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Sekretorius prašo 110 milijonų dol. 
Salvadorui reikalingiems ginklams

PREZIDENTAS YRA PASIRYŽĘS DUOTI SALVADORO 
KARIAMS -VISUS REIKALINGUS GINKLUS

SUSTABDYS KOVAS DEŠI- 
NĮAJAME KRANTE

JERUZALĖ, Izraelis. — Pra
eitą savaitę Izraelio gynybos mi- 
nišlėriš Mušė Arens aplankė 
Beirutą bei kitas Libano vieto
vės įr' dešinįjį Jordano upės 
krantą, 'kur paskutiniu metu 
vyko krūvini susirėmimai tarp 
vis'tos gyventojų ir Izraelio

' ‘ WASHINGTON, D'C-^ .Sek-' 
retorius Caspar \V. Weinberger, 
pranešė Kongrėšo komitetui, 
kad Salvadorųrreikią duoti gin
klų pe už fi).'milijonų dolerių,, 
bet už $110 milijonų. Jis tvirti
no, kad Salvadoro kari.ai yr4 
pasiryžę ginti _shvp .kraštą nuo 
įsiveržėlių. Reikia duoti jiems 
gerus ginklusį ir.^pakankamai jų, 
tai jie pajėgs^ atstatyti taiką;sa-. 
varne krašte. ■ , .r - ■:

,x . -i t ‘ \ i ' - -AdliU.— Jeigu, neduosjinę\ginklų, tai ?: . . - -
Salvadoras taps'įsibrovėlių ver-i. Antradienio, popiete Izraelio 
gu. Be ginklų’ jie- nepajėgs’ pasi-Agynybos -ministeris pasakė pir- 

' priešinti gerai-ginkluotiems da-’ .mą. savo-kalbą Izraelio parla-- 
■ liniams;. Sovietų;’Sąjunga-šiun-^ mentui. Ministeris Arens papa- 

čia ginklus- ir 'savanorių bučius ’ šakojo apie vykstančius kruvi- 
kovbti prieš"-'sĮĮpiiąt ginkluotus?.nūs susirėmimus. Ministeris 
salvadoriečiiiš.; Jeigu JAV ‘(tuoš| Arens įsakė kariams vengti 
ginkluotai saivadėriečiąi pajėgs;- ----
atstatyti taikę, šavadie kraŠtej- ■

Ba.

ves JAV prezidentas r. 
Carter, an trapfenį_alžkĮido; į. Ję>* 
ouzalę ir garia;įlgąLkaĮbėjdsi su 
premjeru MepięĮięrhJ ’Beginu. 
Carteris papąsątkęjD^k'^d Egipte 
jis ka Ibėjpsi_su?tenĄ^abėįais va
dais. Jis, 
čių nuotaikai 
bar. jie^ra 1^ 
Jie Yra įfaslri 
raeiį ir 'noriJ

Kartu su I^įįvūšIi 
į Jeruzalę atO'Į

dŽK
V

V

noriai išklaiiSė^Į^? prezid^įfi^.t
Jimmy Jeruząless

rengiasi - sknsfi*|; Jordanijai . Sį-; 
riją ir Saudi^^^Vjj^-T.JiiĘpĮašš 
nuoja susitikti:.šn, 
ten - esančiai^ > palesiia'ieeiaįsž 
Carteris yra įšitikirięs, kad da
bartinis laikotarpis yra' pits 
geriausias siekti . taikos Arti
muose Rytuose.’ ’ Manoma, kad 
prez. Reaganas < prašė buvusį' 
prezidentą paveikti Izraelį ir 
arabus. V '

kraujo praliejimo, o gyvento- 
jams patarė tirtėti kantrybės, 
kol ; šie klairsimai bus išspręsti ; 
taikos., pasitarim irose. Jis išaiš^ . 
kino jiems, kad Izraelio kariai ” 
yia- įpareigoti siekti laikos. Jau-. 
niiuąs.“hėprivąJo> karių’; provo-: 
kuoti, nes jie turi įsakymą^' 
.tvarką palaikyti.

Arenso kalba parlamentui pa
darė raminantį^^pūdį.,

jGen. '.^rt»n'a^<i^pats pr^jęiįąšj 
kalp^fevp. ’

tonu,1? '.
:< ’ £ ' ' ' ’
’ ŽUVO

ANKARA, Turkija, .y Vakar’;
prajrešta, - kad-Annucuk 

?4ąsykĮięįę j-įvyko/-didėlis: sprogi;’ 
'rhąs,.kurio metu žuvo..96.'ang- 
įj&kas.iaL’ Antradienį buvo - fpjt- 

■-t. skęlbla;; kad. nelaimės .melų žri-
i .vo.6-L angliakasiai, bet po to: bu
vo?rastas didokas lavonų skai
čius. Iš. viso žuvo 96, o„ 231 pa

rvyko ištraukti dar gyvą.
Armucuk kasykla yra visai 

netoli nuo Ergeli miestelio, 
esančio TO mylių atstumoj nuo 
Juodosios jūros.

