ir operos herojus kitam herojui už 
dainuoją: “Ponui brangus, tas Ųneilės žygis jums per- 
bĮ’ąngus”...

Malojųi, kad. tas “kąįąių Jurgis” nebuvo visąi Į pa
kampę nustumtas ir sakosi turėjęs progos, pąsikęisti vie
nu kitu klausimu su Br. Raila apie mano parašytuosius 
nusibastymus. Labai puiku, kad kalbama, kad rašoma 
apie tuos nusibastymus, priešingai — tylą tokiais atve
jais nėra gerą bylą, nęs ir. gęrįą^sių grūdų gąbįros, jei 
į jas niekas dėmesio neatkreipia, nueina į pą^urlą^ųs. 
Taip pat tik pasidžiaugti reikia Jurgio Jąšinsko. gera 
nuomone, kad jis būsiąs su savo viešais pasisakymais 
objektu ateities spuados istorikams: “Jie kada nors tars 
teisingą savo žodį apie visokius mūsų “nusibastymus” ar 
klaidžiojimus, kurių mes nė vienas neišvengiame. Juk 
klysti yra žmogiška”.

JUOZAS ŠVAISTAS

ELDORADO
(Tęsinys)

Jis galvojo ne apie dolerius, iš kur tiek daug 
dabo.r paimti, bet apie patį žmogų,’ jojo gyvenimą. 
Svarbiausia apie falsifikavimą. Ir šįųo atvejų, pa
sirodo, kuo daugiausia reikia pasiruęąti, apsigal
voti. Ekspromptu nepavyko, veikiai suklupo. Ro
dos, natūraliai išėjo, bet galėjo nępątaįsomai 
įklimpti.

“Lengva tik pasakyti: “Numesk dešimti!” 
Pasirodo, kad tie metai žmogaus gyvenime nėra 
kąip malkos ąr ąkjmR sųdętiągą
ir labai opi dalis, kaip jautraus aparato ąr kito 
kurio mechanizmo. Pašalink iš jo noį'š menkiau- 
fią dalyką, jau nebeveiks. Tenka Rekonstruoti vis
kas. Taip ir žmogaus gyvenime, atėmus ^ešiiųįį 
metų. Tenka pertvarkyti visa biografija, kad bū
tų panašu į tiesą ir kad reikiant lengvai galėtum 
išdėstyti kitam. Be* tada aš nebebusiu aš, o jau 
kitas, svetųnas žmogus...”

“Na žinoma, kad svetimas!” — pasibiaurėjo 
Ra .Genis. ‘ Ir datos kitos, ir amątąs. Visą gyvė
jimą dažyt 'jas... štai galų gale ką daro tremtis. 
Netekau visko, o dabar ir pats save turiu ištrinti, 
•ciųu ne vi ui ištrinti, tai dvejintis: vienur toks, 

c kitur kitoks. Tfu. Kaip šlykštu. Prasčiau negu 
elgetą. Elgeta tą i elgeta — visiems aišku. Nors

ka^’gl is 'dabar esu, jeigu ne elgeta9

Juk tokiu būdu ieškodamas darbo prašau duonos, 
tik duonos, kad nemirčiau badų ąs, ir žiųpna.”

Draskomas minčių, iki krašti^ĮĮfti^o, nenią- 
roms grįždavo prie tų nelemtųjų męįų- 

f “lįs kur gi dabar juos išbrauktu? įš ktų-io^ 
vietos išmesti? Aišku, ką$ tenisą iš pradžių, 
giminu). Bet kaip tada su 1907 metais'?- Vadinasi, 

‘ jję nebeegzistuos daugiau?-”
Čįa jo susinaikinę^ išeidavo iš bęt kokių 

ribų. Juk tai reikšmingiausi metai, svarbiausias 
jo gyvenimo posūkis. 1907-siais metais jis buvo 
aštuoniolikos metų jaunuolis, baigęs Mintaujos 
gįtąąa^iją, abiturientas. Klausinėjo, apie plačioti* 
sįos Rusijos universitetus ir rinkosi sau fakulte
tą. kaęl’paskum sėkmingai galėtų dąrhuotis nelaV 
rąingoj rusų slegiamoj savo tėvynėj, h; djirbo jajį 
kięįį išmanydamas, su meile, pasiaukojimu Jos 
kiMma^, džiaugsimo ii’ laisyės diejipą buvo įr ja 
didžiausia laimė.

Tramvajus sustojo netoli namų, kur laikinai 
rūsyje, buvo priglaudęs sponsorius. Raudonis iš
lipo ii- ėjo kaip ne savomis kojomis. Rūsyje tuojau 
prišoko žmona.

