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(Lietuvos generalinio konsulo A. 
Simučio Vasario 16-osios minė
jimo proga per Radio Liberty į 

Lietuvą pasakytas žodis)
Mieli- broliai ir sesės 1 
pavergtoj e T ė vy n ė j e, v
Praslinkus, dvejiems melams 

po nepasisekusio 1864-jų metų 
sukilimo prieš earo yaldžiąV Kau. 

gubernatorius privertė vys^ 
kūpą Valančių perskaityti pa
mokslą Kauno katedroj e, kurii- 
nie buvo ir toks .sakinys : ,

“Karta ant visados turime 
atsisą.kytj piinties,. jog būsime 
kuomet nors „savistovi valsty
bė, nepriklausoma . nuo Ru
sijos”. < ;• - ’ , *

; Kaip vėlesni įvykiai., parodė, 
cąro.. gubernatorius, klydo, nes 
praėjus, pusšimčiui metų .nuo tų 
žodžių pasakymo, lietuvių tau
tos vadai vasario 16-tą
dieną, deklaravo Vilniuje Lietu
vos „nepriklausomybes atstaty- 

v mą,' kuris tarptąuKniar tebėra' 
pripažintas' iki- šios dienos.

ROMA. -—. Italijos užsienio Į 
reikalų ministėris Emilio Co
lombo pareiškė, kad iš visų 
Šiaurės Atlanto Sąjungos vals
tybių Amerika yra vienintelė, 
kuri paskutiniu metu pradėjo 
gerbti Italiją kaip lygią ir gar
bingą valstybę.

E. Colombo tarnauja Italijos 
respublikai nuo 1956 metų. Kurį 
laiką jis buvo .net ministėris p r 
mininkas, o pastaruoju metu1.

i A eina užsienio reikalų ministerio - 
. pareigas. Jis gana gerai pažįsta į 

užsienio valstybes ir nepadaro ' 
klaidų, kurias padaro nauji mi
nisterial.

Ministėris Colombo nepaten
kintas, kad svarbiausius šiaurės 
Atlanto Sąjungos klausimas nu-, 
sprendžia tik didesnės valsty
bės, nors tai turėtu visu valsty
bių .prerogatyva. Colombo tvir- 
tina, kad dabar visus užsienio 

nusikabinti marmurinius rutu-. reikalus nusprendžia Amerika, 
liukūš iš Partenono. Britų am-: didžiosios Britanijos, Prancūzi- 
basaįttriūs žaidė tais rutuliukais jos ir Vakarty Vokietijos užsie-J

- . - >. i - , iki metu.' Kai ^ambasado- nio reikalų ministerial.
■ tuos rutu-

liukus atidavė I^įdoną.-muzie~js-; K .... .
jut j iVfužiejauš v^kiytojas atsriyTuU T®jRAMVr(iXLiosTL 
sakė! grasinti Juos .‘graikams./

Daidjietis Price pirmadienį; 
apibarė.-.yytiausybe if hniziejų,

BRITAI NEATIDUODA MAR
MURINIŲ RUTULIUKŲ

LONDONAS,. Anglija. —'.Bri
tų muziejus •atsisakė, atiduoti. 
graikams marmurinius rutuliu
kus, kuriuos.britai 1801 metais 
nukabino iš P-artenono, parsive
žė ir įtebęlaflfo. '

Dabartinė-graikų vyriausybė 
parašėlaišką britų' muziejui, 
prašydama, .kad grąžintų grai
kams senus Partenono papueša-. 
lūs. Britai jau ‘turėjo progos jais 
pažaisti 1-82 melus, dabar galė
tų atiduoti tiems, kuriems tie 
rutuliukai priklauso. į

Tais j laikais turkai buvo už
ėmę.. Graikiją. Britų ambasado-. 

„rius paprašė turkus leisti jam

KAIRAS, Egiptas. — Buvęs 
prezidentas Jimmy Carteris, 
praleidęs tris dienas Egipte, iš
sikalbėjo ne tiktai su preziden
tu Hosni Mubaraku, bet 'ir su 
kitais Artimųjų Rytų veikėjais.

Jimmy Carteris asmeniškai 
vadovavo pasitarimams su pre
zidentu Sadatu, su Menachem 
Beginu ir kitais Artimųjų Rytų 
pareigūnais. Yra pagrindo 
nyti, kad jis pasimatė ir su 
le, ponia Sadatiene. Tarp 
ponios ir Carterio šeimos 
vystė glaudi draugystė. Jie 
vai aptardavo valstybinius 
kalus. Prez. Carteriui išėjus iš 
prezidentūros, Sadatai nuvykda
vo į Carterio ūkį ir ten praleis 
dsvo porą dienų.

šįkart buv. prez. Carteris susi
tiko su palestiniečiu vadais ir 
išsikalbėjo apie laikos gal-my-1 
bes Artimuose Rytuose. Pats 
svarbiausias klausimas buvo Iz
raelio ir palestiniečių santykiai.

ma- 
naš- 
ŠioS 
išsi- 
lais- 
rei-

rimui pasirašyti taiką su Iz 
raeliu.

Specialus ambasadorius Phi 
l’p Habib buvo Beirute ir Izrae 
lyje, bet ir ten vis randa khū 
ėių taikai. Pasirodo, kad arabi 
valstybės jau yra pakeitusio 
savo nuomonę apie Egiptą. Ha 
bibas mano, kad buv. przziden 
to Carterio intervencija ga’ 
būti laba’ naudingą. Yra viltie 
greičiau baigti Izraelio ir kit 
arabų valstybių laikos sutaiji; 
Pirnion eilėn čia turėtu įeiti Jo: 
danija, Sirija ir Libija.

VOKIEČIAI PALEIDO
IRANO VICEPREMJERĄ

BONA. V. Vokietija. — Pn 
eitais metais vokiečių policij 
suėmė Sadegą- Tabalabai, bi 
vusį Irano vicepremjerą. Pas 
rasta pusketvirto svaro opijum

Tabalabai tvirtino, kad jis es: 
diplomatas, turi imunitetą, t

išsivaduos.. ‘ •

į KaĮp-anais jlik^iS; kly.do caro 
' valdžia, -taip tLygiai^ryštą ir šių 
laikų •.Šo^Hetiiiės' ^Rtrsijbsąyiddo- 
vai.: ■ imperij-ų- laikai
yrą prąšj^iyS^u^ih^jMnsuja. -yra 
likusi yieiiįntčlė-;kbloniji.uėrirn- 
perija pšįąulj^r&irĮ ųėį^ėhgs 
m ažųj ų tautų LŠsiląiByinittS jevo- 
liueijos, kaip; to nevengė. .Va
karų imperijos. . Visariėlairrię, 
kad pasėkoje per amžius -fsigšsi- 
! ėjusio -žiauraus autokratinio re
žimo, bot; koks progresas . į Ru
siją ateina,- bent- šimtmety pa
vėlavęs/ - • ■;

. Kai; 1945 metais- San Franeis- 
co mieste buvo pasirašyta Jung
tinių Tautų Organizacijos char- 
ta, tai nariais buvo tik 51 vals
tybė, o šiandien nariai yra 156 
valstybės, kurių daugelis terito
rijos dydžiu ir gyventojų skai
čiumi yra mažesnis už Lietuvą. 
Taigi narių skaičius per tuos 
37-rius metus patrigubėjo — tai 
vis iš buvusių kolonijinių impe
rijų išsilaisvinusios naujos vals
tybės. Natūralus klausimas — 
kiek tautų į laisvę paleido vadi
namoji Sovietų Sąjunga? Nė 
vienos. Ir dargi atvirkščiai — 
ji, susitarusi su hitlerine Vokie
tija, okupavo Lietuvą, Latviją 
ir Estiją, o pastaraisiais metais 
siekia okupuoti Afganistaną, iš 
kurio nuo sovietinių įsiveržėlių 
persekiojimo į kaimyninę Pakis
tano valstybę yra pabėgę nęt 
trys milijonai gyventojų. Ir štai 
tokios sovietinės Rusijos tautų 
kalėjimo valdovai drįsta Vaka
rų valstybes vadinti imperialis
tinėmis. Ar Baltijos valstybių

TEL AVIVAS. — Izraelio vy
riausybė kreipėsi į parlamentą, 
prašydąma pratęsti dar bent

. m!2.i^Hs’:;dtriejų vyresnių Izrae- 
libYrabinų galią.

Pradžioje Izraelio parlamen
tas pratęsdavo vyriausių rabinų 
galią 5 metams, bet paskutiniu 
metu tą galią pratęsia tiktai vie- 

Tuw .■ ąa- ! neriems metams.
jos/^i^^I^^i^'kbmdniS^u at-1 Pasirodo, kad Izraelis turį du 
slov'ai'i^ptiprti S^aųči'ą'J savaitę j vyriausius rabinus. Vienas yra 
piaųiiojamus papildbmus rin- labai didelis ortodoksas ir labai, 
kimU§i? , . ' j griežtai laikosi senų tikybinių

AbUjU ųiartijų. Atstovai pripa-’ papročių, o antrasis yra šiek tiek 
žįsta^liad^.pTšeitįĮ- sekmadienį' sumodernėjęs. 
jie pralaimėjo žymiai daugiau 
negu tikėjosi, Jie mano,' kad, 
jeigu susitars, kartu galės at
gauti 15. svarbesnių centtų ir 
apię<-50. ne tokių svarbių.

Sušitarimas gali būti toks: 
vieniji vietoj komunistai balsuos 
už socialistus, kitoj vietoj so-l 
cialištai balsuos už komunistus. | 
Dešiniosios grupės taip pat 
stengsią suderinti balsų skaičių, 
kad jis būtų naudingesnis.

Socialistų tarpe stiprėja min
tis, kad su komunistais nereikia 
eiti į jokius-sandėrius.

:BRANCŪZATI/APTARIA ■ 
PAf5W«k«JŠ RINKIMUS

Pj&RViwS;'.. Prancūziją.j -

i griežtai laikosi senų tikybinių

. Jis taip pat lai- 
kosi senų papročių, bet ant kai 
kurių dalykų ranka numoja ir 
nekreipia į juos daug dėmesio. 
Izraelis priėjo įsitikinimo, kad 
šiandien negalima prisilaikyti 
senų taisyklių. Kaip pavyzdį nu
rodoma į gen. A. šaror.ą, kuris 
nesileiko jokių senų taisyklių, 

i bet visi rabinai jį gerbia, nes jis 
' yra gabus ir drąsus Izraelio 
karys.

KARALIENĖ BAIGĖ KELIONĘ 
JAV PAKRAŠČIU

L GANDHI REIKALAUJA GRĄŽINTI 
AFGANISTANUI TVARKĄ

’’TREČIOJO PASAULIO” VALSTYBIŲ ORGANIZACI- | 
JAI PRIKLAUSO 101 VALSTYBĖ

Indira Gandhi

i kad kitos valstybės galėtų pasi
likti laisvos ir nepriklausomos.

Didžiausias josios dėmesys 
buvo nukreiptas j Afganistaną.: 
•Ji reikalavo, kad Afganistane' 

; būtų įvesta normali tvarka. So-; 
vietų karo jėgos įsiveržė į nepri- 

■ klausomą ir demokratinę vals
tybę, žadėjo atšaukti savo jėgas 
'trijų mėnesių laikotarpyje, tuo 
Varpu dabar jau praėjo trys me
tai, o mes negirdir e pranešime 
apie Sovietų karių iš važi mą.

Konferencijon atvyko 70 įvai
rių valstybių prezidentų, kara
lių. premjerų ir įtakingų poli-

KAGĖBISTAI NEPASITIKI
KRAŠTO GYVENTOJAIS

■ Pasirodo,-kad palestiniečiai, dėMr reikalavo paleisti jį. Pr 
gavę labai smarkų smūgį Liba- kuratūra nenorėjo jo paleis 

Teismas Tabalab.ijų išleido, b 
už dviejų dienų Frankfurto p 
licija ir vėl jį suėmė tuometi 
vicepremjerą, šį kartą pas 
rado du svarus narkotikų. B 
vo suruošta nauja byla. Teisėj 
jam pasakė, kad jis neguli na 
dotis diplomatinėmis priv;Ie> 
jomis ir turėti su savimi nark 
tiku. Tabalabajus-prasėdėjo k 
įėjime beveik metus. Jis jau i 
galės Vakarų Vokietijoj nešu 
ir pardavinėti narkotikų, nes 
siunčiamas nanro.

ne, lapo daug sukalbamesni. Da
bar ir jie yra pasiryžę pripažinti 
-Izraelį, sustabdyti beatpdairinę ’ 
naikinum/ kova ir būtu paten- i s i’-' ■ " .kinti, jeŲTzraelis pripažintų tas 
autonomines sąlygas, kurias į 
anksčiau buvo pasiryžęs duoti Į 
palestiniečiams.

