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VASARIO 16 WASHINGTONE
Amerikos ’ Lietuvių Taiybos 

delegacija iš Čikagos nuvyki) 
šių metų vasario 16 d. į \V,ash- 
ingtoną, kur Kongresas minė-, 
jo Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę. < '

Delegaciją sudarė ALT6 yfce- 
p.rm. dr. L. KriaučeKunas,-“val
dybos nariai adv. A. Dpj&anąkis 
i r R. 'Tricy- te.. Šv' Mergelės; ^fu
rijos Gimimo parapijos klebonas 
kuri.A. Zakarauskas buvo ALTo 
pakviestas Kongreso sesijoje su
kalbėti ■ in.vokaci  ją; Dra uge1 su. 
delegąčJją keliavo ir J. Kriau- 
čeliūnaitė.-. ;

Delegacijai? atskridus; vasario 
16-tos išvakarėse; Washington® 
nuėstas vės baigė išsikasti iš re
kordinės šmego audroj kuri sa
va iįgalyjęprinešė,, beveik ‘ .~2i £ 
pėdos-Sniego. Nors buvo šilta, 
teko lipti pe pušnis ir bristi" 
per balas.' -::: . >

Ankstį trečiadienio. rytą, sena-' 
tori auš £ha ries Percy (R., III.)- 
kabinete-, delegaciją, priėmė, jo 
asistentas Scott Gohėn'ė.Ęuyb na-' 
matyta,'; kad senatoritfs sayoL 
kalbą . okųpį Lietuvos ;kĮaiišiiųyc 
sakys riji A-al.^rydolJ - - j/

črikagieč!ų; •jgrąptėŠfefiato' ,jįr£. 
ėmimo kambaryje pasitiko lietu
viai ''.vashmgtonieėiar. Jų tarpe' 
buyįf'dę. -X-.Genys,; VLIKq rerka -. 
lų".vedėją''.AČ; ^iji^wffė,y.AL^pj 
n arys • DŲ Kri -1
vickhs: sa atdoną;.'‘|urna^^.-.G. 
Krivięlrie^br^iąn'tękią; 'Ą,; :'Vai-’

’AĮ'įPfet;
' ki '-'ė

Seųatbtą'fy tą< 
vylib;šTąptasešiįa,kuripjei sena
toriai ■- ■ diskutavo ■kiasifdkuotds; 
dokūtnėni^^iięČiahčhiš'Richatd 
Buri nominaciją į* valstyb ės sėk-' 
retoriaųs asistento .poziciją. Co- 
hen paaiškipo, kad'Burt 197D m.

būdamas New York Times žur
nalistas, viename straipsnyje iš
davė slaptų valdžios dokumentų 
turinį. Vėliau tą dieną per žinias 
•pranešė, kad Senatas vis dėlto 
B tirt patvirtino.

Belaukiant sen; Percy, jau 
"metus nesimatę, lietuviai turėjo 
progos pasidalinti įspūdžiais iš 
Čikagos ir Washingtono lietu
vių gyvenimo. Washingtonieciai 
ypatingai laukią Lietuvių Dienų, 
kurios įvyks Čikagoje šių metų 

■vasarą. '

- . Sen. Percy, pasirodęs ųž ke
liolikos: minučių, “lUoširdžiai pa- 

‘sveikino susirinkusius lietuvius. 
Jis' džiaugėsi, kad šiais metais 
-Lieti ’’os.Nepriklausomybės mi
nėjime'.. Senate pagaliau įvyko 

: vasario ių^Nfnekajp kitais mė
žtais, savaitę1 anksčiau ar yėliau). 
jis užtikrino, kad Lietuvos rei- 

i jam svarbus ir jis jaučiasi 
laimingas,j galįs juo; rūpintis. 
Percy yra Senato Užsienio ryšių 
komiteto; pirmininkas.

Jo- kalba, sakyta Senatui -Va
sario 16-osios proga, brivo' at- 
.spausdinta . sekančios- dienos 
‘Congressional Record laidoję.

Percy savo kalboje priminė 
Lietuvos ‘ nelegalią ir žiaurią 
okupaciją.. Trumpai..atpasakojo 
savo. į.- pkųp.’ tu va

:1966 įįiėtąisj 3^aii »u 
■jjam jiKrėmiiųyįS^ieląi jo 
.^jV^ji,s.'4ŪM‘rikęš’ šią. dabartinės 
'Liętūvaš1; vyriausybės atstovais. 
Percy atsakęs- šitaip: '“Ne,ne- 
-kalbėjau.• 'dėl? Menp&. paprastos 
priė^riėš: Mes.j ui njgtinėse 

> Arnėrikos VaĮjttybėse' įs- 
fame tų' žmoniųj sėdinčių lose 

>kėdėse, • vyriausybe..; Tai; nėra 
žmonių rinkta’valdžia. Ji yra sa
ve pasistačiusi vyriausybė, kuri 

•prievarta užkrovė savo' valią 
ant Lietuvos, Latvijos ir Estijos 

’laisvų žmonių”. Percy pasveiki-
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Anksčiau kubiečiai įsibrovėliai .veržėsi į Salvadorą per Nikaragvą, Gvate
malą ir Honduras. Dabar jie naudoja ritkai Nikaragvą.

no lietuvius kaip Amerikos pi
liečius, kurie yra nepaprastai 
daug prisidėję prie Amerikos 
socalinio ir ekonominio gerbū
vio. Jis vyriausybės vardu pri
žadėjo. lietuvių n?po miršti.^ 
^ Svarbiausią darbotvarkės dalį 
atlikusi, delegacija išsiskirstė. 
Čikagos grupė, kartu su Jonu 
Robelių, pasiryžo aplankyti ke- 
lęiąr Kongreso atstovų jų kabi- 
-nėt’ndse.

Jonas Bobelis, VLIKo pirmi
ninko dr. K. Bobelio sūnus, šiuo 
metu dirba Atstovu Rūmuose 
kaip Pašto ir Civilinės Tarnybos 
komiteto administracijos narys. 
Bobelis Atstovų Rūmuose turi 
daug pažinčių-ir patirties, ir to-: 
dėTčikagiškiai džiaugėsi jo kom
panija.

(Nukelta į šešU puslapį’

SALVADORUI REIKIA DAR $60 
MILIJONŲ VERTĖS GINKLŲ

NE TIK PREZIDENTAS. BET IR SEKRETORIUS SHULTZ 
PRAŠO KONGRESĄ PASKIRTI REIKALINGUS GIN KIA'S

Ramunė Trkylė buvo Washingtone vasario 16 d. Ji yra 
Amerikos iLetuvių Tarybos narė, aplankė įvairius Kon
greso narius'-ir lietuvių vardu padėkojo už šiltą žodį 
, minint Lietuvos nepriklausomybę.

GIBRALTARO VARTAI 
NAUDINGI ISPANAMS

GIBRALTARAS. — Ispanijos 
premjerui atidarius vartus į 
Gibraltarą, niekas nemanė, kad 
Gibraltaro gyventojai labiau 
veršis į Ispaniją, negu ispanai 
i Gibraltarą.

Dabar yra tokia padėtis, kad 
beveik kiekvieną dieną iš Gib
raltaro pereina į Ispaniją apie 
60,000 žmonių. Jie nesirengia 
apsigyventi Ispanijoje, bet jie 

Į ištuština La Lincą nrestelio vi
sas krautuves. Gibraltaro gyven- 

Į tojai nužingsniuoja į La Linea, 
prisiperka didžiausius kiekius 
Įvairių produktų ir po to vėl 
grįžta į Gibraltarą. Pasirorfo, 

| kad Ispanijoje maistas yra dvi
gubai pigesnis negu Gibraltare, 

i Keli šimtai ispanų gavo darbo 
! uoste ir prie laivų taisymo dirb
tuvių. ■, •

Geležinius varius buvo įsakęs 
užkelti diktatorius Franco, bet 
visi džiaugiasi, kad dabar judė
jimas yra laisvas.

WASHINGTON, D.C. — Pre- 
zidintas Reagąnas, gavęs žinias 
apie atnaujintą Salvadoro maiš
tininkų ir įsibrovėlių iš Nikarag
vos verkią, rado reikalo rūpintis 
reikalinga pagalba. Jis pasikvie
tė į Baltuosius Rūmus 20 Kon
greso atstovų ir aptarė su jais 
susidariusią padėtį.

Sekretorius George P. Shultz 
taip pat susirūpino, paskutinių 
dienh pranešimais Iš Salvadoro. 

'Jis nuvyko į Kongreso komiteto 
posėdį, papasakojo apie susirė
mimus Nikaragvos pasienyje. 
Vyriausybė negali pakęsti nuo
latinių įsiveržimų iš Nikaragvos.

Prezidentas tariasi 
su demokratais

Į Baltuosius, Rūmus preziden
tas pakvietė ne tik respubliko
nus, bet ir demokratus. Tikru
moje, demokratų buvo daugiau, 
negu respublikonų.

Ne tik prezidentas, bet ir 
Valstybės sekretorius įtikinėjo 
Kongreso atstovus, prašydamas 
skubaus sprendimo. Įsibrovėliai 
turi daug modernių ginklų, gau
tų iš Sovietų Sąjungos.

Prezidentas žino, kad Salva
doro kariuomenės vadovybė 
kartais neprisilaiko nustatytų 
dėsnių, bet dabartinėse sąlygo
se tai yra tiktai mažmožis, pa
lyginus su pasiryžimu primesti 
Salvadoro gyventojams komu
nizmą.

Įsibrovėliai nori primesti Sal- 
vadorui naują vyriausybę. Tuo 
tarpu prezidentas nori pasitari
mų be primestos prievartos.

— Antradienį aukso uncija 
kainavo >' 110.

KALENDORELIS
— Prez. Uraganas vis dau

giau pritaria arabų planams, - 
pareiškė parlamentui naujas Iz
raelio gynybos ministeris Mošė 
Arens.

Kovo 2: Elena. Eitautas, Kie- 
la, Galiūnas, A Įmonė, Putrimas.

Saulė teka 6:25. leidžiasi 5:42.

Oras šiltesnis, lis.

Libijos karininkų komisija 
j atvyko į Čado sostinę tartis apie 
. priemones pavėnio konfliktams

■ Į išvengti.

GRAIKAI ATLEIDO 
15 KARININKŲ

, ATĖNAI, Graikija. — Buvo; 
pasklidęs gandas, kad keli grii-jj 
kų karininkai buvo labai nepa
tenkinti premjero A. Papand
reou bičiulyste su Sovietų Są
junga. Į Atėnus buvo atskridęs. 
Sovietų Sąjungos premjeras Ti*. 
chonovas, važinėjo iš vienos są-? 
los į kitą, tarėsi su kabineto na
riais ir pasirašė keliąs draugiš
kumo sutartis. Graikai bijo, kąd 
nepakeltų galvos komunistai, 
kaip jie buvo pakėlę karo metu. 
Jeigu prez. Trumanas nebūtų 
įsakęs pristatyti šaudmenų į 
Atėnų priemiesčius, tai komu
nistai būtų galėję valdyti Atė
nus. Graikai, suvaldę komunis
tus prie Atėnų, vėliau juos iš
stūmė iš visos Graikijos.

Bet dabar komunistai brau
nasi į Graikiją, pačios vyriausy
bės padedami. Keli graikai kari
ninkai pareiškė protestą prieš 
Papandreou politiką, o d bar 
premjeras juos atleido iš 
riuomenės.

Iš IRANO KALĖJIMŲ
> PALEIDO 8,300

ka-

LONDONAS, Anglija.— Irano 
radijo pranešimai sako, kad mu
sulmoniškoji- Irano vyriausybė 
paleido iš kalėjimų 8,300 kali
nių. Tvirtinama, kad kaliniai 
paleiski pagal paties Ghomeinio 
įsakymą.

Tiek težinoma, kad Irano ka
lėjimai yra p ini suimtųjų. Ka
lėjimuose yra toks didelis žmo
nių susigrūdimas, kad neturi 
kur prisėsti, n kalbant jau apie

Daugiausia kenčia politiniai 
kaliniai. Visuose kalėjimuose 
politkalinių daugiau, negu kri
minalistų. Amnestija turėjo iš
leisti kelis šimtus politkalinių, 
bet paskutiniai pranešimai ro
do, kad amnestija šių politinių 
kalinių nelietė. <

KARIAI NEPAJĖGIA ATSTATYTI 
VISAI NUVERTINTŲ PINIGŲ

GENEROLAI NESIKIš Į RINKIMUS. BET PERDUOS 
GALIĄ PARLAMENTO' IŠRINKTAI VYRIAUSYBEI

BUENOS AIRES. — Argenti
nos prezidentas Reynaldo Bi
gnone pirmadienio vakare per 
radiją ir televiziją paskelbė, kad 
Argentinos kariuomenės vado
vybė, virš septynerių metų val
danti kraštą, nutarė šių metų 
spalio 30 dieną pravesti visame 
krašte laisvus demokratinius 
rinkimus, o vėliau, ateinančių 
metų sausio 30 dieną perduoti, 
krašto valdymo galią parlamen
to sudarytai vyriausybei.