— Na kaip? Ką pasakė?
Vytautas tylėjo, nepakeldamas akių.
— Nieko nelaimėjai? Ar tik vėl neįpainiojaį 

ko nors? Tau visada taip atsitinka. Aš jąu matau 
iš tavo veido, kad pats kaltas bust 

į Vytautas tylėjo. Jis tebegyveno savomis min
timis. Griežtai buvo nusistatęs nieko nesakyti

r

Pasakymas, kad visas Bostonas už Railą, yra poeti
nis padėjimas, nes vienas bostoąrškis. užsisakydamas tą 
“pų$bastymų.’’ knygučių, lankelyje rašo: “Nedaug kas 
galį išdrįsi pakabinti tokiam kąĮiųųi skąąibąlą... Bet 
katinų katinas. — Santvaras! <Įis yra vįsąią ątžyilgiąįs 
įdomesnis... Jęi kas bandytų ką nors panašaus^ apie, jį 
parašyti — Bostonas bandytų, patalkininkauti’'. - -

Losangeliečiai ateitininkai įr bendruomenininkai
F Stasį Sąntyarą buvo, pasikviątę. p^^aitininMi^ 
jiįinįnt (ip.į3);. Buvo, jis pakviestas iy sutiko, -ir

Panašiai čįa yrą nutikę ir daiiftiinkųi V. K. Jonynui. 
Šy' Ęaziinįerą pąRąpjja pąs^elb^ kąd jos Lietuvių. die
nus pramogą ją įįą (įąįliįiįnKąs ^įnjųąs sąvąilįį^ba

uinkųi keliąnei pats atvyko, nei paveikslų atsiuntė.
Ar kam tai malonu, ar nemalonu, nes, anot to ‘-kaimo 

Jurgio”, laisyajne krašte kiekviena^ valią ir palaidąinue- 
'morią tiięėti,-bęt.fąktąį tai ne nuomonė. Ir štąį Kairiškė 
. bįįeprįkfeųgpiną Lįeįuyą. ^Į.H d- ąunįeryje rasp'ąp'ie” ^ąi- 
.Ūjiiįką ’.ir poetą Šantyarį kaįp’-jie o^upąntį. IM 
• Uiybje pagerbiami; kaip Jonynas 'dėkingas okupąntųs 
: Rašinio pabaidoje keliami* kasimai: ‘-Kodėį tai pasį-4 
r darė. rdįra[Mngą įiekme^^O^^be§ laibais; gėr^-įy- 
Jyęj£U&Qjį^.. įę: jye^tŲit^enK' nąenir&^kątttej :tie]S ? ir įs'ęį^r-

Negi- .
.tokie baisau Ir kodėl -raųdoĮįąj^įątinųi^pifir^ė 
žaisti sii tokiomis ^pelėnžią^ ir jąs taip, gerbti^’- To 
straipsnio pavadinimas — “Kai pritrūksta garbes, 
kėjant smegenims”. — iš dalies? at^ajk^ į kai. kuriuos /eta 
'cituotus klausimus. : ' '■ ; '

Pabaigai cituoju gautą iš.Ąustralijos laišką : ‘‘Kiiygą 
Bronio Railos nusibastymąi perskaičiau su' dideliu dėme
siu- Tp£įų “railininkų”' pas. inuš irgi nęstm^ąl &. nu
duoda didelius patriotus^ bėt^ progai ’.'pąsft^įuš, "/^! 
raudonuoja”. Jei tas jų. veįkįąi kįudp, tąi'y^ patriotiniais 
šūkiais švaistosi spaudoje,, bet priyąeiąi’ n^v^n^ar lanky
tis pas sovietų agentus ir su jais rusų kalbą ^pagarga
liuoti”. Tokių žmonių bųdąs, deja, prisitaikyti kur tik 
gali, kad kaip alyva viršuję plūduriuotų”-. ’

Minėti , du laiškų autoriai bpštoniškiąį ir- ąstpuo. įę 
Australijos niekada mano nęspsjįįktį^ pįękądą

■kos pažinties neturėjau. Įvairių ąsmeąų apie ŠąlĮos 
nusibastymus” atsiliepimų jau tiek daug esu gavęs, kad, 
Jei įųoabĮŪtų galima viešaį visus paskelbei, išeitų tų ^nūst 
bastymų” antras tomas.

žmonai nęį ąpįę suklupimą biografijoj, nei apie ki
bąs ^hųdžįaųsiąi į^^ęntas minutes, kol par- 
gRįšo. :ramvąjwni.

Kvi^tįąą ^ąbąi alęyląi pasižiūrėjo ir pagaliau

— Ąr tįĮb tiš pelysi prasitaręs, kad buvai gi^- 
ęazijo^ dįręktoriųs^ Tu rųėgsti. aš žinau. Ną kaip

. * Tanai, Ica n^Ji's Ė u 
žavėsiąs tuo. Priešingai, tik atbaidysi. Tuojau iš
aiškinsi, kad baltarankis esi. Ir savo rankų labai 
ąękąiąiok ąikštėn, nes tuojau matyti. Atsimeni, 
įąį vįįįo ątovyklbj kandidatus į Australiją? Ka
nadą ir kitus kraštus. Pirmiausia, komisiją liepė 
pąROjdvV ran^s- Kieno tik švelnios baltos-bema- 
baęb eilės. Aš manau, kad ir čia tąs. pats, 
kąi įmonė renkasi sau darbininką, čia tu tį£ da
žytojas ir daugiau niekas. Stipi’anti? \

i Bągąliau Vytautas atsiliepė. Jis kalbėję gana. 
'tyliai įl ieto.
i — Ne, mano mieloji. Nė visai čia tas pats. 
Unijos bosas pasakė, kąd pirmiausia reikės pen- 
kilį šimtų dolerių. Štai dabar'ir pasakyk, kad te
ikia gudri p- išmintinga visada esi: iš kur tiek 
daug pinigų tuojau paimsim?