Be .to, buvęs prezidentas tarė- j 
jo progos pasikalbėti ir su kitų j 
vmlstį^bių ambasadoriais Egipte. ■ 
Egipto prežid.ntas pritaria Jim- i 
my Ųarterio žygiams ir džiau-j 
giasi, kad šitas reikalas gali eiti į 
prie pabaigos. Egiptui labai rū
pi, kad Izraelis baigtų įtemptus 
santykius su kitomis arabų 
valstybėmis. Kol Izraelis nėra 
pasirašęs;taikos su kitomis aru | 
bų valstybėmis, tai Egiptas ne-1 
gali atnaujinti santykių su ki-1 
tomis arabu valstybėmis. Sav ■ 
laiku arabų valstybės buvo prie- I 
šingos Egipto \yrisusyl>ės nuta- 1

— Vatikano banko transai; 
jos su Ambrosiano banku įvy 
dar prieš arkivyskupo Mare 
kaus atsiradimą Vatikano ban 
vadovybėje.

KALEND0RĖL1S

stengiasi paveikti Artimų
jų Rytų valstybes, kad 
kuo greičiau galėtų pa

niekti tiikos.

Kovo 9: Pranciška, Visgaila, 
Žygintas, Syvims, Asterupė.

Saulė teka 6:14, leidžiasi 5:30. Į 
. Oras vėsus, lis.

SEATILE, Wash. — Kara
lienė Elzbieta, padariusi 1,200 
mvliu kelione šiaurės Amerikos C.
vakarti pakraščiu, tą kelionę 
baigė pirmadienį. Ji atplaukė 
laivu į San Diego, Calif., vasa
rio 27 ’dieną, o antradienį jau 
pasiekė Vancouver, Can., kur ji 
vėl įlipo į britų laivą.

Karalienė labai patenkinta ke
lione. Vietomis smarkiai hjo ir 
siautė audra, bet ji turėjo pro
gos pamatyti labai puikų Kali
fornijos pakraštį, kurio ji nie
kad anksčiau nebuvo mačiusi.

— Zimbabvėje policija ieško 
valdžios kritikų. Bus išsiųsti 
laukų darbams.

— Popiežiaus paskirtas kardi
nolas Hoeffncr ištyrė Vatikano 
banko intervenciją Ambrosanc 
banke ir patarė arkivyskupu’ 
Marcinkui pasitraukti iš Vati 
kano banko.

NEW DELHI, Indija.— “Tre
čiojo Pasaulio” valstybių konfe
rencija prasidėjo pirmadienį 
Buvusi organizacijos valdyba 
padarė savo darbų ataskaitą.

Svarbiau* as pranešimas buvo 
pirmininko E>del Castro. Visi 
susidomėję klausė jo pranešimo 
apie tai, kaip amerikiečiai ketino 
jį nužudyti. Jis net žino, kas jį 
norėjo nužudyti, kur jį sekiojo 
ir kada sekiojo.

i Visi atidžiai klausėsi praneši
mo smulkmenų, stebėdamiesi, 
kaip jis iki šio meto sveikas 
>r galėjo išlikti gyvas. Taip pa-‘ 
aiškėjo, kad amerikiečiai jokio 
pasikėsinimo prieš Fidel Castro 
neruošė.

Konferencijoje dalyvavo
, 70 prezidentų

Indira Gandhi, perimdama 
šios “Trečiojo Pasaulio” valsty
bių organizacijos vadovybę, pa
reiškė, kad ji stengsis prisilai
kyti konstitucijos ir reikalaus.

■ MASKVA, Rusija. — Kalia 
Abrambin r ngėsi paruošti savo 
vyrui netikėtumą. Ji nupirko 
jam naują eilutę, paruošė kelio
nei maisto. aprengė 5 metų ber
niuką ir ruošėsi išvažiuoti į prie
vartos darbų stovyklą. Jis turė
jo ten prabūti 2 metus. Termi
nas baigėsi 
žiuoti 
rengti

tai ji nutarė nuva- 
ji pasitikti, gražiai ap-

Bet išėjo kitaip. Vieną dieną 
prieš išvažiavimą. į josios butą 
atėjo grupė kagėbistų ir išvartė 
viską nuo viršaus iki apačios. 
Peržiūrėjo visus jo laiškus, kny
gas. laikraščių iškarpas. Kagė
bistai išsivežė kiekvieną rašytą 
popieriaus skudurėlį. Kalia kai
mynams pasakė, kad josios na
me rasti laiškai dabar Bus pa
naudoti naujai bylai prieš jo
sios vyrą.

Nei ji, nei vaikas nevažiavo 
tėvo pasilikti, nes abu žinojo, 
kad valdžia tėvo laisvėn neišleis.

— Antradienį aukso uncija 
kainavo S122.

— Prez. Reaganas puškeli 
kad jis bendradarbiaus su a 
minės energijos

K-įfc-y

r
ua
L-r

Popiežius Joną* Paninis II b’J 
vyriausyl>ę bą’gt’ nesusiprat;



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

,gelis.
Va, imk šbntą dolerių, eik 

ir pavilgyk! Ta pačia proga sa
kyk, ko-dar norėtumei?.~ klau

DĖDE SAMAS
Vai, Dėdyte, ką veiki 
Ir ką veikti ketini?
Ar tu mūsų vargšei tautai 
Išvadavimą rengi?

Azijatus tu gini.
Nepamiršt jų ketini.
Pavogtųjų gi tautelių
Lyg ir neb’atsimeni.

Reikalavimus statyk,
Prispaudėjus lauk varyk.
Kai mes laisvės prašom, ieškom, 
Mūsų _pąstangąs ramstyk.

Mes lietuviai šios šalies
Ačiū tariam -iš širdies,
Už tremtinių priglaudimą 
Neužmįršim mes tavęs.

Duodi laisvę čion visiems
Iš tėvynių ištremtiems. 
Bet reik laisvę iškovoti 
Ir vergijoj paliktiems.

Juos apsėdo kraugeriai
Ir -beširdžiai žmogžudžiai.
Tikrą pragarą sukūrė
•Nelabieji slibinai.

Dėde, tu pasigailėk, 
Išsigelbėt jiems _padėk. 
Kol visų dar neišžudė, 
Vai, Dėdyte, paskubėk.

Sumaningai apsisuk,
Savo jėgą tu -pajusk,
Nesiduok Dropovo vyliams, 
Ji iš mūsų krašto brauk.

Pavergtieji tad kraštai
Sau tvarkysis atvirai. S.? I’į;
Tų kolchozų atsikratę,
Užgyvens jie sau ramiai.' 

Nuosavybes jie atgaus, • • . /;
Nieks ten jųjų nębespaus, • ’
Baudžiava ta nusikratę, ' - . ‘ s.
Jau daugiau jie neb’vergauš. • - < '

" u " Perkūnas

sia susijaudinęs prezidentas.
Norėčiau nuvykti į Rusiją 

ir pasimatyti su sąvo broliu, — 
apsidžiaugia bedarbis. į

— Gerai. Kelionę aš apmokė
siu,.— atsisveikina Reaganas. I

Kitą savaitę laimingasis jau 
Maskvoje.max vji..

Susitinka broli. Ir koks sula- ■ 
pimas: badauja ir tas, nors ir 
turi darbą. - ■ !

-— Žiūrėk, broleli, pasiimk ; 
saują šieno, eik į Kremlių ir da- j 
lyk tą patį, ką aš padariau Va- 
ąingtone, — moko .apierikielis. Į

Valdžios pasikeitimas Krem
liuje suteikia drąsos ir, ilgai ne-; 
laukęs, sovietinis brolelis atsi
randa prie Kremliaus vartų, iš-1 
sitraukia šieną ir kramto.

Neužilgo pasirodė pals And
ropovas. Po smagių laidotuvių 
gerame ūpe ir šypsosi:

— Ei, pilieti, matau šieną

•■ — Taip, gerinamas drauge, 
esu- .alkanas 
kipti Tuskelis.

— pradeda aiš-j 
■I

gyk žolę, :o $jeąą .pasilik žiemai!
— uždaro Jurijus. E. L.

Darbo metu da’bininkss pus
valandžiui išeina iš fabriko.

— Kur buvai?! — klausia su* 
grįžusi prižiūrėtojas;

Išbėgau minutei į mieslą. 
plaukti apsikirpti, — paaiškino 
darbininkas.

— Darbo metu plaukų kirp-

. . - Taip. Juk pinikai ir dar-’ 
bo metu auga, ar ne?

Po ilgų derybų -su fabriko di 
r.kiuriais, profsąjungos įgalio
tinis sako darbininkams:

— Draugai, viskas gerai pa-l 
vyko — susitarėm. Nuo sekan
čios savaitės gausite dviguba ai- 
lyginimą, 12 savaičių atostogas, i 
tuiėsile dvi valandas pietų per
traukos ir, svarbiausia, dirbsite . 
lik penktadieniais...

Balsas iš sa^ės:

Kiekvieną penkta-
dtenį?!

Pasikalbėjimas 
Maikio ^2 
su Tėvu

— Sveikutis, Maikuir!
— Laikausi gerai, o ,-k^ip tau,,

Tėve, sekasi? - t,
— Sekasi nesiseka.
— Kaip tai?
— Atrodo, kad pasauliui atei-i

pabaiga. Negaliu nuprasti.

Irgi ^mapdogumas"
Basitatijarit -su ŽŪlikaUskiu buvo 
(toks atsitikimas.’ Siaurame apka- na 
se reikėjo pralįsti pro kits kitą Maiki, kodėl katalikų spauda,, 
kaieįvidms J'ouui ir Petrui.
apkasas -buvo labai siauras, o 

lįsti reikėjo pasilenkus, nes .vir-

I

,ko”. ATedg Joos lapt ar užmynė 
ant -kpjdffiįPėiSM>.- • G. < ... . .c'-.—
Ką manot-, vyrai, gi getras.'

(turiu galvoje “Draugą”), taip 
pamėgo Icchęko Mero seksuali
nius romanus? Už jo pirmąjį 
“Striptizo” romaną net premiją 
paskyrė, o dabar vėl ‘liaupsina- 
antrąjį romaną. “Sarą”, įiietuvo-; 
je mes .vadindavome VSore. Vie-

, .■ ■ .. naš ir antrasis Mero romanai ka-kĄpo. wwg® fitie- Ulwenajos , į gijai priešin-. . : ■’ §1. priešingi ir soc^nia tvąr-
.prašau

■.ytrs gaivų kųikaites zvimbė. Tai1 ■’

Parašiau tuokart pagal Joną1'
‘ apkase lindėjęs —' ‘ i

Šiauliškis kareivėlis t* * * V - - -

'GERIADHLA ^REEMONF

Vįęsją -ppnįtttė, jnėgstanti pu- 
di-UQti Sr dažyti įsavo skruostus, >ria:

TOKIA PAT RIZIKA

pastebėjo, jog jos nauja tarnai-^

švarumu. Norėdama ,d>pl°mariš' 
kai priminti jai apie iaį,J i sakė:

— Katriute, jeigu pavartotum 
karštą vandenį ir muilo, tai bū
tum labai graži.

— Gali būti ir taip, bet kodėl 
poniutė pati to neišbandai?

♦ * * z

TAIS PAČIAIS 
,SAKRĄMENTAIS

Laikraštininkas kalbasi su Bar 
bora Hutton, amerikiete milio- 
nierka, kuri dažnai keičia-sayo 
vyrus.

— Kaip tamsta susižavėjai sų 
penktu savo vyru Poęfirip ]Ru- 
birosa?

— Aš jį pirmą sykį pamačiau,’ 
kai jis žaidė £X>lp, Jr jis map 
tuč tuojau patiko.

P dėl Juokios prięžastięs 
dabar reikalaujate divorso -nud 
jo?

— Norėdamas žaisti polo, jis 
užmiršo apie jnąne.

■^^hwisjeikalinga skubi ;ope- 
ra?nją skilvyje, nes ten gali .išsi
vystyti vėžio ligą. >

-r- Operąccija? Jokiu būdu 
nesutiksiu. Geriau -numirti.

— Koks skirtumas? Juk ir 
operacijų metu ligoniai kartais 
numiršta.

KEISTAS SUSITIKIMAS
Jonukas klausia mamytės:
— Mamyte, kur aš gimiau?
— Chicago j e, vaikeli

— Raseiniuose.
— O kur tėvelis gimė?
— Vilniuje.

mes vist susitikome Chicago j e, 
— klausia Jonukas.

— Ar esi kada nors kalbėjęs 
dideliam susirinkime?

--- Taip.
— -O ką tokio pasakei?
— “Esu nekaltas, ponas, tei

sėjau”.

Londono parke kalba agitato
rius: ■■ \ . ' '■

— Draugai, nuvertę kapitalis
tų valdžią, vįsi rūkysime ciga
rus, važiuosime nuosavais auto-s 
mobiliais, o -šalia sėdės graži 
blondinė...

—? Ąš penoriu cigarų ir va
žiuoti -su blondinėmis! — kaž
kas šūkteli išibūrio.

Po revoliucijos tau bus pa
sakyta, ką daryti! — nutraukė 
jį kalbėtojas.

literatūroje <dar nebuvo.
Matyt, Marijai Stankus- 

Sauląitei, žengiant į antrąją jau
nystę, seksas patinka, Tėve.

— Nesistebiu, kad vyro mei-
T , .- . v ... .; lė moterim prie širdies. Maiki.. • Juo daugiau žmogus ziųrrt , .7? . ’. ,® , • Net ir R. Šilbajoris seksu susi-'ųk savo naudos visame tame, ką ’ 

jis daro, juo mažiau jis turi pa
sitenkinimų gyvenime.