ši žinia sukėlė didelio džiaugs-, 
mo ne tiktai pačioje Argentino
je, bęt:ir visoje Pietų Amerikoje, 
nes visiems aiškėja, kad ,demo
kratinė santvarka įsistiprins vis 
didesniame valstybių skaičiuje. 
Gyventojų .tarpe buvo susidaręs 
Įspūdis,> kad, Argentinos kariuo
menės. vadovybė, sukėlusi karą 
Falklandd ii’-kitose britų salose, 
bandys ilgiau pasilikti valdžioje. 
Generolai karą pralaimėjo, gin
klų neteko ir kraštą įstūmė dar 
gilesnių, bėdon.. BsJašte^ykis ap 
ardytas ir- kariai įsitikino, kad 
jie |au nepajėgs ūkio reikalą 
atstatyti. -

Pį'ez. Bignone, taip paŲArgen- 
liiioš gerieęalas, tarėsi sų'Argen- 
Ųaios kar&onjenės vadais ir su- 
sitarė':pervesti 'civiliams krašte 
valdymą'; Kariai niitarė visai ne- 
sikišlt-./į rinkiminę kampaniją 
Kariąr'ririkimuose nedalyvaus ir 

. nekarididafuos. Jeigu krašte bū 
1 tų maišatįs<-tai kariai pasiliktų 
' ilgesnį -laiką vyriausybėje. Tada 
tek tiį rinkinius atidėti,' ko! 
įtampa atslūgs.-B.t kariai yra 
pasiryžę: ginti. tiktai valstybės 
sienaa ir nesikišti į krašto val
dymo reikalus. ,

Pralaimėjus Falklando salų' 
karą, ne visi Argentinos kariai 
buvo vienodos nuomonės apie 
krašto vvriausvbės nerdavima 
tačiau dauguma" priėjo išvados, 
kad reikia perduot’ patiems gy
ventojams krašto vadovybę. Ge 
nerolas Bignone išsiderėjo iš ka
rininkų reikalingą paramą, ka 
jis galėtų tartis MijxTtiniu par 
Uju vadais ir vėliau būtų įparei
gotas perduoti vyriausybę pačių 
gyventojų išrinktai valdžiai.

N? tik pėstininkai, bet ir Ar
gentinos aviacija I>ei laivynas 
pilniausiai pritaria nutarimui 
pravesti teisingus rinkimus ir 
perdioti vyriausybę*. Argentinos 
kariuomenės vadai ima pavyzdį 
iš Brazilijos kariuomenės vadų, 
kurie įpareigojo vieną generolą 
pravesti demokratinius rinki-

krašto vadovybę to parlamento 
sudarytai vyriausybei

Argentinos pesui tapus beveik 
visiškai beverčiu, didesnių po
licinių partijų vadai pasiuntė 
prezidentui Bignone laišką, ku
riame protestavo prieš rinkimų 
atdiėliojiiųą. Jie rcikaavo. kad 
rinkimai būtų pravesti 
mėn. pabaigoje, o spalio 
hą kariai pasitrauktų.

Praeitą savaitę buvo 
kę įvairių ginklų rūšių
menės vadai ir vienbalsiai 
tarė pravesti rinkimus ir 
‘duoti vyriausybę.

rugsėjo

susirin- 
kari uo

li u- 
ati-

STREIKAS - VISAME 
ASAME

GAUHATI, Asamas. — Pra 
eitą sekmadienį Asamo ministe 
rio pirmininko vietą laimėk 
Hileswar Saikai ir nuo sekma 
dienio jis pradėjo eiti pareigas 
Jis priklauso indų tikybine 
grupei ir rinkiminės kampini 
jos metu reikalavo pašalinti i 
Asamo vKus musulmonus

Pirmadienį visame Asame bri 
vo paskelbtas 21 valandų strei 
kas, kurio metu dešimtys tūks 
tančiu musulmonu, iki to met 
ramiai gyvenę Asame, prival 
iš ten keltis. Pirmadienį ir an' 
padienį tūkstančiai musulmon 

; vežami į Asamo šiaurę, ka 
būtų nesunku juos išvyti į As. 
mo. Indų dauguma nenori, ka 
po šio streiko dar vienas Alusu 
monas pasiliktu gyventi A^ąm

Caspar Weinberger

Sek r. Gaspar Weinberger 
pareiškė, kad vidutinio dy
džio atominių raketų vež 
inas į Siriją sud-iro labai 

didelį pavojų. •

ARIEL ŠARONAS NORI 
GAUTI $27,000

JERUZALĖ, Izraelis.— Bho 
Izraelio gynybos m'rJstt ris Ari 
sai-on.s patraukė dėtos tJsm 
Time žurnalą, už tai kad žum 

’as jį apšmeižė.
žu r.ala^ para'ė straipsnį, k 

riame pažymėjo, kad gen. Ar 
Šarūnas ragino Gemajrl o šeir 
r fslangistus keršyti už išrink 

‘prezidento Bašir Gemajel nui 
dymą. Generolas šarenas te 
tina, kad j s mekad nėra ra 
nes Gemajelio šeimos narių 
falangistų keršyti už išrinl 
Libano pr.zidento nužudymą

šaronas yra pasisamdęs ad 
kalą, kuris lik i si laimėti bylą

— Laimėjus bylą Jeruzalė 
gen. A. šaronas trauks teisu 
ir New York Times, nes ir 
laikraštis pakartojo žinias, šn 
žiančias generolą.

— Pulk. C.nadafi tvirtina, 1 
Libija niekad nesirengė įsive 
į Sudaną. Libija norėjo patiki 
ti, ar dideliais guminiais ra 
sunkvežimiai tinka judėju 
tyruose. - <



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto Šio skyriaus redaktoriai

Kareivis- ŽUVŲ SUKILIMAS
Feljetonas

Kiekvienas, kad ir mažiausia.-,; t 
>yvas pauaieus. kovodamas už 
iavo egzistenciją, visomis gali
mybėmis ir priemonėmis sten
giasi apsiginu. Gyvūnų gyny
ba, kaip ir žmonių, pasireiškia 
aavienua, grupėmis ir būriais.

Gyvenime pasitaiko keisteny
bių ir neuketumų. Kažkada 
skaitėme apie kiškių sukilimą 
Lietuvoje. Visi būvo nustebę 
ii miestą sudrebino kiškių inva
zija į Kauną. Nebodami, nieko, I 
jie plūdo gatvėmis, vingtavpJ 
šaligatviais u prislinkę apsupo 
teatro rūmus. Didžiausia jų nu- 
nia, pro visas teatro duris, įsi
veržė į teatrą, apsupo sceną ir 
pareikalavo dainininką velionį 
Kiprą Petrauską pasirašyti jų 
pądiktuptą nepuolimo sutartį. 
Velionis K. Petrauskas, pabū
gęs tokio gausaus kiškių antplū- > 
erzio, ant jų padiktuotos šutai -; 
ties, paoėjo savo parašą, pasiža- ■ 
aejo daugiau jų neoesauayti n: 
išvengė nemalonumo. ĮĮ 

Panašus, tik ne su kiškiais.! 
buvo nuotykis Amerikoj. Visa ! 
oos baugios, isgąstingos ir begin., i 
klės Miclugauo ežero žuvys, uz-j 
puolė piityrusį ir nepaliaujamą; 
Union Pier meškeriotoją. Paste- Į 
bėjusios meškeriotoją, jbs iš vi- Į 
šų ežero kampų, pakraščių, pa-l 
kriaušių, nendrynų, seklumų ir| kalbasi su dailininku: 
iš tolimų ežero versmių ir gei-Į 
mių; įniršusios, įtūžusiošT pa- ] 
statę aštrius pelekus, nardyda-li 
mos ir uodegomis pliauškėdamos ' 
su triukšmu apsupo laively sė-J 
dintį meškeriotoją ir paaiktavoj 
jam sąlygas. Meškeriotojas jų{ 
padiktuotų sąlygų nepriėmė, j vojė jeigu nėra žolės. 
Žuvų būrys, už nepriimtas,jų sa-> , £ - ’ '*■•••■•* *
lygas, kad daugiau jų netbemest-i! 
kelios, jtūžo. Jos pas.ūmėjo lai-| 
veli į ežero gilumą ir su didžiau- Į 
siu triukšmu apvertė jį. Varg-! 
šas meškeriotojas pradėjo šauk-1 
tis pagalbos. Žuvys panardinę! 
meškeriotoją, patenkintus. . su Į 
šypsena nuplaukė į ežero gel i 
mes, o sušlapęs ir pastyręs meš-1 
keriotojas atsirado ligoninėj.

Vėjas švilpia, siunt’ šiaurė 
Sunku akiu pažiūrėt, — ■ ■ 
Stov‘ išpūstom “galite-, 
Ir nemano net liūdėt. ‘
Rūko maenąją laboką ’
Suktą storam laikraštyj
Ir paleidęs tik ęvilpoką j * ’;?
Rė. -a maršą “rirary’.’-.r-’• > 

Parašė šiauliškis kareivėlis

MODERNI TAPYBA
Studentas, aplankęs parodą,

las vaizduoja?
— Karves pievoje., '..iw.wr-
— Bei aš nematau- -žolės.
—■ Karvės ją nuėdė.
— Bet aš ir karvių nematau
— Kaip gali būti karvė:

APLINKA VEIKIA

Teisėjas. — Atrodo, kad 
te auka blogos aplinkos.

Kaltinamasis: — Galėjo 
ti, ponas teisėjau, nes aš 
penkiolika metų dirbau proku- 
loro raštinė’e.

DIDVYRIS

. PAS DAINAVIMO
MOKYTOJĄ

— Ar ponas mokytojau išklau- ' 
sei mano sūnelį?

— Taip, paprašiau, kad sudai
nuotų.

— O kaip, ar turi balsą?
— Apie tai negali būti abejo

nės.
— Tąigi. tamsta manai, kad iš 

jo gali išeiti...
— Gali. Laikniščių išnešioto

jas...
♦ ¥ $

UŽTIKRINIMUI

Jaunas vyrukas atsilankė pas 
seną džentelmeną, norėdamas 
gauti virėjo vietą. Samdytojas 
klausia: ■ <

— Ar tamsta kam nors kitam 
gamindavai valgius?

— Aišku, dėl to negali būti 
abejonės.

— Tokiam atvejuje duok man 
adresus tų, kuriems dirbai. Aš 
norėčiau Įsitikinti ar jie dar yra 
gvvi?

*
DAR NĖRA TAIP BLOGAI
— Jau dvi valandos, kaip ieš

kau savo vyro ir negaliu rasti 
— skundžiasi ponia Balsienė.

— Tai niekis, — guodžia ją 
■senmergė šikšnytė. — Aš vyro 
ieškau daugiau kaip 20 metų ir 
vis negaliu rasti. lai-

GERA DAKTARO PRAKTIKA 
. f-Gydytojo motina giriasi savo 

k ai minkai.
— Mano sūnus jau turi tokią 

praktiką, jog įaiks nuo laiko 
gali pasakyti pacientui, jog jis 
niekuom neserga.

r’

pie-

bu. 
per

KOLCHOZINI N KO DŪMOS

kad — Dar pamatysime, kas bus 
po balandžio rinkimų, Tėve.

> — Už ką tų balsavai?
— Už Daley balsavau, Maiki.
— Nepamiršk, Tėve,- “Naujie.

• nų” banketo kovo 6 d. Aš iš i 
anksto nusipirkau bilietus sau ir Į 
tau. Važiuosime kartu. Patogu:

; NE PlRMz> SYKĮ
►

’ Mažas broliukas per savo se
sers sužiedotuvių šventę pasa
ko gražų eilėraštuką. Būsimasū 
sesers vyras labai džiaugiasi n 
sako:
' — Dėkui tau, Staseli, kad iš
mokai tokį gražų eilėraštuką i>, 
k&i be klaidų jį mums padekla 
Alavai.

Staselis: — Čia nėra nieko ne
F

paprasto, šiais metais pei sesei: 
sugiedotu vos as ji ja a du sykiu* 
esu sakęs.

* v =?
, SURADO PASIAIŠKINIMĄ
*

Ji: — O kaip su tuo perlų kak-

— Petruk, ai- buvai pas dan
tistą?

— Taip, tėveli.
— Ar nteverkei ten būdamas?
— Visai ne. ' ' •
— Tai labai gerai. O ką tau 

lantistas sakė?
— Nieko, tėveli, nes jo namie 

nebuvo.

-- Ar aŠ tau nesakiau, 
taip bus,,Ma&i.

— Tu norėjai pasakyti, 
juodis kaDdiaatas į merus 
mės pirminius rinkimus?

— Taip; Šęnas posakis turi pa 
grindo: "Kai du šunys susipeša, 
trečias kaulą nusineša...”