! ‘ Kristina bematant atsisėdo jr nutilo.
.*’•*'*

Maždaug po savaitės Vytautas Raudėmis plo- 
;yė lėkštės didžiausiame’.ir ištaigingame miesto 
kotelyje. Ir vardas skambus, naktį žaviai bežyb- 
čiojąs raudona žalia špaNa f ■“.*

duktingiau sunaudoti palikimu 
pinigus siunčiant į pavergtą Lie- 
tuyą

Reiškiu pagarba
J. Kaributas1982 rągsėį9 4, 7 d. "Jįauji^ų’' Nį. 166 talpino sirąrpęų “Palikimų Apsaugą, . kąįi nepątęktą Sovietams”. A- . B-U4, giepi daro, iškaldamas toki Uetuyiams aktualų palikimų klausimą, UIę blogai, kad nęvi- sai gerai pats su palikimų reikalu susipažinęs, kitus informuoja.Reikalas yra visai kitoje šviesoje. Pernai, būdamas Lietuvoje, turėjau progos būti Injųrko- legijoje ir tęį gavau visas reikiamas žinias, kas liečia užsieniečių ’ tęį&ęnJnį palikimą, kuris dėl . kaukokių tik jiems žinomų prie- .4.9A9W yra prįveligijuętas" tuo, kad pinigus siunčiaątį per tarp-

Gavus Maskvos tarptautinia- į me banke, pinigai iškeičiami ' normaljių. kursu: už šimtą dole- i fių gaudantį 71 rub. 60-kap. Atsiimant “Vnesposiltorgo’-’ čekiais • ta suma padauginama’ iš 4.6 kar- tų. Gaunama 329.6 čekiais.į Žinau vieną gerą Australijos “ lietuvi — dėdę, kuris paliko savo. dukterėčiai 5000. dol' Ji- gavo 12,000 rublių čekiais ir nusipir- :ko už 9000 auto “Žigulį”, o* likusius 3000 išleido krautuvėje i pirkdama būtinai reikalinga na- :.m.ų apyvokai. . x
Hyra geriausias. Visi kiti suges- tijuoįaųM, rękomėn^oįami, yra -'-uosto.Hngi ir gavėjui įr testo- ’rrui. Ypatingai nereikia pasiti- k«jį«<geriausiais sūnėnais,
1 rnmSj -nggąuną_...-Ęa-baigbję, kėrtbją, .l^d^pęr -t^p-
Dalintą pomirtinio -tęsimmeęto

cįiį.' Jiems nei mūtų vąžiavimat, nei męs nereikalingi, o tik doleriai. Nežiūrint 'savųjų
' ųžiąai^yję. putini.

•. Kąib.an.ia, ka^ 'arkivyskų- .m? būtų 'ge^ąš'įąn-atdatas' popiežiaus .p^ręlgęnis. Jis. yrą italų kilmės' tųrfiūgaš amęrikieŲs.
c «’•> w = ' 1 ’"i ’ * ’- 9 ’ " , _ • ; -■ — Vokietijos dauguma- prisakė prieą nacizmų Yokiktįjoįe; Vą^. Vokietiją yra demokratinė respublika.— Ganos darbininkai priža dėjo niekad nebegrįžti į Nigerija. kad įję vėl nekankintu.

; ELDORADO

SAVOJO KRAUJO ŠAUKSMAS
Paryčių YReųoję Čikagoj psichiatrinių ligoni

nių padidėjo dar viena ligone. Tuo tarpu ji trūfc- 
čiodanią miegojo. Pro.tąrp.iąis Ė^gRęsdąYO. 
gįąs smąi^ąmp skausmo ^jayįmįs.

Ve#aą, įgjpįęs,, nę^^ąfe Dėl savo pil
numo ir apvalaus pavidalo jis atrodė gana jau
nas ir malonus. Smalkios raukšlelės nedrąsiai bu
vo sų^ętĮ^og t‘ ą>Yir»ję kaktoje ir apie akis, 
šviesūs sveikučiai pląukai, kukliai suglaustai ir 
kietai ant pakaušio susukti, berods, buvo pradėję 
jau žilti. Ligonė galėjo turėti apie penkiasdešimt 
metų, o gal truputį daugiau.

i ■ M gin
tis gydytojas. Jis pasižiūrėjo Į ligonę, pačiupinėjo, 

rpulsą, pisikku^ ‘kvįpąViįąo ’ ir. išęjp iš palatį 
sesers lydimas. . ■' •. ’ v ;

?. Gąįir yis§i
gerai Maiiįjo švirkštas paveikė. Tik .nežinią, ar 
ilgam. Jęi įmauti, pabaąį-
Jykit vieną dęzą tom preparatų. Jei ir tai ne
padėtų, tada vergti ąątrium. Tačiau ląbąi ątsjų- 
giąi.

I — Naujienos. Chicago. IP. WetfnesdnV. Feb. 2. 19&'.
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TaL: 562-2727 arba 562-2728
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Vladas rutvis

• Jungtinių Valstybių išradimų biuras paskyrė ?5,OUO dovanų tam, kuris pagamins invalidams kėdę ant ratų, kuria jie galėtų važinėtis ir laiptais.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WattchMter Community kiixukot 
Medicinos direktorių*

1931 S. Manhoim Rd, W*»tchest«r, UI. 
VALANDOS: 3 8 darbo

Brighton Parko Lietuviu Motery 
klubo metinis nany susirinkimas 
įvyKS ketviriaaieių, vasario 3 d., 1 vai. 
pupiec, Aneies saieje, *duu So. Tal- 
man Avė. įvaręs Kviečiamos atsiian- 
Kyu, nes yrą aaug svaroių reiKaių, 
kultuos turėsime ūuciuai aptartu ro 
susiriiiKimo dus vaisęs.