Sprogimas įvyko 1,300 pėdų 
gilumoj. Manoma, kad pro ang
lis prasiveržė didokas kiekis du
jų. kurios užsidegė ir sprogo.

gu-
— Britų Columbia antradienį.

sveikino į Victoria uostą atplau-1 Zongiddaho provincijos 
kusią britų karalienę Elzbietą II. bernatorius tvirtino, kad po pir-

• . 'į'’ v •?’.

V.’’ • >. '■

■gįA*.’<<*•>«:-x- •.. ’ j•OB ’ r iifciJ

SKRENDA Į AVASHINGTONĄ

JERUZALĖ' — Izraelio už
sienio reikalų ministeris I. Ša 
mir.^^SęMĄj Ameriką pasitarti 
iso-..Ręaganu T Valą- 
'^^ės i.d epa r (.amen to pareig ū na i s 
apie Libano likimą.
. _ Izraelio kariai principe sutia- 
,ka.,išvažiuoti iš Libano, jeigu 
tik bus. šiokia „tokia ’garantija 
.Libano nepriklausomybei. Izrae
lis bijo., kad Libane esantieji pa
lestiniečiai, izraelitams iškelia
vus, .vėl nepakeltų galvos. Izrae
lis nujaučia,. kad palestiniečiai 
tokiam žygiui gali ryžtis, nes jie 
.dar turi ginklų Libane. B? to, 
palestiniečiai iš Sirijos labai 
lengvai persimestų Į Libaną. 
Libano kariai nepajėgtų sustab
dyti palestiniečių, besiveržian
čių iš Sirijos. Tą patį galėtų pa- 

Į daryti palestiniečiai iš Jordani
jos. Izraelitai nenorėtų dar kar- 

I tą veržtis į Libaną palestinie
čiams nuginkluoti.

mojo sprogimo pasigirdo antra
sis, ne toks stiprus, bet visa apy
linkė sudrebėjo.

AMERIKOS SPECIALISTAI APMOKYS 
SAUDI ARABIJĄ VARTOTI TANKUS
PREZ. REAGANAS YRA PASIRYŽĘS PARDUOTI SAUDI 

DYKUMOMS TINKAMUS TANKUS .ARABIJAI
D.C. — Pre- 
isakė JAV

!

WASHINGTON, 
zidentas Reaganas 
kariuomenės vadovybei apmo
kyti Saudi Arabijos karius šofe
rius, kaip vartoti dykumoms ir
pakraščiams ginti tinkamus, 
tankus.

Prez. Reaganas yra pasiryžęs 
parduoti Saudi Arabijai M-1 
Abrams ir M-2 Bradley tankus. 
Vieni specialiai pastatyti pa
kraščiams ginti, o antrieji tin
ka dykumų kovai.

Nepasakyta, kiek tankų Sau
di Arabija galės Įsigyti Ameri
koje, bet žinoma, kad ji gaus 
reikalingą kiekį. Arabai turi pa
kankamai dolerių, kad galėtų 
užmokėti už didoką ju skaičių.

Iki šio meto Saudi Arabija ne
galvojo ginti savo žemių, bet 
pastaruoju metu padėtis rajone 
žymiai pasikeitė. Dabar ji gavo 
radarinius lėktuvus ir jau rūpi
nasi tankais.

MONDALE AIŠKINASI 
JUODAODŽIAMS .

ITALIJOS UŽS. REIKALŲ MINISTERIS 
ATSKRIDO Į WASHINGT0NĄ

STRAUSS TIKĖJOSI GAUTI UŽSIENIO REIKALŲ' AR 
GYNYBOS MINISTERIJAS, BET JŲ NEGAVO

BONA, V. Vokietija.— Smar
kus Bavarijos krikščionių demo

kratų veikėjas Franz Joseph 
; Strauss antradienio vakare ga
na ilgai tarėsi su kancleriu Hel
mut Kohl.

Bavarietis jau buvo paleidęs 
i gandą, kad naujame kabinete 
bus, jei ne užsienio reikalų mi- 

r nisteris. tai bent Vak. Vokietijos 
krašto apsaugos ministeris, i>et 
gali negauti nė vienos svarbes
nės ministerijos. Kancleriui H. 
Kohl nepatinka, kad kili bando 
spręsti kancleriui priklausan
čias problemas.

