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IRAKAS SUNAIKINO DVI IRANO
DIVIZIJAS FAKIE SRITYJE
IRANAS SKELBIA, KAD IRAKO PASIENIN

. SUTRAUKTOS GALINGOS IRANO JĖGOS

BAGDADAS, Irakas. — Irano 
kariuomenės vadovybė sutraukė 
galingas jėgas Irako pasienyje 
ir pirmadienį pradėjo „veržimąsi 
j. Trako teritoriją, bet iranie
čiams nepasisekė. Irako gink
luotos pajėgos,, iš anksto gerai 
pasiruošusios, sunaikino dvi Irk-; 
no divizijas, perėjusias sieną' 
Fakie srityje. Irako aviacija, ar
tilerija ir' kulkosvaidžiai išnai-’ 
kino ištisas dvi divizijas, Lai jos 
įžygiavo j tarpukalnes.

Praeitais metais Irano kariai 
bandė prasiveržti. Basros srityje, 
o vėliau permetė jėgas į tolimą’ 
šiaurę, Mąndah sritį.f Atrodo, 
kad iraniečiai nori pasiekti Bag-į 
dadą. V

Irako lakūnai daug geresni

'Pirmadienį irakiečiai laimėjo 
didelį, mūšį, nes Irako aviacijoj$15,000 baudą. Jeigu kas būtų 
žymiai geresne, negu. Iranb-’">><*••< ;v: 
aviacija. Irako ■ lakūnai daug' 
žvalesnė Be to,į jie^iuri gFėitėš-;
nta£zl^tuyiįnŠ,;’’ferinKĖš' tikslės- 
nius instrumentus. /

-Pirmadienį Irako -lakūnai iš 
vaikė: yisus-Irano lakūnus, lydė- 
jūšiųš. Irako teritorijon įsiveržu
sias dvį diyižijnš;' Išvaikius. Ira
no:, lakūnus, tu^ pradėjo bom- ■ 
Ixirdgoti §įėniu •'žygipojjančias 
diylžijaši '

Irąnoc -parlamento^ 
kas liasemi Rafsanjani pareiškė, 
kad į Trako pasienį ąplrauklps 
galingos Irano -jėgos, -ir kad šis- 
puolimas bus lemiamas. Tuo 
tarpu - Irano jėgos pralaimėjo 
dvi divizijas.- be.t priešakiu nė- 
prasrstūmė. į:-- .-’ Y

' F-J5 ' ‘ :
Norėjo paminėti ketvirtąsias

. valdymo mėtines .

Irano vyriausybė norėjo pa
minėti ketvirtąsias mulos Cho- 
meinio krašto valdymo metines. 
Chomeini paėmė Irano vyriau
sybę 1979 m. vasario 11 dieną. 
Jie planavo vasario 8 d. pradėti 
įsiveržimą į Iraką, laimėti dide
les teritorijas ir minėjimą labai 
iškilmingai atšvęsti.

Patys iraniečiai skelbė, kad 
Irako pasienin jie sutraukė 150 
lūkst. karių. Jie buvo įsitikinę, 
kad tokios galingos jėgos pa
lauš Irako gynybą ir pasieks 
Bagdadą, bet tuo tarpu nieko 
nesimato. Jau praėjo dvi kovos 
dienos, žuvo didokas skaičiiis 
iraniečių, bet teritorijos jie dšr 
neužėmėi Trako prezidsntas li- 
bai kruopščiai ruošė apsaugas, 
o dabar pajėgė iraniečius su
stabdyti.

SIŪLO PADĖTI 
VAISTININKAMS

WASHINGTON, D C. — Kon
greso atstovas Henry J. Įlydė, 
susitaręs su senatoriumi Roger 
Jepsen. pasiūlė įstatymo projek
tą vaistininkams ir vaistinėms 
(Drug stores) apsaugoti. Dabar 
kiekvienas penktas vaistininkas 
užpuolamas ir bandoma iš jo 
atimti narkotikus ir kitas už- 
draustas medžiagas.

. Šie du įstatymų leidėjai siūlo 
pirmą kartą grobiančiam narko
tikus vaistinėje skirti ne dau
giau 10 metų kalėjimo ir $5,000 
baudą. Jeigu užpuolimas daro-. 
Inas su šaunamu ginklu, tai 
skirti ne mažiau 15 metų ir ne 
daugiau 30 metų kalėjimo ir

nušautas, tai turėtų kalėti iki 
Blijiies, bet niekada nebausti 
mažiau 20 metų kalėjimu.
'"1981 metais buvo apvogtas 
1.987 vaistinės, o pernai užpuo
limų skaičius pasiekė 4,971.

VALENSĄ. NEKLAUSYS 
frZė&felRORO fe-.. .

VARŠUVA, -Lenkija. - ’ Lešek 
Valensa, buvęs Solidarumo uni
jos pirmininkas, gavo iš Varšu
vos kvietimą atvykti į proku
ratūrą.

Valensa savo- artimiesiems 
pranešė, kad jis visai nesirengia 
vykti Į Varšuvą. Pakvietimas 
nepasirašytas. Jeigu būtų jam 
iškelta byla, tai turėtų būti 
lies prokuroro pasirašytas, 
kvietimas be parašo yra 
vertis.

pa-

be-

— Antradienį aukso uncija 
kainavo $498. ' l-L

KALENDORfiLIS

Vasario 9: Kirilas, Apolonija, 
Algė, Prišmantas, Deja, Tilgau- 
das, Benūna.

Saulė teka 6:54, leidžiasi 5:16.
Oras debesuotas, žili anigti.

NACIS KLAUS BARBIE 
BUS TEISIAMAS

LYONS, Prancūzija. — Klaus 
Barbie, buvęs nacių vadas karo 
metu, Bolivijoje buvo suimtas, 
įdėtas į lėktuvą ir atvežtas į 
Prancūziją. Tuojau po karo jis 
buvo nuteistas mirties bausme 
už karo metu padarytus nusi
kaltimus. Lyons mieste jis įsakė 
suimti tūkstančius’ žmonių, ku 
rie gestapo buvo nužudyti. Visą 
pokario metą jis ramiai gyveno 
Bolivijoj, lut kai buvo išaiškin
ta jo asmenybė, jis buvo suim
tas ir at’duotas prancūzams.

Prancūzai suruoš jam teismą, 
kuriame bus išvardinti visi jo 
padaryti nusikaltimai. Demo
kratinė vokiečių respublika taip 
pat nor; Barb’ę patraukti teis
man. Ten jis taip pat gerokai 
nusikalto krsš o gyventojams.

— Izraelio karys niekad ne
žudė beginklio ir nevartojo 
ginklo, jei gyvybei negrėsė pa
vojus, pažymėjo savo praneši
me komisija, tyrinėjusi palesti
niečių žudynes stovyklose.

— Nigerija turi labai geros 
kokybės naftą, atnešusią $12 už 
statinę. Paskutiniu laiku statinę 
pardavinėjo už $36. Vadovybė 
žino, kad ateityje turės naftą 
dar pigiau parduoti.

Izraelio geru Ariel šaron turi pasitraukti'is vyriausybės, nes ‘negerbėTfeginkl'ų tclšai'

VAŠKAI REIKALAUJA BAIGTI 
.BEPRASMIUS TERORO AKTUS

TBHjBAO. VITORIJOS IR SAN SEBASTIAN DARBININKAI 
PROTESTAVO PRIEŠ BOMBŲ SPROGDINIMUS

SAN SEBASTIAN. — Ispani
jos organizuoti darbininkai pir
madienį San Sebastian miesto, 
centre suruošė didelę demonst
raciją prieš beprasmius bombų 
sprogdinimus, policininkų žu- 
dvmus ir valstvbės turto naiki
nimą. Maža vaškų nacionalistų 
grupelė pačioje Vaskonijoje ir 
kitose Ispanijos vietose gana 
dažnai padeda bombas, išgriau
na namus, sugadina tiltus ir rei
kalauja Vaskonijai nepriklauso
mybės.

Diddė krašto gyventojų dau
guma nepritaria tokiam kovos 
metodui, nes nukenčia visai ne
kalti žmonės. Protestus organi
zuoja patys darbininkai, nes jie 
daugiausia nukenčia.

Demonstravo 8,000 
banko tarnautojų

Praeitą savaitę buvo suruoš
tos didelės protesto demonstra
cijos Vitorijos ir Bilbao mies
tuose. Darbininkai ėmėsi inicia
tyvos protestuoti prieš kelių na
cionalistų ruošiamus prievartos 
veiksmus.

Nacionalistai teroristai yra 
tokie silpni, kad jie nepajėgia 
net įtikinančiai papasakoti žmo
nėms, kuriais sumetimais jie 
sprogdina namus ir automobi
lius. Jeigu kas jiems ir duotų 
tą nepriklausomybę, tai jie ne 
žinotų, ką su ja daryti.

Organizuoti vaškai demokra
tai. susitarę su darbininkais, iš
sikovojo autonomiją, teisę spaus 
dihti vaškų žinias. Jeigu daugu
ma krašto gyventojų norės, tai 
jie gaus, ir didesnes teises.

VULKANAS IŠKĖLĖ PELENUS 
. 15,000 PĖDŲ AUKŠTUMON 
j VANCOUVER. Kanad
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AMERIKOS MOKINIAI
NESIDOMI MATEMATIKA
NEW YORK, N.Y. — Pasku

tinį dešimtmetį Amerikos mo
kyklų eigą sekantieji specialis
tai nustatė, kad nuo 1970 metų 
■didelė Amerikos aukštesnių mo
kyklų dauguma nesidomi mate
matika ir mokslo dalykais.

Pagerėjo tiktai juodaodžių pa
jėgumas laikraščius >r knygas 
skaityti. Anksčiau, kaip žinome, 
jie šioje srityje buvo atsilikę. 
Baigdavo mokslą ir pasilikdavo 
bemoksliais. Dabar šitas reika
las jau pagerėjęs.

Bet kiek tai liečia matemati
ka ir mokslo dalykus, tai studen
tų tarpe įsiviešpatavo visiškas 
nesidomėjimas. Tai Ii dnas da
lykas, nes be matematikos ne
galime jokios pažangos daryti 
mokslo srityje.

.JAV TEIKIA MAISTĄ 
IŠVAROMIEMS

KRAŠTO APSAUGOS MINISTERS 
PRIVALO PASITRAUKTI

JEIGU JIS NENORĖTŲ, TAI TADA VYRIAUSYBĖ 
PRIVALO JĮ ATLEISTI Iš PAREIGŲ

F:. Izraelis. — Ant- Generolas Šaronas, patyrę 
radienį buvo susirinkęs Izraelio apie komisijos nutarimą, par i; 
kabinetas nepriprastam posė- kė. kad jis nesirengia atsistato 

Į džiui, apsvarstyti teisėjų pala- Įdinti iš krašto apsaugos mini 
rimą gen. Ariel šaronui pasi-įterio pareigų. Jis yra pasiryžt 
traukli iš ministerių kabineto.

I Premjeras Begin mano, kad 
; gen. šaronas privalo pasitraukit 
i iš vyriausybės, bet gynybos mi- 
I nisteris nenori atsistatydinti. 
Beginąs atidėjo posėdį kitai die
nai šiam klaus:mui spręsti. Jei 
generolas šaron ir rytoj nepasi
trauks. tai tada kabinetas jį pa
šalins iš savo tarpo. Beginąs ne
nori gramzdinti viso kabineto.

JEBUZALĖ.
ne Įvykusioms civilinių žmonių j 
dviejose stovyklose žudynėms 
tyrinėti pirmadienį įteikė prem
jerui Menachem Beginui savo 
sprendimą, liepiantį atleisti iš 
savo pareigų' - krašto apsaugos 
minister; gen. Ariel šarontĮ Jrs 
melavo JyrinėjanČFai 5 komisąjąL 
sakė, kąd apie pak'stini^cių žu
dymą sužinojęs tiktai žudynėips 
pasibaigus, tuo tarpu kai jis nfe 
tik žinojo apie ruošiamu žudy-

— Šy.-!-iies, bet'ir kariuomenės vadovy< 
bei įsakė).teisti į dvi palcstinie. . 
čių stovyklas gerai ginkluotus1 
krikščionis falangistus.

.Elenos ugnikalnis pirmadieęį 
vėl prasiveržė ir pelenus jiskėlė' 
15,()(M) pėdų aukštumom Tuo. 
pačiu metu pradėjo versti lavą 
pačioje ugnikalnio viršūnėje. ",

Šį kartą lava prasiveržė ugni
kalnio šone ir pradėjo lipdyti 
naują viršūnę. Naujoji lava jau 
padarė 700 pėdų aukščio vir
šūnę.

Pelenus iškėlė tokion dide'.ėn 
aukštumon vienu smūgiu, tary
tum atkemšant gero šampano 
butelį. Pelenai iškilo virš debe
sų ir pradėjo 
nukrito keliu 
nuo kraterio, 
kiuro keturių 
nuo Spirit ežero.