Eugenija Strungys

Upytės Draugiško klubo nariy su
sirinkimas Įvyss penktadienį, vasario 
4 d., 1 vai popiet, Aneies aojhk sa
lėje, 4500 bo. laiman Avė. Kariai 
kviečiami atsiianKyu, nes yra daug 
reiKaių aptarti, ho susirinj^mo dus 
vaisęs A. Kalys

OPTOMETRIST AS

KALBA UETUVISKAI
26Ii W. 71«t St TaL 737-5149 

Tikrina Akjs* Pritaiko s kiti in* 

ir ** contact lenaea0

TEL. 233-3553 
Service 855-4504, Page 04053 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIAL Y 81: AKIŲ LIGOS 

T9Q7 West 103rd Street

Valandfw p*g*l »i*ntarimu

• Nesijuok, kad "kaimyno pir
tis dega.

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

- lokiu adresu:
Maiųienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

ALEKSANDRO MANTAUTO 
A.TSLMINIMAI APIE PŪTVĮ 

tyniais matais anksčiau už

J)r. LEONAS SE1BUTIS 
INKSTU, HUSLSS IK 

? PROSTATOS CH1RURGUA 
2654 WEST 63rd STREET 

Valandos; uttrad. 1—4 popiut,

g.Tčpa mtnc pražulyb’. Bet neturėjau jėgų sėdėti, kada su piktu Šauksmu į mane taikė užtaisyto šautuvo vamzdis.Ramiai išstovėti ilgiau nebūčiau galėjęs, jei stovėjimo nebūtų paįvairinusi kvaila pagunda — išmušti iš rankų tų šautuvą, nes prie savęs turėjau parabelį ir buvau neblogas šaudytojas. O tasai puskarininkis nelabai vikriai šautuvą laikė. Bet greit supratau, kad tai nebus gal-ma įvykdyti be žmonių au- ku, be didelio triukšmo ir žalos mūsų Tėvynės reikalams, čia dar švystelėjo galvoje prisiminimas iš Kaukazo armijos laikų, kur tokie veiksmai buvo griežtai draudžiami. Kai vienas karininkas juokais taikė revolveriu į draugą, jam buvo nuplėšei karimnko antpečiai ir jis buvo nusiųstas kuopon kaip eilinis kareivis. Tos minyts man padėjo pe;gyventi nejaukų puskarininkio ‘įsposą'’ ir nepadėti rankos prie revolverio. Pagundai nepasidaviau, likau ramus, mano giminaitė pradėjo verkti, ievas ėmė meisus, ir pa^kari- i nmKxS nuleido šautuvą. Ales pra-, bet knkš<ynų ponu vis buvo sugadintas. Net ir j oe tokio “spošO” valgyti, kada j tave žiūri daug akių ir pavydi daug burnų, yra nelengva. Nuotaika buvo bioga ir pobūvis su^. levas j gadintas.įvykį su puskarininkiu nuta-

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

v Otto* ūteteMt: 778-2880, 
■■rideŠBlite tetoU 448-5543

■■ ■■

New Jersey valstija 1784 metais pradėjo kalti , savo pinigus su tokiu užrašu:f I ; - t“E Pluribus Unum”H Tai reiškią “Iš Daugelio Vienas”.Vėliau tas šūkis buvo pradėtas žymėti ant visų j. V. monetų ir tapo tautintiu motto.
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija, 
5025 CENTRAL AVĖ. 

St Petersburg, Fla. 33z ii 
Tek (8132 321-4206

— Jūs patys juokiatės, kad jūs iiepagaminate tiek gaminių, j kiek turėtumėte pagaminti, — darbininkams pasakė J. Andropovas.

„A n t savo tėvo namo go^^i-su- sipažinau su gę-neroiįi- ^Sjkolu /elykiu. į .Jei nek^įįjf,-?b3^Hiet .jis buvo pulkinink^g^įief tai i:jiŠ biivo Krašto apSaugbs-jniriis- ceris (dar prieš šaulių S^ūngos jSikūrimą) Mykolo ■ Šleževičiaus ministerių kabinete,' vėliau;vyr. Kariuomenės štabo "viršininkas. 1920 m. buvo paskirtas -5-ojo pėstininkų pulko vadu, o 1921 metais — II-os pėstininkų divizijos vadu. Mano tėvo namų seklyčioje buvo supilti pulko grūdai, kai atėjo pažiūrėta Jis buvo karo mokyklų baigęs sep-