— Merė'Byme niekad neatleis ' nuvažiuoti Western Ave. tiesiai 
Daley už konkurenciją. Jeigu 
būtų buvęs tik vieųąs baltas kati..
didątas, juodis nebūtų laimėjęs 
iiominaęįjgas.-

— Pamatysime, kokius davi
nius duos "balandžio 12 d. rinki
mai. .Gali JAimėti vienintelis re- 
publikonų kandidatas Epton.

Demokratų politinė mašina 
suskilo į tjis dalis, todėl, kad du 
balti tos pačios partijos viens 
kitą "papjovė”, o juodis laimė
jo pirmūnuose balsavimuose 
tik su 36 % balsuotojų.

— Mano rajone dauguma bal
savo už Daley. Todėl, kad jis 
jaunas energitngaš advokatas. 
Jo tėvas 21 metus buvo Chica-j 
gos meras, jo dėka, Chicagą vai-) 
dė demokratai, o republ ikonai 
beveik jokios veiklos nerodė.

— Sako: nauja šluota geriau , 
adventą šluoja, Maiki.- Naujas meras gali!

I pakeisti buvusius miesto tar- i 
j nautojus naujais, savo draugais, i

; iki 95-tos ga.t., kur yra puošnūs 
bangetų rūmai Martinique res- 
icratmę^ę. Ten bus daug mū-i 
sų pažįstamų.

-— Tu geras vaikas, Maiki, mo
kytas ir geras lietuvis’ patrio
tas, skaitai “Naujienas”, seniau-- 

į šią lietuvių dienraštį, kuris eina

Augau aš gražiam kaftnely, 
Dzūkijos pietų kampely;
Ten po pievas bėginėjau, 
Gimtą kraštą pamylėjau.».

Tėvas buvo neturtingas, 
Bet taupus ir išmintingas. 
Rimto būdo pasakorius, 
Ne girtuoklis, ne pypkorius.

Tūlą laiką jis tarnavo, 
Dėjo, taupė algą savo 
Ir be didelio jis vargo 
Įsigijo dešimt margų.

Pasistatė tad namelį, 
Apsitvėrė ir kiemelį. 
Žmoną vedė neturtingą, 
Skaisčią, gražią ir protingą.

Šeimą savo išaugino, 
Amatų mokyt ketino.

~ Viskas pagal norą stojos, 
Ir gyvent neblogai klojos.

Daugis mūsų taip nuo seno 
Savo ūkiuose gyveno.
Buvom uolūs darbininkai, 
Savo žemių šeimininkai. ;

Mums tad dirbti buvo miela, 
Savo ūkin dejom sielą.
Viens kitų neapkalbėjom, 
Bėdoje kitiems padėjom.

Kai sau dirbi, noras veikia,’ j 
Niekam ragint tad nereikia.
Jautėm mes širdy, linksmybė/ 5 *’ 
Nes turėjom nuosavybę.

Bet šiandieną ką mes turim?
Bėdos, vargas, kur tik žiūrim.- - 
Kai plėšikai tie atėjo, 
Viskas, viskas pakitėjo.

Tuoj jie išvogė namelį, c 
Ir išdraskė mūs kiemelį. : 

buržujais išvadino,
Trėmimu visus baugino.

f ; Su naganais atmaršavo —
— Čia jau7 mūsų, nebe tavo. — 
Taip jie mums tad užgiedojo, 

. Nei maldavimų atbojo.
Kai Į vidų įsibrovė, 
Mūs gėrybes susikrovė.
Karves, arklius išsivarė,

. , • /' .. - Mums kolchozus tad sudarė, j
Sedą’lažą’atgaivino, 
Daug mūsiškių nukankino.
Noras dirbti mums pražuvo, - 
Viskas nyksta, viskas griūva.

, Tol mes nesulauksim laimės, 
Kol reikės mums dirbt iš baimės. 
Mūsų ašaros ir kraujas 
Teisingumo nuolat šaukias.

Perkūnas

Į — ~ *- --- ---- -------~---
jau 69 metus, eina kasdien. Rei
kia paremti, kad eitų ir toliau

i sunkiais laikais. Nežiūrint eko
nominių sunkumų, visokie fron_ Į 
liniukai, bendruomenininkai vi-j 
som keturiom šoka prieš “Nau-j 
j ienas", bet niekas iš to neišei-Į 
na todėl, kad “Naujienos” skel-l 
bia tiesą, atidengia jų veidmai? 
niškus politikos iššūkius, suktus 
frontininkų vedamuosius straips 
nius broliukų dienraštyje.

— Gerai, Tėve. Pasimatysime 
bankete. Po haibolą išgersime

— Bet kad tu negeri.
— Pamatysi, kad ii 

išgerti.
— Tai lik sveikas.
— Ir tu, Tėve.

Malki, 
aš gal'

Meras gali keisti policijos v 
šminkus ir taip toliau.

Elegines nuotaikos
Nuskridom prie Juodos jūros.
Kur Vytautas žirgą girdė:.
Dabar saulę’ keista skūros 
Ir “katiušų” drobęa mirga.
Mums aprodė ir Taškentą, 
Ir teatru.- prie Uralo.
Ten linksmybėms per 
Ž;ivi folkloras vasalo.
Lenino taikos medalį
Mūrus žadėjo prie Baikalo.
Tik gulaguos vergų dalia 
Neparodė už Uralo.

Prie Lenino mauzoliejaus
Gavom po gėlę raudoną. 
Prie Puškino koliziejaus 
Tiktai keiksmų leksikoną.
Kur bvsuktumei spaktyvą: 
Maskvoj, Vilniuj, Rygoj, Soči. 
Tu matysi detektyvą 
Vlongolišką plačią bosi.
Dėl visti grožybių šitų
Reikia garbint jų idėją.
Kad 'Gimtam Krašte” rašytų,.
Kaip tu "gyrei” pavergėją.

Poet-Graįonian-Najat

laraičšiu, kurį esi man pažade- 
jęs?

.is ’.S ■' 10.1 
ekundžių.

i

i

riaūii į braizjnėli, kuiiame

Jis: — O. brangioji, kaip tik 
pamatau jus. tai apie visa kitką 
tuojau užmirštu.

o Ne.k,u.' metu žydintis kak- 
> -avo žiedą per 90 
Bet vieno to žiedo

kvapas pripildo kvapsniu vienos 
kvadratinės mylios plotą.

atidary
mai išėjo iš mados. Būdavo ko
ne kas antra savaitė rengiami 
tavernos atidrymai, savininkų 
pagerbimai. Dabar sėdi patam
syje seniai “maslioakiis" sriub- 
čioja. nė armonikos, nė polku
tės niekas nešoka. Nauji laikai 
atėjo, žmonės surimtėjo. O tem
po: e. o mores!

* Yra nedidelė žuvelė, kuli 
pati “meškerioja”. Ji priplau-^ 
kia prie krūmų ir spiaudo vau-j 
renį į vabzdžius. Ji gali nu- 
spiauti penkias pėdas. Kai pa
taiko į vabzdį, vabzdys nukren
ta į vandeni ir ji turi pietus. Jos 
vardas Toxates. Don Pilotas

• Kažkodėl tavernų
SĄŽININGAS BALSUOTOJAS i kad balsuotume! už dęmokra- 

! tus?Teisėjas klausia kaltininko:
— Tu gavai 20 dolerių, kad 

balsuotume! uė respublikonus?

— Taip, ponas teisėjau.
— Paskui gavai 20 dolerių, ’

— Taip, ponas teisėjau!
— -Už ką tu balsavai?
— Aš esu padorus pilietis ir 

balsavau pagal savo sąžinės bal
są...

6 Modernios dailės parodoj ; 
Ka moteriškė nosį prikišusi■ 

tik ( 
dvi linijos Įbrėžtos. Pi įėjusi dai- ' 
iinmko žmona paaiškina- — fo- į 
niule. gal nesujfranli? Čia ym 
simbolika. — dvikova vyro su 
ziuvua. - - Betgi jų aš nematau, i 
•- atšakų v tesetią.

-- Kkiu-d, jie-viens kitą užmy
li ir nei a,;—..atsake dai|i- 

o žmona.

* T- .vo tas paveikslas in^n be 
veik patinka, tik jafft ko nor- 
U.ūi 4a? Aš pnkče.u, jeigu V 
prfcodintum baravykų, ot čia 
prie medžių, storais kotais ba-Į 
ravyku! Aš mėgstu baratykii>

— Galiu tą padaryti, tik tmput, 
davg^iu kainųQ». poniute. — ari 
sako dailininkas. I

— Pinigai man ne problema, 
tik padaryk, taip, kaip aš nor\u. ‘ 
— atsako pirkėja.

Mes ir jie
Išblokšti iš gimto krašto 
Laisvėms žydinčiuos kraštuos 
Radom laisvę žodžio, rašto. 
Tik neradom Lietuvos...

Nenujaučia kaip ilgai 
Gyvens tėviškėj gimtoje 
Ar bus Sibiro vergai...

Siaučia “kultūrbolšes-ikai” 
rėvyftė, ir už ribų, 
Ditigen.ų lai jų.klikai 
Turim nuosavų stribų...
Tol saulele Jums Tėvynėj 
'4<elk' broliai.
jaaūdies išriįuitis mums sa 

Hssa b akis išės...
Mikas Kubidahs

• Miške staklės, 
vilnos, o jau audžia.

aveliu



JURGIS JALINSKAS*

SPAUDOS PABIROS
Ddr šis tas apie kompozitorių Julių Gaideli

į»;u jo sukurta apie “pabirinin- 
iką” pasakėle. Ji buvo sukurta 
■ir -l9<'»8 m. sausio mėn. Hi dieną 
atspausdinta Naujienose, štai ji:

f

- arba:
Du gaideliai, du gaideliai 
Baltus žirnius kūlė.
Dvi vištelės, dvi vištelės 
Į malūną vežė...

Dukart du,>*kiek bus? (Klau-

t (Tęsinys)

Anose mano “pabirose” pami
nėjau ir pdnp J. Klauseikio porą 
mūšų spaudoje atspausdintų riu- 
sibastymų. Jis ;tų- neužginčijo.
Apie vieną šitaip atsiliepė: “...ta_ Įt 
sai prieš daugiau kaip "20 metų i 
spausdintas- raitas, ųitlyt, Jur- |i 
piui Jašinskui taip labai patiko, Ii 
kad net dabar atsiatrajpjęs ima 
grcmuEuoti". y Labai vaizdūs irs _ 
k.’Įūringss išsireiškimas. TuoĮjSiamas “pabirininkas”. — J.). 
Ėmiau jis. reikšmingas, kad jį JAtrodo, visiškai paprastutis arit- 
y :rašė asmuo, kuris daug senes- ii metinis dalykėlis/kuris tėra skl
idus ir mąujesnius Bronio Railos t namas tik pirmajam lietuviškos 
r;.štus atsiatrajbjęs ir juos gro~|[pr2(jrios mokyklos skyriaus mo- 
niuliuodamas' šukūrė ir išleis-žemukui. Tąčiau dabartinėje 
d-.no veikalą “Bronio Railos Nu- jHsputnikų” gadynėje ne visi ir 
sibastymsi”. Juk tai atsiatrajo-rsuaugę žniobės suranda tikslų] 
jimais. ir gromuliavimais ži- [atsakymą, žymiai koinplikuotes- 
bsntis ir, kol kas, vienintelis jnis reikalas iškyla su tais gaide- 
tokto pobūdžio' kūriny^ lietuvių Įiaįs jr vištelėmis, kiek ten jų

■ ^uos ir į malūną ve-j
'žė; vargiai ar be ilgų diskusijų Į ;

- «

SkulptūraJ, Dagys

r - š

DR. KAZYS ĖRINGIS '

Lietuva prisikėlė ir vėl prisikels ;
(Nepriklausomybės paskelbimo 65-osioms metinėms)
A'cnri/dawsoniI/bes šventės minėjime. Cicero, II., 1983 m. vasario 13

(Tęsinys) •’

Tenebūnic tai priekaišto žo
džiais kaltinti, mūsų Generaciją 
jaunimo indoktrinaviniu. Jeigu 
nebūlų ya’aulyje ir mūsų pir
mapradi j Ll’ėvynėj. blogio, mes, 
matyt, galėtume ykni kitus 
mieguistai informuoti, būtent: 
lik informuoti ir iŠ lengvo gud- 
rėii, kiekvienas pagal savo iš
manymą. Tenebūnic suprasta, 
kad čia yra vyresniųjų geperaci- 
jes žmogiškas noras tpriversti 
jaunesniuosius tikėja vyresniųjų 
likimą tiesa ir gyventi- jų gyve
namu gyvenimu. Ne. čia yra 
testamentiniai metmenys nepa
simesti pagrindinių vertybių 

sū blogiu. Todėl 
apie indoktrinaciją

išeivijos literatūroje.
Dėl antrojo J.'Klauseikiui pri

minto jo nušibastymo, jis šitaip p!r sieksninių straipsnių spaudoje | parašyta
pasjąiskinoi U.:,.N e ą t simenu. f būtų galima surasti tikslus alsa-1 Gimtinė’