E. Turney

Gyveno du broliai: vienas 
Amerikoje, o kitas Sovietų Bu 
sijoje.

Nelėkęs darbo, amerikietis 
:ina prie Baliujų Rūmų,, išsiima 
gniūžtelę šieno ir valgo.

Išeina prezidentas Reaganasj 
ir sake:

— Žmogau, ką tu ten valgąi?
— Esu bedarbis, alkanas ir 

graužiu šieną, atsako žmo-

NG!
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Lyja. Pabliurę. • 
Ji pametė šliurę...
Pabėgo "kaip stovi”
Naktinį Ilk movi...

Ikldžišs pas močią. 
O ši "“Na, tu ko čia ?! 
Suprato, 'kas yra...
•Išvarė pas vyrą. . 1

Arėjas 'Vitkauskas

$04/0 S’Tfif/. /

1^E I'gourraY

SurttRMIVK *4 MAKING
CtSTAiM CF Ą?

žavėjęs, kad net vienuolių lei
džiamame žurnalėlyje “Laiškai 
Lietuviams”, rašė apie ’Mero Ic- 
choko "Sarą”. Frontininkai ne
ri būti . pirmieji su “šviežiena” 
ir prašoka pro šąli... Sąvo klai- 

Į doms pateisinti griebiasi už iue_. 
• kuo {nepagrįsto argumento — 

‘dabar tokie laikai”, kad viskas 
galima... • Atsimenu, Lietuvoje 
net pagalvoti bijodavom apie 
tokius dalykus, kokius Icchokas 
Meras skelbia. Išpažinties metu 
baisi gėda kunigui pasakyti, ką 
apie seks^ galvojai ai’ negalvo
jai. Dabar patys kunigai savo 
laikraščiuose, kaip vienas kuni
gas pasakė: net melstis galima 
Mero knygą beskaitant... Aš net 
Už galvos griebiausi, .paskaitę-- 
tokią recenziją. Net pagalvojau, 
kad tokie recenzentai* yra ku- 
kuu...

— Atrodo. Tėve, kad Sovietų 
Rusija, drausdama krikščioniš
ką tikybą, daro įtakos ir kai ku
riems šviežienos troškėjams — 
mūsiškam avangarde. Aš girdė
jau lietuvių posakį: Kas kuo 
kvepia, tuo ir kitus tepa. Iccho- 

-kas Meras nekalba apie altruisli-š 
nę meilę. — kai žmogus hitąl 
žmogų, myli, net savo gyvybės 
nesigaili. Altruistinė (žmogiš-' 
koji) meilė yra kilnumo, gailes
tingumo vertybė,-bet ne apatinė 
hraeilė”, seks;is .bei jo žęenos 
kutias recenzente Marija ijtan- 

( kus-Sąulaitė mąto, net tam 'tikve 
šventumo seksomanijoje. Ka.- 
per gieit išsiplepa, .vėliau tenka- 

l gailėtis, šiuo atveju, ar tie du 
: “-Saros" ..knygos'.recenzentai yct 
, kompetentingi ikatabku tikyba. 
« priešingą literatūrą tajp diaup- 
I sinti bei vertinti? .Romos kata

likų tikėjimas pornografines Ii 
ten.lūros nepripažįsta gera. Prie 
šingai, — ją pasmerkia. Kięk 
vięn.i^padorus žmogus, sar^c

: savo šeimą -.iugo ir saugos nuo" 
-nihilistinių provokacijų, kad ir; 
f “p aminto kelio nuo Vilneus 

iki Izraelio" Tokių blevyzgų, 
kaip Icchoko Mero, mes .jau ne 
vitnas skaitę ir girdėję, pvz. m-

I

.i

sų desidėntų grupė aprašo savo ‘ 
knygoje, kokios baisybės vyksta*J 
.netoli -Vladivostoko žuvų apdir
bimo laivuose. Nešvara, palaL 
.džiausią .prostitucija, >gos ir 
pan. Kita -.vertus, ar čia yra ko 
nors naujo? Nieko! O rezulta
tas aiškus, — pažeminti lietuvių' 
vardą, sutepti lietuvių literatu-" 
rą, tai viskas.

— Gerai tu, Maiki, sakai. Da- 
rbar ir man aišku, kad katalikų- 
■.literatūrinis avangardas .arba 
jfrontu .vadinamas, yra sukiužęs. 
Vietoj grožinės literatūros, sklei
džia šlykščiausią, .ąnot aukštai
čių, blįuznerstvą. j

—Nežiūrint to, kad mūsų Jie- 
kenčia frontininkai ir jųj .paka
likai bendruomenininkai, bet 
mes nenorime matyti, kad biz
nieriai, norėdami iš tokių knygų 
daryti biznį, nuodyti mūsų jau
nimą tariame savo žodį. Pav. 
vienas šviesus katalikas A. S vi
loms, “Naujienose” per dvi lai-j 
das labai nuosaikiai ir aiškiai pa-1 
sisakė dėl Icchoko-Ickio “Saros’’.' 
To ir užtenka.

— Dėkui Tau, Maikuti, už dis
kusijas. Pasimatysime kur nors.

— Lik sveikas, Tėve. 1

Išbėgo kiškelis iš grumti, 
Įšoko į daržą prie rūmų,
Ir didį drąsuplį nuduoda;
Ausis jis pastatė lyg kuodą;

— Žinai! Toji .Stankūnienė-jau

bėtis toS'jĘįotąrs drąsumu.
.Ne jos, bet vyrų drąsumu.

* * *
NIEKO NUOSTABAUS

-Žmoną; —— Tu, latrai, vėl pa
reini girtas ir -kojomis svyruo
damas!

Vyras —į Kvaili išmetinėji-
Nuduoda, kad turi daug , viekoįj. bai! Juk ^r visi aukštieji -pasta- 
Visai nesibijo jau pięk^.T. L tai svvnima nnn nnrc .n/ai
Tuo tarpu patraukė vėjelis,
Nukrito mažytis lapelis,..
Tšgąsdin’o mūsų drąsuolį...
Ir greit jis nudūmė 'į guolį.’

tai svyruoja nuo vėjo, nors nei 
vienas jų .nėra-girtas.

• .Guriausi’ žodžiai nepa
girdys ištroškusio taip; kaiį) puo
dukas vandens. Sofoklisdūkas vandens.

LAISVĖS DAINA

I

Dėdė Kolią atvyksta atostogų;
Maskvą. Užeina pas brolį 

Smirnovą. Namuose randa tik 
/ieną dukrelę Niną.

— Kur papa? — klausia.
— Papa išvykęs į Leningradą. 

Už poros valandų turėtų grįžti J 
— sako mergaitė.

— O kur tavo brolis?
-- A anka Sibire leidžia sput- 

nikus. Vakare bus namuose.
— Na. o kur mama?
— Mama greit 

šįryt užėmė vielą 
kų batų eilutėje, 
Nina.

l

negrįš. Ji tik 
čekoslovakiš
- paaiškint.

* * $

PAAIŠKINA APIE TEATRĄ
Kas yra teatras? Į tą klausi

mą atsakė žymus šveicarų dra
maturgas Friedrich Duerenmatt.

“Štai pavyzdys. Du asmenys 
geria kavą. Tai dar niekis. Bet, 
jeigu žinoma, kad puoduke vie
toje kavos, yra nuodai, tai jau 

būti teatras”.
$ $ C

MOKYKLOJE

- Neatsinešei plunksnos? 
Kaip tu pavadintum kareivį, 
kuris eitų į mūšį be šautuvo?

---- Kariišilku, ponas -moky
tojau!

KLAUSIMAS

— Kaip jūs pavadintumėt vy
rą, kuris visad yra laimingas 
ncilėje?

— Viengungiu.

; TURĖS P ALICYDYTI ,

— Girdėjau, kad tamstos vy
ras guli ligoninėje? Kas jam 
įvyko?

— Nieko ypatingo. Tik aš už
tikau ant jo kelių sėdinčią gra
žią blondinę.

Paimk tu, pilkas karvelėli, 
Ne'šk šj laiškelį į tenai, 

‘Kur gyven’ mano mergužėlė, 
Kuri jau. laukia jo seniai.

Bučiuok tu lūpas jos raudonas, 
Bučiuok jos mėlynas akisr 
Ir pasakyk, kad .mūs tėvynėj 
Laisvės saulutė tuoj nušvis.

Nes kai užpyks rūstus Perkūnas, 
Retežius jungo jis nutrauks, ‘ 
0 Vilniaus kalne Gedimino 
Mūs geležinis vilkas .staugs.

Žygiuos keliais ginkluoti vyrai, 
Spindės šalmuos saulės šviesa. 
Žinok tada, kad jau sukilo 
Visa tautą, mūs Lietuva.

Tratės šarvuočiai mūs pąsieniypsr 
Spiaudys patrankos ugnimi, 
Ir bėgs, palikę mūsų šalį, 
Viši mūs priešai kruvini.

0 kai nušvis rytų padangėj 
Visų taip laukiama aušra. 
Sustos kariai, karys prie kario, 
Valio, laisvoji Lietuva!

Zigmas Liepa

ŠTO

•upeniM, u, UI 'Vednesday. March °, 1983

INGI
♦



(Tęsinys)

Aušra stengėsi suburti bend
ri m lautiniam darbui visus lie
tuvius, ; tiek subrendusius dar 
1363 nj. įvykių nuotaikose len
ku kultūros ^vyresniuosius, tiek 
ypač jau rusų mokyklos veikia
mus jaunesniuosius. Dėl viso to 
laikraščio pakraipa svyravo, bet 
vis. dėllo b nt pasaulie'-iai žiū; 
‘ -‘jo į ją kaip į tautinį savo or
ganą, ir kiek sus’prasdanii ją rė- 
m-. Ka'p kadaise Daukanto 
“Rūdas’' ar Valančiaus knygelės, 
t ip dabar Aušros straipsneli?r 
ir dainelės kėlę ir žadino apsrū- 
dnrią tautos sąmonę.

> Dr. Kudirka ir Aušra
Kokią įtaką padarė Aušra pa

skiriems* mūsų tautiečiams, ge
riausiai galimd-pavaizduoti dr. 
V. Kudirkos pavyzdžių. Kaip ži
nia. bestudentaudamas jis buvo 
gerai sulenkėjęs. Kai gavo pir
mąjį Aušros numerį, rašo \— 
“žiūrau, ant pirmutinio pusla
pio stovi Basanavyeiausū “Pra
našas”, — pamislyjau tada apie 
Basanavyčių jau lietuviškais 
Ėmiau skubiai vartyti “Aušrą” 
*r... neprimenu jau visko, kas 
su .inaęrimi paskui darėsi.:.. pa- 
memi, kad atsistojau, nuleidau 
galvą, nedrįsdamas pakelti akių 
ant sienų mano kambarėlio... •— 
rodos, girdėjau Lietuvos balsą, 
sykiu apkaltinafttį, sykiu ir at
leidžiantį: D, t® paklydėli, kur 
iki šiol buvai? : .

Paskui pasidarė- man . taip 
graudu, .kad ^apsikniaubęs ant 
stalo apsiverkiau’. Gaila man 
buvo-tų valandų-, kuribs negrą
žintinai išbrauktos tapo iš ma
no gyvenimo, kaipo Lietuvio, ir 
gėda, ,kad taip ilgai buvau ap- 

' gailėtinu pagedėliu... Pajutau 
save ■ didžiu, galingu’: pasijutau 
Lietuviu esąs”. .{V., Kudirkos 
Raštai, I temas).,.

Kiek buvo ir kitų,, kuriuos 
Aušra sugrąžino ant lietuviško 
kelio. : į ' y.-.-: ■

Aušros “gadynė”

Aušra, kuri per trejus metus, 
nereguliariai, pasirodydama, ke
liais savo tomeliais išvarė tokią 
mūsų tautiuiąine ir kultūrinia
me gyvenįtrie vagą, jog jos varĮ 
du pradedanias vadinti mūsų 
tautinio -a.tgijiind-?'laikotarpis — 
“gadymė’’. ‘ -Ji y j

Aušra kėdė tuos: siekimus ir 
jausmus, kurie vis labiau rūpėjo 
ypač jaunajai lietuvių} kartai. 
Savo skiltyje: “7

JONAS KLTRA. !

Panevėžio mirsiąs

tojai” eilėje straipsnių stengėsi 
; įtikinti visuomenę, kad lietuviai •i lĮ turi teise patys spręsti savo h- 

i kinta. Jie rėmėsi'senovės lietu- 
■vių istorija, mūsų liaudies daino
mis, lietuvių kalbos turtingumu,1 
Čekų, slovakų ir kt. kovotojų 
pavyzdžiais. Nedrąsiomis pas- ( 
tangoniis Aušra subūrė jaunąją 
lietuvių šviesuomenę į bendrą 
dideli tautos darbą, paskatino 
ją skelbti ir platinti tautos pa-'

i budimo idėją. 1
Aušrininkai tai visų Aušros 

bendradarbių, platintojų ir jos 
ideologijos šalininkų bendras 
pavadinimas. . |

Draugė Aušra paruošė dirvą 
kitiems laikraščiams, kai pra-, 
dėjo ryškėti pažiūrų skirtumas? 
Iš Aušros išaugo supratimas, j 
kad lietuviai tai ne žemaičių, Į 
aukštaičių ir kt. genčių mišinys, I 
bet yra viena 
kraštas. Į visa 
vių kaimynai 
atsižvelgti.