mane ir rusų kariuomenėje tarnavus aukštfesftiainė lAipšnyje bei kifamė ftontę. Tariau buvu- , siems fronto karininkams nie- I i<ad nesunku rasti kalbą. Susipažinęs, pulkininko Velykio paklausiau, ar Žąsiių valsčiuje yra šaulių būrys ir kdip jis žiūri į Į šaulių organizaciją. Jis buvo mandagus, bsi aiškaus atsakymo nedavė. Matomai, buvo abe-" jingas šios organizacijos atžvil-1 giu. Greit patyriai! to abejingu-' dejom valgyti, mo vaisius. Kareiviai ir net kai kurie vyresnieji arba apie šaulius nedaug težinojo, arba buvo jiems priešingi, -kaip tautos ar j valstybės priešams.Sulaukus sekmadienio, mane nuvežė į rusų apgyventą kaimą Novozveriovką, maždaug . . . vieno kHometrO atstume nuo n^u pranešti jo vyresnybei. Is žąslių miestelio. ;Tarp tų rtvų vaišiu išvykome vėrai nakcį, nes buvo mūšų giminės nupirktas nesmorejo sKaudinti širdies gi- ūkis. Tą’vakarą bTivo krikštynų mmaiiei, pobūvis ir visi ndrėjb, kad aš pasisvečniočiau ir - pamatyčiau, Į iLtos dienos ...vėlyvą rytą, pasi- kaip žmonės karo su lenkais j klILt§s tėvo kumeianę, grįžau į metu Lietuvoje gyvena ir kaip 1 Novožvcriovkos kaimą ir sura- linkšniinašT. Tame kaime buvo’ dau vadą tos kuopos, kuriai pri- pilna lietuvių kareivių. Nežinau, > klausė minėtas puskarininkis, kiek jų buvo paskirta gyventi į Kuopos vadas sėdėjo vienoje kiekvienai'gryčiai.'Toje troboje, gryčioje prie stabuko ir tvarkė kur gyveno mūsų giminaitė ir Įvairius rašius, lai buvo viduti- lurėjo įvykti krikltynų pakylis, nio ūgio,

EUDEIKIS

, kuri puskarininkio veiksmu buvo giliai užgauta.karo su lenkais; Linkęs tėvo kumeianę, grįžau į ir sura-

Laidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Pnuxuun Master Cham 
ir VISA kortelec.

I R.3ERINA&. TaL 925-3063

PERKRAUSTYMAI

GENOVAITĖ RUTKAUSKASH frairiy atetumy. 
ANTANAS VILIMAS 

TaL 374-1332 arte 37659M

A. f A. komp. buliaus Gaidelio ir žmonos 
Felicijos atminimui,

skiriu auką spaudai paremti.

Su pagarba,

apyjaunis vyr. leite- kareivių buvo nuo trečdalio iki į nantas. Jis priėmė mane mauda- S vakarykštis įvykis jam visai nerūpėtu. Jis neatsiprašė ir nereiškė užuojautos dėl patirto ne- ma.onumo, kurį man ir namų šeimininkams padarė jo kuopos puskarininkis. Tik kai užbaigdamas pranešimą pareiškiau, Kad šauliai ir kariai turėtų būti vieningi, jis man pritarė, o ligi tylėjo kaip užkaitas. j(Bus daugiau)

pusės trobos. Visas užpečkis, lo- giai, bet jau labai santūriai, ly;
’ 1 * L L.” “J • voIrciH’Vcf’ * 4,. 4nw"i ’ovos, suolai nuo trobos vidurio iki durų buvo apsėsti kareivių, atėjusių pažiopsoti* į krikštynų vaišes.Vos tik pasisveikinome su namiškiais, nusivilkome apsiaustus ir sėdome prie stalo, kai vienas puskarininkis, iš kareiviu krūvos nutaikęs i mane šautu- I vą, ėmė piktai šaukti: “'Partizanas, šaulys, tėvynės gynėjas!” Ir trakštelėjęs šautuvo užraktu, nuleido šovinį į vamzdi. Mat. ant mano švarko buvo prisegtas didelis šaulio ženklas. Visi staiga nutilo ir paslyro dideliame įtempime. Nejučiomis atsistojau. Tasai neatsargus judesys

GAIDAS -- DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2d33 VV. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telet 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS automobiliams pastatyti

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL; 652-5245

lOl įKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

PATIKSLINIMAS
I Ii į

lEAN VANCE ir GEORGE SORINJ

SOPHIE BARČUS
<ADUO SSIMOS VALANDOS ItiiEasy..

WITH K™

out of 1 ring mold, you might

š. m. susio mėn. 26-fos dienos j Naujienose atspausdinto rašinio “Stikliuko senoviškosios” nėra pažymėta autoriaus pavardės. Pranešame, kad šią apysakėlę parašė Arėjas Vitkauskas.Autorių atsiprašome.

“Lietuvos Aidai”
KAZ* BRAZDilONYTt

Ckiesfo, Ulinas 60621
TeUL 778-5374

ii WHS rtofes, 1110 AM banix

, 1
11/2 

2/3 
1/4

1

7159 Sa. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 40829

Vede|a — Aldona Daufcw
Tolefu 77S-J54J

ITmJmi fiuo pirauidienlo Dd psak- 
tedi«nie 8:30 vaL vakarą 

Visos Laidos U WČEV stotie

Šeštadieniais ir sefanalieniala 
nuo 8:30 iki 9:30 TaL ryta 
SteHea WOPA - 1490 AM 

transliuojamo* g mūšy afvdijm 
Marquette Parite.

1/3

Creamy Blue

The best party ideas are 
rich in flavor, look like they 
took hours to prepare and can 
be made m advance with 
co last-minute attention.

This Blue Cheese MoW 
meets all those Qualifications. 
Evaporated milK makes ' it 
creamy smooth —* easy to 
spread on crackers or meiba

į

eroek for variety.
The flavor star m crumbled 

blue cheese, accented by a 
combination of mayonnaise, 
chili sauce and lemon juice. 
Evaporated milk helps blend 
the flavors together a«d add* 
the superior texture.