— Trečiadienį vėl šaukiamas 
Izraelio kabineto posėdis. Jeigu 
Šaronas nepasitrauks iš minis
terijos, tai ministerial jį atleis.

WASHINGTON, DC. — JAV 
nutarė duoti 8.000 tonų maisto 
išsiunčiamiems iš Nigerijos žmo 
nėms. Be to. jiems duos 70,000 
vienetų specialiai paruoštų iš
skirtinų ryšulių šimtui tūkstan
čiu žmonių.

Amerikiečiai visuomet turi pa
ruošę maisto, nelaimei ištikus. 
Jeigu kur įvyksta katastrofa, 
žmonės lieka be namų ir be 
maisto, tai JAV yra pasiruošu
sios padėti. *" <

Pirmas paramos siuntinys iš 
ėjo j Benin. Ten buvo t’krąs 
badas. Ten išskrido pirmieji pa
galbos lėktuvai. Vėliau kitos 
siuntos nuėjo į Ganą.

Niekad daug’au jis negalės eiti 
atsakingų valstybės pareigų.

į kovoti prieš lokį nutarim; 
Premjeras pareiškė, kad kabm, 
tas svarstys šį klausimą. Paga 
vojęs pridėjo, kad Izraelio kak 
netas greičiausiai solidariziu 
■su krašto apsaugos minister! 
Vieloj gen. Šarono. pasitraul 
visas ministerių kabinetas. Ta< 

.Izraelio darbiečių partija gal< 
sudaryti Izraelio kabinėta. . - v <>

Kariuomenės vadovybė bt 
patenkinta komisijos nutarim 

Komisija Lįba- i Kariuomenė būtų daug vieni 
gesnė be gen. šarono.

Kabinetą nutarimą sužinosi 
įtiktai antradienio vakare.

BEREIKALINGAI 
TIKRINA KRAUJĄ 

'WASHINGTON, D.C. — D 
/bartinitt mbtu JAV kiek-vien? 
/metais išleidžia 35 milijonus d 
lerių žmogaus kraujui patikli 
ti. Mokslininkai priėjo išvade 
kad tas kraujo tikrinimas nė 
ioks jJu reikalingas, kaip ank 
čiali sveikatos reikalus scktisii 
manė.

Geriausia, kad gydytojas n
Šitas generolo Ariel šaronoįstatytų, kada reikia kraują ti 

elgesys demoralizavo Izraelio į fintu sako Ronald Kolulak, 
kariuomenę. '|gUs metus tyrmėjęs. Jis išsik;

Komisija pataria atleisti iš ką-i bėjo su gydytojais specialistą 
riuomenės ir kitus penkis; Izrae
lio karininkus^ klausiusius ggft

slaugėmis ir žmonėmis. Ame 
kiečiai, palyginus, yra pakii

kristi žemėn. Jie 
pėdų atstuinoje 
Ugnikalnis pra- 

mylių atstumoje

JAV PADĖS DEMOKRATI
NĖMS VALSTYBĖMS

WASHINGTON, D C. Pre
zidentas Reaganas prašo Kon-j 
gresui paskirti 65 milijonus do-1 
lerių. kad vyriausybė galėtų pa-į 
<iėti -demokratinėms valsty
bėms.

Ariel šarono įsakynio. Buvo..ką-}La4nai svJki žmonės. Taip j 
rininkų, kurie atsisakė leist*, heli 
kurioms ginkluotoms gru^ėnis, 
žudyti beginklius gyventojus,

Premjeras Beginąs pirmadienį 
gavo teisėjų komisijos sprendi
mą. Jis pals atidžiai visą per
skaitė. pasidžiaugė, kad komišą- ’ 
ja jo neapkaltinusi, todėl jis | nekreips dėmesio, 
antradienio rytą sukvietė kabi-1 premjeras Beginąs ir kiti min 
neto posėdį svarstyti komisijos j ter:a> pareiškė, kad sprendi:’ 
nutarimą. Į m'nisteriams privalomas.

lengvai neužsikrečia ligom 
kaip daugelis mano.

‘ -— Generolas Ariel Šaron į 
reiškė, kad kabinetas neiurt 
kreipti dėmesio į tesiės pro! 
Šorius. Jis pals i jų sprendir 

Tuo tar

Vyriausybė nesirengia paveik
ti demokratines partijas, kad jOs 
vestų tarpusavio kovą, bet pa- j 
dės toms valstybėms, kurios j 
turi nusistovėjusią demokratinę i 
santvarką ir nepajėgia išsiversti.

Valstybės departamento pa- 
Lawrence Eaglebur-

yra paskirtas tvarkyli šį 
užsienio valstybėse.

reigūnas
ger
klausimą
Jis apskaičiavo, kad šitokia su-j 
ma gali būti būtinai reikalinga, 
nes visa eilė d.mokraliniu vals j* I
lybiu reikalingos paramos.

Izraelis iš kariuomenės tu
rės atleisti štilio viršininką, 
žvalgybos viršininką ir tris pul
kininkus, n e p a s ipriešinusius 
gynybos ministerių įsakymui.

29 JAV valstijų turi pini
ginių sunkumų.
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MODERNI MOZAIKA IR MAGAĘY30S.
Dėsto šio skriaus redaktoriai

lėjęs į ligonio kambarį, dakta
ras be atodairoj klausia slaugęs

11

! — Puikiausiai, daktare, 
' sakė sĮąugė.

PRIMINIMAS
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Va žiemužė atmąrsavo, 
„. Šaltis gnaibo veidą tavo, 
b:'tų. vėjų toks šiurkštumas/' = •
Varginu kūną neramumas.

'■ Krūmai, paikai nebžaliu o ja,
■ . Apsnigti dabar boluoja. .'

< ' \ .(aatvėš kartais -apk^uotos, ; -
V . Slysta pėsčias ir 'važiuotas. -. .. ' 

Proga tad pasimankštyti, *
f ’-i Nęs'pojšnipgą reik braidyti.

Reikia bristi iki kelįų, ;j-į-’
' ■ . „ Nebšuvęki tacį takelių./ ' g,

' Kam žiema;t!a<yi;|ią'lįĄngą,
Kai to sniego tiek prisninga ?. /
TaObpaukščiai hėnmaUja,,,r - y ■ 

. Neretai jie net badauja. ..
Laimė, jei kokia šeimyna 
Trupinėliais- juos maitiną. 
Yr tokių, kurioms nerūpi, 
Kad žnrbleljS-liūdnas tupi- -

Joms negaila tų paukštelių, 
Juodvarnyčių ir-žvirblelių. 
0 jie lieka žiemavoti,

i . Buitį muš-pavairuoti.
Jie galėtų mūs neboti, ' 
Į pietus sau nusiduoti.
Daugis tur nuo" seno planą -
Vykti į Luizianą. , n. .

Rand’palaimą vasarėlės, 
Nes ten visad žydi-gėlės.
Gaun ten gerti, gaun ir lesti, 
Nebereik jieins.badd kęsti.

Bet užmirškim žiemą šaltą 
Ir jos pasėkas šį kartą.
Tautą savo, atsiminkim, 
Niekad jos mes .neužmiršk im.

Štai vasaris jau atėjo, ^4- 
Kauptis mintys prasidėjo.
Buvo laisvės paskelbimas;
Sekė priešų išvijimas.
' Bet sugrįžo senas, priešąs. 

Tarp tautų didysis niekšas. 
Reik iš naujo kovą vesti,

ui-
Jis jau du kart 

pasisakė, Kad įsithyiėjo į manė.

MOKYKLOJE

— Ką veikiai šiandien mokyk-1 
Joje. Jurguli? — klausia motina.

— Laukiau iki uzsibąjes pa
mokos, — atsakė Jurglukis. ’* i

ĮSPĖJIMAS L4IKU Į

Profesorius: — Ar jūs moki.-'

SŪųientas: ’— Ne, tamsta.
* Pydfęsoiius: — Tai nekalbėk ‘ 
’ kaip puskvailis!

SUNKOKAS KLAUSIMAS
— Tėyeli, kas buvo pirmasai 

žmogus
j. —Adomas.

— O pirmojo nebuvo jokio kL 
to? - : '

— Nepuvo.
— Tai kas stumdė jo vežimėli, 

kuomet jis buvo mažas?.
■ ir į’ •

ij Viepęs senas medžiotojas pa. 
'sąkoją sąvp anūkui: . >

i

Pasikalbėjimas 
Maikio y 
su Tėvu

pęršalau pikietuodamas Jaųp 
J Centrą užpraeitą sek 
į Labai negražu, kad tėv< 

1/ liriL - itaiŽirtuoda su okupantu, — pro-
te Mjusų hutų ,, pasand;,nus Btauš rodo.

' praeitis meta^1 “ Ie/ Tu’
ratf paiaioai. W į ^vo de.l BĮ
^10 ‘ I;7?V-įĮ vo tautos tMšes-

Nx..>i - i^ai jog pe-J L ~ fe aš Vienas kovoju, tęn 
jJuyai-įjėmaž^.^iiiehgirj^vo susirinkusių daugiau, kaip 

: mill visos. - tiesos! " ‘ ’ J'100 su plakatai Kas
r|^o į salę/tuos apšaukėme, rau- 

i LaPDRAUDQS ' KOMPANIJOJ^ donūkais. Aš net savo kart^lai- 
;Į ' '' y\ ; iškėlęs^ kad pagąsdinčiau
'/•LYĮėnųšfąsinųp jg3^4^ųįčiuš..f salę, kiti ir sugrįžo.
| bės apdraųdą. Agentas jo klau-;■ K.įd ėjo filmų žiūrėti eiliniai pi- 
isia: : ' tliečiai, .tai nestebėtina, bet kai

Ar vazinėj: automobilių?ąjo tie, kurie save laiko “didžiau 
r aais patriotai s”, frontininkai', 
j avangardininkai, tiems tai aš ne_ 
| turiu žodžių. I : . .
’ — Kas filmų rodymą ruošė, 

Tėve?
— Skautai akademikai ruošė, 

. Kai komunistai nori, tai ir “aka
demikams apsuka galvas. .

įau

į

£
4 Nė.  ....... ■< ■ ‘ •

; į - >

Ar važinėji- motociklu?
— Ne. - ’ ■ .. ■ ■
— Ar važinėji dviračiu?
— Irgi ne. , '

— Gaila, bet negalime suteik 
i tį jums apdraudos. Šiais lęikaiš 
Į yąiksliojąnti pėsti. yra pęrdidęlė 

' mums, rizik.
.'į ‘ * * *

' RŪPESTINGA' SEliRETORĖ '.

įstaigos vedėjęs atsikreipia Į
1 naujai pasamdytų sekretorę:
r —Suraskite■ - »

knygutėje Žebraičio numerį.
‘' — Tuč tuojau, tamsta — atsa-
. kė toji.- . .'

Praėjus pusvalandžiui, nieko 
į. apie tai nesigirdi

— Kas ten darosi? — sų- 
murmėjo nekantraudamas vedė
jas. — Ar. panele, dar nesurii- 
dąi ?

— Duokite man daugiau lai
ko, aš dar esu prie raidės C.\

st ’ *

' Iš TARNAJČ.ĮV GYVENIMO .

Dvi tarnaitės susitiko turguje 
-ir pradėjo kalbėfi apie savo darb

davius. . • ' ’

Rerkūna

d

• UfMle vien?.

kito

myli? 
« .

( usiri'-t kus
š 'taliu mvlėli”

— Koks čia gali b.ū.i gennpas
— baigia viena 'jų. - - Per Visą 
lieną tik kartoju: "Taip, poniu-.

. e, taip poniute!” s*
—: Tau tai n eko — ai 'liepia 

intra. — z\š gi turiu be pertrau-’ 
k< s kartoti: "No, jžerbiaūias po
ne, ne geTb:anv»«' pone!”

•SAVAIME AIŠKU

Ą<, yra lank mijjga 
nūsu -fxlo v-aU'iam: ?

į ii 'vkiiųnųs. deug chv< lji 
GGO.

Kie’.i taždaug galė'u

t

1U'

’UI 
kic

1

j

— Tėve, sveikas, kas naujo? laukų, kuriuos arė ir sėjo., Su-
— Dar sveikas, t& truputi grįžęs į JAV pasakė: “Radęriau 

klaidą, kad važiavau ir nieko ne-
iį. ■ pamačiau. Net paties Vilniaus 

: iues,o neturėjau' progos pama- 
'■ lyti- O tos’ muitinės, neduok-.
Dieve, kaip krato, kaip žiūri, ka-j > 
bihėįaąi; lėktuvu persėdimai, lai
piojimas aukštais laiptais. Džiau
giuosi grįžęs pas savo vaikus. 
Buvo mano paskutinė kelionė į| 
gimtąjį krajtų bet mimu ramiai ’ 
sveimame, bet laimingame kraš-! 
te— JAV”.