Bavarietis Strauss perspėjo, 
kad Kohl nekreiptų jokio dėme
lio į Genęerio' vadovaujamus 
“laisvuosius demokratus-’, nes 
jie gali būti visai iššluoti iš par
lamento. -Mažai tetrūko, kad 
taip būtų atsilikę, bet rie “lais-! 
rieji demokratei”, visiškai iš
šluoti iš kelių provincijų, vis. 
dėlto, savo požirijas Bundestage 
apgyirė^'^Karttt supjaus kancleris 
Kohl gavo beveik 56% visų V.. 
Vokietijos gyventojų balsų. Ga
lutiniai daviniai paaiškėjo tik
tai antradienio vakare, kai pro- 

’.ginčijos t atsiuntė patikrintu’-

tinrais klausimais.
Visa Vakarų Vokiettija stebi.d 

Hans Jochen Vogelio padaryta 
didele klaida. Jam nebuvo jokio 
reikalo prieš rinkimus važiuoti 
į Maskvą ir pirma pranešti ru
sams apie savo poziciją, o tiktai 
vėliau Vak. Vokietijos gyvento
jams. Helmut Schmidt buvo 
priešingas šiai pozicijai, o buvęs 
kancleris B-andt buvo priešin
gas Vogelio kelionei į Maskvą 
Vogelis pats nutarė Maskvos at
siklausti, bet dabar mato; kad 
padarė didelę klaidą.

Pasakojama, kad šiomis die 
nomis kancleris Helmut Kę'h 
skris į Washingtona ir aptars 
naujai susidariusią padėtį Va 
karų Vokietijoje.

WASHINGTON, D.C. — Itali 
• jos užsienio reikalu minister! 

.L ’ E. Colombo atskrido i Washing 
toną ir antradienį dvi valanda 
tarėsi Italijos vidaus ir užsi.ni 
politikos reikalais. "

“Trinkimų 'davinius.

ATLANTA, Ga.— Kodėl tams
ta Chicagoje patarei balsuoti už 
Richard M. Daley, o ne už juo-' 
daodį Harold Washington? —: 
paklausė demokratų . partijos' 
kandidatą prezidento pareigoms

Walter Mondel antradienį da 
lyvavo -10 juodžių veikėjų susi
rinkime. aiškindamas jiems, ko-, 
dėl jis pasisakė už Richard M. 
Daley. Būk, jis iš anksto buvo 
pažadėjęs paremti Daley kandi
datūra, kada dar nebuvo žino
ma, kad H. Wash ngtonas kan
didatuos. Dabar, kai paaiškėjo, 
kad H. Washington gavo dau
giausia balsų, tai aš paremsiu 
demokratų pirminiuose rinki
muose išrinktąją, — pažymėjo 
Walter Mondale.

ARABAI ATSKRIS 
Į FORT KNOX

WASHINGTON, D.C — S:u 
Ii Arabija nutarė nusipirk 
dviejų rūšių Amerikos tanku 
Tankai arabams nebus naudir 
gi, jeigu jie nemoki’s jų valdy 
r nepajėgs mažmožių pas

Bavarįetis Strauss yra labai 
šnekus. .Mis .greitai sugalvoja i. 
meta.’trumpus ir aiškius lozun
gus, bet šį. kartą jis neatspėjo. 
Jis'pradėjo kalbėti apie būsimą, 
kabinetą, o. ktncleris Kohl jam 
pakišo po nosimi jo’ pranašavi
mą apie “laisvus demokratus' 
Tie pralaimėjo keliose provinci
jose. bet vis'vis dėlto gavo 6.5%. 
balsų-, Kohl pažymėjo, kad jis* 
paliks. Hans Dietrich GenscherĮ 
užsienio reikalų miriisteriu... 
Kancleris pripažino, kad Gen 
screrio vadovaujami laisviej 
demokratai rizikavo, persimes

dami pas krikšė. demokratus 
Vietomis jie pralaimėjo savo po
zicijas dėl jų pasisakymo socia
linės apdraudos klaus;mu.

šios pastabos, matyt, paveik-' 
Franz Joseph Straussą. Jis dau 
g>au nieko neprašė. Jis tyliai iš
ėjo iš kanclerio Kohl kabinete, 
nepadaręs jokio pareiškimo n-.' 
laukusiems laikraštininkams 
Apie Straussą kancleris H. Kohl 
nieko nepasakė. Tik tiek tepa
sakė, ksd su juo kall>ėjosi poli

Į Kentucky ’ valstiją, Fo: 
Knox kareivines, a Iškris didoki 
dalinys Saudi Arabijos k.'.ni 
mokančių valdyti automobilii 
r sunkvežimius. Manoma, ka 
bus lengviau apmokyti tuos, k: 
rie turi šiokią tokią nuovol 
apie mašinų mechanizmą.