If you usually think of 
evaporated milk only for pies 
and candies, this recipe will 
illustrate how versatile the 
product can be. For soups 
and chowders, sauces and 
gravies, • casseroles and meat 
loaves, evaporated milk kept 
on the shelf can add cream
iness and richness to so many 
dishes.

Bfoė Cheese Mold
1 ^avelopet un flavored

eup water
Ubtefspooa ragar 
cups mayonnaise 
cup chili sauce 

lemon juice
taM can (13 fL oz.) 
PET ftvaporated Mitt 

cup crumbled blue 
cheese

cup finely chopped 
celery ,

Sprinkle gelatin over watec 
ka ssyJI saucepan. Stir ta 

Hint k>w
C»m&i*e anay*®- 

mise, chflS sauce, lemon juice, 
*** gelatin and evapdfrted mA.

Beat nntfl smooth. Stir in 
blue cheese and celery, Poor 
into oiled 6-cup ring mold. 
Chill until firm. Makes 6 to

Aikitea automobiliams pastatyti

.iuAClLAWlCS

<**•3* M)U AV< cleans, lb (*L Ui<jmpi4

PETKAS BIELIŪNAS

MffSULAMJO 
-&TARNAYIMA3

BUTKUS VASAIT1S

^6 CALIFORNIA kVe l>i AfKVKt* l-337»

-Jatavif

torio

fURLMl 

KOPLYČIA* 
■SOS6 Ml.iSTC

UU'Viyao c. UALb Hi SUNUiJ

OSUa OlAbfc t 1Z
. ’F g *
'(‘W'lHVVEJSj flibbnuu . cUIlk UI >i4-44

naftai



Detroito naujienos dpvyįiį- ir psreikš-

BALFo 76 skyriaus metinis 
v’suotinis susirinkimas

Komisijon buvo išrinkt:: And- 
ius Juškevičius, Juozas Tania
is, M. Šimkus, V. Oželis ir Ed
mundas Vengianskas.

Visi penki tuojau nuėjo j ka
vine. ten rado ponią Kriauč liū- 
n enę, kuriai ir pareiškė ramo
vėnų protestą dėl sovietinių fil
mų rodymą Jaunimo Centre.

Ponia Kriaučeliūnienė atvv-

Martinez 
žinomu ir

s'isirinkime

Valdyba.

Susirinkimas įvyks šv. Anta 
no parapijos patalpose vasario 
6 dieną, tuoj po 11:30 vai. pa
maldų. Susirinkime bus aptar
ta praeitų melų veikla, išklau
syti pranešimai ir nustatomas 
gairės ateičiai. Bus renkama val
dyba ir Revizijos komisija. Visi 
nariai kviečiami 
gausiai dalyvauti

Praneša BALFo
*

ALB Radijo klubo oficialus 
pranešimas •

šiais meta‘s Radijo klubss. va
dovaujamas energingo pirminin
ko Kazio Gogelio, vasario 16 d., 
nuo 5 iki (> vai. popiet, rucš a 
Vasario šešioliktosios paminėji
mą W'CAR radijo stotyje, ban
ga 1090, anglų kalba (su lietu
viška muzika). Patartina 
■si.ms lietuviams programą 
'klausyti.

K. Gogelio informacija.
Anl. Sukauskas

vi- 
iš-

Ramo venai protesta
vo prieš komunisti

nius filmus
• Praeitą sekmadienį Jėzuitų 
namuose įvyko Chicago;? ramo- 
vėnų susirinkimas.

Be visos eilės kitų klausimų, 
buvo svarstomas ir sovietinių 
filmu rodvmas Jėzuitu namuo
se (Jaunimo Centre). Andrius 
Juškevičius pasiūlė ramovėnams 
apsvarstyti šį klausimą. Vienas 
pasiūlė šį klausimą atidėti, o 
prisilaikyti dienotvarkės. Reika
lus buvo aptartas ir nutarta 
klausimą tuojau svarstyti.

• Rambvėnai nutarė pareikšti 
ramovėnų .protestą prieš sovie
tiniu filmu rodvma vadinama
me Jaunimo Centre. Tuojau bu
vo išrinkta penkių žmonių ko
misija, kad nuvyktų pas Jauni-

grobė Waupun kalėjime konti 
lę savo žinion ir buvo besiii 
š,ą išbėgti, b"t nesuskubo.

N\ramumai p.asidėjo, kai 
metų anižkitis Rufae 
pasikorė. Jis užmušė 
buvo nuteistas kalėti
galvos. K;ii-prasėdėjo porą me
lų, tai jam atrodė, kari bausmė 
labai didelė. Jis reikalavo, k-d 
jį išleistų, bet jo neišleido. Jis 
pranešė kiliems kaliniams, kad

kušiai komisijai pasakė, kad ši-. jis nepakęs la'p ilgai kalėjime 
tas filmų rodymas visai ne nuo būti. O k ii dingo viltis, kad jį 

išleis, tai jis pasikorė.

Pirmadienį kalėjime laikomi 
m ksikieėiai ir kubiečiai pradė
jo maištauti, užėmė vieną mie
gamąjį ir rengėsi išsiveržti, bet 
kai atvyko gerai ginkluota poli
ciją, tai jie aprimo.

jos priklauso, čia esąs teisinis 
da’ykas, salė buvusi pačių jė
zuitu išnuomota.