“šiaip betgi, 
jaunimas, gimnazistai, studen-Į 
lai, mokytojų seminarijos moki-. 
niai ir net klierikai su Aušrai 
gavo išgj-venti kiekvienas savo •. 
tautinę aušrą”. (M. Biržiška)

tauta ir vienas • 
tai jau h- lietu-Į 
turėjo daugiau ’

ypač besimokąs ‘

DETROITO NAUJIENOS
• r ‘

A. L. B. Radijo Klubo susirinkimas
Susirinkimas Įvyko vasario 27 kus pasiaiškino, kad LB tikrai
Šv. Antano parapijos salėje, nėra linkus aukoti už skelbimus, j 

kuri pradėjo klubo pirm. Ka-‘

lėje. Prasidės tuoj po 10:30 vai. 
pamaldų.

Detroito i. apylinkių lietuviai Vakarai jau yra aut ringo virvių, 
kviečiami atsilankyti. Savo at
silankymu paremsite Radijo ■ 
Klubo veiklą. /

M‘r ė E. Jankus . '

m. vasario mėn. 26 d. Pra- 
idence ligoninėje mirė Euge

nijus Jankus, sulaukęs vos 53 
metų amžiaus. Buvo pašarvo
tas V. L. Baužį laidojimo koply
čioje, 25 gatvėje. Laidojimu rū- ■ 
pinosi Y. Zaparnckienė. Rožinį 
atkalbėjo Dievo Apvaizdos para, 
pijos klebonas kun. V. Kriščiu- 
nevičius.

Velionis buvo tykaus budo, 
geras šeimos tėvas. Vasario 26 
d. po gedulingų pamaldų nuly
dėtas amžinau poilsin į švento 
Grabo kapines. :

Liko nuliūdę: mylima žmo
na Danutė ir vaikai — Paulius, 
Kristina ir Rima.

Eugenijau, ilsėkis ramybėje.
Ant. Sukauskas

d.

nai darbotvarkė, buvo priimta 
be pakeitimų.
nariai buvo pagerbti minutės 

■ tylos susikalpimu.
i Praeitų metų susirinkimo pro

tokolą nerskaitė Rožė Ražiaus- 
kiene, kuris buvo priimtas ran- 

J kų plajimu. Toliau sekė pirm, 
kairiojo K. Gogelio, pranešimas. . Savo 

sparno rusu jaunuoliai, kurie pranešime pirmininkas pak
abėjo ja ar Sovi Sąjunga, turi tei- { dž^ugė, kad buvo suruošti du 
sę vadintis “socialistine”. Grupę I 
sudaro komunistų partijos ir vy- i 
riaušybės veikėjųfsūnūs, kurie, 
teigia, .kad’socializmas dar nėra ! 
įsigalėjęs Rusijoje, ir sako, kad 
po 1917 metų įvestoji nauja San- i 
tvarka pagimdė naują valdan-^ 
Čiųjų klasę., f >

JAUNIMAS SOVIETŲ 
TEISME

Maskvoje teisiami

1 didesni parengimai, kurių vie
name dalyvavo iš Cleveland© P. 
Sagių ..“Grandinėlė” ir iš Ha
miltono choras “Aidas”, o ki
tas parengimas — vasaros, išvy
ka Į gamtą. Renginiai gerai pa
vyko — padarėme gražaus pel
no. Prisiminė, kad šiais metais 

“ vTSlii teismas roSo, kad 
Andropovo vadovaujama nauja, ri - . . -
vyriausybė yra tvirtai nuspren
dusi išlaikyti seną' ideologinę li
niją ir susidoroti su bet kokio
mis priešingomis nuomonėmis.

kuri pradėjo klubo pirm. Ka-1 DLOC v-bos reikalų vedėjas A. 
zys Gogelis. Perskaityta tai die.! Sukauskas pareiškė, kad aukoja 

tiek, kiek prašo Radijo Klubo
Mirusieji klubo' v-ba. j

Aš siūlyčiau pranešimų ne
skelbti, jei neatsilyginama. i ;

Į diskusijas įsijungė A. Gri
nius, Št. šimoiiūnas ir dr. A. 
Baranauskas.- Deja, problema i 
nebuvo išspręsta. Viskas palik- ' 
ta tvarkyti Radijo Klubo val
dybai.

Apie kasos stovį pranešimą pa
darė iždininkas Leonardas 
cas. Po trumpų diskusijų 
nešimas buvo priimtas.

Revizijos komisijos aktą 
skaitė Jonas Markus. Gavosi 
vaizdas, kad kasoje rasta viskas 
tvarkoje. Iš viso pajamų buvo 
16,653.32 dol., o išlaidų — 11.- 
127.75 dol. 1.L1983 m', likutis 
5,525.577 dol.

Toliau sekė valdybos ir revi
zijos komisijos rinkimai. Pirmi- 
'ninkas pasiūlė ii-’ariksto suda
rytą valdybos kandidatų tokį są
rašą: pirinininku Kazį Gogelį, 
vicepirmininkais — dr. Algį Ba
rauską, Juozą Lesčinską, Juozą

ruošė ir perdavė radijo' bango
mis lietuviškai ir angliškai. An_ 
,glų kalba pranešimą redagavę 
Jonas 'Kriščiūnas; pranešėjas 
adv. Richardas Kriščiūnas. Mi-l

Sakoma, kad nors Andropovas, I "!moms programoms pravestf 
penimes postą, atnešė “šviežaus’į"™ ls
oro" j' administracijos aparat?, ■ f">y«nes paramos, bet paramos 
bet nėra pasirehges taikstytis sn ' ovo gau a. usis u o, ,a 
« , .* , ; L. Bendruomenes apylinke įsvispavoimca kritika, kuri suda-. , . v • , „.L. . . . . ’ neaukoia uz atsiustus skelbimus,ro tiesiogini pavoju komunistu; _ . » ■ ,4^-^. .... ... . i Susirinkime dalyvavęs V. Kut-parlijbs- režimui. i v ,

Šios pogrindžio organizacijos;
nariai buvo suimti dar praeitų kova prieš juos dar labiau su
metu balandžio'mėnesį, tuo lai-' stiprėjo.
ku, kai Andropoyas dar tębebu-j ' Pranešama, kad kairieji rusų 
vo KGB galva ii* buvo užsiėmęs socialistai, kurie turi panašias 
disidentų persekiojimu, ir da- ’ pažiūras kaip ir “naujieji kai- 

Lietuvoš mylė- bar. jam tapus .partijos vadovu, rieji” Anglijoje (New Left)'ar
ba' eurokomunistai Prancūzijoje 
ir Italijoje, yra kaltinami anti- 
'Sovietine agitacija. E. L.

. r

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno tr moksli 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vin« 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos 
J. Raukčlo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir V 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio. M. Lileikio, V. Kašubo*, A. Rūkitelės ir JL Vam» 
kūrybos poveikslais. 365 pusi. knyga kainuoja tik |3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tai 
Hnių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daim 
šventes jų istoriją ir įeigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim.fr 
bei užkulisiais. Studija yra’ 151 pusi., kainuoja IX

NIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly 
tžg Juozo Adomaičio — Dėdės/šerno gyvenimas. Tai ne sanmr 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knygr 
parduodama tik ui 81.

> LIETUVHKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Ttmah’ni 
Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės I 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Jdomūs kiekvienai! 
lietuviui Leidinys fliuftruotaa nuotraukomis pabaigoje duodama 
vltovardžių pavadinfma?>Ir jų vertiniai I vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių Umėlapla. Kaina M

> KA LAUMtS LiMl. rašytojos Petronėlės Ortntaftėa at» 
mtnAnai ir mintys apie asmenis Ir vietas neprfk. Lietuvoje ir pfr 
mateials bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*. 
l>et kainuoja tik KI. t

'• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras 
Im ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje! tik 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą b- pos J 
• v Dabar b’du ;I, galima pavadinti kovotnjn ni žmoasns teis** j 
Knyga yra didelio fJ*Tnsto. 385 puslapių, kainuoja M.

V f ATTlUNfS NOVKLfS. SL EoMČenko kūryba. J. Vata’Ču 
Yirftmss. »• p«L knygoje yra 4C agmofngų novelių. KaIm gi

Knygot gannamoė Naujienose, 1TW Sc. HaMed St, Chtetga.

m

DĖL JAV KATALIKŲ VYSKUPU 
PASTORALINIO LAIŠKO

Amerikos 51 milijonas katalikų vans buvo nuteistas į prievar- 
veiti daugiau kaip jų bažnyčios tos darbų stovyklą, kur sąlygos 
vadovų pasakymo, kad išmonta-| buvo taip baisios,'kad žuvusiųjų 
vimas mūsų apsauginės atominės 
jėgos ir- pasirašymas sutarčių su 
Sovietais atneš taiką. Vyskupai 
turėtų žinoti, kad U. S. silpnu
mas gali būti suprastas kaip pa
kvietimas užpulti kraštą ateisti
niams velniams, kurie atnešė ka
pų “taiką” milijonams Estijos, 

! Latvijos, Lietuvos,. Vengrijos, 
Čekoslovakijos, Lenkijos, -Afga* 
nistano ir tuzino kitų, kraštų.

Komunistams “.t^cą’^yra ga
lima tik tada, katįriębera jokie 
pasipriešinimo koigninizmui. Ar 
gali būti, kad mitraotf&ms bąž: 
nyčios vadovams,' atsakingiems 
už pacifistinio laiško iedagavi- 
mą,' būtų reikalinga priminti — 
kokios rūšies “taiką” komųpist 
tiniai pavergėjai nori-atnešti'pa
sauliui? Turėtu - užtekti kelių 
pavyzdžių. į ■ r -r ; Uū. i-

Pastebėkit faktą; k«-id,:religirtis 
e persekiojimas Rytų Vokietijoje 
( derybų SALT sutarties metu pa- 

R^~iukaitF ir Antaną" SukaVskal siekė toki Bipš<kad protęstan- 
sekretore Birute Barauskiene; ■tu- ministris “ ,Osįar
iždininku Leonarda Šulcą; di-^ Bruesewitz nusižudė, apsipylęs, 
rektoriais - Vinca Kankalį, AL gazolinu, desperatiškam pagalbos

šul-
pra-

per

biną Pusdešrį ir Antaną Peši; 
Irvarkdariu Alfonsą Luką; valdy
bos nariais — Oną Šadeikienę, 
Juozą Mačiulaitį, Daną žebrai- 
tienę ir Sofiją Drižienę. Revizi
jos komisijon — Kazį Ražaus- 
ka Joną Marku ir Stasi Račiu- 
kaiti. ‘ .>

Radijo Klubo festivalis
Festivalis Įvyks kovo mėn. 20 

d. Dievo Apvaizdos parapijos sa-

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ

2608 West 69th St., Chicago. m. 60629 ♦ Tel. *25-2787

Didelij pasirinkimas gero* rūšies Įvairių orėki *

MARIJA N0REIKIEN1
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Cosmos Parcels Express Corp. •
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Atdara Mokiadienlahi nu«

lavonai ’buvo naudojami kaip 
šunų maistas.

Gal vyskupai negirdėjo apie 
kunigo Richard Wurmburg ra
portą, kas dedasi komunistinėje 
Rumunijoje. Wurmbrand pasa
koja apie pastorių Florescu, ku
ris buvo komunistų kankinamas 
peiliais, ir raudonai įkaitintais 
iešmais, nuolat mušamas, įmes
tas į celę su išbadėjusiomis žiur
kėmis. Komunistai ■’ reikalavo 
FIprescu išduoti savo kongrega
cijos krikščionis, bet jis nesuti
ko. Tadą Į celę atgabeno jo vie
nintelį 14 metų sūnų ir pradėjo 
jį kankinti. Pastorius,' nebega
lėdamas iškęsti sūnaus kankini
mo vaizdu, sušuko: “Aleksand- 
rai, aš turiu šakyti; ko jie nori”. 
Tada berniukas. atsakė:-“Aš ne
noriu tiirėti; išdaviką .tęvą”. -At
laikyk! Jei igaąnę jie. jiužudyš, 
aš .mirsiu su žodžiais — Jėzus 
ir mano tėvynė!” Įsiutę komu
nistai bęrnjŲką .užmušė, krauju 
aptaškydami, sie'nąš; >d berniu
kas mirė garbindamas Dievą. 
? .. ' *?, - • 
5 -Tiktai;: W nėra ,?>pozttyvi tai
kos sąvoka”;-jąpie-kurią 'vys^tl- 
,pąi<kalba-. i-Paii 
riėgiiiti; krik^ioniškų Vakarų 
nuoz tokių*įpabaišų yra. nenkn’ąli, 

■ Nestebėtina, kad.Krėmlius'džiau 
gėsi tokiu j^iėsačbminiū vysku
pų ginču'. cPd dviejų dięnų/.kai 
tie šventi vyrai.pridėjo savo ■ bal

kone. stovyklom Įdėjus himną sus prię Sovjėtų šuoricestruoto 
“Dieve, laimink Latviją” į gies- šauksmo “nuclear freeze”, pa- 
mių knygą pastorius Hugo Gri- drąsinta Maskva nutarė,- kad

tų ministris — kunigas Oskar

šauksmui i Vakaru krikščionis. 
(Argi, ne tam pat susidegino mū;’ 
sų Romas Kalanta?! Vert.). .- ?■

Už nusikaltimą; kad buvo pa
gauta turinti “Lietuvos Bažny
čios Kronikos” kopiją, jauna mon
teris, Nijolė Sadūnaitė, . komu
nistų buvo nuteista kieto rėžinio

ir pranešė, kad jie padidina sa
vo atominį arsenalą.