■ ( — ’ ___ :___ T ' z-,., • •■>.2... •.•-''...i____ •• L-m <rin

šauksmas
yra priešo išmonė arba geriau
siu atveju atsitiktinis sąskambis
su jo siekiais. Todėl skirtingų j šę, nusisuktų.- nuo

(4

Skaitau Laisvosios Lietuvos 
23 nr„,vieno skaitytojo balsą - 
patarimai jog špątųiai ką siun
čiant, reikia nurodyti šaltinį, 
datą ir vietų. Kitaip, raštas esąs 
nevertingas,- -(Niekaip neįsivąiz 
duojui kad . Ilgametis spaudos į va ir painiava kai kurių “auto

sukurtą teisę nuo seniausių tkt - 
modemiškų laikų, mes tai su-- 
pasididžiavimu ir pasigėrėjirrte
galime pažymėti. Tai mes gali
me konstatuoti ir valstybės kū
rimosi Mindaugo laikais, ir yp< č 
Algirdo ir Gedimino laikais, k i 
mūsų valdovai arba buvo visu, 
ūgiu, aukščiąu pakilę humaniz
mo pozicijos negu mūsų k 
pynai, ypač agresyvieji (Kry- 
žiuctių Ordinas ir kiti), arba“ 
grūmėsi su jais ir laimėjo. į vi
sa tai dabąr lietuviams reikia 
ypač gerai įsigilinti. Tokiam Į - 
gilinimui atėjo laikas ne tik e i 
pasiekto mūsų tautos išsimo! s- 
linimo. Dabar mes paski J .e 
dėl Tėvynės pavergimo f.o pk u-, 
pasaulį. Nežinantiems mu-c su.- 
iie$ kitų valstybių žmonėms rcL 
kia Įtikinamą: perduoti, įtvirtin
ti jų sąmonėje, kad Lietuva bu- 

’ vo pagal galimybes taiki ir dar
nios teisėtvarkos šalis ir kud 
viskas ■ dabartįrfiojo okupanto 
sunąįkinta, nusižengiant tteei. 
ir teisingumui.

; šešioliktame amžiuje Lietuvo
je buvo daug reikšmingų poli
tinio,.intelektualinio ir kultū- 
rimo gyvenimo įvykių. Tuomet 
(Gedimi naičių dinastijos lai-, 
kais) - buvo -sukurtas Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštijos teisy
nas, neturįs sau lygių dabarti
nių pasaulio valstybių istorijo
je. Taigi, lietuviai dar anksty
vojo valstybingumo laikais įne
šė Į pasaulio tautų šeimos lais
vės lobyną humanizmą, kuris, 
kaip nei vientos dabartinės pa
saulio valstybės senovėje teisė
je, yra surašytas Didžiosios Lie- 
tūvoą Kunigaikštijos trijų pa-i 
rengimų 1529, 1566 ir 1588 me
tų .ištobulintame Statute.

Lietuvos Statutas garantavo 
Įietųyiams ir visiems Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštijos žemės 

. čiabuviams rusams, prūsams, že
maičiams, mozūrams ir kitiems 

■ gyventojams, kokio luomo ir kil-

ko". Blogai rodyti, blogai nero
dyti, štai kur esmė. Tai tik ir 
vėl parado, kad. mes esąme ver
gijos aukos. Todėl įš dviejų 
blogybių^ reikia pasirinkti ma
žesnę — nerodyti. Bet parodė. 
Parodė Vasario 16-osios 65-me- 
čiui priartėjus. Visi stovime 
prie svetimųjų akmenimis iš- ; 
daužytų Tėvynės “langų". Sto
vime prie žaižaruojančios gais
ravietės. Daugumos .vykesniųjų 
vaizduotėje šimtai tūkstan
čių žuvusių, deportuotų, kanki
nių, benamių', sugriautų gyve
nimų. Jaunimo tas tiesiogiai 
“neliečia”. Vienok su filmu, kaž
kas pasielgė neatsargiai, dar 
kažkas pasiekė tikslą: artėjant 
65-mečitii parodė filmą, kad da
lis jaunimo, ka<J ir laikinai pra-

I radę politinę orientaciją ir įnir- 
>’ Vasario

IGosibs! Todėl dabar dera, vi- 
siemsr'savyje ieškoti ir išminties, 
ir takto (pavergimo liudininkų 
nepakeisi.),- ir atramos pagrin
dinių politinių vertybių aukščiau 
minėtose ir neminetosesampra
tose. Tai būtų paprasta, jeigu 
mes visi nebūtume tarptautinių 
komunizmo nusikaltimų aukos.

Kas yra Lietuva sau ir pasauliui?

Senovinė Lietuva sukūrė tei
sėtvarką,, švietimą, mokslą i ir 
sugyveno su kaimyninėmis vals
tybėmis taikoje, nojs laikai daž
nai būdavo neramūs. Jau try
liktame ' amžiuje karalius Min
daugas sustabdė totorių . ordų 
slinkimą į vakarus ir’ apsaugojo 

.Europą.. / Prieš_• 6.60 .. metų, ka
rai i aus 'Gedimino taiki 'ini'piaty- 
va privedė prie, 1323 metų spa
lio. 2 d.? Vilniaus Taikos-sutar
ties su kaimyniniais kraštais pa- 
.sirašymb-ir pįrie sugyvenimo ?ų męs.jie būtų, visas lygias jų tei- 
galingialisiais totorių .chanais 
Aukso Ordos istorijoje. ,; .

Žvelgiant į Lietuvos5 istorijąĮif

n v

išeivijos generacijų uždavinys 
— su tyra, krištoline sąžine per
duoti ir priimti testamentinius 
priesakus, dirbant šia linkme be 
ironijos ir nuodingų geluoniui

Ryšium su tuo negalima, pra
bėgom nepaliesti šventinio “kil
nių karo”, • demonstracijų -ir ne- 
kurio nepasitenkinimo dėl jų.: 
Bet “nepolitinis” filmas “Velnio 
nuotaka” ne iš Dangaus nusilei
do, o buvo atgabentas iš; Mask
vos auksinėmis rankomis! •

Tame “nepolitiniame” filme.

: t‘J. Janonis — Mano ir to poeto sukurtą eilėraštį — 
. šiame eilėraštyje ir

yra. ginčijamo eilėraščio pos-!
mai. >

Toliau aš visiškai tvirtinu 
gei’b, J. Jašinsko pasisakymą 
kas Janonio — Janoniui, ka: 
Maironio — Maironiui ir kas ne
atskiria .poetų kūrybos, tai jau 
yra perdaug, ir J. Jašinsko lū
pomis tariant — “šelauk

Turiu pažymėti^ kad kores
pondencijai šie posmai buvo pa
imti visiškai atsitiktinai, bet ne 
kap “kompensacija” už padary
tą “Drauge” Nr. 255 poetui

j skriaudą.

kymas. Gal prireiktų ir sudaryti 
iš šeštadieninės lituanistinės 
mokyklos mokinių jury komisi
ją, . kuri, kaip autoritetingas 
veiksnys, tartų sprendžiamąjį 
žodi? Priešingai/'visokia velnis- t f .. .. , ....

darbininkas tokjo'š paprastos tai- ritėtų” tarpe, kurie kaip tikrai 
.žinodami, kalba literatūros,
mokslo, ipend įr kt. klausiniais, 

j sunkiai išaiškinami.

d Ą-na-va, Įkad ir. J. Jašinskas 
i “Naujienose” Nr. 300 savo
:straipšnėlyje “Spaūdos pabiros”, ‘
tarp kita ko, užkliūna už mano Nekreipiu dėmesio <į. tokias

svklės5-nežinotu: ir dėl to “neži- • 
nojįmo” prisieitų jam reųitjs.ne 
redakcijos ar kčkio žinomo į 
spaudos^ bendradarbio : nu rodi’ | 
mu, bet “Vieno skaitytojo bal-~ 
su - patarimu*’, -- .L).

Savo' pasiaiškinimą ponas J. 
KlaussikiSj .pabaigia:, .. o dėl 
praeities, jeiTaip buvo, kaip J.J. 
rašo, galėčiau? ;tik tiek pasiaiš 
kinti ■ — jaunas buvau, gal pai
kas buvau...” Juokai: ponas J.i 
Klauseikis, tą nušibastymą rašy
damas, buvo 46 metų amžiaus;

Būčiau vienašališkas, jei pasi
sakęs apieiBtipBį Rūilą kaip tai- 
lentingą rašytoją-žurnalistą, tne- į 
paminėčiau mano turimos nuo-j: 
monėš apie jo Oponentą — porfą i 
J. Klauseikį. Ji yra tokią: ponas]

' “GIMTINĖ ŠALIS ’, dėl kurio 
! tiek daug rašalo išliejo “Jotijos 
i Jonas” — K. Januta. Ir, gal būt, 
I nebūtų buvę reikalo jam rašyti 

: anksčiau paminėto vedamojo 
Naujienoms apie J. Jašinską, pa
darant jį savo asmenišku prie
šu, tenedrįstančiu J. Klauseikį 
vadinti kolegą. Linkiu Jums, 
ponas J. Klaųseiki, kuo geriau
sios kloties!

Pavergtoj Lietuvoj kiek prisimenu, rodoma tokia 
...... tr.Tr.TTT [‘‘Lietuva”, kuria tartum reikiaNĖRA VAISIŲ J sugriauti. Nietaluoifilmu . pa. 

Vaisių ir .daržovių ūkio . mi- vergtoje tėvynėje; nesidžiaugė.
jo 
<ąnayykų Įšventė 
“Naujienose” 
įlietais. Korespondencijos pra
džioje buvo pacituota pora pos
melių iš-kJ. Janonio eilėraščio 
“Mario" gimtinė” -šie žodžiai:

5 ■’ ’ r

“Kaipgi nemylėti'man kampe- 
. > [lio šito,

‘ nes jis man meilesnis už
n • ■ 5 [kiekvieną kitą.

Čia esu ąš-.gimęs, kūdikėliu 
[žaidęs, 

Čia dienas jaunystės aš esu
; [praleidęs..

i Minėtas. eilėraštis e buvo, iš- 
paus^inįas Ęsmaičio “§akalėly- 
jė”,; kuris būvo^ vartojamas Lie- 
luvos prądžios: į mokyklose*’ an t- 
•ramę skyriuje 1930 mętai-s. Eilė- 
^FąŠtis.-įdėtas vadovėli^ paskuti- 

ir visą su juo. pasikalbėjimąybai--’niarile puslapyje viršuje. Ten
'    « ’ ' - ’ • " T ' w 1 ‘’ V" = ’ . - * . - ’ . * ’ - -

orespondencijos ? “Nuotaikinga -‘sputnikines” mintis, kuriomis, 
T’, kuri -tilpo deja, ; " " ‘ “;~-

Nr. 280 praeitais, mūSų laikraščių skiltys. Ir vie-
gana apsčiai užpildytos

J. Klauseikis yra labai gabus ir • '^r 1 ? '
darbštus bei produEtingas žur
nalistas, bet ne viena karta-save 
psrvertinanfis ir 'savo asmeniš
kai s priešais ępavęrčiantis. Įtiekę 
vieną, • įšdrjsųsį jį jpakijtikuoli 
ar nurodangqo padarytą klaidą. 
Dėl šios silpnybes, '••jo^raštųosej 
atsiranda net;' pasakėlę ^prime
nančių rašiųių’. šį mano teigimą

daugiau liūdėjo. Ar rodyti tokiiis 
ar kitokius filmus Jaunimo 
Centre, ir kur sustoti? Juk už jo 
Jaukia “Leninas Spalyje” juosta 
ar kažkas panašaus ^“lįetųviš-

nistras V. Einoris Vilniuje su
kviestame partinio aktyvo susi- 
rinkime padarė pranešimą, iŠ 
kurio paaiškėjo liūdna daržinin
kystės padėtis.'

Pasirodo, kad daugelyje spe
cializuotu ūkių ..vaisių ir uogų

toje J.. Jašinsko patarimo mūsų 
laikraščiams, kad pastarieji dau
giau parašytų npie mūsų poetus 
ir patiektų ju kūrybos, būtų iš
vengta tokios maišaties... Tas 
nereikalinga. Tik būtina, prieš 
rašant spaudai, pasitikrinti savo 
žinių bagaže (pabraukta, mano. 
— J.), tuomet tikrai būtų iš
vengta visokių .“maišačių” ir be
reikalingų ginčų, kurie ne geri
na, o tik skurdina mūsų spau
da”. r ? ' -7?’-

švenčiausia teisybė! Ir jeigu 
čia - pakartotos ^pasakėlės auto
rius, pats sekdamas savo pata
rimą kitiems, prieš5 rašydamas 
savo pasakėlę apie Jašinską, bū
tų atsivertęs jšeivfjoje 1951 iii. 
išleistos “Lietuvių ’ Poęzijps An
tologijos” psl. 360-361, ten būtų 
radęs:.“M. DAGILĖLIS (MIKĄ;

..... .  __o_ ^asrnet nueina niekais dėl ne
derlius ne tik nedidėja, bet dar- įtinkamo vaisių perdirbimo, j

^es ir. bažnytines privilegijas, 

(Bus daugiau)(Iš Europos Lietuvio)gi mažėja.‘Pavyzdžiui, Tytuvė- 
į nų sodininkystėje anksčiau bu

vo gaunama iš hektaro po 44 
cnt. vaisių ir uogų, bet per pas
taruosius dvejus melus gauta 
tik 27 cnt. iš hektaro. O perlai 
iš hektaro tesurinkta vos 16 cnt. 
menkos kokybės vaisių.