Dalyvis

Chicagos Lietuvių Spaudos 
klubo sus’rinkimas įvyks vasa
rio :nėn. 4 d., 7 vai. vak.. Lietu
vio Sodyboje, 6515 S. California 
Ave. Nariai prašomi gausiai da
lyvauti ir kelti aikštėn pastebė
tus netikslumus. Bus diskusijos 
iškeltais klausimais ir kiti įvai
rūs pasikalbėjimai. Valdyba

— Lietuviai evangelikai orga
nizuoja 15 dienų kelionę į Olan
diją, Vokietiją ir Austriją. Iš
vykstame birželio 6 dieną. Ke
lionei vadovauja kun. Jonas 
Juozapai t is. Informacija pas Te
resę Lesniauskienę, Travel Bug, 
Ltd., 83 West Main St., Lake 
Zurich, Ill. 60017; telefonas 
(312) 438-9292.

— Turite lietuvišką rašomą 
mašinėlę? Reikia nurašyti rank
raščių. Praneškit kainą už pus
lapį, su viena kopija.

Arėjas Vitkauskas 
309 Varick Street 
Jersey City, N.J. 07302

PAGROBĖ WISCONSIN©
KALĖJIMO KONTROLĘ

WAUPUN, Wise. — 140 kali
nių, daugumoj meksikiečių, pa-

| JAU ATSPAUSDINTA
i J. KLAUSEIKI0 KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos.
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
' LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Mr. K. Januta

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

VEŽIKU UNIJOS
IR MAFIJOS RYŠIAI

'į

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMM 
FR URMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKUIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETTRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Tel. 847-7747

BmrcI. i^ni — P«rd«*lmvt . N*mil, 
RIAL ESTATE FOR SALI | ' RIAL 1FTAT1 FOR 1ALI

Sun

fi-

LENKAI NEGALI
MOKĖTI SKOLŲ

VARŠUVA. — Lenkijos 
nansų ministeris Stefan Olšovs-
ki pranešė “seimui”, kad Len-

CHICAGO, Ill.— Chicago 
Times reporteriai skelbia, 
.JAV vežikų unija turėjusi glau
džius ryšius su Joseph Lombar
do, o pastarasis kontroliavo ke
lis Las Vegas centrus, šios uni- kija nepajėgia mokėti skolų už
jos ' pirmininkas James Ilcffa sienio bendrovėms. Lenkų vy- 
buvo kalėjime, o kai jj pakido,-riausybė kreipėsi į Vakraų vals- 
jis buvo Detroite sučiuptas ir tybes, prašydama iš naujo ap- 
nužudytas. Iki šio meto nesuras
ti jo palaikai ir neišaiškinta, kas kėjimo laiką, bet Vakarai atsi- 
galėjo jį nužudyti. Dabar 
soph Lombardo, padugnių 
das, kaltinamas neteisėtais 
šiais su unijos pareigūnais.

žurnalistas Warren rašo,
Lombardo turėjęs ryšių su F. 
Culotto, Joey Aiuppa ir James 
Fratianno. Prokuratūra bando 
juos surišti su neseniai nužudy
tu apdraudos bendrovės savi- ko išvežti ir todėl negali mo- 
ninku Allen Dorfmann. Byla keti skolų, 
gali būti labai sudėtinga.

tarti skolų reikalą, atidėti mo

Jo- sakė pradėti b.t kokias dery- 
va- bas.
rv-1- i Pirma jie reikalavo, kad būtų 

1 atšauktas karo stovis, o dabar, 
kai karo stovis atšauktas, tai 
protestuoja prieš naujai priimtus 
įstatymus. Ministeris nusiskun
dė, kad darbininkai nepagamina 
daugiau prekių, užsienin neturi

kat!

TMimrsYMP 
OR 

WWK-IZ’TWfrS 
FOR AUBtGY RBJEF 
TOUTS NOTMNGTO

C-1982 Dorsey Laboratories. Division of 
Sandoz. Inc.. Lincoln. Nebraska 68501

KURIAM GALUI MOKĖTI 
DAUGIAU?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 

NUO $300 IKI $1,000

Chrysler New Yorker

r Užsienio reikalu ministeris 
j j^anesĮė,' kda popiežius^Jpnas 
j Paulius II atvažiuos j Lenkiją 
šių metu birželio mėnesi.

i- *

i ĮSAKĖ ŪKININKAMS ŠAU
DYTI NEPAŽĮSTAMUS

AJAKUČIO. Peru. — Suimti 
,vietos ūkininkai tvirtina, kad 
gubernatorius, pasienio sargai ir

" kili atsakingi pareigūnai Įsakė 
šaudyti be jokios baimės visus 

į nepažįstamus žmones, kurie pa- 
j sirodys pašlaičių miškuose.

BALZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • K'CARS 

“U WILL LIKE US”

4030 Archer-VI 7-1515
Y.V.YASWW.y.W.WAW

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 'n*!

Ūkininkai, turėdami galvoje 
viršininkų įsakymą, ilgai neabe
jojo. Jiems buvo pasakyta, kad 
užsieniečiai per šiuos miškus — 
bandys įsiveržti j Peru Respub
liką. Ūkininkai juos rado miš
kuose. bandė su jais susikalbėti, 
bet iš kalbos buvo aišku, kad Du

i nam butui. 2 auto garažas. Aluminum

BUTŲ NUOMAVIMAS
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI

• NOTARIATAS • VERTIMAL............... ,

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

X BACEVIČIUS — BELL REALTY <
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMA?
GERIAU SKOLĄ.

jie nebuvo vieliniai, todėl ir nu
tarė juos sušaudyti, kad jie ne
pradėtų šaudyti.