Radikališkumas šių penkių 
vyrų, redaguojančių pastoralinį 
laišką labiausiai matomas jų pa
siūlyme dėl naujos pasaulio tvar
kos. Pagal redakcinį komitetą, 
‘‘pasaulio tvarkos trūkstamas 
elementas” šiandien esąs “ne
buvimas tinkamai nustatyto po

litinio autoriteto, galinčio for
muoti mūsų tarpusavio mate
rialinį priklausomumą...” Ir 
tarp organizacijų, į kurias vys
kupai žiūri, norėdami parūpin
ti šį autoritetą yra Suvienytos 
Tautos (United Nations), toji 
komunizmo veiklos “pesthole” 
42-oje gatvėje, New Yorke.

Iš vyskv.nų niekas nesitiki nu- 
' valkiotos Vjcno Pasaulio propo- 

gandos. 1932 XI.8. “Time” duo
da kaikuriu nurodymų: “Deba
tai apie atominę politika su
skaldė U. S. Katalikų Bažnyčią. 
Ant prieše, tominių aktyvistų 
rampos yra 57 vyskupai, įskai
tant vyskupą Gumbleton (vie
ną iš 5 redaktorių), kuris pri
klauso Amerikos Pax Christi — 
katalikų taikos grupei. Allot 
knygos “Karas vadinamas Tai
ka: Sovietų taikos ofenzyva” 
(Western Goals. Alexandria, 
Virginia, 1982), “agitacijai dėl 
antiatominių ginklų pozicijos 
(priimtos 1981-m. lapkričio Ka
talikų Vyskupų Konferencijoje) 
vadovavo Pax Christi, kuri tu
rėjo narių, dalyvaujančių Pa
saulio Taikos Taryboje.

Pasaulio Taikos Taryba, 1978 
m. C. I. A. raporte, paskelbta
me Kongreso Komiteto, yra ap
rašyta kaip “pati svarbiausia 
Sovietų Sąjungos fronto tarp
tautinė Organizacija” ir “efek
tingiausias Kremliaus politikos 
instrumentas”. Du iš redakci
nės komisijos .— vysk. Daniel 
Reilly, Norwich, Con., ir vysk. 
George Fulcher, Columbus, Ohio 
—viešai parėmė “nuclear freeze” 
šąvoką( peršamą Pasaulio Tai
kės Tarybos.,

Taigi, kas čia darosi? Kong- 
resmanas John Ashbrook duoda 
atsakymą įvade knygos “Karas 
vadinamas Taika..” Sovietai tai
ko į pagrindines mūsų visuome
nės grupes: universitetų profe
sorius, studentus, religinius va- 

"dovus, darbo unijas, žurnalis- 
: tus' ir valdininkus. Šu parink
tais “vardais” iš tų grupių ir ge
rai suplanuota kampanitja per 
“media”, galima sudaryti iliuzi
ją, kad tai yra pagrindinis Li 
visuotinis sąjūdis, kai iš tikrųjų 
tokio nėra.- E. "W. C. '

(The Review of the News, Dec.

3 i
50 mėty studijavęs, kaip

M t
parašė 70Q puslapiu knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria ‘ĮchlEa buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su ktm. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

Ir patarė mum į toliau studijuoti.

K*iux r». Kieti Tlriebat

•>

_ — Naujienos, Chicago. 8. UI. tVė&esday, ^farėh 9. 1983
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet, šeštadieniais — iki 12 yąĮ.

Naujienų banketas
Praeitą sekmadienį Martinique salėje įvyko metinis 

Naujienų banketas. Buvo paminėtą šio dienraščio 69 metų 
sukaktis. Pirmas Naujienų-numeris išėjo 1914 metų va
sario 19 dieną, Būtume norėją paminėti šią sukaktį vasa
rio mėn. pabaigoje, bet nepavyko salės gauti. Pasirin
kome patį artimiausią sekmadienį, kurį galėjome gauti.

Šia proga verta skaitytojams priminti, kad šian
dien Nąujięųos yrą.pąts seniausias lietuviškas dienraštis 
re tik "AiaieriMJė, 'bet' ir visame pasaulyje. .Jeigu -Sovietų 
karo/jėgos būtų nepavergusios Lietuvos, tai Lietuvoje gal 
būtume turėję senesjniį/įįenraščių, bet rusai, uždarę Lie
tuves'sienas, kad joks'lietuvis negalėtų išvažiuoti, pra
dėjo juos gaudyti, vežti į kalėjimus ir į rytus. Jūra, va
karų ir pietų sienos buvo uždarytos, bei geležinkeliai 
į rytus buvę atdari. Tiktai lietuviai ten nevažiavo, o ru
sai juos vežė. Vežė lietuvius į Rusijos gilumą caro ir Mu
ravjovo laikais, lietuviai buvo varomi į rytus Antrojo pa
saulinio karo metais, lietuvius Rusijos gilųmon vežė .ir 
Sovietų' okupacijos dienomis.

Išvežę kelis tūkstančius mokytojų, policininkų, ka
rių, visuomenės veikėjų, rusai pagrobė visą lietuvišką 
spaudą. Pradžioje pagrobė laikraščių redakcijas, o vėliau i 
ėmė mašinas, popieriaus atsargas, bankų sąskaitas, ad
resus ir kitas vertybes. Daugelį laikraščių uždarė, o jų 
vietoj įsteigė savus laikraščius. Okupantas uždarė visus 
lietuviškus laikraščius ir pradėjo laisti savuosius.

Tikrumoje komunistų laikraščiai pavergtoje Lietu. Į 
voje pradėjo eiti tiktai antros Sovietų okupacijos metu, j 
kai Spvįetų karo jėgos, Sovietų generolų vadovaujamos, 
užėmė Vibiių. Panevėžį, Šiaulius, Kauną ir kitus Lietu-

Lietuviskpji Pravda skalbia, kad {Jrow jeąioą nu
meris išėjo 1517 pietų balandžio 12 4-, bet kaip tas nume
ris atrodė, tai nei Žiugžda negalėjo parodyti, nei Šar
maitis negalį. Jai nebuvo joks laikraštis, bet Petrograde 
gyvenusių sukomųnistęjusių lietuvių vienas lapas, dviejų 
puslapių. Apie ji gali rašyti tiktai iš spaudoje paminėto 
fakto, bet ne iš tų metų Tiesos komplekto. Tokie lapeliai 
pasirodydavo kartą į savaitę, o dažnai kartą į mėnesį.

Jei lietuviškoji Pravda būtų išėjusi prieš 65 metus, tai 
išlei-tų egzempliorių skaičius būtų buvęs žymiai didesnis. 
Bet ji 6 kartus į savaitę išėjo tiktai nuo 1945 metų. Aukš
čiau ji nepasirodydavo ištisais mėnesiais. Nei rusai, nei 
lietuviai neturi pilno Tiesos komplekto,

Antruoju senu dienraščiu reikia skaityti marijonų 
leidžiama Draugą. Pirmas Draugo numeris pasirodė 
1916 m. kovo 31 dieną. Naujienos jau du metu ėjo, kai 
buvo išspausdintas pirmas Draugo numeris, Naujienas 
pradėjo leisti nepatyrę laikraščio srities darbuotojai, bet 
jie pajėgė nepriklausomą laikraštį leisti iki šios dienos. 
Tuo tan u Draugo leidėjai labai greitai neteko kantrybės. 
Jie neišlaikė Draugo nei dvejų metų. Jau 19J8 metais 
Chicagos katalikai perleido Draugą marijonams. Jeigu 
Drąugą Įsteigusieji lietuviai krikščionys demokratai būtų 
pajėgę išlaikyti Draugą, tai visos katalikų srovės būtų 
galėjusios savo mintis Drauge dėstyti, bet kąi jię atidavė 
Draugą marijonams, tai net ir nuoširdžiausi katalikai 
negali Drauge'savo minčių laisvai išdėstyti. Daugelis jų 
ąteiuą į Naujienas. Net pats prel. M. Krupavičius buvo 
priverstas demokratines savo pozicijas ginti Naujienose, 
nes jo mintys frontininkams nepatiko,

Naujienos visą laiką gynė Amerikos Lietuviu Tarybą. 
Tikrumoje, dr. Pijus Grigaitis buvo ALTo steigėjas ir 
ilgametis sekretorius. Jis bendradarbiaudamas su Leo
nardų Šimučiu ir įtraukęs į bendrą darbą Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje prezidentą Povilą P. Dargį, pajėgė 
ALTą išauginti į pajėgią organizaciją, atlikusią daug 
vertingų d^rbų.. ■ v ■
/' / Naujienos’prisidėjo prie Bendro Amerikos Lietuvių 
Fonde .(BALFo) steigimo ir organizavimo. Naujienos 
rėmė VLIKo vestą darbą. Jos pasisakė prieš VLĮKp per
kėlimą į JAV, bet kai jis čia atsikėlė, tai su juo bendrą.- 
darbiavo ir bendradarbiauja. Kėlė viešumon VLIKo ken
kėjus ir nurodė liudnias ardomo darbo pasekmes.

Demokratų partijos veikėjams nepajėgus susitarti 
dėl pirminių rinkimų ir nuvedus Chicagą į akligatvį, 
Naujienos bando padėti ir šį klausimą išspręsti. Naujie
nos nemano, kad Chicagoje privalo būtį išardytos pasku
tinės lietuvių kolonijos, išardyti gyvenamieji namai, 
sunaikintos prekybos ir finansinės įstaigos, bažnyčios, 
ligoninės, mokyklos, parkai, namai, pievelės ir visa kita.

Lietuviams nereikia pasakoti, ką Chieagon suvažia
vusieji juodaodžiai yra padarę. Lietuviams teko sunkiai 
dirbti, kad įsigytų savo pastogę, pasodintų rūtų ir pina- 
vijų, bet visa tai buvo atimta be teismo, be jokio atly
ginimo ir dar su grasinimais.

Liętuviąi turi viltį, kad respublikonų kandidatas 
Bernard Eptonąs, prisilaikydamas veikiančių įstatymų, 
gali bandyti tą ardomąjį darbą pristabdyti. Biznierius 
Eptonąs, patyręs iš savo pažįstamų, kad Naujienos yra

Mykolas Biržišką

J. KLAI'SEIKISLOS ANGELES, CALIFORNIA
Prisimintas Mykolas Biržiška

žUgąLvIĮiaJt&į, p
mD, kaip net pačioje įžangoje 
pirmininkaujantis apgailestavo, 
labai mažai salėj. Pamačiau tau- 
imių šukių mokytoją -panguo- 
lė Bastitytęvyarniepę su kūdi
kėliu ant rankų ir pagalvojau, 
kai bus atritins Uėtuvos lais
vės metrikų signatūras?-

Jaunimo salėj nedaug, Joet se 
nįma§ ir vyresnioji karta, lietaus 
Ir kai fcur ųztvindinfų kebų ne-

• bijodami, gausiai susirinkp. My
kolui. Bipžiškąi lietus nebuvo 
kliuyinys lietuvybės darbui bei 
kęiiavjmui tęn, kur reiškiasi lie
tuviškoji veikla. Prisimenu, 
kartą lietingą vakarą Biržiška 
į Kultūros klubo susirinkimą at
vyko labai pavėlavęs. |ėjo, su
stojo p/Įe durų ir lyg jausdama
sis nusi.kaJL'S, pratarė: “Atsipra
šau. Labai pavėlavau. Beveik 
4vi valandas išstovėjau gatvėje 
autobuso belaukdamas”.

Po konsulo žodžio Dramos . 
sambūrio mirė Erna Dovydaitie
nė deklamavo Dąnųtės Mitkie
nės M. Biržiškos garbei parašy- 

-. tą eilėraštį.

Istoriką V. Trumpos 
paskaitos mintys

vos miestus. Bet tie laikraščiai ne lietuviu laikraščiai, o 
verstiniai. Net vardai yra versti iš rusų kalbos. Rusijos 
komunistai pradėjo leisti Pravdą, o -liętuviai, pamėgdžio
dami rusus, pradėjo leisti Tięsą. Vilniuje leidžiamos Tie
sos redaktoriai dažniausiai savo straipsnius versdavo iš 
Pravdos. Taip darė prieš 40 metų, taip jie elgiasi ir 
šiandien.

rimčiausias lietuvių laikraštis Chicagoje, ryžosi ateiti 
į Naujienų suruoštą banketą ir pasveikinti lietuvius.