— Taip. Tėve, niekur nėra į 
, taip gerai/kaip Amerikoje. I

— Taip, Marki, bet tu neuž-} 
■ miršk ir Lietuvos. Neužmiršk,

F 
L .

va tol, koĮmes bū^me lietuviai.'
— Nesirūpink, Tėyę, aš eisiu 

tavo pėdomis — gimiau Ketu vi u. 
juo ir mirsiu.

— Tai lik sveikas, Malki.
— Iki pasimatyme.

— Bet K. Borutos “Baltara- į 
gio Malūnas” gera knyga, Tėve? j 
. — Čia ir yrą šuo pakastas, — ; 

. masalas žuvims, gaudyti...
— Aš nesuprantu, Tėve, kodėl 

- katalikai tokie Gaivūs, kad jų 
man telefonų spauda neprotestuoja prieš jė.

' zuitų tokį neapdairumą? Žmo- 
jnės Jaunimo Centrą pradėjo va
rdinti raudonuoju centru, kur 
galima tikėtis visokių išdaigų. 

■O jau pakankamai ir anksčiau 
buvo visokių “svečių” priėmimų.

>Tikrojo lietuvių gyvenimo pa- 
. vergtoje Lietuvoje filmai dar ne- 
į parodė ir neparodys. Negi paro
dys. kaip mokytojos vaikus te
rorizuoja mokyklose, kurie eina

• į bažnyčią, kodėl “saugumiečiai” į 
kunigus- seka, kur jie važiuoja, j 

, ką d;iro, kaip pamaldas laiko. Vi-1 
^šokiais būdais kenkia tikintie- j 
stems. Kryž:us supiausto, išnie- 

’knia tai. kas žmogui brangu ir Į 
tšventa... Sovietų Sąjungoj, kaip 
niekur kitur pasaulyj6- nekaltą 
baudžia už kaltininką. Grįžę iš 
Lietuvos turistai laiko liežuvį už 
dantų, todėl, kad nepasakytų ką 
len matė, nes giminės gali atsi- ' 
durti Sibire... O tie, kurie, sugri 
to iš Lietuvos pagiria dabartinę 
santvarka, tai tokiems darom?

; išimtis.
» - - R.iSitkyk, Tėve, Kodėl pas : 
mus nėra vienybės, kodėl taip 
skaldomės. t rp ^ayęs nesutari
me, net Lietuvos geĮbėjimo l^laų-

, Sime?
j — Tu iH-suprąjlJk vaikeS. Ąi į 

■ ^au jau sakiau, $odėl toks kžr- 
‘ minas graužta mūšų sąžinę. So
vietai nori, kad tarp mūsų isei- * 
vijoje būtų keletas bendruome- 

»nių. koks pu>tuzipis Hannafov- 
dų, pinigam.- rintų kelios AL- 
tTą. BALFai. Pdįe to jau .buvo!

nxig-: 
iivO-

kai.

k-Ji--v nvo ; \ kiek 
nvu nuo!:- ka ir 

i;i gvxensi.

JiALAS ROJUJE

Pasak k. ar tu tik

mo pažĮstamąą senelis, nuvykęs 
jį Lietuvą. VilniJ’e pabuvo' peri- 
j'kias dienas viešbutyje, pasikal- 

o su sąvo giminaičiais, apsi-l 
vm&ė. kad jam nebuvo leista 
matvti savo buvusios sodvboš: ** • *

į

KIŠKELIS BEVALIS

"Mano vynas 
Užtaisytas 
DideiėŲ statinėj. 
Jos atnešti 
Negalėsiu, 
Nėr jėgų krūtinėj”.

i * -; *

O kiškelis 
Smalsuolėiis
Naują mintį davė: 
"Tai abudu 
Atriedenkim 
čia statinę tavo.
Tu pastumsi. 
Aš patrauksiu 
Ir mes ją įveiksim.

N
į įlinko. 

Tu ir griaudama 
Nesugriausi, 
Kaip tvirtu cUr ląįko!

Sienas saugo 
Akmenys iš šonų, 
0 lubas jų, 
Kad nelinktų, 
Laiko daug kolonų.
Ten įrengta, 
Įtaisyta
Kam bariai vingiuoti, 
Dar neteko

^ibųrėlį
Ant stalelio mūsų, 
Ir vis gersim 
Saldų midų,

Padarysiu,
Valgysi kaip ponas: 
Bus riestainių, 
Bus saldainių,
Kad net pūsis šonai”, 
“Tavo vaišės 
Man patiktų, 
Bet tiktai statyba?

Ten vaišintis, 
Kur žvaigždelės žibą”. 
;^jęi nedori, - 
Tai keliauki, .
Męn tokių nereikia!' .
Aš mokėsiu 
Susirasti, 
Kas manęs nepeikia”.

Pyko lapė 
Ir pridūrė- 
Tylomis panosyj:

“ fc * •
Nebeturėsi,
Tai tada žinosi!”
Tai nugirdęs
Kiškis raivės

i

Ir lydėjo lapę,
It, įlindęs

Uostinėjo kvapą.
Ir žiūrėjo.
Kur padėtas
Vynas su statine,
Bet akysna
Jam telindo
Šaknys susipynę.

Išblaškyti.
Įrankiai jos mėtės:
Kur tai kirvis
Kur tai virvė,
Kur vėl kažkoks rėtis;

Tai puodelis,
Tai šaukštelis,
Tai b:dta šakutė, 
Padaryta 
Iš kaulelio.
Seno kalakuto.

O aplirįkūi

Tai pamatęs,

Jis sustojo vietoj,
O laputė
Apžiūrėti
Savo daiktus kvietė.

Ji vis nese

Ausys net apkurtą.

“Šį žaislelį
' Pasidirbau

Iš kuodelio.' pempės, / 
Tik vargšelis

šitose pakampės.
Šią lėkštutę 
Man motutė
Mirdama paliko.
Ji pati ją ’ *
Įsigyjo
Iš kupros tilviko.
Šią plunksnelę .
Dovanojo > .
Man gera vištytė,
Ji mari tinka,'

; Kai p r ireikia

Šis snapelis

O šisai — antytės. 
-Ju bejįę^kanV,*

Balomis braidyti.

Ši plunksnelėj
Man pritinka ’...
Pavalyt akutėms;*" - J 
Ją ištraukiau

Kartą i laktutės.
šis geltonas
Snapo galas
Liko nuo strązdęįio,
Kai pavyko 
įvilioti ’ ■,
Ji man iš lizdelio.

Dagys

• Viename kolchozininkų su- 
, siriąkime partinis agitatorius 
garsiai surinka:

— Tik dėka Sovietų Sąjungos 
nuo jūsų buvo nuimti hitlęrįnto- 

. kų retežiai..
Vienas žmogelis, stovėjęs už- 

. pakalyje pašnabžda kitam: 
‘ — Bet sykiu su retežiais mums 
; l?uyo nutraukti ir batai!

• Einančiam kelio nepastosi, 
šnekančiam būrrics neužimsi.

, . • Naktis pagiriota, dieną mig
lota.

• V ėjus sėsi, audras valysi.■

Juokės lapė.

Iš statinės
Džiaugdamiesi trauksimi

• Kantrybė atneša patyrimą, 
patyrimas sukelią vUtį!

Ir toks stulpas
Dar stovėjo^ 
Vietomis kraujuotas. 
Ir ant jojo

Bet taųi. urvui
Dėl staįų^s ’ • 
Pločio neužtenka”.

"Kaip vidun Ui 
Ją Įtraukei,
Jei atgal nebeina ?" 
“Oi, kiškeli. 
Nuo senumo

, Durys pcisiiEk. u. .

“Tai, gal-būt, jau 
Bus supuvę 
Ir tūbelės gryčios. 
Jei sultis jos 
Mums nėbuūantj

Tai bus magaryčios”. c-auj *r: cdnesday, February 9, 1983



JACKAUS .SONDOS PAGERBIMO 
IŠKILMĖS

Jubiliates Jackus Sonda 
dėkoja jo pagerbėjams.

1S83 m. sausio 15 dieną Jac
kus Sonda atšventė savo 90-jį- 
: mtadieni. Su šiuo bostoniškiu 
sukaktuvininku, sulaukusiu to
li k> garbingo amžiaus, pet ir daž- 
.nas jauniklis nepajėgtų lygintis. 
Toks jis judrus ir vidine ener
gija spindintis. Tuo kiekvienas 
įsitikino, dalyvavęs jo pagerbi
mo pobūvyje, kuris įvyko So. 
Bostono Lietuvių Piliečių D-jos 
rūmų III-jo aukšto salėje.

Pagerbimo? iškilmes pradėjo 
jauna ir labai graži ' ponia Gitą 
Kupčinskienė, pakviesdama An
taną Gustaiti tarti pagrindinį 
sveikinimo žodį sukaktuvinin
kui. Antanas Gustaitis, kaip ra
šytojas ir šmaikštaus humoro ei
lėraščių kūrėjas, labai gerait pa
žįstamas ne vien bostoničkiams, 
bet ir kitiems išeivijos lietuvių' 
kolonijoms. ;Jis ištisą jnetų eilę- 
buvo Keleivio linotipininkų ir 
artimu Jackaus Sondos bendra
darbiu. Tuo turėjęs prp.gos ge- . 
rai pažinti to laikračšib redakto-" 
rių ir jo turėtus džiaugsmu? bei 
vargus, o f.

A. Gustaičio žodis, daugelyje 
vietų perpintas humoro pro
švaistėmis, buvo, įvairus ir įspū
dingas. Pradžioje į talką pasi
kvietęs mūsų romantiškąjį -isto
riką Simaną Daukantą ir pasi
remdamas jo raštais apie Žemai
tiją in žemaičius, .pateikė ryškų 
vaizdą žemaičio lietuvio, i var
dindamas visas jo turėtas dory
bes, prilygstančias šventiesiems. 
Tokiomis dorybėmis yra apdo
vanotas ir sukaktuvininkas Jac
kus Sonda. '-Nes :jis? irgi, gryno 
kraujo žemaitis, gimęs 1893- m. 
sausio 15 diena, šašaičiu km., 
Alsėdžių vis., Telšių aps., netoli 
Žemaičių Kalvariją.*' rĮyęntą^iė- 
tės. Prisiminęs JackaųęiSėnįdos

Buvęs Keleivio štabas (iš kairės): linotipininkas‘Antanas 
Gustaitis, vyr. redaktorius Jackus Sonda ir admimstrato- 

irus Stasys Griežė-Jurgel .vietas.

kalbėtojas įvardijo ne vien jo 
■nepaprastą stropumą ir rūpestį 
ruošiant kiekvieną to savaitraš- 
"čio numeri, bet parodė ir redakto 
rių kaip juodadarbį: jam ne kar-į 
tą prisieidavo .tirpinti šviną li- 
notipui, sudėlioti į plienines Į 
plokšteles tekstą, tas sunkias 
plokštes dviese nunešti į spaus
dinimo mašiną ir joje reikiamai 
jas sudėti; susukti į rekalingusį 
pakietus laikraštį, sudėlioti į 
maišus ir nutempti juos į maši
ną kelionei į paštą. Betvarky
damas Keleivio turinį, padarė 
ji lietuviško tolerantiškumo pa-J 
vyzdžiu. Dar ir šiandien įvai-j 
rių pažiūrų ir Įsitikinimų bos-

' toniškiai lietuviai prisimena tą Į miįlinkas, SLA vicepirmininkas 
‘mūsų laikraštį”, ; _ _ 
darni jo netekimą. į

Baigęs sveikinimą, .
Gustaitis Įteikė sukaktuvinin
kui dailininko Vyt. Dilbos pieš
tą adresą, įrištą didelės knygos 
pavidale. Tą sveikinimo adresai 
pasirašė visi į pagerbimą atsi- Į 
lankiusieji. Po to, advokatė Ni-j 
jolė Šležienė perskaitė anglis-1 
kai parašytą Amerikos preziden
to R. Reagano sveikinimą Jac
kui Sondai. Sveikinimą įteikus 
adresatui, visi pagerbimo daly
viai sustoję sugiedojo sukaktu
vininkui “Ilgiausių metų”, išger- 
dami po taurę šampano.

Po to vyriausioji šeimininkė' 
atnešė specialiai iškeptą skanės
tą — fortą ir padėjo jį prieš su
kaktuvininką, kartu su artimiau
siais svečiais sėdintį prie garbes 
Stalo. Terths spindėjo devynių 
žvakučių šviesa (9x10—90 me
tų). kūną jubiliatas vienu įpul 
— atsikvėpimu užpūtė.