Vyriausybė dar nenutarė, ką 
daryti su beraščiais ūkininkais, 
kurie taip tiksliai vykdo vyriau
sybės įsakymus.

_ u miegami ir du kambariai skiepe. 
Centrinis šildymas atskirai, kiekvie- 

langai. švarus. $67,000. 62-tros ir 
California.

5 ir 4 medinis Brighton Parke, arti 
mokyklų. Mažas Įmokėjimas. Savinin
ko paskola. i

ŠIMAITIS REALTY

■ j

■" 1 ■■ I
ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI
Turtu Chicagos miesto IcldbB^. 

Dirbu Ir užmiesčiuose, greit, 
garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tek 927-3559

— Maskvos darbininkai nesi-j 
tikėjo, kad Andropovas juos taip 
smarkiai apibars.

# Eilėraščių skaitytojai nėr:, 
tik paprasti skaitytojai, jie yra 
poetų bendradarbiai.

i

. “LIUCIJA”
Mike šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečh

« pradžios iki II Pasaulinio karo
22 ilgesni ir trumpesni apsa 

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

Ave.. Chicago. IL 60629. i

SUSIVIENIJIMAS LIETU  Air J AMERIKOJE
yn .nenMusk, <Udl3bush b turtingiausia lietnvftj ar-

tinhac'jG. lietuviam/ IStikuox! camaujanti jju per S2 znetux

SLA — atlieka tultūrlniui darbiu, jeibad fcr kitiems, 
dubus dirbt.

'^LA—išmokėto daugiai katp AŠTUONIS MILIJONUS 
apdranda savo nariama.

pigiausiom*j fralnomij 
narna patarnauja tik sarišalTx>s pa*rinn<.

Xlekriena* lietuvis tr lietuviu drragai zst. 
Sudvienijime apsidrausti iki $10.000.

SLa — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, aieij 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

TLa — Taikus apdraudžia pigia terminuota apdranda: ųf 
tLCOO apdraudot ruruj temoka tik $3.00 metama.

KLa -knopo vyra vi«c»e lietuviu kolonijose. Kreipkite 
1 savo apylinkės SLA kuopn veikėiųr jio Jums 
mielai pagelbės i SLA Įsirašyti.

moc

doleriu

’ I

GaliU traJpttf ir tfertjd 1 SLA Centru

LITHUANIAN ALLIANCE OP AMERICA

MT W. XL
Yw. till, HJ-iOU

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

tojo, visuomenė? veikėjo ir rašytojo staiminimug.

Dr. A. Gn«en — MINTYS IR DARBAI, 259 psl^ liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą — . -_______________________

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

, Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. Goasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ČekĮ arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant SI persiuntimo Išlaidoms.

*8.00

F4.00
93.00

12.00

ITif 1UL8TKD ITU CHICAGO, EC 6MH

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

Tel.: 436-7878

DOMESIO 
62-60 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui autooMblUa 

Liability apdraudimas paiuialn- 
kams. Kreiptis:.

A. LAURAITIS 
4M5 So. ASHLAND AVI.

, Tek 523-S775

-IELP WANTED >— MA! E-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

$250.00 WEEKLY PAYCHECKS

(fully guaranteed) 
working part or full time at home. 
Weekly paychecks mailed directly 
to you from Home Office every 
Wednesday. Start immediately. No 
experience necessary. National 
company. Do your work right in 
the comfort and security of your 
own home. Details and application 
mailed. Send your name and ad
dress to: American Fidelity. Com
pany, Hiring Dept. 77, 
Star Dr., New Braunfels, T-X. 78130.

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171F̂A

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

Laikrodžiai Ir braagnyMi 
Pardavimas ir Taisymas 

West C9Hi Stroot 
TeL REpublic 7-1941

BEN’S SHRIMP HOUSE

1049 W. North Ave.

Rūkyti karpiai (chubs), sturys 
(sturgeon) ir upėtakiai (trout)’; 
bei RŪKYTI ŠVIEŽI UNGU
RIAI. Tel. 337-0263

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrologieal- 

Tarot Card Readings 
$10 

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (Pr.)

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai-

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali dauj 

padėti teisininko Prano ŠULO 
išruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
įleista knyga su legališkomh 
ormomi*

Knyga su formomis gauna 
aa Naujienų administracijoj*

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, 111. 60632. Tel; YA 7-5980

r M. ŠIMKUS :
, Notary Public, } r -.

.INCOME TAX SERVICl ;
4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pūdomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

5W Fjh* a**

*

W. Wth U

60642, . 424-3654

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai. ryto iki 6 vaL vakaro, 

šeštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street

Chicago, DL 60629

ghre
se wffl ITvtHEAR!FUND

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLATTIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vaL popiet 
šeštadieniais pagal susitarimą.

6606 S. Kedzie Avė. 
Chicago, UI. 60629
Tel: 778-8000

PATS SKAITYK [R DAR KI> 
TVS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS*1

w 6 — Naujienos, Chicago, 8, IB, Wednesday, February 2. 1983