Banketo salėje labai šiltai jį sutiko. Ji atvedė lietu
viškai pasipuošusios Zapolio apmokytos' ir vadovauja
mos šokėjos. Eptonas pareiškė, kad niekur jis taip jau
kiai nesijautė, kaip naujienįečių tarpe. Jis žino, kad kova 

: bus sunki, nes ana pusė yra gerai organizuota, bet jis

Praeitais 1922 melais suėjo 
šimtas- metų nuo prof, Mykolo 
Biržiškos gimimo ir 20 metų nuo 
jo mirties Los Angeles mieste. 
Tas dvi sukaktuves pirmiausia 
paminėjo Andrius Mironas “Ai
dų” žurnalo 6 numeryje straips
niu “Dviguba Mykolo Biržiškos 
sukaktis”.

Andrius Mironas, naudodama
sis įvairiais Leidiniais, rase apie 
profesoriaus įvairią yeik^: mo
kytojo, politiko ir visuomėninin- 
kot knygų; autoriaus jį-ki.- ŽĮai 
Mykolas Biržiška Ratine >, buyo 
Aušros gimnazijos direktorium, 
toje gimnazijoje mokėsi ir And
rius Mironas, tad sąvo rasinį, be 
entciklopedijoje ir kituose raš
tuose žinomų faktų, papildė, at
siminimais iš gimnazijos aljkų. 
o taip pat iš susitikimų Los Ą.n, 
gėlės mieste.

Perskaičiau tą “Aiduose” 
.Straipsnį ir . pasidžiaugiau, kad. 
jis gerai parašytas, vertai žur
nale. spausdintas. Tiesa, įsivėli> 
si vieną klaidelė, nes parašyta, 
jog Viktoras Biržiška “iš viso, 
nęyedęs”. 1980 m. Nidos kny
gų klubas Londone išleido prof. 
Viktoro Biržiškos atsiminimų ■ 
knygą “Gyventų dienų prisimi
nimai”. Joje yra ir šiek tiek. 
Viktoro Biržiškos biografinių ži
nių ir rašoma, jog buvo vedęs 
du sykius. Paminėtos katros bu
vo jo žmonos ir koks jų likimas.

Šitą “Aiduosėw išspausdintą 
klaidą pgmi'mnt, -prisimenamas 
if-prof Vgelovo Biržiškos ištarT 
tas- bei 'parašjrtas \pageidav imas, 
jog būtų gęfa, 'Įfeįį nors vienas 

' straitpsniL būtų išspausdintas be 
klaidų be' korektūros klaidų.

■ Organizuotas paminėsimas
" . - 'r - • *' • ’ ' , * * - '

• < / pagaf priežodį, “geriau vėliau 
negu niekada” L- A- -ir Santą 
Moaięa^ėt./berMįruomėnių vaL 
dybos ąū’metų vasario d. sud
rengė prof. . Mykolo Biržiškos 
paminėjimąLos. AngęlesČ¥f2Įa, 
zirrriero parapiįos-'ssuTej^..
Vavo1 santamonikiėtįs. V. Velža.

-Parapijos klebenąs pręL J, 
Kučingis pašlaitė savo įspūdžius 
apie buvusį, jo-parapijos narį My
kolą Biržišką, Tai buvęs lyg Mąi, 
roniO: iš kapų milžinų prikeltas 
senelis. Praeities žmogus — su 
giliu senovės' žinynu. Dabarties 
žmogus — taūtinįi ir religinis 
konvertitas. Ateities žmogus — 
neabejojęs, tautos prisikėlimu 
laisvam gyvenimui.

Gep, Lietuvos garbės konsu- 
las V. Čekanauskas trumpai 
bdęs reiškė vįttį, jog ateis diena, 
gal kuris iš čia sąlėje esančių 
turės laimės pasirašyti antruo
sius Lietuvos nepriklausomybės 
metrikus, kaip kad Mykolas Bir
žiška pasirašė 1918 m.

Gera viltis, bet ne mums se-

Sakau r- mintys, nes stenogra
fijos nemoku, “rekorderio” ne- 
turiu, tai v Įsos paskaitos negaliu 
kūtašprtĮ, o tik kai kurias mintis 
atpasakojų.

Pasidžiaugęs gausia publika ir 
taręs gerą žodį rengėjams, Vin- 
_cąs Trumpa pradėjo savo atsi
minimais, kai Kaune universitete 
buyo minimas M. K. Čiurlionis. 
Universiteto rektorius Mykolas 
Roemeris taręs, jog Lietuvės 

- mokslas sveikina -Lietuvos me
ną. Ir tuoj paskaitinjn^^pti-

jog. M^bįaM^ižiška dar 
; aįiHninjkui "ffluriioRiui gyvam 
esant gerai vertinęs jo kūryba, 
nors buvę tada Čiurlionį nėver- 
tim ričių balsų.

Myk. Biržiška dirbo mokslini 
darbą pagal principą, jog moks
lai; tarnauja tiesai, o ne politi
kai. • K;U 1933 m. Vincas Trumpa 
atvykęs iš Kėdainių- į/-Kauną 
mokslo tiesos, .semtis, jam prof. 
Biržiška jau tada atrodęs labai 

i senas, nprs tebuvęs vos per 50 
mejų. Sendino jį ir barzda. Tais 
laikais barzdotų lietuvių mažai 
bebuvę. Prof. Leonas Karsavi
nas, bplše-v-ikų revoliucijos trem
tinys, profesoriavęs Kauno uni
versitete, kartą net prasitaręs, 
jog buvo laikai, kai ir popiežiai 
barzdas nešioję, o dabar lietu
vių barzdočių belikę Smetona, 
broliai Biržiškos...

■ (Bus daugiau)
■■■ 1 ■ ■ ■ -w ■■ ■— . ------ - ■- --------- » I—W-. ■ — ■■■

yrą pasiryžęs vęsti kovą iki galo ir laimėti. "
Banketas buvo gausus, sėkmingas ir viltis keliantis. 

Banketą garsino amerikiečių radijo ir televizijos stotys, 
atsekusios Eptoną į Naujienų banketą.

— Statistikos duomenys rodo, 
kad Amerikos kalėjimuose visą 
laiką yra'7 milijonai žmonių. Vi
dutiniškai jie prabūna kalėjime 
po 11 dienų.

JUOZAS ŠVAISTAS

ELDORADO
(Tęsinys)

“Kas gi galėjo paipanyfi; kad a£sirąs pašali
niai neatsakingi gaivalai, kūjis *udnmistė tą gra
žų ir laimės aplankytą gj^ęninją, Neąp^kęsdama 
kalbomis ir prasidėjus nesusipratfeiftw iŠ vyro 
1 uses, Mrs. Tvirbutt užvedė teisme išsiskyrimo 
bylą. Kiek girdėti, ji neprašo iš savo vyro užlai
kymui savęs ir sūnaus, tik reikalaują .grąžinti jai 
tą dalį, kurią įdėjo savo uždjrbtąis pinigais. Da
bar eina derybos, kiek ji turės gauti.

“Labai nepatenkinta šiuo visu reikalu Mrs. 
Ona Bitinienė, Mrs. H. 0. Tvirfjytį motiną. Ji yra 
kilusi Lietuvoj iš Kirdeikių, tad to krašto žmo
nės mėgiami jų sveęiąi. Fagąl tČ¥W vadinosi Dar
gužy tė. Lietuvoj jie buvo garsus ir jų šeimos pa
pročiai dar stipriai pąJaikftųiį ir Budinąs 
Lietuvoj, su jų šeima gyvenau agtiū^J kainjy- 
rystėj.

“Mrs. Ona Bitimene labai susisielojo dabar 
ir daug pergyvena. Gaila moteriškės. Reiškiame 
jai nuoširdžiausią mūsų užuojautą.

Sena'- Draugas M.’*
”o dviejų mėnesių:

;s ii netikėtos vestuvės
H. Q. ’ yirbptk pagal tėvus Bitinaitė, 

peisįsk vrė -ąvo vyru, aprigyveno tėvų na

muose. Iš .vyro jąi priskyrė $8.520. Užsidirbdama, 
žinoma, galęjp gyventi ir auginti sūnų. Bet koks 
gyvenimas vienos moteriškės. Niekas nepavydėtų 
daug. Dabąr tai tikrai galės pavydėti. Ją veda 
pats direktorių^ Mr. Z. S. Peska. Žada būti labai 
šaunios vestuvės. Svečių numatyta iki trijų šimtų. 
Užprdeljuotas pąts geriausias hotelis SWAN.- 
Laukrime, M.”

Dar po šešių savaičių:
Petras Tvirbutas apleidžia mus

“Mr. P B. Tvirbutt visai nenupelnytai d> 
delį skausmą apturėjo. Iš tos tūžmasties, o gal ir 
susikrimtimo turėjo parduoti namą ir visa kita 
užbaigti. Nieko nelaukdamas tuojau išvyksta. Sa
kosi. kad dabar į Arizoną. Noriu, sako, pirmiau
sia pasilsėti, o paskum — pažiūrėsiu,

"Ką dabar veiks, irgi nežino. Tik, sako, kietai 
griebsiu gyvenimą už ragų ir pa|rkkipdysiu ant 

‘kelių. O, jis tai gaili Iš jo visa ko galima tikėtis.
"Mums labai gaila išsiskirti su Mr. Tvirbutu. 

Turėjom labai gerą sugyvenamą kaimyną, žmogų 
ir didelį visuomenės veikėją. Jis nuolat skaitė 
laikraščius, užsiprenumeruodamas visiems me
tams, dalyvavo Pabarės chore, sporto klubuose ir 
kitur. Prigulėjo prie Dariaus ir Girėno posto. 
Duodavo ir aukų, neskupūs buvo.

■‘Linkime ir tolimesniame jo gyvenime daug 
laimės ir pasisekimo. Taip pat nenustojame vil
čių. kad jis mūsų neužmirš ir dažnai atsilankys 
čionai. Jis pats prižadėjo. Sako, niekad neuž

miršiu, kol gyvas būsiu.
Senas Draugas M.”

Seno Draugo M. pagalba galima būtų baigti 
apie Tvirbutus. Smulkmenas gana teisingai su
rašė jis, beveik protokoliškai. Tik pats svarbiau
sias, esminis dalykas kažkodėl suktai .nutylėtas. 
Maža to, kad nutylėtas, bet dar pašaliniais nu
krypimais gerokai aptemdytas. Todėl skaityto
jams ir gali būti neaišku; kaip gi galų gale susi
dėjo aplinkybės, kad ‘Iširo graži lietuvišką 
šeima”?

Sąmoningai sakau, .kad suktai nutylėjo, nes 
turėjo žinoti. Bematant apie tai buvo patyrusi 
Bitinienė. Helen sesuo Stella. Muraškienė ir kitos 
artimesnės kaimynės. Todėl ir Senas Draugas M, 
negalėjo nežinoti.

Dramatiškiausia seeua įvyko rytą, kai tik 
grįžo Tvirbutas. Helen, pasirodo, jau saujai buvo 

(belaukianti jo. Smarkiai sukrėsta, klaikiausių 
minčių blaškoma, ilgai laūkė.

Ji tuojau, vos tik išvykus jam, pastebėjo, kad 
nėra. Prižadino ją šiurpus sapnas. Giedriame dan
guje staiga susisuko juodas baisus debesis. 
Šniokšdamas, smarkiai ūžiančiu viesulų krito jis 
žemyn, stačiai ant jų namo. Trenkė perkūnas, su- 
tvyskėjo ugnys ir pasipylė šipuliai.

Tuo pat metu kaip patraukusios sužviegė jų 
.palangėj ugniagesių mašinos, pralėkdamos pro 
šalį. Helen pašoko iš lovos ir tuojau jos akyse 
plačiai išsiskleidė šviesą, tarytum gaisro liepsnos. 
Pritrenkta, panikos suimta, pradėjo šaukti: “Pe 

ter! Peter!” Nieko nelaukdama, nuskubėjo} vyro 
miegamąjį.

čia klaikumas dar daugiau padidėjo: lova vi
sai nepaliesta. Greitai vėl išbėgo ir apsižvalgė pro 
visus langus. Tylu, ramu, tik priešais akinančia 
šviesa spindėjo gatvės žibintas. Jokio gaisro ne
buvo matytį. Ugniagesių mašinos kažkur toliau 
buvo nudūmusios.

“Bet kame gi jis?’* — sukrętė šiurpuliai.
Bepiatąnt pašoko mintis apžiūrėti garažą. 

Garažas atlapas ir automobilio nėra. Dar siau- 
bingiau pasidarė jai.

“Vadinasi, išvažiavęs... Bet kodėl nieko ne
sakęs, ir naktį? Kur gi galėtų išvykti? Kokie 
dabar tokie staigūs reikalai?-’

Laukėk Laikrodžio rodyklės, rodos, sustojo, o 
laikas nepakeliamu svoriu užgulė galvą. Kaip iš 
manydama, stengėsi nuo to laiko atsipalaiduoti. 
Nieko nepadarė. * .

Pradėjo jau švisti. Verksmu atsiliepė maža
sis. Sutvarkė, nutildė ir vėl laukia. Vėl laikas 
gniuždina smegenis.