Raštu' ii* telegramomis sukak-i lą.
tuvininką pasveikino daugybėj Federacijos
lietuvių. Jų gauta daugiau 80-1 pirmininkė Elena Vasiliūnienė 
ties. Telegramomis sveikinimų] perdavė savo ir Moterų Federa- 
gauta iš Lietuvos, Anglijos, Eu-I cijos narių nuoširdžius sveikini- 
ropos ir Australijos. Tokios dau- mus bei linkėjimus, o solistas 
gybės sveikinimų neįmanoma Stasys Liepas perskaitė jo pa
buvo perskaityti, todėl pasiten
kinta tik įvardinant sveikinto
jų pavardes, ir tik vieno kito 
sveikinimą perskaitant, pvz.,

Bostono ALTos skyriaus, Bos 
tono Lietuvių Piliečių D-jos pi’--

Keleivį ir jo sustojimo eiti prie
žastį (lėšų stoka ir nuolatinis 
prcnurneratoiių mažėjimas). Dau 
guma to savaitraščio skaitytojų 
buvo vyresniosios įkaitos lietu
viai, kurie dėl regėjimo nusilpi- 

nebeįstengdavo skaityti, o

apgailestau-: ir Sandaros D-jcs veikėjas Alek-
1 sandras Čaplikas sukaktuvinin- 

Antanasj ką Jackų Sonda pasveikino anks
čiau paminėtų visuomeninių iri mc 
politinių organų vardu, kartu’ kiti — vis didesniu skaičiumi
perduodamas Naujienų redakto- 
riausrįaus Martyno Gudelio, 
p-nios Kristinos Austin ri viso 
Naujienų štabo sveikinimą bei 
linkėjimus. Bronė Spudienė pra
šė Aleksandrą Čaplką pasvei
kinti Darbininkų Draugijos ir 
Komiteto Dariaus Girėno . pa
minklui prižiūrėti vardu. Isto
rikas ir žurnalistas Algirdas Bu- 
dreckis sveikino savo ir Vieny
bės laikraščio vardu; buvusi 
Jackaus Sondos šeimininkė Ona 
Ivaškienė, pasveikinusi savo 
įnamį, įteikė jam asmenišką do
vaną, o Skautų Sąjungos Bos; 
tono tunto nariai — Laima Ki
liu Ii enė ir Gintaras Čepas, pa
sveikinę tos sąjungos garbės na
rį — J. Sonda, įteikė jam dai
lininko Vyt. Igno pieštą paveiks- 

Amerikos Lietuvių Moterų 
Bostono skyriaus

ropos i- Australijos. Tokios dau-

Keleivio redagavimo laikotarpį. nevietas,

A. Butkaus, mūsų diplomatų ir 
kt.
’ žodžiu sveikintojų buvo aps
čiai. Ir lėktuvais iš toliau atvy
kusių ir vietinių pavienių bei 
Įvairių organizadijų atstovų. 
VLIKo vardu sukaktuvininką 
sveikino inž. Jurgis Valaitis iš 
New Yorko, Socialdemokratu 
Frakcijos vardu — Mykolas Pra- 

atvykęs iš Chicagos;

ties sukurtą ir jubiliatui dedi
kuotą eilėraštį. Sveikinimų py
nę užbaigė visos programos ve
dėja p.nia Gitą Kupčinskienė, 
kartu su jos įkurto ir vadovau
jamo Bostono Lietuvių Etnogra
finio Ansamblio grupe, padai
nuodami žymiajam žemaičiui 
Jackui Sondai žemaitišką liau
dies dainą.

Dėkodamas už taip gausius 
sveikinimus, gautas dovanas ir 
už gimtadienio proga suruoštą 
pagerbimą, sukaktuvininkas Jac
kus Sonda pasakė ilgesni žodi, 
paminėdamas daugelį savo jau
nystės patyrimų, mokslo ir vi
suomeninės veiklos faktų. Pra
džioje prisiminė jo redaguotą

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokai 
1354 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vine 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanko* 
i. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K- Matusevičiaus ir T 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis 1 
M. K. Čiurlionio. M. šilelkio, V. Kašubos, A. Rūkltelės ir A. Vara- 
kūrybos poyeikalaia. 365 pust knyga kainuoja tik 13.'Am.__  __

• DAINŲ ŠVENTAS LAUKUOSE, poetės, rašytojo! Ir įsi 
iinlų šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daim 
šventes be^ jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės- puikiu rtiliumi ir surinktais duomenim! 
bei užkulisiai*. Studija Tyra 151 pusi., kainuoja .

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprskj 
its Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sauna 
gyvenimo bruožų aprašymą*, bet tiksli to laikotarpio buities lite 
r a tūrinė studija, ausHrrtyt* skirsneliais. Ta 206 puslapių knyf?

• L1K1U V 1AKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaSiOTt. 
Romiai parašyt* stadija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė* I 
Ixbguvoe apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienas 
lietuviui Leidinys fliuatruotu nuotraukom!*, pabaigoje duodami
vitovardžių pavadinima'vĮr Jų rertinl*! | vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335* pn*L knygoje yra Rytprūsių lemėlapls. Kato* W

■© KĄ LAUMJS LIMB, r*lytojo* Petronėlė* Oriataltė* *t* 
minimai Ir mlotyi apie aamenls Ir rietas neprik. Lietuvoje Ir pli 
maišiais bolierikų okupacijpa metai*. Knyga turi 234 puslapiui 
Let kainuoja tik |3.

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesuprat 
l.t ir kla! itin gal interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik b> 
Jurgio Jalinsko knygoje «pie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe 
r4Ją. Dabar būtų jj galim* pavadinti kovotoju už žmogaus tei**s 
E nyga yra didelio fi^mato, 265 puslapių, kalnuoj* 66.

BATTTtTVtR N0VTL1S, M. L"*čenko kūryba. 7.
Vertima*. MM p*L knygoje rr* 4G aąmojingų dot*Uu. Kain* B7

Knygol fAKnemof Naujienai*, ITW So. Raktai 51, Chic*r« 
-- •ofc-n MWeiaTnr< '»

, . A a - n - * ** * -1

vietov’:i. skaičius bus nė kiek 
nemažesnis už dalyvavusių, čia 
nebuvo niekieno kaltės, išsky
rus 1983 m. sausio 15 d. popietį 
rmu’ėju.ios siausti sniego, Lie
taus ir labai stiprių vėjų lydimos 
audros. Ne vienam pasiryžėliui 
prisiėjo grįžti atgal ar ieškoti 
pagalbos greitkeliuose įklimpu- 
sioms mašinoms. Tik vietinėmis 
susisiekimo priemonėmis — au
tobusais ar požeminiais trauki
niais naudodamiesi j iškilmes 

I susirinko daugiau negu 100 sve- 
I čių.

Tikėkimės, kd švenčiant gar
bingojo žemaičio ir lietuvio Jac
kaus Sondos 100 metų gimtadie
nį. eras bus ramus. švelnaĄ gie
drutė! is. Tuo tikėdami, linkime 
Jubiliatui sveika-os, stiprybės 

. ir neišsenkamos kūrybinės dva- 
I sies!

Gyvuok, didysis žemaiti ir lie
tuvi!

- J. Jalinskas

BYLA KUNIGUI ALFONSUI 
SVARINSKUIišsiskirdavo iš gyvųjų tarpo. Tą’ 

padėtį redaktorius nušvietė ir 
Socialdemokratų Centrui, kuris' Londono Tunes Maskvos ko- 
taip p-t pritarė laikraščio su-. respondentas sausio 27 d. prane- 
stabdymui. Po to Bostono lie-'.šė, jog Sovietų valdžia pradėjo 
tuviu tarpe ir išeivijos spaudo-1 lcismo bylą prieš kun. Alfonsą 
je buvo bandoma kalte priskirti. Svarinską, Viduklės kleboną, 
paskutiniais metais buvusiam 'Pažymėtina, kad apie tai. buvo 
technikiniam Keleivio redakto-1 oficialiai pranešta tą pačią die- 
riui Mykolui Drungai. Buvęs nQ‘ kai latvių vyskupas JuUjans 
vyr. redaktorius pageidavo, kadj^ai'0<E atvjko j Romą, kui jis 
tokių kaltinimų nebebūtų, arba'buvo pakeltas į kardinolus. • 
jie būtų taikomi jam, kaip tup! Sovietų žinių agentūra Tass 
laiku Keleivio buvusiam vyriau- Į sausio 26 d- pranešė, kad kūni
niam tvarkytojui. Tolimesnis ju-į 8as A. Svarinskas pakai tolinai 
biliato pasisakymas, atrodo, bu-j^^no tikinčiuosius “atvirai ko
vo platoka ištrauka iš jo rašomų ■voti Prieš Sovietų santvarką”, 
atsiminimu. Būtu gerai, kad tą naudojęs bažnyčią kaip prie- 
savo žodį, pasakytą gimtadienio ( 
dieną, autorius pasiųstų kuriam 
nors lietuviškam laikraščiui at
sispausdinti, nes pilni jo atsi
minimai ne taip greitai gali būti 
išleisti atskiru veikalu.

Po oficialiosios sukaktuvinin
ko pagerbimo dalies sekė laisvi' 
pašnekesiai, vaišinantis stropių
jų šeimininkių — Onos Merkie
nės, Norkūnienės ir jų pagel- 
bininkių paruoštais skanėstais.

Žymiojo ir darbščioje Žemai- 
čio-Jackaus Sondos pagerbimas* 
buvo gerai suorganizuotas ir 
įspūdingai pravestas. Tai nuo
pelnas iniciatorių — inž. Ed. 
Cibo, Antano Gustąnčio ir Alek
sandro Lileikio bei jų pagelbi- 
ninkų. o taip pat programos ve
dėjos Gitos Kupčinskienės, vi
sas iškilmes pavyzdingai prave- 
dusios. Tuo galės įsitikinti visi, 
tose iškilmėse negalėję dalyvau
ti, žiūrėdami Gintaro Karoso 
pagamintą filmą.

Neklystant galima pasakyti, 
kad pagerbime negalėjusių da
lyvauti, ypatingai iš tolimesnių

SIUNTINIAI Į LIETUVA
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£608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787..

Dideli* pasirinkimas gero* rūšies įvairių prekių

MARIJA NOREIKIENt

Cosmoa Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

I 101 W. 19th St, Chicago, HL 60621 ♦ TeL 125-2787

dvŪ lietuviu tikinčiųjų kovu dėl komunizmo statytojo Įsitikint- 
pagrindinių žmogaus teisių. mu”. Į H r U

Pagal naują tvarką, diplomai 
atimami iš tokių piliečių, kuri 
pareiškia norą emigruoti, n< s 
tokie žmonės nustoja “slaty i 
komunizmą”. Toje kategorijoje 
daugumoje yra žydai, kurie ik - 
.ri išvažiuoti Į Izraelį.

Pagal Amerikos inžinierių są
jungos žurnalą Civil Engineer
ing, ligšiol Sovietų Sąjungoj t - 
kiu būdu nustojo teisių 65 inžb 

: nieriai bei mokslininkai. Jie b> 
' vo pažeminti pareigose arba vi- 
l sai atleisti iš darbo. Jiems nelci- 
• džiam’a dirbti tyrinėjimo insti
tutuose. spausdinti straipsnius 
Sovičtu back kiniuose žurnaluo-

TRANSLIACIJŲ TRUKDYMAI 
KAINUOJA MILIJARDUS

Virš 5,000 bendradarbiu “kovo
ja” prieš dvi radijo stotis

Sovietų Sąjunga per vieną 
sava’tę BBC Londono translia
cijoms rusų kalba trukdyti išlei
džia daugiau pinigų, negu Ang
lijos vyriausybė per metus ski
ria rusų kalbos sekcijos siųstu
vui Londone išlaikyti. Egzilinių, 
l.nkų savaitraščio “Tydzienį 
Polski” Londore pranešimu, ši] 
suma siekia 1.5 milijono dole
rių. Labiausiai Varšuvos pakto 
šalių trukdomos yra abi JAV 
Muencheno radijo stotys: “I-ais- 
voji Europa” ir “Laisvės Radi
jas”.

Trukdymo lėšas laikraštis ver
tina 250 milijonų dolerių; Vien 
techniškos išlaidos trukdymui, 
t.y. be personalo, priežiūros ir 
papildomų išlaidų naujiems 
įrengimams įįsigyti — sudaro 
100 milijonų dolerių.

Rylų bloko trukdymo; stotis,

dangą “nelegaliai priešvalstybi
nei veiklai”, slaptai siųsdavo į 
užsienį “šmeižiančią medžiagą”.-’

Tass sako, kad valdžia kant
riai aiškinusi kun. Svarinskui, 
kad jo veikla yra “nekonstitu- 
cinė ir nusikalstama”.

Kunigo A. Svarinsko kaltini
mas tuo pat laiku, kai Maskva 
išleido latvių-vyskupą išvykti į 
Romą, rodo, kad Sovietų valdžia 
imasi griežtų priemonių sužlug

Kaulingi ■ lekia praktika prieš
tarauja Žmogaus taisių visuoti
nei deklaracijai, taijAmerikcs 
inžinieriai yra raginami prisi
dėti prie ruošiamo protesto pa
reiškimo.