Panaši padėtis susiklostė ša
kių sodininkystės ūkyje. Čia per 
apsileidimą žuvo net 426 hekta
rai sodų, b likusieji plotai tbip 
pat blogai prižiūrimi. Todėl pra
ėjusiais metais, vietoj planuotų 
500 tonų, parduotaūtik 50 tonų 
menkaverčiu vaisiu.

Kaip pažymėjo ministras, tūks>-

*

KVIEČIAME L NAUJIENŲ
■ ■ J Į Y. ’ ' : 1* .. . ■ '• . J - t

t VERTINGOS KNYGOS LOJUS ŠEIŽ^S) — 1874-1950’/itančiai tonų obuolių respublikoj

puslapi

O

Sekmadienį, š; m, kovo 6 dieną.

MARTINIQUE SALĖJE
Evergreen Park, Illinois

CHICAGO, ILLINOIS 60608

► — Naujienos, Chicago. 8, UI. Mtedheedgy, Mirch 2, 1983

NEBRANGIOS,
> LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir mokai 

1954 in. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenitą, Vine/ 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, -P. Joniko, V. Stanio* 
J. Rankfio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir T 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis t 
M. K Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubo®, A. Rūkitelės Ir A. Van- 
kūrybos pove&alaK 365 pu«L knyga kainuoja tik |3.

♦ DAINŲ 1VENTSS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tsi 
tinių šokių pirmūnės Jnozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dahn 
šventes be^ jų Irt ariją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimJ’ 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

O VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprakj 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sauna 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities titt 
r a tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyfr

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TimafaLBli 
[Jomlni parašyta stadija apie RytprtMua, remiantis Pakalnėf I 
Labgttvoc apskričių duomenimis. Aprašymai jdomūf kiekvienai! 
lietuviui LeMiByi ffiurtrnotM nnotraukomla, pabaigoje duodami 
vitov*rdHų pavadlnfina\’r Jų vertiniai J Voklefių kalbą. Labai 
naudingoje X0 puri, knygoje yra Hytprūrfų lamMapJai Kalnai

M LAUMfiS LltM*) rašytojos Petronėlės Oriataftėa atfr

malriila bolierikų okupacijai metais. Knyga turi 234 pualaptui 
bet kainuoja tik fl . 1

> JULIUS JANONIS^ poetaa Ir revoliucionierius, ne 
lM Ir kbldfriffll fnterpretaojamaa gyvenime tr politikoje^ 
2 orglo Jaiinaka knygoje apie Jutiana Janonio gyvenimą 
rifą. Dabar būtų j| galima.] 
Knyga yra dlddto nemato

Ui

MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ J

IM8 West 69th SU Chicago, Ill. 60629 ♦ Tel >25-2781 

Didelif pasirinkimas gero# rūšies įvairių prekfv

MARIJA NOREIKIENE

Cosmos Parcels Express Corp,
MARQUETTK GIFT PARCELS SERVICI

• H01 W. «Mh st, Chicago, m. 6062f ♦ Tri. J25-2731
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Du recenzentai liaupsina 
pornografinį romaną

Drauge, sausio mėn. 22 d., Marija Stahkuš-Saulaitė, 
o taip pat R. Šilbajoris “Laiškuose lietuviams” atspaus
dino Icchokb Mero “Saros” romano recenzijas. Ypač pla
čią parašė Mafija Stankus-Saulaitė. Ji ją papuošė ir auto
riaus asmens nuotraukomis. Paskaičius šias abejų išsa
mias recenzijas, atrodo, kad lietuviai moralistai kapitu- 
/iuoia,^ tpįdų.^šlykšČi'ų seksualinių knygų rašytojai 

: Y t . -
• “Tuo labiau. reikia nustebti^ kad' ši'o' romano tokias 
liaupsinančias receęzįjąsjparašė save laiką katalikais, 
mitę vienuolyno duona ir jo dvasia, kaip, sakysim, Marija 
"Stankuš-Saulaitė, ir kad tokios knygos recenzijos ran
da vietos vienuolių spaudoje.

Kas galėtų manyti, kad tokią minėto lietuviškai ra
šančio izraelito šlykščiomis sekso scenomis gausiai priso- 
tintą ’knygą Marija Stankūs-Saulaitė ras reikalo prista
tyti mūsų išeiviškai visuomenei ir dar su tokiu jos šiltu 
išliaupsinimu. Paskaičius šių abiejų recenzentų “Saros” 
romano įvertinimus, reiktų tik pritarti tam, kuris pa
reiškė, kad šiandien nemoralių romanų rašytojai trium
fuoja. Ypač tie, kurie kuo daugiau savo knygose sukau
pia nemoralinių, ’sekstiaiinių scėnų.

Manau, nesuklysiu, kad Tcchukas Meras sa^o aprašy
mais apie seksualinius iškrypėlius bene bus aplenkęs 
mūsų visus lietuvius rašytojus. Tik prisiminkime prieš 
kiek laiko mums jo “padovanotą” “Striptizą”, kuris buvo 
atžymėtas net ir pinigine premija. Bet kuri sugretinus 
su “Saros” romanu, reiktų pritarti tam, kuris, ji vertin
damas, pristatė Draugo skaitytojams kaip “maldaknygę”, 
nors jis už tokį Įvertinimą susilaukė daug karčios kriti
kos ir sukėlė papiktinimą.. , . ..

Tiesa, khci hioraliai purvinų h’O'manų gynėjai kriti
kuoja tuos, kurie dėl tokių neigiamai pasisako, nes, girdi, 
jie rusigręžia nuo asmens ir -ątsignęžia į daiktą. Ir tvir
tina, kad i viso toks jų moralės apsprendimas yra siau
ras, kadangi jie, kritikuodami, tokius romanus, remiasi

kažkokiais amžinai nesikeičiančiais dorovės principais, 
o “tokių iš viso nėra; dorovės principus nusako laiko kul
tūra. Mes gi žinome, kad krikščioniškos moralės princi
pai savo esmėje yra amžini ir laiko tėkmėje nesikeičia — 
nei jie siaurėja, nei, pagaliau, praplatėja. Tik laikui bė
gant, jų esmės samprata plačiau atsiskleidžia.

Be to, jokioje kitoje nekrikščioniškoje religijoje nėra 
taip aiškiai apspręsta seksualinė mbralė, kaip krikščio
nybės moralistų. Mes žinome, kad yra ir 'tokių aiškin
tojų, kurie tvirtina, kad seksualinių geismų bei tčkių 
vaizdų moralumas priklauso nuo to, kaip kas juos iš
gyvena. Būtent: jei -žmogus žiūri į pornografini vaizdą 
ar apie jį skaito ir mano, kad tai menas, grožis, tai jis 
toks ir būs. Reiškia, tokiems moralę apsprendžia jų sub
jektyvus išgyvenimas. . . . - . ;

Kažin ar daug būtų tokių, ypač .jaunimo, taip Šukš-’ 
tai dvasia pakilusių, kurie seksualines aistras taip būtų; 
apvaldę, kad skaitydami Icchoko Mero rašytus romanus, 
jo atidengtas pornografines scenas, atvaizduotas šlykš
čiais seksualiniais vaizdais,' jiems atrodytų ar juštų; 
matą ar jaučią meninio grožio vaizdus? Jei taip, tada; 
reiktų ir visą šlykščią playbojų “literatūrą” vertinti kaip 
meną, šūkeliantį grožio pajautimą. • ' -

Sakysim, kad ir tokioje citatoje, kurią Mafija Stan- 
kus-Saulaitė savo recenzijoje cituoja apietnOten, išėrhusi 
iš “Saros” romano psl. 144:

“Ir motina.
Ir žmona. ; i
Ir meilužė.
Ir paleistuvė kai nori.
Ir prostitute.
Ir kekšė jei geidžia.
Ar ne moteris?”

Kodėl ji ■pa'puošia savo recenziją tokia citata? Gal, iš 
tikrųjų, ji joje Įsijautė nepaprąštą moters asmens :me-f 
nišką didybę, jos groži? Ji rašo: “Nuo senių laikų tėvynė, 
ineilė ir ‘mirtis vaizduojama moteriška figūra”. Bet ar 
toji citata turi ką nors bendro su tėvyne; meile? Arba, 
kaip R. Šilbajoris rašo, kad Meras Lietuvos žemės ribas 
išplėtė iki šventosios žemės, nes ten dabar gimsta ir auga 
jo -lietuviškos kūrybos žodis. Kas galėtų jam patikėti,

Kelios mintys tautos šventei prisiminti
Kalba pasakyta Los Angeles Retuvi’ams minint Vasario 

16 dienos ft/kaktj 1983 m. vasario men. 13 d. ■Los AngHcs lietuviai šių metų Juk ir tada mūsų tauta buvo 
v^8*k> 13 d, rnm^jo Lietuvos ne- 
prikiausomyb^s fįtskelb mo 65 me-
tų sukaktį Natfjienose jau buvo ove imtųjų pagalba. Visos unijos, 

apie nuėjimą. ^augys^3 _su kitomis tautomis 
Ikivo pakviestas Jonas Daygė a • 
kaitai . I ocangeliečiams [
jfe dėste tok gintis: \ - h T4»tfrrys) Į Tr- bėsVetčtsrnėios nuotaikos Šiandien Andropovą daugiau tiesai branduoliniai Amerikos ar milžiniškasšios šalies fermis biudžetas. Ir' jis ftedelsdaihas -ėmėsi • įvairiau- i šių -pTferndTnu atstatyti bent k.o- kią teeJ^unistų partijoje. Jis iš aSHiėniško patyrimo gėTai žrno, kad tą pasiekti pa- ■ mokymais, dtr&peniais laikraš-. x?itieše ar paskaitomis trunka! daug laiko. Daug geriau šiuo atveju veikia suėmimai bei masiniai trėmimai, kankinimai ir žudymai. Tad ir tenka Sovietų S-goje laukti naujos vidujinio teroro bangos. Be abejo, kad tai palies netik pačias Kremliaus viršūnes, bet atsilieps ir pavergtose šalyse. Be abejo, kad dėl to gali nukentėti labai daug ir mūsų tautiečių. Netenka abejoti, kad tai visa atsilieps labai neigiamai ir į mūsų tautos laisvinimo pastangas.Bet šiandien jau nebe Stalino laikai. Beatodairinis teroras, žudynės ir nauja priespauda gali savaime iššaukti ir gigantišką pavergtųjų pasipriešinimą. ,.-Ir gali pasikartoti’senovės romėnų taisyklė: kokiu ginklu kas ka/ riaūja, tas nuo to paties ;ginklo ir žūna. Naujos centrafugalinės nacionalistinės jėgos gali greitai' •i šipulius susprogdinti raudonąją imperiją ir išlaisvinti pavergtąsias tautas. Tad gal ir dėl to ir raudonoji armija neruošiama komunistinei ekspansijai į vakarus patikinti, o nuteikiama daugiau ginti visa tai, kas turima — ’ginti savo tėvynę —sodiną.Šiandien Vasario 16 diena minime tais metais, kurie PLB yra paskelbti “Aušros” metais. O “Aušros” pasirodymas prieš šimtmeti yra neatskiriamai surištas su legendarinė spaudos

lietuviams atnešė vergiją ir priespaudą, kol, pagaliau, ji net neteko savo spausdinto žodžio.Ir tada mūsų tauta galutinai si.ikino, kad ji gali pasitikėti ir šviesesnę ateitį išsikovoti tik savo pačios jėgomis. Ir tada ji viena slo^o į žūtbūtinę kovą už .avo spausdintą žodį ir tuo pačiu už savo gyvybę. į tą žūtbūtinę kovą prieš ge.ai ginkluotą, tusų caro a mi’ą ir žandarmeriją stojo kovoti iškankinti, ponų nuplakti ir paniek nti bau- ..žu.uninkai — musų kaimo žmo-; nės. Bei jie tą kovą vien pasitikėdami savo jėgomis laimėjo. Ir tas laimėjimas buvo, pa-; siektas vien dėl to. kad kova buvo vedama visos tautos vieningai. I tą kovą aktyviai įsijungė visa tauta. Mūsų istorikai pripažįsta, kad lietuvių tauta j’o^ kiais kitais laikais -nėra paro-> džiusi tokios tautinės vienybės ir solidarumo, kaip spaudos draudimo laikais, kovojant už savo spaudo? ’atgavimą.Ir ta tą žūtbūtinę kovą rėmė viso laisvojo pasaulio lietuviai. Mūsų istorikai tvirtina, kad spau

ae kikraŠčiuaae pavaizduoja mūšų veikėjų konferencijos, švelnios diskusijos ir plačiai aprašo- . mi banketai ir iškilmingos vakarienės? Ir taip pat kyla klausimas, arga šią mūsų išeivių »paudą benorėtų miline sermėga prisidengęs lietuvis knygnešys pridengti nuo priešo kulkų?Tad skaudūs mūsų istorijos patyrimai, fidaiene tragedija tėvų žemėje k gyvi istoriniai pa. vyžotai šaukiasi į mus dar daugiau suklaudinti savo^ gretas, šaukiasi atgaivinti tikrojo tautinio solidarumo tradicijas.Mes esame laiming; .arėdami vieningą politinę vadovybę, kuries prigimties šaknys glūdi pačioje gimtzęoje žemėje. Me.s esame laimingi, kad laisvajame pasaulyje įmanė dar veikiančias, u oai laisvos Lietuvos vyriausybes deleguotas, Lietuvos. Di- piomatines pasiuntinybes. Džiau giames, kad paskutinių metu susidarė sąlygos netik patikinti jų tęstinumą, bet ir papildyti jas naujais liplomatais. Tikėkime, kad tos galimybes bus pilnai išnaudotos. Tai yra avi nistituci. jos, kurias tauta Įgaliojo atstovauti jos politinę valią ir įą reikšti laisvajame pasaulyje.

svAIS'IAN

ELDORADO
^Tęsinys)

— Ak. tie žmenės, žmonės ’. Sakiau ir sakysiu. 
Svarbiausia, minia. Ji mus svaido ir žaidžia mu
mis kaip futbolu. O kartais, žinai, hnė -žmohės, ‘lyg 
koks veidrodis, atspindi mus pačius. Apsivėlusią 
sąžinę padrasko. Taigi, jeigu ne žmonės...