Visai, jau šviesu. Rytas, pačiame stiprume, 
šaligatviu gyvai kaukši žingsniai. Žmonės skuba 
į darbą, o jo vis dar nėra.

fBusdąugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK
S KAITYTI DIENRAŠTI "NA’JBINOS'*

Wednesday. March 9. 19S3



Funeral Home and Cremation Service

EUDEIKITab: 562-2727 arba 562-2728

GAIDAS - DAIMID -

Vilniaus centrine gatvė
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TEL. 233-1553 
Service 155-4506, Pa®e 06056

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Community Įdinikoa 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim RcL, Westchester, ill. 
VALANDOS: 3—S darbo dienomis Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašai- 1 

pos klubo metinis narių susirinkirųas į 
įvyks sekmadienį, kovo 13 (L, 1 vai. ! 
popiet, Anelės Kojak salėje, 4500 S.! 
Taiman Avė. Nariai prašomi atšilau- 
kyli, nes yra svarbių reikalų aptarti.

Rožė Didžgalvis, rast.

Bridgeport© Lietuvių Namu Savi
ninkę draugijos susirinkimas įvyks 
kovo 12 d. 1 vai. popiet 3808 S. Union 
Avė. Nariai malonėkite atsilankyti, 
nes yra svarbių dalykų, reikalingų 
nutarimo. Po susirinkimo — vaišės. 
Kviečia valdyba.

Stella Kauiakis, rast.

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

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 606(»

S USIRINJKIaIIJ

Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsfed St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS,- 

SąECIALYBt: AKIŲ LIGOS 

T9C7 Waat 103rd Street 

pagal waitarin^.

OPTOMETRISTAS

KALBĄ LIETUVIŠKAI
2611 W. 7]*t St, TeL 737-5149

ir “contact lense*”,

ir .Gulago lageriuose vargstantie
ji, turite savo jausmus slėpti.

---- _----- _______________ Nė viena laisvojo ^pasaulio šalis 
ivyks ptnktadieiii, kovo .li d., 6 val. I nebijo Vasario 16-osios Akto, 

nebijo Lietuvos trispalvės, kaip 
-Estelle McNamee, .pirm. nebijo ir Lietuvos himno.. Šiais 

------ --- -____ - ’—” ‘' metais JAVfbių Atstovų Rūmai' 
ir Senatas vienbalsiai priėmė re
zoliuciją ’Vasario ilgąją paskelb'

C hica gos Lietuviu Naši i ų, Našliu- 
kiv ir -Pavienįy klubo susirinkimas

vak., Vyčių salėje. Yra daug svarbių 
reikalų aptarti. _

KONSULO SIMUČIO KALBA
(Atkelta S Pirmo pudapio) į

- _ - _ w . > - .V . . ▼ •

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSL1S lt 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrai 1—4 poptet.

Ofiso telefonas; 776-28M, 
Raridfclloa toM.: 446-5545

FL 0 KID A

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
.takų chirurgus.

St. Petersburg, Fla. 337 Ii 
Tel. (813) 321-4204

’ERKRAUSTYMAI

toidimol — Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA

• priimam Master Chirac 
ir VISA kortelei.

&ŽERRNAS. TeL 925-6063

Diena. Prie to, Lietuvos Nepri
klausomybė -bus -iškilmingai pa-, 
minėta .JAV-bių -Kongreso abie-f 
juose rūmuose.

Tad kodėl iki dantų branduo
liniais ginklais apsiginklavusi įi 
pasauliui grasinanti .sovietini- 
.imperija turėtu bijoti mažytės 
Lietuvos ‘laisvės simb,olių.’h..Ma- 
tomai, ojEuįantas jaučia,/kad 
tuošfe'simboliuose slepiasi pavo-’ 
jus jo imperijai. Jis bijo, kad 
vienos pavergtos tautos laisvės* 
kibirkštis nesukeltų gaisro -kitų 

tarimo susilaukia tarptautinėje 
arenoje. Ir gal netoli tas laikas, 
kada Sovietų kolonijinė imperi
ja vis tiek turės rimtai skaitytis 
su viešąja pasaulio opinija.

Tad tokiomis aplinkybėmis 
viso pasaulio lietuviai pagarbiai 
minime mūsų valstybės ir tau
tos didžiąją šventę .— Vasario 
16-osios Aktą. Kai laisvajame 
pasaulyje tą viešai minime pa
maldomis bažnyčiose, iškilmin
guose susirinkimuose, kur greta 
kitų šalių vėliavų laisvai plėve-? 
suoja mūsų trispalvė, kur lais
vai giedamas Lietuvos 'himnas, 
Jūs, Tėvynėje, Sibiro ištrėmime

Kaip jau gal esate girdėję, šių 
metų sausio mėn. Europos Par
lamentas nubalsavo Baltijos 
valstybių dekolonizacijos klau
simą perkelti į J. T. Organiza-į 
ei ją. Vargiai sovietinės imperi
jos valdovai su tuo skaitysis, 
kaip jie nesiskaito su J. Tautų 
104-rių - valstybių reikalavimu 
atšaukti savo kariuomenę iš Af
ganistano. Bet vis tik tai yra 
ženklai, kurie rodo, kad paverg
tos valstybės, jų tarpe ir Lietu
va, vis daugiau dėmesio ir už-

jo pavergtų tautų tarpe.

• Agentas pardąvinėdamas že
mės sklypelius.-kapuose numi
rėliams pasilaidot, užėjo - pas- 
vieną škotą ir -pasiūlė jam toki 
sklypelį nusipirkti, bet tas griež
tai atsisakė pirkti.

Agentas maty damas -neparei
siąs Į tvarką, paklausė:

— Tai kodėl nenori pirkti?
— Todėl, kad aš galiu numir

ti kur nors plaukdamas jūrėmis 
tada mane palaidos vandenyje, 
o nupirkta žemė kam liks?

/

Apdraustai parkraustymM 
ii Jvairty aMVmy.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1&I2 arba 37649M

SOPHIE BARČUS

RADU© ŠEIMOS VALANDOS

nuo 8:30 iki 0:30 vaL ryto.
Stoties WOPA - 1490 AM 

truuliuojamM jį mūšy otvdijof 
Marquette Parke.

Vedi I a — Aldont Dfukuf 
778-1545

7159 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, IL 60629

“Lietuvos Aidai”
-KAZĮ KRAZMKINYT, 

ProgrenM* .vedei*

KMdien .duo jikswdteoio Iki 
tedieoio .8:30 v«L vakaro.

Vlaos laidos ii WCEV stotte*
-banfB 1450 AM.

St Petersburg, FLa., 1230 vai. p.r
U wns atoti^. 1110 AM bangi

2646 W. Tlst Street

ChicAgo, niinow^(>629
Tele(. 778-5374

PIRUITB jAV TAUPYNK BONv

. TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
N08LE VIRTUE*” EXCEPT WHEN NE'E 
DRIVING. NEVER.TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. * 
SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE, 
UNEXPECTED/

HOW M TEAT BELTS

GtT tV£N ON THk

FHE ODM ARS 
AGAINST TH5 
IR AT t' WHVBR 
WHO TWU 70 
HIGHWAY.

IN AN AUTO AtCI&tNTI 
•ACCORDING TO THE 

INSTITUTt FOR SAFER 
’LIVING, AMERICAN MUTUAL 

LIABILITY INSURANCE COMPANY THEY 
TEND TO RESTRAIN THE BODY 
FROM BLOWS AGAINST 
PARTS OF THE CAR, LESSEN 
THE DANGER OF BEING - 
THROWN OUT OF THE CAR, 
AND INCREASE SURVIVAL 
CHANCES.

Antrųjų Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynių Šaudymo varžybos

II-jų Pasaulio Lietuvių Spor- nių). Klasifikaciją ;— pagal da
lo žaidynių Šaudymo programo- 
ye nmuatema pykdyti individua
linės varžybos šiose rungtyse:

ą.) Neapuibotąs šautuvas .22 
kai- (Eree Rifle) — 3x30 šūvių 
iš 50 .m, 3-se pozicijose;

-b) Orinis .šautuvas (Pneuma
tic Rifle) —:80 šūvių stačiomis, 
iš 10 m;

c) Angliškas mačas ‘(English’ 
Match) — 60 šūvių gulomis, iš 
<50. m;

d) N ė a p ribotas pistoletas 
(Free Pistol) — .6x10 šūvių išf 
50 m;

e) Standartinis pistoletas 
(Standard Pistol) — vx20 šūvių 
iš 25.an;

f) Orinis pistoletas (Pneuma
tic Pistol) — 60 šūvių iš 10 m;

g) Lėkščių šaudymas (Trap 
.Shooting) iš -medžioklinių šau
tuvų — 4x25 šūviai iš 16 jardų.

Dalyvavimas yra atviras vi
siems .neabejotinos lietuvių kil
mės šaudytojams, be amžiaus ir 
lyties .skirtumo. Atsiradus pa
kankamai varžovų, kai kuriose 
rungtyse gali būti išskirtos ir 
moterų bei jaunių .(žemiau 18m. 
varžybų dieną) klasės.

Preliminarinė registracija at
liekama iki 1983 m. kovo 20 d., 
pas II-jų PLSŽ-nių šaudymo 
varžybų koordinatorių Balį Sa
vicką, šiuo adresu:

Mr. B. Savickas, 340 Dixon 
Rd., Apt. 2004, Weston, Ont. 
M9R 1T1. Tel. (416) 244-2267.

šaudymo klubai, šaulių bei 
ramovėnų vienetai ir kitos gru
pės bei pavieniai, nepriklausomi 
šaudytojai kviečiami dalyvauti 
II-jų PLSŽ-nių Šaudymo varžy
bose, kurios įvyks II-jų PLS 
Ž-nių metu, 1983 m. birželio 26 
— liepos 2 d.d., Chicagoje. Dė< 
smulkesnių informacijų, kreip
kitės j B. Savicką.

Tiksli šaudymo varžybų data, 
vieta, galutinis varžybų ioi ma
las ir kilos lo.iniesnės informa
cijos bus paSKelbia po prelimi
narinės regisi racijos.

JI-ju PLSŽ-niu komiteto
Šaudymo sekcija

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

lyvio amžių varžybų dieną.
Tentatyviai planuojama atski

rai privesti atviras varžybas ir 
atskirai prieauglio klasių, kas 
duotų galimybę pajėgesniems 
prieauglio klasių plaukikams da
lyvauti atvirose varžybose. Tas 
bus nuspręsta po preliminarinės 
registracijos.

Atvirose vyrų ir jaunių B var
žybose numatoma, vykdyti šias 
rungtis: 100 m laisvu stiliumi, į 
200 m. laisvu st., 400 m lasivu g 
■st,, 100 -m. nugara, 100 m. krūti
ne, 100 m. peteliške ir 200 m. 
kompleksiniai. Tokia pati pro
grama numatoma ir moterų bei' 
merg. B. klasėse, išskyrus, kad 
nebus 400 1. st.

it

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

3
iTĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

Jaunių ir mergaičių C kl.: 50 
m laisvu st., nugara, krūtine 
ir peteliške, 100 m. laisvu st. ir 
200 m. kompleksiniai.

Pagrindinė .plaukymo varžy
bų diena.numatoma penktadienį, 
liepos 1 
bė,- kad 
birželio 
i liepos

Smulkesnės informacijos pra
neštos visiems ŠALFASS-gos 
sporto' klubams ir užjūrio kraš
tams.

d., tačiau, yra galimy- 
varžybos gali prasidėti, 
30, arba būti pratęstos

Prelimjinacinė dalyvių regis
tracija atliekama iki š. m. kovo 
15 d., pas II-jų PLSŽ-nių K-to 
Plaukymo Sekcijos vadovą An
taną Grigarą, šiuo adresu: 'Mr. 
Antanas Grigaras, 31403 Anita 
Dr., Warren, MI 48093. Telef. 
(313) 268-0585.

Visi klubams nepriklausą, pa- > 
vieniai plaukikai ir ŠALFASS- 
gai nepriklausą sporto vienetai, 
suinteresuoti dalyvauti II-jų 
PLSŽ-nių Plaukymo varžybose, 
prašomi informacijų kreiptis į 
bet kuri šALFASS-gos sporto 
klubą arba, tiesiogiai; į A. Gri
garą.

Galutinė programa, datos, ga
lutinė-. dalyvių registracijos ter
minas ir kitos tolimesnės infor-. 
r.ac? os bus skelbiamos po preli
minarinės registracijos termino, 
;ovo 15 d. |

Varžybos vyks Illinois ųnjver- 
.siteto 50 m. ba-eine, Chicagoje.

II-jų PLSi-niu Komitetas

2533 W. 71st Street

1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 Siuth 50th Avenue 

Cicero, ILL 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

S
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' FIGHT WEARY DISEASE l

II-JŲ PLSZ-niy PLAUKYMO 
VARŽYBOS

. SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIFS

IXPRESSMY DRfyiN^

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight.

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gcnlly. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in tncmoming.
Chocolated or pills. Ex-1 ax is 
“The Overnight Wonder!’