* IRANAS ŠAUDO 
KOMUNISTUS

Irane buvo sušaudyti 22 ko
munistai, kurie Amolyje, 120 ki-

kurios trukdo minėtų radijo sto-! lomeIrų j rytus nuo Tehrrano, 
čių transliacijoms, aptarnauja Į praeitais metais nužudė šimtą 
5.000 darbuotojų. Vien, tik i Chomcinio šalininkų.
“Laisvosios Europos’’ lenkų kai- į 
ba laidų trukdymui Lėnkija 
kasmet išleidžia apie vieną mi
lijardą zlotų. Silezijos “Solidar- 
nosc” apskaičiavimu, per 1981 
metų rugsėjo mėnesį, kai “Lais
vosios Europos" transliacijos ne
buvo taip ’intensyviai trukdo
mos, ir tai įbuvo sunaudotą 300 
milijonų vatų elektros srovės.

— Vakarų diplomatas Indijo
je prasi tą mėnesį Indijoje pra
nešė apie šimtus Afganistano 
karių, kurie sukilo prieš savo ka
rininkus ir, nužudę Sovietų pa
tarėjus. su ginklais pabėgo į Pa
kistaną. Jų divizija buvusi Pa
kistano pasienyje.

— Namų apiplėšimai Didž. 
Britanijoje Įvyksta kas 90 se
kundžių: kas. trečias namų savi
ninkas dabar gali būti apiplėš
tas. Tokiu apiplėšimų padaugėji
mu kaltinamas didelis nedarbas.

SOVIETŲ EMIGRANTAI
NUSTOJA DIPLOMŲ

Sovietų .Sjįjunga įvedė-naują 
tvarką, kuri gali sustabdyti .in
žinierių ir mokslininkų emigra
ciją į Vakarus. Baigiantieji aukš
tuosius mokslus Sov. Sąjungoje 
gauna diplomus tik- tuo atveju, 
jeigu “jų-gilūs profesiniai įgū
džiai yra suderinti su marksiz- lentės lopšio pavertimą į raketų 
mo-leninizmo teorija ir aktyvaus parako statinę”.

— Sovietu užsienio reikalu C fe

ministeriui A. Gromykai sugrį
žus iš Vakarų Vokietijos, Prav
da smarkiai puolė JAV už “de-

KVIEČIAME Į NAUJIENŲ

NAUJIENŲ 69 M. SUKAKČIAI PAMINĖTI

Sekmadieni, š. m. kovo 6 dieną

MARTINIQUE SALĖJE
2500 W. 94th Street Evergreen Park, Illinois

DAINOS
• SVEIKINIMAI

• VAKARIENĖ IR GĖRIMAI

Pradžia 5 vai. popiet — Įėjimas $20.

BANKETĄ RUOŠIA

NAUJIENO
Vietas prašome rezervuoti iš anksto

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu 421-6100

. — Naujienos, ^Chicago, 8. Hl. Wednesday. February 9. 19R3



r

A

Į — Kvieti mus stoti “liaudies tarnybon”, bet liaudies 
balso nesigirdi”, — paklausė K. Jakubėnaš.

Jakubėnaš nepasirašė jam pakišto atsišaukimo, bet 
jis pasiliko Vilniuje. Buvo paskirtas dirbti statistikos sri
tyje. Iš jo feikąlavo, kad rašytų karo mėto įspūdžius 
tuo metu ‘ėjusioje komunistniėje spaudoje. Vilniuje buvo 
uždrausta leisti iie tik bet kokį laikraštį, bet' niekas ne
galėjo spausdinti ir jokio laiško ar atsišaukimo, nes po 
pierius buvo sovietinėje kontrolėje.

Jakubėnaš sovietinei Spaudai nieko nerašė, bet Čekis 
tai jautė, kad jo sukurti eilėraščiai buvo platinami fa§t" 
nėse. Eilėraščių stilius buvo panašus į nacių laikais spa 
■pli'ušius sarkastiškus eilėraščius, 'čekistai pradėjo Už 
sukti į jo palėpėj esantį butelį. Ne visuomet jį fašdave 
namie.

— Kodėl nieko nerašai dienraščiams? — paklausda 
Čekistai.
— Turiu dirbti 8 valandas, — atsakė Jakubėnaš. — 

i b iriu darbą, tai turiu skubėti prie krautuvių, kad 
^alėčiru ką nors nusipirkti. Reikia Užeiti Į fostoi-aną ir 
eilės k uk i Tai užtrunka bent porą valandų. -Pareinu ria 
mo, kambarys šaltas. Prašo padėti. Tiesa net redakto
riaus neturi. Nepatogu skirti lietuvio dienraščio redak
torium žydą, ne lietuvį. Ypatingai, kai žurnalistų ir rašy
tojų tarpe yra tiek daug aukštuosius mokslus baigusių 
inteligentų, mokančių lerfgvai plutlkšną vedžioti. Prašė 
pradėti nuo mėhko dalykėlio, ritrb tikslaus dienos įvykių 
aprašymo hanfie, valgykloje, darbe,Jkėlionėje į darbą.

Jakubėnui buvo aišku, kas prašė ir ko prašė. Jis ži
nojo, kad pradžia yra nepaprastai pavojingą, jam buvo, 
aišku, kad prašė nelaimėn patekęs žioplys, bet jis taip 
pat žinojo, kad čekistai nepalieka jo ramybėje, jo kamba
rėlyje išverčia kiekvięną popierėlį. ’

Praėjus porai savaičių, čekistai, jau užeidavo į kam
barėlį, kai Jakubėnaš grįždavo iš darbo ir išeidavo va-' 
karienės ieškoti ar maisto pamedžioti. Grįžęs jau ras
davo viską sujauktą.

— Kaip gali rašyti, kai rašymo sąlygos labai jau 
rtepalankios.’.. Parėjęs iš darbo, apgalvojęs kokią temą, 
rengiesi prisėsti, bet plunksna nejuda. Krata sugadina 
nuotaiką, negali tvarkingo sakinio sūfipdyti.. . — aiškino 
Jakubėnaš vienam draugui, norėjusiam įtraukti jį Į-pri-:. 
vilegijuotų rašytojų eiles. ž

Baigėsi tuo, kad sausio 7 d. vakare pas Jakubėną: 
užėjo didokas būrys'rusų ir'lietuvių. Jie jau neprašė, 
kad jis ką parašytų, bet reikalavo aiškinti ’ankstyvesnių 
kratų išriestus lapus ar užrašus. Atėjusieji susirinko vi- ’

Rusams užėmus Lietuvą antrą kartą, Kazį jakubėną sas Jakubėno pastabas, užrašus, sūplaniiotų rasinių pra
teko atvežti į Vilnių iš Alytaus. Jis dirbo džiovininkų džias, uždėjo jam pančius iy išsivedė iš-namų, 
sanatorijoje, buvo jos sekretorius. Vokiečiai jį norėjo su-

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Published Daily, Except Sunday, Monday and Holidays 

by The Lithuanian News Publishing Co., Inc.
1739 So. Haltte'd Street, ChTCago, IL 60608 Telephone 421-6100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 37494000

As of January 1, 1980 
Subscription Rates:

Chicago $45 00 per year, $24.00 per 
six riionths, ’ęiZ.OO per 3 njonths. In 
other USA localities $40.00 per year, 
$22.00 per six months, $12.00 per 
three months. Canada $45.OO per year; 
Ocher counti.es $48 00 per year.

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose:
metams ...............-............ $45.00
pusei metų ........   $24.00
trims mėnesiams ------------- $12.00
vienam mėnesiui..................... $5.00

Kitose JAV vietose: 

metams ___ __ ......
pusei metų 
trims mėnesiams .
vienam mėnesiui

Kanadoje: •
metams ........... ......
pusei metų —..... ....
vienam mėnesiui ~

$40.00
$22.00

$24.00
$5.00

Užsieniuose:
metams ______________ ___  S48.00
pašei metų __________ _____ $26.00

Naujienos eina kasdien, išskir.ant 
sekmadienius, pirmadienius ir šven
tadienius. Leidžia ‘Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halšted Street, Chicago, 
1L 60608. Telef, 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet, šeštadieniais — iki 12 vai.

Kazį Jakubėną nušovė, 
o dabar komunistina

1950 metų sausio 8 dieną Lietuvą pavergusios Sovie
tų karo jėgos Kazį Jakubėną Vilniuje “nušovė, o šiais 
metais “kultūrinių ryšių su ‘Uutiėčiais užsienyje” “Tė- 
viškėš” draugijos laikraštis Gimtasis Kraštas gabų lie
tuvių tautos poetą jau bando sukomunistinti.

Šių metų sausio., 27 ^d.j Gimtasis Kraštas net pusę 
puslapio paskyrė pbetui Kaziui Jakubėnui pagerbti. Jeigu 
Kazys Vakųhėnas būtų gyvas, tai šių metų sausio 28 d. 
jis būtų buvęs 75 metų amžiąųš. Keistas minėjimas. Jie 
labai lengvai būtų galėję ’paminėti Sausio 8 ‘dieną, kai 
Jakubėnaš Sovietų čekistų buvo nušautas. (Tuo metu pa
vergtoje Lietuvoje jau veikė kagėbistai, bet žmonės juos 
vadino čekistais.). Viską sprendė rusai “kagėbistai, o ru
sams tarnaujantieji lietuviai čekistai padėdavo. Rusai 
tada lietuviškai dar nemokėjo, tai jiems reikėjo lietuvių 
čekistų, kad klausimus ir atsakymus verstų rusų kalbom

VO

A. PLEŠKYS

<

•Amnony Cooper (Skupas) ' Wrigley • trobesys ^Tapyba)

Sovietų• jungoje •’ ■
- ’ ■ • * ’ ’a * ' “T *šiai Savo ankstybą vaikystę rjį& praleido pabėgime iš Lietuvos, kaip daugumas iš mūsų. Keletą metu, praleido rytinėje- Europos dalyje; tik porai metų po kapo, praėjus, grįžo į Lietuva -siilišeĮ-.■ma — su dalimi , šeimos. Vėliau, tėvai ir jis, ,-žinoma,>buvp-.<lšį tremtį amžinam istrėmitnūrįSL bųrą, kuriame; .jfe 5kK.^936

. ‘Šia tema, š. m. sausio 21 d. kalbėjo diądentas dr. Antanas Rranckevičius neseniai, su šeima, atvykęs iš Sovietų S-gos.. Paskaitą — vakaronę suorganizavo Akądefnitiis Skautų Sąjūdis Jaunimo Centro kavinėje, ‘Chjcagoje ■. '7 . * J’Paskaitos moderatorius Dzir_ vdhas- jr;, sūpąžindinjiaĮnas' su pręle^ntu, taip kalbėjo: j‘‘ŠĮ'vakarą, inumk yra didelė 'garbė pristatyti jums Antaną Praačkevičių,' kuris prieš mėnesį laiko atvyko į Ameriką , iš So- yiefų S^gps. Jis, turbūt, pats daugiau 'pakalbės jo įsvy- kinio .aplinkybes. Trumpai aš tik noriu jį pristatyti taip: Ąn_ tanas Pranckevičius gimė 1942 m. ‘Lietiivdje, yra mokslininkas — geologas, spėdializavoši po_ liontblbgijoje. Yra autorius daugelio mokslinių veikalu, koauto- valdžia palaimintų. ,Bet tuo meį nūs mokslinių sekcijų• dr pana, tu, jau jis buvo ctktyyiąi ^tinr-j
. L *• V'*

paskelbė. Būtų galėjęs paskelbti čekistas Hirdžiūnaš, 
jis jau iįnfęį. Rašė apie Jakubėną 'Antanas VeriėlbVą, bet’ 
Įčafp jis btrvb nūžū^ytas, tai irgi neparašė. '

Amerikoje-atsiradę nauji disidentai labai gražiai ap
švietė skautus akademikus, kaip nusižudė “Jasenihas”, 
“Mendelikovas”, bet nė vienu žodžiu neužsiminė, kaip gy- 

Paleckio. Jakubėnaš btivo ‘įririhašis, IŠkėlęš Ihbai hefiialb- ūkininką, bet tas jo neįsileido. Tada čekistai jį vėl surai- vybė 'biivo atimta Kaziui Jakubėnui, pirmajam lietuvis-1 
U -U____- . .. . giojo visai sušaiusį Kaip iš tikrųjų buvo, niekas dar ne- ‘ kam “disidentui. r' ’ ' į

Kazys Jakubėnaš buvo sveikas,-bet’mažo ūgio. Mari 
imri. Naciai itarė. kad jis parašė kelias populiarias dai- tyt, kad kūdikystėje jam trūko -pieno. Nedaugiau pieno 
nas. aštriai kritikuojančias nacius. Jeigu būtų jį suėmę, 
tai, ko gero, būtų sušaudę, bet Jakubėnaš, dirbdamas ligo
ninėje, pajėgdavo pasprukti. Vokiečiai įeidavo pro vienas 
duris, o iis pasprukdavo į rūsį ir išmaudavo į miškus pro 
kitas duris.

Bet Antanas Venclova sukvietė visus rašyti pajė
giančiu' lietuvius į Vilnių, suruošė “rašytojų konferen
ciją”. prašė Justą Paleckį, kad pakviestų visus lietuvių 
rašytojus į bendrą kovą prieš “liaudies priešus”.