Barniūnas padarė pfružą. Pripildė stiklelius 
ir pasiūlė išgerti. Po to jau rimčiau, kitokiu tonu 
ėmė kalbėti.

— štai Į ką turėčiau atkreipti dėmesį. Pradė
jęs šią bylą teisme, pats save apkaltintum. Juk 
turėtum išrodinėti, prisipažinti, noredatnas bylą 
laimėti... .

— Kaip tart? Visai 'dabar !
— Tuojau .‘paftfskėfe. firttjBų VefybiMo

gyvenimo ir iie pats ‘to ifeiko tėvas, b kažkas 
kitas. Kodėl ? Af tokš clėl ^imifffo tsi, ar palaidos 
jaunystės padariniai? O mes, vyrai, tenka prisi
pažinti, dažniausiai nUsiitedatn Šiuo atžvilgiu.

Tviibutas susigūžė krėsle ir tylėjo. Barniū- 
nn pakilo, pifcdėįo Vaikščioti $0 kabinetą. Kan
tais jis .su rodavo, lyg kaupdamas sa^o mintis, 
kuLris vėl iš lėto žingsniu odai u.

— J 'linasi, tiek metų ne dėl savo kaltės 
moteris vyto, jrnu esi, kentėjo, negalėdama tapti 
motina. 6 moti stės instinktas Visada moteryje 
be iiTdo stiprus ?r veržtus. *Ne tiek kartais ištekė

jusi moteris nori būti pramoga savo vyrui, kiek 
motiha. Yra, žinoma, Įvairių moterų, bet dau
giausia antrojo tipo.

Tvirbutas pašoko ir gana griežtai atrėžė:
— Tad turėjo savo laiku susiprasti, išsiskirti 

ir daryti, kas jai patinka. Tik ne 'taip, kaip dabar, 
’maho vardu ir mano gėrybėmis besinaudodama.

— Lakus ir lengvai svaidomas tas žodis — 
išsiskirti. Bet ne taip paprasta praktikoj, kai ten
ka tatai Įvykdyti. Sakysim, moteris gerbia, myli 
savo vyrą, ir nori turėti jį gyvenimo draugu.. 
"Skirtis ji visiškai nenori. Kas tada jai daryti?

— Vistiek neleistina taip šlykščiai apgau
dinėti. ..

Barniūnas intymiai nusišypsojo:
— Įdomu: katras katrą daugiau apgaudinėja 

afrba .yra ^pga^ęs? Ak. ir vis tiktai žmonės. pa- 
Widi^i jų ‘KečbViai ir smalsios akys. Jeigu ne jie 
arb'a vytima, taip ir pasiliktų. Kokia pigi ta 
IntfŠų sąžinė ir dvylinka moralė — Uau ir kitiems. 
Jeigu nuo manęs tai priklausytų, &Š griežtai/su- 
tvart’kyčiaa Santuokos reikalą. Iš leisčiau tokį įsta
tymą, kad be smulkaus, pagrindinio medicinos 

j ištyrimb nė žingsnio iŠ vietos. Te*gu čia man ant 
teisėjo stalo jaunieji patiesia švarius, kaip dei- 

! mintas >savo pažymėjimus. Tada leisčiau tuoktis.
Jis vėl pavaikščiojo ir subedė klegantį savo 

žvilgsnį į Tvirbutą.
— Na pasakyk, gerbiamasis: iš kur dabar 

tiek daug visokių iškrypėlių, nedakepėlių. invali

šimtrifėčiai, kai-'ištikimai vykdo ir tuos įsipareigojimus pateisina.Pilnai sutinku, kad jis nėra absoliučiai tobulas ir norimai veiksmingas. Tad ir darykime vi- __ šaš "pastangas g Į patobulinti ir dos draudimo metais knygnešiai] sustiprinai. VLJKą sudaro 15 į Lietuvą yra nugabenę- apie j politinių junginių. Ir tai yra 15 . plačių vartų kiekvienam tauriam j.lietuviui į:jjį ;įeift Pro tuos'pėri- ; įšbliką- vaiįtū kiekvienu metu ,;gali Į; VLĮI^ą įėiti ir. mūsų jau- r hbsios’ ‘kartos atštbvai. Kaikas.kaltina VLIKą, kad jis nori vien sau monopolizuoti išeivijos politinę Verkią. Tai yra pikta de- magdgija, kurią aš, kaip šios institucijos . atstovas, .čia- drįstu jums ’kategoriškai nuneigti. VLlKas nėlik vertina, .bėt ir brangina bei šaukiasi kiekvienos organizacinės -ar asmeniškos in i - cidtyvos ’tautos ’laisvinimo' pas- sius? Jeigu šiandien kokiu nors fengbms paremti., stebuklu pavyktu per geležinei _ - , . .uždangą permesti 150 tūksUil B«t mums yra būtina šutam, ėių “Draugo”, “Naujienų", “Dar.l a TOUa ,r vlsos Politrnės 4retu“ bininko”, “Akyračių” -ir !•laikraščių, taa rir tuos “visų lietuvių” laikraščius jau taip grob-i te grobstytų mūsų kaimo žmonės? Ar taip jau labai kaimo šiandienius baudžiauninkus tųb-:

150,000 Amerikos lietuvių spaudos. Ir ši Amerikos lietuvių spauda buvo labai noriai skaito-- ma Lietuvos kaimuose, juk ta' spauda liudijo, kad kažkiir ūz jūrių marių yra laisvė, kad kažkur yra gerbiamos žmonių prigimtos teisės ir ginama laisve. Ši spauda stiprino tautos koviii- gumą ir žadino viltis, O,- be to,- ji rodė, kad lietuvių tauta. jt>s tamsiausiose gyvenimo dienose nėra visai užmiršta.O ar šiandieninė mūsų išėjū-- nų spauda stiprintų pavergtub-
ktuT emigracijos-organizacinis su.

* o n • T** * I iL T \ TTsidrausminimas. Todėl .VLdKas neigia bet kokius -partizaninius išsišokimus, kurie tik mažina mūsų jšėjūnų politinį svorį ir menkina jos politinę reikšmę   svetimųjų akyse. Mūsų oTgani. ———— ■ zacinio susidrausminmo reka-
k&d Icchdkas MeTas sūve seksualiniais romanais praplėtė j lauja ne vien VLlKas ar diploma- 
Lietuvos ribas nuo Vilniaus iki Jeruzalės? Arba jis to-1tnė tarnyba, o ir istorinė patir- 
kiais sekso romanais praturtino lietuvių literatūrą? Ar ^rtarp^ytinės teisės jiepalau- 
be Icchoko Mero seksualinių romanų lietuvių literatūra 
būtų skurdesnė?

darinė -gadynė turi labai daug analogijos su šiandienine mūsų pavergtos tėvynės kasdienybe.
žiamos tiesos ir taip nūdienė tragiška mūsų pavergtos tautos ■ kasdienybė.

A. Svilonis (Nukelta i *;"> t/si

dų ? Pilnos ligoninės, kalėjimai, beprotnamiai, 'ne
pilnamečių pataisos įstaigos. Daugiausia tik dėl 
mūsų jaunystės palaidumo ir nesutvarkyto pačios ' 
santuokos -reikalo. Žinau, norint taip sutvarkyti šį 
reikalą, kad ne visi moraliniai ir fiziniai iškrypė
liai galėtų tuoktis, daugelis pieštu etbįjh. Esą, di
džiausias pažeminimas taikyti tas pačias normas 
žmonėms ir gyvulininkystėj. O aš pasakau: žmo
nės pralenkia gyvulius savo lytiniu palaidumu, 
eidami prie išrigirhimb.

Barniūnas atsisėdo. Jis atrodė ramesnis, 
nuolaidesnis.

— Na matai, kaip nukrypau. .. Ką reiškia,. 
kada žmogus "įsikali sau kokią idėją arba, tikinau i 
pasakius. Įsikalbi ligą. Taip lt šu maniiū. Na. tiek 
to. Jfife tam. t&žteig-
šim iš antrosios pusės. Šioje byloje Iešmas, be 
abejo, nepasitenkins be medicinos pagalbos. Rei
kalingos bus kraujo analyzes. Tatai aišku, kaip 
šiandie sekmadienis. Ir Štai: sakysim laimei ar 
nelaimei medicina nustato, kad vaikas tavo. Kas 
tada? Kokia po to paties'būklė ir būsena?

Barniūnas kraipė galvą ir ilgai trūkčiojo 
pečiais. ‘ . (

— Aš net nebeišmanau... čia pat teismo sa
lėj prasmek kiaurai žeme. Matai, ką žmonės šne
ka, toli gražu nėra dar faktas. Girdėjau; eina kai- < 
bos. kad direktorius Peska dažnai palydi misiz 
Tvirbuft į namus savo automolnlro. kad kartais 
paprašo ilgėliau pasilikti no darbo, kad paaukšti

nimą parūpino. Bet kas gi kaltas, kad to*kią žavią 
žmoną vedei. Neužmūrysi dabai* jos kur nors pi
lyje be langų ir neuždrausi kitiems žavėtis, 'nors 
kažin kaip .jų neapkęstum. ‘Pagaliau, prisimink ir 
savo uošvę, ką ji yra pasakiusi. Gal tas jos pasi
piktinimas visai su pagrindu. Galų gale, kaip ten 
bebūtų, aš šitos bylos nesiimu ir nevesiu. Nuošir
džiai sakau. Čia jau, Brolau, pyk-nepyk, principo 
dalykas. Štai viskas, ką aš galėjau padėti. Pasku
tinis ma"no patarimas : pifrtiiausia nueik pas gydy
toją ir patikrink pats save, jei Peši dar tikrinęs.

Išėjęs iš advokato šėdo Tvirbutas į automobilį 
ir nežinojo, kur pasukti vairą’, kur dabar dėtis. 
Tikėjosi, kad palengvės, o dabar štai kokia pai
niava pasietefė.-Jis jautėsi d»6g daugiau prislėg
tas begu pb pusryčių. KvI’kdftrtAs iš namų beveik 
apsiraminęs buvo. Galvijo sau*, užvesiu bylą, per
sikelsią Wur gyventi, Ir baigta, žmonai pasaky
siu: “Dabar kalbėkis sn maho. advėkatu”. Tuo 
tarpu viskas apvirto aukštyn kUjdrti.'

Smarkiausiai buvo supykus ant BamiSno. 
Niekad nesitikėjo iš *jo panagios kiAūly^tės. šito
kio poelgio jfc kitaip hiė nerrfokėjb pavadinti. Kais
tas, nėsupfaUtamas staiga būvo atsfslojęs prieš ji 
Barniūnas. Niekad nebūtų patikėjęs, jei kas kitas 
jam papasakdtų.

(Bus daugiau'
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TeL; 562-2727 arba 562-2728

KilimasA. Tamošaitis

TEL. 233-9553 
tervka 955-4509, P*«a 06Q59 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

1907 West 103rd Shwi

Valandos pagal susitarimu.