II-jų Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynių Plaukymo varžybos 
numatomos vykdyti šiose klasė-. 
©e: atviroje vyrų (neriboto aip-i 
žiaus), atviroje moterų (neriboJ 
to amžiaus), jaunių ir mergaičių! 
B (13J4 metų), bei jaunių ir] 
mergaičių C <(12 m. ir jaunes^

Read label and follow 
directions
C BvLw. hK . 19*2

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

— Naujienos, Chieaco, 8, Ill. Wednesday, March 9, 11183



RLB-nės Tarybos atstovų suvažiavimas, įvykęs 
1982 m., kreipėsi Į visus šios RLB-nės narius ir visus 
jos tikslų rėmėjus, prašydamas paremti fondą, skirtą 
plačiau plėsti jos veiklai. RLB-nės tikslas — remti 
mūsų laisvinimo veiksnius, o kartu su jais būti nuo

latinėje -sargyboje, kad dar energingiau skelbtų pa
vergtos Lietuvos bylą ir primintų laisvajam pasauliui 
kaip okupantas ten bet koki laisvės ir tautinį pasi
reiškimą kalėjimais ir psichiatrinėmis ligoninėmis 
žiauriai užgniaužia.

Tad, RLB nės Tarybos atstovai kreipėsi su nuo
širdžiu prašymu paremti minėtą fondą, paaukojant 
bent šimtinę dolerių.

Džiugu, kad jau dalis narių ir grupė.prijaučian
čiųjų šį atšaukimą išgirdo ir atskubėjo su $100 auka.

Todėl męs drįstame priminti, o kartu ir prašyti 
tų, kurie dėl kokių nors priežasčių šio ^ondo nėra 
parėmę, kad ilgai nelaukus jį paremtų, nes yra daug 
didelės svarbos atliktinų reikalų.

Tarybos atstovų suvažiavimas nutarė visus tuos 
aukotojus atžymėti, prisegant jiems prie krūtinės 
simbolinį ženklelį. Jie bus išskirtinai pagerbti 1983 m. 
balandžio mėn. 9 d., 7 vai. vak., Vyčių salėje, su- 

: ruoštos vakarienės metu.
Dar kartą prašome ilgai nedelsiant paskubėti 

per savo apylinkių valdybos narius, minėtą fondą 
paremti.

1\» pamaldų, vv->k. V. BCzgl’S 
i į Liet. Vyčių ketvirtą laipsnį pa- 
■ kėlė Sofiją Nemickas. Ritualo 

, tekstą sukalbėjo kun. F. Kired's.
Pamaldų metu giedojo choras.

* z &
Po šv. Mišių, Vyčiai ir v.to

li rauai vyko į Vyčių salę tęsti mi
s' nėj’mo antrą dalį ir paslvaA nti. 
j Bilieto kaina $5.

{ėjus, malonus įspūdis: salė 
; gražiai parengta vaišėms, ant
: stalo po gėlę pailėta, vazonėlis1 Į 

apjuostas plačia tautine juosia,1 
i one į*.irb s stalo valstybinė ir,

a-.os.

pradėjo Irena San-
tautinė vėi

Itkiiincs 
kits. Visus pasveikino ir pakvie
tė garbės svečius: kun. P. Ci- 
bulskj, A. BAazi, A. Gabalienę. 
K. Petrulienę, E. Kassel, V. Sa- i 
mašką, S. Nemicką ir p. Dagį.

Maldą sukalbėjo kun. P. Ci
bulskis.

Penki asmenys buvo pakelti j 
Į trečią laipsnį: P. Strolia, K. Vi
džius ir kili trys. Komisiją su- . 
daro kun. P. Cibulskis ir p.

KKAL I ST ATI FOB SALI

Vacį. Ratas Gintaro Rūmai, grafika

Ž»m4 — *«rd*»lnw| 
CtlAL MSTATB FOX KALK

r ’ - ‘S 
J

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESLNLĄ.IS 1ŠSIMOKĖJIMAI3.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

t

tradicinį šv. Kazimiero šventės 
minėjimą ir vaišes.

K. Paulius

— Kalifornijoje audra apardė 
Santa Monikos uosta. L.

DARIAUS-GIRĖNO SKRIDI
MAS BUS PARODYTAS

BUTŲ NUOMAVIMAS
* NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS ♦ VALDYMAI

• NOTARIATAS • VERT1MAL

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

1 BACEVIČIUS — BELL REALIU
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Ij Už veiklumą, E. Kassel įteik- 
i ta dovana — ipeniška nedidelė 

Į; vytelė, papuošta tautine vėlia- 
! vėle.
j Po oficialios dalies prasidėjo |

i to ir 36-os Vyčių kuopos vardu į sonian
i sveikino J. Paukštis; sveikino ir J p 

A. Brazis, iš Auroros atvykusi
I Vyčių veikėja p. Balčiūnienė 
! ir kiti.

Besivaišinant skaniais patie- 
. į kalais su priedais ir kavute, S.

Kireilis ir dar pora kunigų. ’Iš i Klatt, p. Zakarka ir kiti padarė -, . 5. - .;. t . 1 pavadinimuviso buvo išstatytos o vėliavos, pranešimus apie naujus paren-įp..^^,,
Šv. Mišias atnašavo vyskupas' gimus. L " . V]rZ t, • , , . JF • a n i t • Taigi, maždaug po melų ga.e-V. Brizgvs ir pasakė gražų pa- A. Gabahene pranese, kad ki- . . .• i';rčr.n, , • v Tz . . r, . .. .. . . sime pamatyti Danų - Girėnąmokslą apie sv. Kazimiero kil- tais metais seniorai rengiasi pa- ,,, > - _x „ or• - . j , „ ! . . . , ... . Washington, D.C.mę, jo šventumo dorybes. Pa-: minėti /0 metų jubiliejų nuo 

minėjo, kad išleista nauja knyga Lietuvos' Vyčių organizacijos 
apie šv. Kazimierą. Ji bus iš- įsistęigimo.
versta į svetimas kalbas. Kitais' V. Samaška dėkoj'o už atlik- ; 
metais bus iškilmingai paminė- tus darbus, dalyvavimą, ir 
ta 509 metų nuo šv. Kazimiero Draugo'bei Naujienų repor tė

jau sudarytas - komi- riams už aprašymą 
; veiklos.

Buvo dalinami paštų žinybai

RLB-nės Fondo globėjai

Lietuvos Vyčių tradicine švente
, Lietuvos Vyčiai dvasios globė

jui pasirinko šv. Kazimierą. Pra
deda ir baigia susirinkimus su 
malda į šv. Kazimierą.

šv. Kazimiero šventė (kovo 
4 d.) .išpuolė penkladisnį. India
nos ir Chicagos apylinkių Lie
tuvos Vyčiai kovo 4 d. Brighton 
Parke rinkosi į bažnyčią pamal
doms, paminėti šve Kazimiero 
šventę, šv. Mišios buvo užprašę 
Liet. Krikščionių Demokratų 
Š-gos Chicagos skyrius ir nariai 
drauge dalyvavo su Lietuvos 
Vyčiais.

šias iškilmes prisijunkė Da
riaus-Girėno posto veteranai ir 
Kolumbus Vyčiai. Atvykusius j 
bažnyčią su vėliavomis pasitiko 
j.E. vysk. V. B’rizgys, kun. F.

SMITHSONIAN INSTITUTE
Po ilgų Algirdo Gustaičio pa

stangų Darių-Girėną ir jų Litua- 
. sveikinimai. Dariaus-Girėno pos- j njCą parodyti garsiajame Smith- 

—:—Į Institute Washington, 
D.C., pagaliau gautas iš jų pra
nešimas, kad Dariaus-Girėno 
Įvykdytas skridimas per Atlan.- 

j to vandenyną 1933 metais bus 
: išstatytas ir visuomenei parody

tas 1984 metų balandžio mėnesį 
Golden Age of

sime pamatyti Darių - Girėną

KAM MOKĖTI NUOMA?

GERIAU SKOLĄ.

— Buv. prezidento Niksono 
draugai nori La Verne institute 
įsteigti Niksono biblioteką, bet i 
patikėtiniai ametė šį planą. At-1 - 
statytas prezidentas negalės būti Į 5 A1 medinis Brighton Parke, arti

J 1 mokyklų. Mažas mokėjimas. Savimn-
pavyzdžiu. • 1 ko paskola.

______________ i
— Dakin Williams, mirusio 

dramaturgo Tennessee Williams 
brolis, eis į teismą, nes jį liečian
tis paragrafas yra iškirptas iš 
testamento. Jam nereikalingi pi
nigai, bet nori reikalą išaiškinti.

— Interferon padeda žmo-; 
gaus organizmui gintis nuo vė
žio ir kitų . ligų.

MŪRINIS—2 po 5 kambarius. Centri
nis šildymas, atskiras kiekvienam 
butui. 2 auto gar. Aliumininiai lan- 
gaL švarus. $62,000. 72-tra,ir Wash
tenaw.

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto totdl*^ 
Dirbu ir užmiesčiuose, ffratt, 

‘ aaraatuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUT11 

4514 S. Talman Avi. 
Tol. 927-3559

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St. 

Tel.: 436-7878

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automebllla 
Liability apdraudimas panstola- 

karr.s. Kreiptis:
A. LAURAITI! 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
TeL 523-8775

U

mirties.
tetas..

Pamokslo pabaigoje su širdgė-Į
ta paminėjo, kad lietuvių, lygi- pareiškimai Dariaus ir Girėno 
nant su belgų tautos katalikais, skrdyžiui paminėti pašto ženklų 
dvasininkų santykis pernelyg išleidimo reikalu.
mažas. ’ 1 Kun. P. Cibulskis malda už-

Prie šv. Komunijos ėjo nema- baigė minėjimą.
ža? asmenų. Dalyviai dėkingi valdybai už

— Netoli Kairo, Ikliopolis 
^miestelyje, sugriuvo naujai pa
statytas 10 aukštų apartamen- 
tinis namas. 6 žmonės užmušti. 
14 buvo sužeisti. Inspektoriai

— 50 melų sulaukusi artistė 
Debbie Reynolds nuvirto ir ne
galėjų baigti vaidinimo. Dabar 

ligoninėje, kur gydytojai: 
kelias' dienas bando nusla- 
jos nusilpimo priežastis.

guli 
jau 
tyli

i

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

Aleksas, Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošą, sutvarkė ir ifepausdino 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 DĖL LIETUVOS

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

T7 v. i-t ouvo sužeisti, insį Vyčiui . . .. . vj tiria nelaimes priežastį.

v — Karo nusikaltėlis Klaus 
-Barbie paskubomis buvo nuvež
tas į ligoninę, kur prancūzai jam 
padarė Įremi jos Operaciją.

— Lenkas, lėktuvų mechani
kas, Įlindo Į lėktuvo bagažinę 
ir po 14 valandų išlipo Kana
doje. Montrealyje.

'■-+ Naftą gaminančių valsty
bių atstovai susirinko Londone 
kad galėtų su britais susitarti 
dėl vienodų naftos kainų.

— Kolumbijoj užvakar bandi
tai nušovė du asmens sargus it 
nusivedė Texas bendrovės gec- 
hrgą Kenneth Risrop. Geologas i 
turėjo keturis vaikus. Už jį rei
kalauja didelės sumos.

A'

I

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

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

knygą išleido cdicagos lietuvių 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Mr. K. Januta,

2818 Avenal St, Los Angeles, CĄ 90039

Ai

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naajieno^ galim, ganu nepaprastai Įdomina gydr- 

tojo, TiCTomenėe veikėjo ir rašytojo atiminimai.

A. Gaieen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečia 1905 
metų įvykius. Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* ir

-i------------------ ------ ---------------------- L 18.00•ujLirūpininų _______ >_______ j T

Dr. A J. G u seen — DANTYS, jų priežiūra, aveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais_______________

Minkštais viršeliais, tik _______
Dr, A. J. Gumcd AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

EMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik ____

C*Hm> taip pat užsakyti paštu, atsiuntus Čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo lilaidoms.

trif u. HAL8TKD BT^ CHICAGO, IE 1X41

f
1

HOO 
13.00

F2.06

BEN’S SHRIMP HOUSE

1049 W. North Ave.

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

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings 
$10

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (Pr.)

Laikrodžiai ir branjenyM*
Pirdavinm Ir Taisymas 
1644 WMt rn Stncf 

. T»l. REpubtk 7-1941

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

Siuntiniai į Lietuvą; 
ir kitus kraštus | 

P. N EDAS/ 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tek YA 7-59M

4

'AV.W.'.‘.■.■.’.WWrSVA'-VA 

KURIAM GALUI MOKĖTI 
DAUGIAU?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 

NUO S300 IKI SI,000

Chrysler New Yorkėr

8ALZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

“U WILL LIKE US”

1030 Archer - VI 7-1515

KAIT SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalą jums gali daug 
•adėti teisininko Prano ŠULO 
jamošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos’’ 
įleista knyga su te gališkomis 
ormomis

Knyga su formomis garma, 
na Naujieną administracijoje.

t

• įsimylėjusių ginčai yra kaip 
vasaros audros — viskas dar 
gražiau po jų atrodo. M. Necker

6 — Naujienos, Chicago, 8, ID.

M. ŠIMKUS A
I , ■ . j-. Notary Public lr 

INCOME TAX SERV1Č1

4259 S. Maplewood, TeL 254-7455
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokie blankai

HOMEOWNERS POLICY

■v«r*. F*rk, fU,
60642, - 424-M54

Farn F«e and CžmmTy Cc

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street 

Chicago, UI 60629

ADVOKATO DRAUGIJA

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

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

6606 S. Kodzla Ava. 
Chicago, III. 60629
Tek: 778-8000

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS’’