Paleckiui buvo labai sunku įtikinti rašytojus, kad jie 
stotų okupanto tarnybbn. PhtecRig ’kvietė stoti ‘‘liaudies 
tarnybon”, bet suvežtieji rašytojai žinojo,’ kad jie stoja 
okupanto tarnybon. Suvažiavime buvo galima paklausti *1 • i • t < < l .!_£• Ii _ •J—'—K

nius klausimus Paleckiui.

gavo ir jo brolis. Žemas buvo jų ūgis, plonyčiai tauku’ 
katuli. Išėjus į gatvę, Jakubėnaš ištraukė ranką iš rete-. 
žio grandies ir nuėjo savo keliu.

Tai buvo po 3-čios vai. ryto. Vieni pasakoja, kad čekis
tai paleido j jį kelias kulkas, įmetė į automobilį ir‘išsivėžė’. 
į čeką, o vėliau į morgą. Kita versija yra‘kitokia. ’Jirisako, ’ 
kad čekistas čiupo Jakubėną už kalniėriaus, b jis išlindo; 
iš palto ir švarko, ir bėgo toliau. Jį‘pasĮVį*£s kitas Čekistas’ 
čiupo už marškinių, juos nuplėšė, bet Jakubėnaš ir toliau 
bėgo. Reikia turėti galvoje, kad Vilniuje tada buvo’šalta.. 
Žmogūs ‘bėgo nuo čekistų pusnuogis, čekistai jį sekė 
automobiliu. į

Jakubėnaš išbėgo už miesto ir bandė įsiprašyti pas

priimtinas, . išvyko. aukštudšius’mok^tfe Rusijos. lipL vėraitetuose. - Ęiaįgė,/gųlųgalė, -Leningrado university. ; Roį jlį daugumą sayo- gyvenimo praleis: do Sovietų S-gos; šiaurės .rajonuose. įvairiose mokslo ekspeoį-. či'ose ir panašiai.' Paskutinius tris metus, jau gyveno- Leningrade. Buvo ■ vienas/ iš ■ ži nomų disidentų, neturėjo darbo, kurį

l gęs į nepriklausomos rašytojų sąjungos eiles (tai yra vardas išverstas į ietuvių kaibą). Pa- 
skatintu dietų, net būVb tos rašytojų sąjungos literatūrinio almanacho “St. Petersburg” (čia irgi vertimas, atsakingas redaktorius). Tokiu jis save ir dabar tebelaiko. Ir tą darbą tęsia nors čia jau būdamas ’mėnesį laiko. Aš galvoju, kad čia įau yra Už- ter kairiai pasakyta. Ir dabar aš kviečiu dr. Antaną Pranckėvi- čhj. (Stiprus, ilgas plojimas).

Dr. Antano Pranckevičiaus 
paskaita“Man labai malonu matyti to- i kią gausią publiką, bet aš Ame- 1 riko j e patekau į lietuviškos vi- [ suomenės eiles ir tiek daug lie- į tuvių vienoje vietoje, per pa- i skatintus Savo 20 gyvenimo me- ! tti. matau pirmą kartą. Kaip jau minėta, visas mano gyvenimas I susietas su Sovietų Rusija, dau- gikusia^su Leningradu, iš kurio i aš išvykdavau į ekskursiją. Na, o paskutiniai mano gyvenimo mėtai buvo susiję su ’kultūrine disidentine veikla Tarybų Sąjungoje. Taigi aš norėčiau padaryti trumpą pranešimą apie neoficialios kultūros Tarybų S-gpje vystymąsi. Kadangi ta kultūra yra susirišusi šu disidentiniu judėjimų ir, manau, su perspektyvomis iš viso Tarybų S-gos. Taigi ‘inano pranešimas biis:

^eoficiaĮi'kiiltūra Tarybų S-gojeŠis pranešimas galbūt užims pusę valandos. Po to norėčiau, kad jei 'bus klausimų, gali manęs klausti, ne ik šitos paskaitos tema, bet ir bet kokiais pūtiką dofnmąnčiajs-; klausimais. Na. tai kaip aš jau minėjau, tru- patį pakalbėsime apie neoficialią kultūrą Tarybų- S-goje.: (Paskaitą skaitė iš pasirašyto -teksto). ; ..1 f»5 'tirėtai atgal, , ęld-gus caristi- uės Rusuos imperijai, susidarė padėtis, iiėtufejūsi /^ręceclento žmonijos istorijoje. -Bevrik vie. iiamė -planetosĮšėstadtdyįe, susikūrė višuotnenė, pavadinusi • save komunistinė. :Bėt reikia paklausti, kas yra tas komunizmas? Teorijoje, t^r pirmiausia rievrsitdtinis priikačios nuosavybes šuvisudmeriiiiinias — kdlek- tiVizacra tr centrinis piahavi- rrias. Rirmiausia, tai lygybė vi- sų. visose sferose. Visuomenės ideblogizacija ir uhifikdja’^l- tūrbs. Taip 'ją sUpYato Kainpa- nella, Saint Simonas, Fourier, o vėliau Engelsas ir, Marksas (Marx). Komunizmas, tai. konformizmas aukščiausiame lygy -
(Bus daugiau)
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ELDORADO
(Tęsinys)

— Ale Europos krantai toli dar?
— Irgi ne. Aš pažįstu iš žuvėdrų. Man šip- 

manai pasakojo. Matai, kiek čia jų daug vėl ‘atsi
rado. Gilioj jūroj jos nesirodo. Palydi laivą nuo 
krantų ir dingsta. A'riejarit ’prie lotų krantų, vėl 
pasitinka. Matyt, praplatilčiam Atigliją.

Tarvydienė svajodama tęsė:
— Tikrai gražiai vaitosi tos žuvėdros. Pavy

džiu dabar aš joms. Kad sumanycia ir aš žuvėdra 
nulėkčia iš laivo. Kad tik greičiau, kad tik nors 
pamatyti. Rodos, daugiau niekė tiėbeįiorėčia i*y- 
venime, kad tik nors kartą pamatyti dar savo 
kraštą, žmones. Tadk’ir nufhirti, rodos, Ttebijocifc. 
Tokia lengva, škldi rbūtų rhknb ‘biirtife...

— Gerai, kai yra kas ĮMiikia.
— Laukia, sesiula, kaipgi nelauks. Ir labai 

laukia. Kiekviename laiške rašė.
— Na tai bus džiaugsmo, kaip ‘per didžiąsias 

šventes.
— Na kaipgi hesidžiaūgsi, jeigu tėvynė trau

kia ir tiek Rodos, kad tik tėvynėj geriausia ir 
gražiausia. Kad ir nuskriaudžia kaitris, 1<etit4fi 
reikia, b^t jai, kaip motinai, viską atleidi ir do- 
vanoii.

tirios. Kad ir numirusi būtų, vistiek traukia nors 
, kapą aplankyti, pasimelsti, žolynais gražiais ap
sodinti.

Abidvi moterys nutilo. Visi jų pojūčiai susi
kaupė ties išvidiniu pergyvenimu. Šiltos gaivios 
sTbvės^lamonėjo sielą. Girdėjo, rodos, švelnią mu
ziką, jautriausių dainų melodijas.

Tyliu širdies gilumos balsu po kelių valan
dėlių praneško Tarvydienė:

— Nesuprantamas, stebuklingas dalykas tas 
į savasai kraštas... Va gi. rodos, kas ten gera buri)

su nosinaite drėgnas savo akis. Pridengdama tą 
silpnybę garsiau pradėjo valyti nosį.

— Žinai, sesiūla. Kartais net sarmata prisi
pažinti žmogui, ko as ten pasiilgau. Va taip, to- . 
dos. miela, malonu būtų pavaikščioti tais pačiais 
takais, pasėdėti papieviuose, pasnwalgyti po lab
okus. .. Argi ne juokinga, ką?

Ridik’ienei pamojo iš tolo jos vyraš. Tarvy
dienė likosi Viena, jautriai, saldžiai bendrdydama 
Savo išgyvenimuose.

, --r-- . Tuo laiku laivas iš tolo aplenkė Bfętneną ir
ar palikta. Negi iš didelio raškažiaus pasileidbm ^Hamburgą. Vienodu įsibėgėjimu nešė jis tolyn,- 
Hiės jūrą... Dabar juk Amerikoje viskas: visi į rytūs. Daugelis, išvykę pro tuos vartus, pradėjo 
geriausieji gyvenimo metai, darbas, rūpesčiai ir nerimauti, kur ’gi dabar išlaipins. Vietas kitas 
sukrauti turtai. Rodos, neilgai pagyventa. Bet, .ėmė aiškinti, kad plaukiama stačiai Klaipėdon. 
kai smulkiau pradedi skaičiuoti, jau dvidešimt jlcad ir Lietttva tūri 'dabar ^aVo 'ūbstą 4 platųjį 
metų. Jr po tiekos laiko vistiek patnri^ ■ -
tų saVo giiiitųjį Vietų ir gana. Nuolat paklysta 
tori nnrllbf i o m oi rrniltn iv.

geriausieji gyvenimo metai, darbas, rūpesčiai ir nerimauti, kur ’gi dabar išlaipins. Vietas Rjtaš
!»■

Paigi. tėvynė iš tiesų kaip tikrdji myli- 
motihą. Niekad negali pamiršti savo mo-

teh ‘iiiiiltys, ritlcū&t jausmai pagatrtia ii’ taip, nti- 
maūdžią, šii^riaūdena paširdžiubsė... Nešiojies 
kaip kokį brangiausią turtą. Ir dienomis matai, ir 
sapne sapnuojasi... Tarytum ten visos šaknys 'ir 
syvai butų, o čia tik lapai, kurie lengvai nukrinta. 
Aš nežinau, ar visi taip opiai jaučia, ar aš tik 
ridna tokia sieNartinga...

Greitomis su paniekos ir pasmerkimo jausmu '
• atsiliepė tRi<3iki enė:

— Kur tau visi! Žinoma, kad ne visi. Yra to
kių, kurie nė vieno gero žodžio nenori pratarti,

Į nei prisiminti. t
Tarvydienė nejučiomis paspaudė keletą kartų šakodavo mano'tėvą-

nuo stoties ir pradeda botkočiu kuinui i užpakalį 
badyti. O tas jo ’kuihs tik Kilst pasturgalį ir vis 
vietoj. '.j L •

— JŠĮ Seniai, jaii praėjo tie laikai...
— O tž’kiir'grpąts taip gerai'vi^ką žinai?
— Aš^jati trečią kartą dabar Keliaujū j'Lie

tuvą. * ."
— Well, pamatysim...
Uoste ėkskūr^riiidcus pasitiko $annūk Ofkėšt- 

rai. vFie'ntilyiiėjo Mgi pat irdešto aikštes, kur'vyko 
i tą dieną šventės iškilmės ir paradas.

Tarvydienė taip susijaudino, kad net garsiai 
pradėjo siurbčiotą. i?aiirdy ’tik vilkino, „gniaužė, 
’ir ašaros, rodos, pačios Kalį) is paversmio "kokio 
SrŪVO. .. .T; ‘ ' s; į . .

— Kals *gi tau dabar, M&fy? Tu įkerki lyg tau 
^4. • • m . , * t būtų Hūdna'if linkti. Čia 'taip viskas fain, kad
Čia jau ir Tarvydas ramiai nebemfeedejo: < ’ ‘ * r
— Well, sakai, kad Lietuva turi saVo portą? :Į

, —Žinoma, kad turi!
— Tai Ir karais važinėja ?
— Kiek tik nori. ;
— Well, tai gal be reikalo savąjį Buicką aš 

būsiu paėmęs? .
— Kodėl be reikalo? Kai turėsi savo, nerei

kės kito samdytis. Kur tik norėsi, laisvai sau 
mausi. • ,

— Ir aš taip pamaniau, išsirengdamas iš na
mų. Tegul jį sūnys, jei koks zyclas kratytų. Pa-

is. Sako, isisodina tave žvdas

Tai gal ir šipus -hiri?

I 
I

ttik ir "plati i%!kia. V v*
i • -u «

, —Matai;’kaip €u hesupranti. Verkia žntogus, 
kai skauda, liūdna, bet taip pat dažnai bėga aša
ros ir iš džiaugsmą Ir džiaugsmas esti toks keis
tas, graudus. -Juk yisa tai pėr suūkiatisią vargą 
ir dideles kančias atgauta. O kaip -grtiMu, neiŠpa- 

.. Kaip senoji močiutės įtošaka, 4kdip re
nts sapnas. ‘nebuvo, bėpalikom
išvažiubdiiifti TfkVrtfitkiai Visur stumdė ir t ari- 

J nėjo, O tik žiūriu, klatrsaris h-vis no
tikiu. Lyg kokie "uibnai būtų. Argi tai vis tikra, 
sava. - r , 'f -• (Bus daugiau)
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Charles Stasukaitis
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RugupjūteMIKAS ŠILEIKIS

* <

Lietuvi p Motery Apšvietei draugi- 
jos nemuš nariy suMTinicmas įvyxs 
sesiauieių, vanduo lt U., 1 Vai. pOjįMel 
3ouO 0. omon rkve. INaicS PiUoUlIlUS 

(LujvdaU, nes yia uau^ svar- 
Dxl| lUlZLarų, šluT_UUS LCKS Lu-kKčLLĮiai 
apouu.. Did vaišes.