DR. PAUL V. DARGIS,PASTAB0S K TOLO 
gydytojas ir chirurgas 

W«stch«$ter Community klinikos 
Medicinos direktoriui

1933 S, Manheim RcL> Westchester, III.

VALANDOS: 3——9 d&rbo dienomis

DR. FRANK PLECKAS 
OPIPMĖTRISTAS " 

kalba uktuviskai
Ū19 W. 7l*r SL TeL 737-5149 

Tikrinu aki* Pritaiko akūūui 

u cocucį lenses’;

VAKARŲ VĖJAI
1X2 n*odfertiio6 poezijos puslapių. Kaina $5. Minkyti 
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus

• lokiu adresu;
Naujienos, 1739 S. H&lsted St, Chicago, IL 6060K

• >r. LhiONAb SElBUTlfe 
INKSTŲ, ruSLBS 1* 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2954 WfiST 63rd STUKT 

olancioa; anerad. 1—4 poju«L 
a«tvirtad. 5—7 vaL vai. 
Ofise ceieMus; 779-2SW, 

tenteaciies telei.: 449 5546

Prostatos, inkstų ii šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ,
SL Petersburg, Fla. 337IS

Tek (813) 321-4206

feRK KAUSTYMAI

Leidimai — Riina apdraedi
ŽEMA KAINA

Priima th Master Chane 
ir VISA korteles.

R. 9ERENAS. TeL 925-9049

Apdrausta* perkraustymM 
ii įvairiy atstun^, 

ANTANAS VILIMAS 
'•|. S76-1U2 arte 9794996

(Atkelta iš 4 psL)» Dar niekada pasaulyje tauta nėra įgaliavusi savo emigraciją reikšti jos politinę valią. Kai- kurių kitų bandymai ir pasine- šimai šia linkme visada baigėsi nesėkme ir pajuoka. Mūsų tarptautinės teisės autoritetas, VLIKo vicepirmininkas prof. dr. Domas Krivickas nesenai pareiškė, kad nežiūrint bet kokių nesutarimų ir tarpusavio ginčų, užsienio valstybių įstaigose yra būtina kalbėti vienu balsu. Ir aš manau, kad ir Tamstos, čia taip gausiai susirinkę, turėtume su tuo sutikti. Ir mes džiaugiamės, kad mes turime politinę vadovybę, kuri yra pačios tautos, įgaliota tuo vienu balsu kalbėti. To jos balso ir teisės nepajėgė sunaikinti okupantas, nenaikinkime ir mes patys.Tad ir tikėkime, kad “Aušros” metai to laikotarpio, tautinės vienybės bei solidarumo atmintini pavyzdžiai ir besiartinantieji pasaulio lietuvių bei lietuviško jaunimo kongresai tikrai sustiprins lietuviškos išeivijos nuotaikas; sustiprins mūsų tautinę vienybę ir atgaivins visų mūsų tautinio solidarumo, susiklausymo dvasią. O tuo pačiu ir Vasario 16 dienos idealai vėl mūsų tautai ir jos išeivijai sužibės naujomis skaisčiomis varsomis.Gyvenkime viltimis, kad be- sikeičią pasaulio politikos vingiai regimai priartins mums tą dieną, kada pavergtos tautos nepailstama kova, jos išėjūnų dar- į bas ir pasiaukojimas apsivaini- i kuos laimėjimo vainikais.Ir mes benamiai klajūnai galėsime didžiuotis, kad ir mes savo darbą, pastangas, medžiagiškus ir dvasinius išteklius paaukotame savo tėvynei — tėvynei, kurios vardas liks pasaulio istorijos puslapiuose tautos sūnų pasiaukojimu ir žydinčio jaunimo krauju amžiams aukso raidėmis įrašytas. Jos vardas neišdildomai pačios prigimties yra Įrašytas ir mūsų visų širdyse.Tas vardas — Lietuva.

SOPHIE BARČUS

'Lietuvos Aidai”
<A« BRAZDŽIONYTS

EUROPOS PARLAMENTAS REMIA 
PABALTIECIŲ LAISVES BYLĄ

val’a liūsta lyti savo vidaus ir užsienio statusą.Europos Parlamentas pasmerkė Sovietų okupaciją ir aneksa- vimą trijų Pabaltijo valstybių pasiremiant Molotovo - Ribbentropo paktu, ir kurį tebetęsia ir dabar, ir taip pat pažymėjo, kad daugelis Europos valstybių oficialiai nepripažino Sovietų įvykdytos trijų Pabaltijo valstybių aneksijos, ir kad iki šiol JAV, Kanada, D. Rritanija, Australija ir Vatikanas pripažįsta jų vals-I lybingumą.Turėdamas galvoje šiuos po- Į litinius ir teisinius motyvus, Europos Parlamentas kviečia užsienio reikalų ministerius poli- i timo bendradarbiavimo reniuose pa±ankiai atsižyelgti į 1979 m. : pareiškimą ir pasiūlė, kad Pa- i oakijo valstybių klausimas būtų 
į paduotas Jungtinių Tautų de- Kolonizacijos pakomisei.Parlamentas taip pat pareiškė nuomonę, kad šių valstybių sunki žmonių būklė būtų apžvelgiama komerencijose svarstant Helsinkio akto vykdymą.(Bus daugiau)

‘■P n'į'.ęsli

KALBOS KAMPELIS
TEIKTI IR TIEKTI

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halšted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service
1
iEUDEIKIS

GAIDAS“ DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
Tel. 927-1741 — 1742
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jo pasirašymo dienos ir kad imtųsi priemonių likviduoti jo padarinius; . įįĮ..kad Atlanto Chartos signata\ rai pasmerktų^NTolotoyo-Ribben-. tropo paktą; 'kad Juhtgimū Tautų generalinis sekretorius artimiausioje sesijoje iškeltų klausimą apie Molotovo - Ribbentropo pakte padarinių panaikinimą ir kad Jungtinių Tautų generalinė .samblėja apsvarstytų pade,.. Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, ;ur šioms tautoms yra paneigta eisė apsispręsti.' Šis 1979 m. rugpiūčio 23 d. ±5-ių pąbaltiečių pareiškimas iurių tarpe yra 37 lietuvių parašai, VLIKo valdybos buvo per- .eiktas eilei vyriausybių ir Jungiklių Tautų .generaliniam sekretas tarptautinis aktas, kuriuo] oriui. Europos Parlamentas taip ■. v . ... . . . I nriminn tlfibiATIPrinc TYlAfllū

Europos Parlamentas, išrinktas tiesioginiu balsavimu dešimties Europos valstybių piliečių, šan. sausio 13 d. priėmė rezoliuciją, liečiančią padėtį Estijoje, .atvijoje ir Lietuvoje.'Šia rezoliucija Europos' Parlamentas žymiai sustiprino lietusių, latvių ir estų vedamą kovą dėl Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybinių suvereninių teisių ,-ykdymo atstatymą.Parlamentas, priimdamas dė mesin 45 Estijos, Latvijos i Lietuvos piliečių 1979 ’m. ps reiškimą, liečianti padėtį Pabai tijo kraštuose, pabrėžė šio psreiškimo reikšmę. Pareiškim- | pažymima, kad Sovietų Sąjuh { gos Įvykdyta šių trijų krašte t aneksija, paremta Molotovo - { Ribbentropo paktu, yra neteisė- *laužoma visuotinai pripažinte į tautų apsisprendimo teisė. Šiuo pareiškimu, 15 pabaltiečiai krei-
pat priminė aštuonerius metus užsitęsusį lietuvių, latvių ir esti ginkluotą pasipriešinimą, tūks-pėsi i Sovietu Sąjungos, Vakaru vanc’us kovos aukų ii taip pat ir Rytų Vokietijos vyriausybes, pB^ 665,000 estų, latvių ir lietuti tain nat ir i Junrrfiniu Tant.i I kurie buvo ištremti į pii-ir Rytų Vokietijos •o taip pat ir į Jungtinių Tautų 1 generalini sekretorių, prašy | darni;kad Sovietų Sąjunga, Vakarų— Peru Respublikoje Matuka- na miesteli užliejo 10 colių tirštas molis, sugadino gatves, na- Į ir Rytų Vokietijų vyriausybės mus, vandentiekį, elektros lai- paskelbtų Molotovo-Ribbentropv dus ir telefoną. aktą neturinčiu galios nuo pat

i- verčiamojo darbo stovyklas Si bire.Europos Parlamentas savo motyvuose taip pat nurodė,kad Sovietų Sąjunga sulaužė į taikos sutartis su Lietuva, Latvija ir Estija, kurioms ji garan- cavo šių trijų valstybių teritori- ,ię neliečiamybę ir amžiną Į taiką;kad Helsinkio Baigiamuoju į Aktu yra užtikrinta tautų teisė

Čia turime du žoržius — veiksmažodžius, kurie -sudaryti iš tų pažių raidžių, bet jų reikšmes skirtingos. Gal dėl to šie ■ žodžiai, nors skirtingi savo reikšme, bet dažnai pavartojami klaidingai — sukeičiant jų reikšmes.žodžio teikti reikšmė — duo- | ii, pristatyti-, patirti. Pvz.,,Karas „eikią žmonėms daug vargo. Ligos teikia žmonėms daug kančių. Sodai teikia ūkiui grožio. Direk- .oriui įteikiau prašymą. Lietuviai teikia lėšas laisvės kovai, reikia pagarbą Kitiems peikia, ir kt.žodžio tiektiryti, gaminti, dirbti. Pvz.y-seimi- ninkė kiekvieną dieną tiekia (gamina) pietus. Seniau tėvai .iekdavo kraitį dukterims. Dujų Sekimas vykdomas rūpestingai.štai čia turime netaisyklingus osakius: Jis patiekė prašymą, yatiekė Įrodymus, patiekė klausimą. Čia visur reikia vartoti: pateikė (įteikė) prašymą, pateigė Įrodymus, pateikė klausimą.Taigi teikiame: pagalbą, gar- oę, viltį, Ineilę, žinias ir kitus daiktus.Tiekiame: maistą, drabužius, ikio gaminius, dujas ir kt.A. Tamulynas

minusiems. Ką pats sau teikia,reikšmė — da-

tadienio 8:30 vaL vakaro- 
Viso* laido* ii WCEV stotim, 

banga 1460 AM.
St. Petersburg, FU, 12:30 vaL p.p 

* WTIS stotie*. 1110 AM bangs

2646 W. 71»t Street

Chicago, IHino** 60621 
Telef. 778-5374

i

Į
iTelefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

t
I

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME:

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

I
VANCE FUNERAL HOME

1424 Siuth 50th Avenue 
Cicero, ILL 60650 

TeL: 652-5245TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

i

N
I— Kristina Austin, Naujienų administratorė, išvyko j New Yorką, kad galėtų dalyvauti SLA pildomosios tarybos posėdžiuose.

Aikštes automobiliams pastatyti i

Chicagos 

Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

aouo 4EIMQS VALANDOS

THERE'S A SUCOEN STC*’ WWOš

— Irako lėktuvai bombardavo pietų Irano naftos versines ir uostus.

159 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, IL 40929

— Aldona Davkm
Talafu 779-1543

šeštadieniai* ir sekmalidniai! 
nuo 8:30 iki 9:30 YaL ryto. 
Stoties W0PA * 1490 AM 

transliuojamo* Iš mū*v »tudijo» 
Marquette Parke.

AMBULANSO

PATARNAVIMAS

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

1446 So. 50th Aye., Cicero, BL TeL: 652-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel: 523-3572

5 — Naujienos, Chicago, 8, III

TURIME 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

(LACKAWICH)

2424 WEST 69th STREET ' TeL 737-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

PRANCIŠKA JANKUS
Gimusi Langvinis, mirusio Juozo žmonaMirė 1983 metų vasario mėn. 27 dieną.Paliko nuliūdę: dukra Edith Komeczko ir josios vyras George, mylimi anūkai — Gregorio, Natalie ir Francine Konieczkos.Kūnas pašarvotas Gogolinskio Funeral Home, 185C Wood St., kampas Costland gatvės.Trečiadienį, kovo 2 dienos rytą bus lydima iš šv. Stanislovo Kostkos parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.Visi a.a. Pranciškos Jankuvienės giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti ja» paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Duktė, žentas ir anūkai.laidotuvių direktorius Gogolinski Feliks.
Tcl. H U 6-0258.

SOME CP'CAGO M0ToR CLUB TlPrS ON
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VASARIO 16 WASHINGTONE

keli tar-
i

(Atkelta iš pirmo puslapio)
Eidama iš vieno kabineto j ki

tą, delegacija išvaikščiojo daug 
koridorių Atstovų Rūmų p-sta- 

*luos2. Daugelio* tarnautojų dė
mesį patraukė mano tautinis 
kostiumas, kurį vilkėjau visą 
dieną. Ne vienas teiravosi, kok o 
tai krašto drabužiai. Lietuvių 
dideliam nustebimui;
nautojai žinojo, kad tą die 
švenčiama Lietuvos Nepriklau
somybės , šventė. Atrodo, kad 
kongrese Vasario 16-oji yra žy
ra* ir iškilminga diena, (ši is 
eilutes rašant, teko paslebėli kai 
kurių televizijos pranešėjų kri
tiką, kad Atstovų Rūmai užsi
ima ne konkrečiais darbais, bet 
Lietuvos N e p r i k 1 ausomybės 
šventės minėjimais bei pan.).