Koze Didžgalvis, rast.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WastChester Community klinikos 

Medicinos direktoriui
S. Manheim Rd^ Westchester, Ui.

V ALANDUS: 3—V darbo dieuomib 

ir kas antrą šeštadieni 8—3 vai 

Tet: 562-2727 arba 562-2728

*L VILIASI

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

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St- Chicago. H 6060h

TEL- 233-8553 
, Sarvica 855-4504, Pag* 06054

DB. A. B. GLEVECKAS 
GI D VI OJAS ik CHIRURGAS.

S«EC1ALTB>: AKIŲ LIGOS

We® IO3rd Stra«t

valsmuoč į>Hį;ai MisiLanniį.

DK. FKAiNK PLECKAS 
OffiOMĖTRlSTAS

KALBA LIETU YiSKAI 
2618 W. 71»t SL Tat 737-5149 

tikrina akis. Pritaiko akiniiM 

u contact lewer',

•r. uWJNAb 6KLBUT1N 

inkstų, ruSLas m 
/KOSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST 63rd STREET 

VaJaadoa; anttad. 1—4 popiaį

Ofiso telefonas; 776-2886, 
g*Tiri*aciioa Meta 448-5548

Prostatos, inkstų jj šlapume

5025 CENTRAL AVĖ.
SL Petersburg, Fla. 337 Ii 

TeL (813) 321-4206

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrwdt 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chirva 
ir VISA Korteles.

R. tERfNAS. TeL 925-lQtt

f

Apdrausta* parkraustymaa 
i* Įvairi y atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 276-1881 arba 37M996

* Neteisybe netoli tenujosLyra demokratai ir kad pas juos
SOPHIE BARČUS
RADUO iElMOS VALANDOS

Šeštadieniai* ir sekmalieniaia 
nuo 8:30 iki 9:30 vai ryto. 
Stotia* W0PA - 1496 AM 

truuliuoiatno* ii mwy atvdi>* 
Marquetta Park*.

Vedi|a — Aldona Doukw 

Talats 778-154) 

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO. IL 40829

“Lietuvos Aidai”
KAZt BRAZDžlONYTt

Ka*E«j mw pirmadieaio fld peni- 
tadteal* &J0 nJ. vakaro- 

Viac* laido* U WCEV stoti**,

U ims įtofie*. Uio AM banx*.

SUSIRINKIMŲ

Pavergtoj Lietuvoj
SUKcUVIMAS CUKRAUS 

FABRIKUOSEKontrolieriai nustatė, kad priimant cuKrmius runkelius Pavenčių, Kėdainių, Marijampolėn ir Panevėžio cukraus labrikuost “pažeidžiami standarto reikalavimai’'. ramti trukumai rasų priėmimo punktų laboratorijų darbe. 
- -«= * • v-Spalio 5 d. Kėdainių cukraus fabrike (direktorius 1. Turinas ji, prumant iš Kėdainių rajonu UKaimų kolūkio cukrinius runkelius, pirminiuose dokumentuose buvo nepagrįstai nurodytas didelis žemeiumas —vietoj 7,5 pažymėta 21,/ procento, o cukiingumas nurodytas 1,9 procento mažesnis. Pavenčių cukraus komomato (direktorius J. Ignotas) Viduklės cukrinių runkelių priėmimo punkte Raseinių rajono Kryzkaimo tarybinio ūkio cukrinių runkelių žemėtu- mas taip pat buvo padidintas 6,2 procento. Kapsuko cukraus fabriko Vilkaviškio punktas pernai spalio 6 d. Vilkaviškio rajono J. Janonio kolūkio cukriniams runkeliams fiktyviai padidino žemėtumą net 10,5 procento. Taip pat padidino žemė- tumo rodiklius 11 procentų Panevėžio cukraus fabriko Pakruo- jo punktas Pakruojo rajono “Draugystės” kolūkio cukriniams runkeliams.Priimamų iš ūkių cukrinių runkelių kokybės sumažinimo atvejų išaiškinta ir daugiau.(Iš Europos Lietuvio)

z/imericanKį^hen
S*Anlhcny Dias Bu.

•^4-

PINEAPPLE SPARERtBS • <
___ oit ro together, w<3 the eomhiaatiae oį 

^areribs with the rreet and sonr twte eY pineapple a natural,
Before being cooked over a Aatwal outdoor grifl, rpaa^ 

rfbe ahould be precooked by being boiled mtil tender. Thai 
jroeew of partial cooking a called parboilmt-

If you are unable to devote the time or the refrigerator 
^>aee to the manrabon procedure in thU r*Hpe, just omit the 
step. Tbe nbf tarte « littie hm ot pineapple but they’I 

be quite delicious ’ •
This rather robust dWi k Ideal for t barbecue party. For 

1 oc-jnc of eptrerb# for each perstoc and 
increase the amount of basting lauee accordingly. Accompany 

or fn>orcn; talad. tncnaioet 
toasted French bread, and the pineapple savee foe dippUHt *

Serve beer, iced tea, Sangria, duBed ro*e adne, or the vhBar 
Yine you tc aiake the aauee — i CbahlM or Seem.

Pefrer of difficulty: E-^ty 
Ti^S 1 Jbourt plug 1 c

s pound* tarolM, 
e-f «zew* bfc1 piaexppU pde* 

e*a(8ik -*.) tr«W

juice

Parboil the tparerlh* m wraier foe
r'b* 'n s par. a.rd th*

over tber-u If the JbJce doeaal ęu 
ith crater. Rcfrigrmtc (or 24 boenu

wy noQCft, or s©gar. and s
EHng to t bw ana for 10 mlnutr*.

ALEKSANDRO MANTAUTO

(Tesinvs) ' rastų pritarimo sąjungos demo- 1 _ ’ kratiškumui ir savo pozicijai.Anksčiau rašydamas, kad- san- parėjo Pūtvis draugų bei rėmė- -ykiai su kąriumnenės vadovj> į aukštųjų kariškių tarpe. Tad jei būtų tikrai norėjęs ir :pašistėngęs, būtų galėjęs stipriai paspausti vyr. kariuomenės štabą jam norima linkme. Pagalbu, būtų galėjęs atsistatydinti tš' viršininko pareigų tik tada, kai kariuomenės vadovybė būtų radusi jam priimtiną kandidatą toms svarbioms pareigoms per- imti. ■■ '.'c- -Savo tarimų- santykių ir įta- maHį. Bet žymiai, sunkiau sukos Pūtvis šiuo atveju, deja, ne- . —panaudojo. Kiek žinau iš dažnų pasikalbėjimų su juo, jisai buvo priešingas intrigavimui ir kovai su. saviškiais. Be to, norėjo išlikti lojalus karo vadovybei. Taipgi norėjo išvengti sąjungos įvėlimo į politinę-partinę veiklą.. lįs vylėsi, kad laisvas nuo administracinio darbo galėsiąs ; vykdyti šąuliškąjį; ; ideologinį- s airidėjamųjį darbą,’ kartu turėdamas laiko prižiūrėti šilo-Pa- vėžūpio ir Graužikų ūkius. Taip jisai pats stipriai prisidėjo prie savo ištrėmimo iš šaulių Sąjungos vadovybės darbo. Bet toli- •tnesnis gyvenimas ir jo ankstyva mirtis parodė, kad šis pasitraukimas nebuvo naudingas nei šaulių Sąjungai1, nei janj pačiam. Mano įsitikinimu, Pūtvis savo pasitraukimu apsiskaičiavo, ir tai buvo didžiausia jo organizacinio - visuomeninio, gyvenimo klaida.
IKaip anksčiau matėme, Pūtvis manė, kad, nebūdamas sąjungos vadovybėje, šauliškas idėjas galės skleisti, važinėdamas po rinktines ir būrius su paskaitomis. Bet tam darbui naujasis viršininkas užkirto kelią. Buvo užkirstas kelias Pūtviui reikštis ir Trimite.Sunku suprasti, kaip kariuomenės vadovybė po Pūtvio pasitraukimo iš sąjungos viršininko

ue privertė Pūtyj trauktis iš saulių S-goš vadovybės, nenorėjau pasakyti, kad. toji prievarta juvo iizisKa aroa legaiišąa. Esmėje Pūtvis privertė pats save, nepaisydamas map o ir’■Kitų arui rnųjų jrudmejimų bei aiKaloi- Aejimų> būaamaš įSiiiKinęs, kau- voks jo pasiexgimas. Dus naudingesnis sąjungai:' -'Pūtviui anuo kritišku, iiiomen- -u buvo ir Kita išeitis. Jei bucų \ioiej,ęs, jis butų garėjęs ilgiau iiKti sąj ųngoš ’ 'vadov^iiej e ir .^aip viršininkas, ir xa.p pirmi- iiuiKas. Putviui netiuxo paramos Saulių bąjun^ojė. psepai- jarit visų vaduvyoes uzsipuęd- mų 1922 m. visuoimojo suvažiavimo metu, aidžioje atsujvų dauguma Purvą gerbė-ir vertino. Jis ouvo išrinKias ir į*Centro valay- uą, ir pirmuoju sąjungos game?, nariu. Centro vaidyna savo kernu jį rįeapejoįujaL putų isrinį- kūši įurmininkū: U iš virmninKo pareigų, Putyiiiį. prieinantis, ji būtų .bu vę, ląbąl sunku, išprašyk Cl Pūtviui netruko drąsos ir aktyvumo eiti pas Al. siezeviciK iv. Grinių, M. Krupavičių ir kr- ms vaisiyoės vyrus su SKunaais saulių Sąjungos reikalais. Būtų garėjęs nueiti ir dabar, prašynamas paramos savo kovoje su vyr. kariuomenės štabu, dėl sąjungos visuomeniškumo. Pūtvis žinojo, kad tie politikos vadai

SOME CHICAGO MOTOR CLUB ~nP5 OH fmEsswtf drmhg
Sl’EPŲMAS L. LACK LR SUNŪS

BUTKUS - VASAIUS
OLymptc UHi’4
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ŲeL LAfajeCU 1-3171

Ūm CYANAMI

Servings: Six
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soy siuee

WJ5»Į O*LĄ STKKfcl AKpuDtu. rAZl«
SOUiliwisSi'l HIGH Wai. ruo* dilu, ill 974-44J '
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pareigų galėjo paskirti taip mažai tinkamą toms pareigoms kariškį. Ir sunku suprasti, kaip galėjo naujasis viršininkas kpt Klimaitis taip savavaliauti, kai Lietuva buvo demokratinė valstybė, ii- šaulių S-ga buvo legalizuota Steigiamojo Seimo įstatymu. Demokratijos valdymo metu, demokratiškoje Šaulių Sąjungos organizacijoje pasireiškė nedemokratiški ir net įstatymui priešingi veiksmai. Paskyrimas trijų, parų naminio arešto Šaulių S-gos įkūrėjo Vlado Pūtvio ideologinės paskaitos klausytojams gali būti suprantamas tiems, kurie pažinojo kpt. Kli- 

I

prantamas Krašto -apsaugos ministerijos elgesys, kuri ignoravo visuotinojo šaulių Sąjungos suvažiavimo atstovų daugumos kpt. Klimaičio elgesio pasmerkimą ir atsisakė jį bausti arba bent prilaikyti. Juk tai pasityčiojimas ir iš paskaitos, ir iš paskaitininko, ir iš pačios organizacijos, jos narių, bei demokratinių principų, iPagaliau kpt. Klimaitis buvo . .apkaitintas, netvarka finansinėje i atskaitomybėje. Į tai reagavo vyr. kariuomenės štabas ir sudarė komisiją reikalui ištirti. Štabas pareikalavo, kad Šaulių Sąjunga paskirtų tos komisijos pirmininką. Centro valdyba pirmininku paskyrė mane, ir tuo būdu su įvairiais P. Klimaičio darbais turėjau progos geriau susipažinti. Komisijos darbas viena prasme pasibaigė gerai kpt. Kiemaičiui, nes jisai nebuvo 1—nesigilinant į smulkmenas — į štabo rastas kaltu, nebuvo baustas, d byla ncpaleko į aukštesnę instanciją. Bet Klimaitis turėjo pasitraukti iš LŠS-gos viršininko pareigų, o šaulių Sąjungai visa šitoji istorija buvo labai nemaloni.(Bus daugiau)* MtnuJo pilnaties šviesa yra 1 apie sepiynis karius stipresnė, negu pusmėnulio.

Funeral Home and Cremation Service

<312 ) 226-1344

1729 S Halstecl Si 
Chicago. IL 80608

24 Hour Service

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO [STAIGA 

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENTTF 
Telefonas 523-0440

TĖVAS ER SuNUS 
vlARQUETTE FUNERAL HOME

i
IMODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TRYS MODEKN1SKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

Pelei. 476-2345

Chicago, lūinočs 60629.
Tekt 778-5374

» Kr

'■n-T'-CA iif.