Delegacija aplankė kongres- 
maną Richard Durbin (D., EI.), 
kuris per ALTo rengiamą Vasa
rio 16-osios minėjimą Čikagoje 
pasakė lietuviams labai palankią 
kalbą. Savo kabinete lietuvius 
pasveikino lietuviškai ir pasisa- 
•kęs esąs lietuvių kilmės. Iš stik
linės spintos Durbin su pasidi
džiavimu ištraukė plačią tauti
nę juostą, kurią gavo lankantis 
okup. Lietuvoje 1979 metais. 
Ten jis kalbėjosi su vienu vys
kupu. šis pasikalbėjimas jam 
.padarė didelį įspūdį, nes viskas 
buvo verčiama iš lietuvių į rusų 
Jr tik tuomet į anglų kalbą. Vys
kupas buvęs labai neramus, bet 
jiušvito. ką* Durbin prabilo: j jį 
lotyniškai. Tų kelių žodžių ver
tėjai nesuprato.

Vasario 16-oji šiais melais su
tapo su Pelenų diena. Durbin 
lietuvius pasiliko su pelenais pa
tepta kakta, ši yra pirmoji Dur
bin kadencija Atstovų Rūmuose.

Lietuvių delegacija aplankė, 
kongr. Christopher Smith (R., 
N.J.), sausio ‘mėnesį paskirtą į’’ 
Helsinkio komisiją. Smith yra 
pasakęs: “Esu nepaprastai pa
tenkintas būti komisijos nariu, 
nes esu pasiryžęs stipriai kovoti 
ųž žmogaus teises”. Komisiją 
sudaro šeši Senato ir šeši Atsto
vų Rūmų nariai ir trys atstovai -kus, Romas Kasparas, Audrius 
iš valstybės, gynybos ir preky 
£os departamentų. Komisija rū 
pinasi žmogaus teisių laužymui giečiams susirišti su Lietuvos

k jo J.niona. 
dclegac.ja ap- 
ILJun.inybės

Rūmus, laisvame pasaulyje ap- 
. tą nepriklausomos Lictu- 
sklypą. Pasiuntinybės re- 

iojimo bylos. Smith tiki.'montui ALTas yra paskelbęs 
ka<l Sovietai nesilaiko Helsinkio aukų vajų.
Baigiamojo Akto susitarimų. Tai' 
liudija karo stovio įvedimas 
Lenkijoje ir nauja banga politi
nių areštų Sovietų Sąjungoje.

Sni th lietuvių delegacijos ęi- 
kartot nai 
medžiagos 
Lietuvoje, 
naujausią 
čies Kronikų tomą, išleistą ang
lų kalba.

ALTo delegacija taip pat ap
lankė kongr. Daniel Grane (R., 
III.), kuris gana palankus lietu
viams.

Valstybės departamente <kle- 
g ai turėjp ilgą pasikalbėjimą 
su sekretoriaus George Shultz 
patarėju.Edward Denvinski.

Derwinski lietuviams patarė ( 
jungtis j Amerikos politinį gy
venimą ir remti Amerikos vy
riausybės tikslus. Ateityje, jis 
tarė, lai gali daug padėti lietu
vių tautai. Lietuviai, dabar išsi
sklaidę po įvairias pasaulio ša
lis, turi vienytis ir skelbti Lie
tuvos bylą. Bylos reklama pa
trauks daug žmonių j lietuvių 
(ir į kitų pavergtų tautų) pusę.1

Derwinski yra etninių grupių 
reikalų ekspertas. Būdamas kon- 
grtsinanu, jis yra dažnai lankęs 
lietuvius Čikagoje ir kalbėjęs 
ALTo rengiamuose Vasario 16 
minėjimuose. Tarpe kitų meda
lių, jis savo puošniame kabine
te yra po stiklu išstatęs iš lietu
vių gautą medalį su lietuviška 
vėliavėle.

Amerikoj Balse- svečius iš Či
kagos su vaišėmis priėmė Ab 
fonsas Petrutis, lietuvių sky
riaus vedėjas. Vos peržengus 
■studijos slenkstį, pasigirdo per 
radiją transliuojamas Čikagoje 
įvykęs Vasario 16-osios minėju 
mėsK Balsas šventės proga kas
met duoda patriotinę programą. 
Studijoje svečius pasitiko buvę 
Čikagos gyventojai: Linas Rim-

sovietiniuose kraštuose, religi- lankė 
niu persekiojimu ir geležine už
danga perskirtomis šeimomis.! sau; 
Per jos rankas pereina visos vos 
persel

prašė prisiųsti jam 
apie persekiojimus 

šiuo metu jis skaito 
L. Katalikų Bažny-

Regis ir kiti.
x -.Šiais metais nepavyko ėika-

Aleksas Ambrose,

raoitais mc.ais
Li.luvcs

Lietuvos N e p riklausomybės 
šventės minėjimas Atstovų Rū
muose įvyko vasario 17 dieną. 
Čikagos lietuvius minėjime ai-, 
stovavo ALTo valdybos narys 
adv. A. Domanskis ir Šv. Mer
gelės Marijos Gimimo parapijos 
kl.bcnas kun. A. Zakarauskas. 
Klebonas Zakarauskas sukalbė
jo invokaciją, su kuria prasidė
jo Rūmų sesija. Lietuvos reiks'u 
kalbėjo 19 Rūmų atstovai. Se
kančiomis- (Lėnomis kalbėjo dar 
daugiau atstovų. Minėjimą su
ruošė kongr. Frank Annunzio.

— Chicagos Lieliivių Spaudos 
klubo susirinkimas įvyks kovo' 
mėn. 1 <1., 7 vai. vak., Lietuvio^ 
Sodyboje, esančioje 6515 S. Ca-j 
lifornią Avė. Nariai prašomi ’ 
gausiai dalyvauti ir kelti aikš-1 
tėn pastebėtus netikslumus. Bus 
diskusijos iškeltais klausimais 
ir kiti įvairūs pasitarimai.

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

Namai, 2am4 — PaidaiiMi 9 
RIAL MTAT1 PO* SALS

» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

s NOTARIATAS • VERTIMAI

KsauL 2*m4 — Pard*vlmw|
EEAL ESTATI FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAI3.

DEL VISU INFORMACUU KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai ...

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

PATARIA KARPYTI
apsaugos išlaidas

WASHINGTON, D.C. — Visa
— Philip C. Habib Tel Avive j eilė atsakingų valstybės pareigū-

tarėsi su Izraelio užsienio reika-Į nų pataria prez. Reiganui ir 
lų ministeriu šainiru į krašto gynybos reikalais besirū-

-------------------- | pinantiems pareigūnams apkar-
- — Tarp tautinis Bondas nutarė pyti apsaugos išlaidas.

paskolinti Brazilijai šešis bib’jo-k 
nūs dolerių.

Prezidentas Reaganas papra
šė 1,500 bilijonų ateinantiems 

- ----------- —--------------------- | penkeriems metams. Robert Mc- 
*«V«,«W»V»V»V«^V»VAW»,VW!» ■ Namara,. Cyrus Vance, George

KURIAM GALUI MOKĖTI 
DAUGIAU?

Bundy patąrė sumažinti šią su
ma 150 bil. dolerių.

McNamara ir Vance pataria
PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS Įvesti moksliškus tyrinėjimus, 

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
NUO $300 IKI $1,000

E i kad i ginklų • gamyba .būtų piges- 
įnė ir modemiškesnė.

— Aldermanas Aloysius Ma- 
jerezyk pakartojo, kad jis bal- 

‘ suos už respublikoną B. Epton. 
i_____________

Į — Karalienė Elzbieta pirma- 
BALZEKAS MOTOR SA5.ES f dienį vieša ipadėkojo JAV-ems

Chrysler New Yorker

CHRYSLER •'"IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

“U WILL LIKE US” !

4030 Archer-VI 7-1515

už paramą britams Falklando 
salų karo metu.

— Vasario mėnesį mėsos kai
na JAV-se pakilo vien 0.0 %.

YAWA'.Y.WAVAW.YiVivl
----------------------------------------j — šeštadienį žada į Chicagą

L atskristi dr. Kazys Bobelis.

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

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

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA — $17. (PersiuntimuCpridėti $1) 
Siųsti čekį:

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

— Popiežius aplankys Salva- 5 jr 4 medinis Brighton Parke, arti
dorą, Gvatemala, Nikaragva, mokyklų. Mažas imokėjimas. Savinin- 
T, . D., „ ‘ ,, ' . J ko paskola.Kostą Riką, Panamą, Hondu-1
ra, Belizę ir Haiti. Kelionėje bus • mūrinis—2 po 5 kambarius.' Centri- 
10 dienu Inis šildymas, atskiras kiekvienam

butui. 2 auto gar. Aliumininiai lan- 
------------------------- gai. švarus. $62,000. 72-tra ir Wash-

— Čado gyventojai bijo, kad,tenaw. , .
Libijos karinės jėgos vėl nsįsi- 
veržtų Į Čadą.

FCmBGYRBB: 
TmWOTIHGTO

C 1982 Dorsey Laboratories, Division of 
Ss^doz, Inc.. Lincoln. Nebraska 68501

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Miestą

I

BIG VALUE MAISTO KRAU
TUVĖ turi įvairių importuotų 
produktų, silkių, lietuviškos 
duonos ir kt. Geras patarnavi
mas. Atdara kasdien nuo 7 iki 7. į 
Sekm. nuo 8 vai. ryto iki 3 p.p. 
4359 S. Campbell. Tel. 247-4735 

(Buvusi “Royal Blue"’)

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS
NU SI B A ST Y M AI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos.
Kaina —S3, 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

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenė? veikėjo ir rašytojo atsiminimas.

Dr. A. Gnssen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečia 1905 
metą Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* ir 
susirūpinimą ____ _ ______ — ____

Dr. A J. Guseen — DANTYS, jų priežiūra, įvelkata ir 
grožis. Kietais' viršeliais 

Minkštais viršeliais, tik 

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

Gėlimą taip pat užsakyti paštu, atsiuntus Čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainoe pri

dedant H persiuntimo išlaidom*.

18.00

E3.00

F2.06

ko paskola.

nis šildymas’ atskiras kiekvienam

gai. Švarus. $62,000. 72-tra ir Wash-

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

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

HELP WANTED — MA! E-FEMALE
Reikti Darbininkų Ir Darbininkių

$250.00 WEEKLY PAYCHECKS
M, »

(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 tot American Fidelity -Com
pany, Hiring Dept. 77, 1040 tohe 
Star Dr., New Braunfels, TX. 78130.

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

BEN’S SHRIMP HOUSE

1049 W. North Ave.
»■ 1

(sturgeon) ir upėtakiai (trout) 
i I bei RŪKYTI ŠVIEŽI UNGU
RĮ RIAL Tel. 337-0263

Rūkyti karpiai (chubs), sturys

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings
S10 

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 D ečky s 

Tel. 585-6624

RENTING IN GENERAL 
Nuomas

I IŠNUOMOJAMAS apšildytas gražus 
šešių kambarių butas su balkonu Ci
cero Parkholrrie. Geras susisiekimas 
ir krautuvės. Plyta, šaldytuvas, užuo- 

. laidos. Pageidaujami dirbantieji as
menys. Telefonuoti 656-48T1.

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių “En- 
i glish basement” butas, šilima. Arti 
transportacijos. Marquette Parke.
Skambinti po 6 vai. vak. LU 5-9359.

WANTED TO RENT

IEŠKAU KAMBARIO

Esu senyvas pensininkas, pa- ( 
ieškau kambario pas pavienį 
vyrą ar moterį, mieste ar už 
miesto. Esu rimtas, teisingas ir 
truputį pasilaikantis.

Clinton, IN 
Dan Lucas

Adresas:
47842

St.

ELEKTROS [RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miosto lol&a*. 
Dirbu ir užmiesčiuose, grolt, 

garantuotai ir sąžiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Tafman Aro. ' 
Tol. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automeblil* 

Liability apdraudimas patninlo- 
kam*. Kreiptis: a

A. LAURAITI!
4645 So. ASHLAND AVI.

> TeL 523-8775 \

Dengiame ir taisome visą rū 
j šią stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KJELA 
į j 6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1711

Pardavimu ir Taisymą* 
2646 WMt «*th Strsaf 
Tai. Rlpubllc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Ayenue, 

Chicago, 111. 6063Z Tel. YĄ 7-5980

Notary Public
INCOME TAX SERVICE , 

4259 S. Msplswood, Tel. 254-745« 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybėj pr*- 

• šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

40642, - 424-1654

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

šeštai: nuo S vaL r. iki 12 vaL 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 vaL popiet, 
šeštadieniais pagal susitarimą.

R606 S. K«dzi« Ava. 
Chkapo, UI. 60629
Tel.: 778-8000

PATS SKAITYK IR DAR Kt 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS*1

6 — Naujienos, Chicago, 8, DI. Wednesday, Mirch 2* 1983