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 5Uth Avenut 

Cicero, ILL, 60650 
feL. 652-5245

•EAN VANCE U GEORGE 60KIN

Aikštėn Rutomobmams pas uty u

**4rtaviį

■raklorių

i

4MSULAN8O 
•1 TARNAVIMAI

i U RIMA 

AOPLreiAA 

ĮSOSE miesto
□AL TSR

ttUV RUPLY GI U UA1DUJLV1U ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai'

PETRAS .BIELIŪNAS
So. CALIFORNIA AVE

mini linini r 11111111111111



LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
- VASARIO 16 D. MINĖJIMAS

Skyriaus valdyba

1 Chicagos Lietuvių Tarybos Lietuvos Nepriklausomy- $ j 
Įmybės—Vasario 16-sics minėjimas įvyks šia tvarka:,
I šeštadieni, vasario 12 d. >
1 • 12 vai. vėliavų pakėlimas ir žuvusiųjų pagerbimas^ 
i Jaunimo Centro sodelyje.
i Sekmadienį, vasario 13 d.
• 10:30 vai. pamaldos šv. Marijos Gimimo parapi

jos bažnyčioje. Šv. Mišias atnašauja vysk. Vin
centas Brizgys, pamokslą sako kan. V. Zakaraus
kas. Gieda parapijos choras, diriguojamas A. Lino. 
Vargonais groja Alvyda Eitutytė.

• 10 vai. pamaldos Liet. Ev. Liuteronų Tėviškės 
parapijos bažnyčioje. Pamaldas laiko kun. A. Tra- 
kis. 11 vai. Zionų bažn. — J. Juozapaitis.

• 2 vai. popiet: akademinė dalis Marijos Aukst. mo
kyklos auditorijoje. Kalbėtojai: vicekonsule Ma
rija Krauchunienė, kongr. Richard J. Durbin ir 
dr. Antanas Pranskevichius, tema “Pabaltijo vals
tybės TSRS imperijos sudėtyje: perspektyvos”. 
Meninė dalis: montažas “Lietuvių tautinių šokių 1 
išraiška”. ’

Lietuvių visuomenė ir organizacijos kviečiamos gau-’ 
šiai dalyvauti. Organizacijos pamaldose ir akademi-| 
joje dalyvauja su savo vėliavomis.

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBAROCKFORD, ILL
Vasario 16-osics minėjimas

■ Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas Rockforde įvyks va
sario 20 diena, Pamaldos šv. 
Petro įr Povilo bažnyčioje, 1540 
West Street bus atnašaujamos 
12:15 vai. Pamaldų metu giedos 
sol. A. Gaižiūnienė-Simonaitytė.

Iškilmingas minėjimas 2 vai. 
Lietuvių klubo salėje. Progra
moje dalyvauja: svečias kalbė
tojas inž. A. Rudis, solistė A. 
Gaižiūnienė - Simonaitytė, B. 
Pakšto ragelių trio, Chicagos 
šaulių šokėjų grupė “Vytis”. 
Chicagos V.D. rinktinės šauliai 

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

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

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

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

I

M

atliks vėliavų įnešimo ir pager
bimo apeigas bažnyčioje ir sa
lėje. Šį minėjimą ruošia Ameri
kos Lietuvių Tarybos Rockfordo 
skyrius, ir kviečia visus atsilan
kyti. Įėjimas nemokamas. Po 
programos bus pietūs. Bilietus., 
pietums prašome įsigyti iš anks
to pas valdybos narius. Laukia
me daug svečiu.

Mes, rockfordiečiai, turime 
pasistengti svečius tinkamai pri
imti. Prisidėkite prie šios šven
tės savo darbu ar pinigine auka. 
Bendras visų darbas užtikrins’ 
šios šventės pasisekimą, kuris

Aleksas Ambrose, 

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS , 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

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:

Air. K. Januta,

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
>adėti teisininko Prano ŠULO 
jaruošta, — teisėjo Alphonst 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
šleista knyga su 'egališkomh 
ormornia

Knyga su formomis gauna, 
na Naujienų administracijoje. |

nuskambės naujo pasiryžimo 
aidais.

Racine, Wis.
ALTcs skyrius ruošia 

:s nepriklausomybės at-i L

j statymo 65-riu metų sukakties 
minėjimą vasario 20 d. šv. Ka
zimiero parapijos svetainėje. Tą 
parą dieną 9 vaL 30 min. Šv. 
Kaz micro bažnyčioje bus laiko
mos pamaldos už žuvusius dėl 
Li.tuvos laisvės.

Minėjimas įvyks 3 vai. popiet.
Kalbės ALTos Visuomeninių 

reikalų komisijos pirmininkas 
dr. Lėtinas Kriaučeliūnas. Meni-, 
nę programą atliks vietinės pa-

Wisconsin 
thony Earl 
burmistras Stephen I-'. 
paskelbė proklamacijas Vasario 
16 dienos proga.

Tariamasi ir tikimasi gauti 
laiko radijo transliacijai, skirtai) 
priminti amerikiečiams Lietuvos' 
pavergimo neikalę ir jos žmo-' 
nių vargus. i

Jurgis Milas

gubernatorius An
ie Racine miesto J

Olsen

Juozo Andrašiūno 
pagerbimas

Š. m. sausio 29 d. Lietuvių 
Tautiniuose namuose įvyko pa-i 
gerbimas šių namų ilgamečio: 
iždininko Juozo Andrašiūno, jo į 
75 metų amžiaus proga. (Gimęs 
1908.1.31 d. Linkuvoje, šaulių 
apskrityje).

Pagerbimą atidarė Liet. Tau
tinių namų valdybos pirminin
kas Jonas Jurkūnas ir ] 
Igną Andrašiūną 
pusbrolį) pasakyti kalbą. j Baigdamas pastebėjo, kad jam 

surengtas pagerbimas nebuvo
Ignas Andrasiūnas papasako-! reikalingas 

jo, kad jo giminaitis Juozas 
Andrašiūnas, baigęs Linkuvos 
gimnaziją, studijavo Kauno uni
versitete, esąs labai kuklaus bū
do. niekur į priekį nesiveržiąs, 
bet visuomeninio darbo nesiša- į 
linas. Jo pagerbimas tikrai esąs;

’ Mesk, broleli, rašyti
Mums čia .. sunku persiimti, 

bato garbei ir sudainuoti “II- kokią sunkią, atkaklią kovą ve- 
giaušių metų”. A. Juodvalkis į lietuvis okupacijoje, ne tik
---------------------------------- —j-prieš rusus, bet ir prieš jų sam- 

, -------------------- į dinius niekšus.
—- — .....— — ■ — - ■ j Turime žinių, kad dvasinę re-

pakvietė- mo JTat.ihgesnius nuotykius ir Į
a (solenizanto' serok3’ prajuokino publiką. I sveiku protu 

kad iam kas irm dvas

Mečys Valiukėnas su dviem 
poniomis įteikė sclenizantui me- 

. niškai padalytą adresą su 90 da- 
• lyvių parašais.

Stasys Juškėnas

vietoje.
Dr. Tadas Palionis paprašė vi

sus pakelti šampapo taurę j ūbi-

Įzistencijos jėgą išvydo ir plečia 
gerai organizuotą pasipriešini
mą daugelis patriotų dvasiškių, * •
V.’iWA'.'AVAVAVA’AVAV,

KURIAM GALUI MOKĖT! 
DAUGIAU?

PIRKDAMI NAUJUS’ AR VARTOTUS
■ AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE

NUO $300 IKI $1,000

Chrysler New Yorker

BALZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

“U WILL LIKE US”

4030 Archer-VI 7-1515
WAW.'.WASV.W.V/AWV

Restauruota Traky pilis

134?

KAM MOKĖTI NUOMA?

GERIAU SKOLĄ.

Namai, Ž«n4 — 
RIAL ISTATI FOR SALS

BUTŲ NUOMAVIMAS
♦ NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• N0TAR1ATAS • VERTIMAI.

sveikino Nco - Lithuanų vardu, nebijodami priešo žiaurumų. 
Gotceitienė — Neo-Lithuanų 
Chicagos skyriaus vardu. P.
Vėbra — Liet. Tautinių namų 

l klubelio vardu. M. Šimkus —
J Lietuvių Tautinės S-gos vardu.

• J. Jurkūnas — Liet. Tautįnių
I namų valdybos vardu. Raštu 
j sveikino Antanas Kašuba ir žmo- 
! na Angelika iš Floridos ir pulk.
: Karolis Dabulcvičius.

Pats jubibatas humoristinėje 
formoje papasakojo savo gyve-

Viešpatie, kas pas mus daro
si! Tą didingą šventę — Vasario 
16 d. — stengiasi kolaborantai 
suniekinti. Kad sugriautų dienos 
rimtį, siunčia paruoštas dvi 
mergaites į minėjimus triukš
mauti (Čikagoje).

Žinome, kad didis idealistas 
kun. A. Svarinskas yra. žiauriai 
persekiojamas, suimtas, kanki
namas, bet kokia gėda, kad at
siranda čia, pas mus, pasimetu
sių, kurių darbai nesiderina su. . MELP WANTED — MA! E-FF.MALE

l. Juk kun. Šaraus- j Reikia Darbininku Ir Darbiomkię 
kas irgi dvasiškis, bet jokio po- į 
zityvaus darbo tautos aspiraci-j 
joms stiprinti neatlieka. Prie j 
šingai, lyg nenujausdamas, kad Į 
tapo auka kolaborantų grupelės, 
griauna - niekina mūsų laisvės 
kovos veiksnius.

Tad nuoširdžiai, kaip lietuvis 
lietuviui, siūlau:

Mesk, šarauskai, rašyti, 
Imk grėblelį taisyti;’..

Tai daugiau atliksi mūsų tau
tos gerovei, nes žinome, kad iš
plautomis smegenimis į kovos, 
■barą neįsijungei, bet daug žalos 
tam šventam darbui pridarei.

S. K.
1

LIETUVIŲ KALBOS KUR
SAI SYDNĖJUJE

Australijos švietimo ministe
rijos patvarkymu, lietuvių kalba Į 
įvesta į abitūros egzaminus, ly- | 
giomis teisėmis su visais val
džios nustatytais privalomais 
dalykais mokyklose. Kiekvienas 
lietuvis jaunuolis galės baigti 
Australijos vid. mokyklą su lie
tuvių kalbos pažymiu.

Dabar vienoje Sydnėjaus mo
kykloje pradėtos lietuvių kalbos 
pamokos, kurios vyksta šešta
dieniais nuo 9 vai. ryto. E. L.

— Ženevos branduolinio nusi
ginklavimo derybose nebuvo 
padaryta jokio progreso, pareiš
kė Sovietų užsienio reikalų mi
nis teris A. Gromyka.

‘’IRKITE JAV TAUPYMO BONUS

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

UAL E5TAT1 FOR SALI

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALU
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR 2EMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOK2JIMAI3.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS R

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETKAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

Du miegami ir du kambariai skiepe. 
Centrinis šildymas atskirai kiekvie
nam butui. 2 auto garažas. Aluminum 
langai, švarus. $67,000. 62-tros ir 
California.

5 ir 4 medinis Brighton Parke, arti 
mokyklų. Mažas imokėj:mas. Savinin
ko paskola.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St.
Tel.: 436-7878

$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 a and ad
dress to: American Fidelity Com
pany, Hiring Dept. 77, 1040 Lone 
Star Dr., New Braunfels, TX. 78130.

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

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 — Astrological- 

Tarot Card Readings 
$10 

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Are.

Tel. 523-3685 (Pr.)

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

<rLiucija” jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 Sd. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

PATS SKAITYK [R DAR RL 
1 TUS PARAGINK SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

§ — Naujienos, Chicago, 8, Hl. Wednasdiy, F»bru<ry 9 1983

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto laldlaĄ. 
Dirbu ir užmiesčiuose, gr*H, 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tai. 927-3559

DĖMESIO
62-10 METŲ AMi. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui aufotnebllle 
Liability apdraudimas pansinla- 

kams. Kreiptis: 
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVL 
TeL 523-8775

Dengiame ir taisome visų ra
lių.-stogus. Ųž darbą garan- 
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
.. 6557 S. Taiman Avenue ;

.- ęhie^gp, ii 60629 f 
434-9655 ar 737-171^

A. T V ER AS 
Laikrodžiai Ir hrangenybia 

Pardavimu ir Tsiamaa 
2644 WMt C9th SfTMĖ 
Tai. REpublk 7-1941 ;

• t ; 't

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštui

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-59W

>1. SI M K U S
Notary, Public

INCOME TAX SERYlCi
4259 S. Ma pl• wood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pr> • 

šymai ir kitokie blankai-

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

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

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, DL 60629

*

advokatų draugija
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

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

6606 S. K*dxi« Ava. 
Chicago, III. 60629
TeL: 778-8000

U