Į Fort Knox jau atskrido p' 
mieji arabų karininkai, kur 
valdys atvykusius arabus. Sa 
di Arabijos kariai išmoks ve 
dyli tankus dykumose ir jūr 
pakraščiuose. Skirtingoms s. 
lygoms tankai bus kitokie. . 
valdymas taip pat ki.k slrirs 
Amerikiečiai prašė, kad atvyk 
’antieji kariai mokėtų šiek t! 
ng.iškai.

Egipto prezidentas Ilosni 
Mubarakas buvo nuskridęs i 
New Delhi, kur pasakė kalbą 
prie blokų neprisidėjtįsių vals
tybių atstovams. Jasir Arafatas 
atidžiai sekė suvažiavimo eigą.

ne; a

KAI.ENDORĖLIS

Helmut Schmidt

sus

POPIEŽIUS PALAIMINO
HONDŪRO INDĖNUS

į Haičio valstybę, kur gyvena 
patys neturtingiausi Vid. Ame
rikos žmonės. Jie vidutiniškai 

sskrido uždirba į metus po $.300.

'^'Popiežius patarė susirinku 
siems pasimelsti į šv. Mariją iš 

j Sujapos. nes ji esanti Hondūro 
valstybės ir visų jos gyventoju 
ypatinga gloljėja. e teka 6:12. leidžias 

pragiedrės, truputį

— prezidentas Reaganas pil
niausiai pasitiki sekretoriumi 
Gaspar Weinbergeciu, ?neš jis 
supranta gynybos rėikfflų.s.

Japonai metė rink on di
doką dolerių skaičių atpigusiam 
auksui pirkti. Trumpam laikui 

‘auksas kiek pabrango.

Inspektorius nori patiki- 
ii, ar iš tikrųjų Įstaigos apli 
kai saugoti pajamų ir išla-j 
dokumentai tikrai dingo. K 
pareigūnai turės eiti teisman,

ILro’d Washingkn pra 
demokratų aukštus par 
». kad ragntu baisiuosi 

balsuoti už jį beisimuose mc 
o: e.

Kovo ,10: 10 K:n
Mandrė, Deimantas, 

bartas. •

— Montrealvje bi<\o padt 
bomba prie britų konsulato.

TEGl 'CIGAI -PA. Honduras.- 
Antradienį popiežius Jonas Pau
lius II atskrido į Tcgucigalpą. 
kur susirinko daugiau negu 100 
tuksi, vietos gyventojų, dau
giausia ;ndėnų. Popiežius su 
jais trumpai pabuvojo, visus pa- 

! laimino ir išskrido į San Pedro 
! Sula, antrąjį didesnį Hondūro 
; miestą.

Honduras vra kalnuota* kraš- 
Į tas. Vietos gyverttejai susirinko 
Tcgucigalpos slėnyje, o popiri-, 
ži<rs jiems kalbėjo garsiakalbio 
pagalba. Susirinkusieji girdėjo 
popiežiaus žodžius ir matė baltai 
apsirėdusj dvasiškį, bet arčiau

— Vladimir C.urikov tvirtina, 
kad Sovietų valdžia psichiatri
nes ligonines naudoja suimtie
siems kankinti. Jis pats buvo 
laikomas Krasnojarsko psichiat
rinėje tris kartus.

Ilelmus Schmidt buvo prie
šingas Vogelio kelionei

Makva. liet š s io nepa
klausė ir prakitė gu premjeru Beginu



Vasario 16-oji Rockforde
i vyko pamaldoms j šy. Pętro ir 
I Povilo bažnyčią.

šv. Mišias atnašavo ir tai die
nai prilaikintą pamokslą pasakė 
kun. J. Borevičiaus. Prie alto- 

i riaus - vėliavos su šaulių gar- 
oės sargyba. Vargonais grojo 
sol. A. Gaižiūnienė-Sinionaitytė. 
Gražiai nuskambėjo "Pulkim 
ant kelių“ ir kitos giesmės.

Po pamaldų grįžom į salę iš
kilmingam 
mą atidai1.

Sol. A. Gaižiūnienė-Simonaitytč

minėjimui.
ir pakvietė

išdre»iruotą šunį, bet ne Kaimu4Yurko Riverside protestantų 
bažnyčia pagerbė jį .— sienoje 
išstatė ir jo figūrą tarp 600 įvai
rių amžių žymiųjų asmenų. Žy
mieji mokslininkai, paprašyti 
nurodyti tinkamiausius asme
nis, rašė įvairias pavardes, bet 
šalia kilų visi nurodė ir Einštei
ną,

Jis niekad nepaliovė gynęs li
beralinių pažiūrų. Jis sakė: 
“Idealai, kurie man švietė ma
no kely ir neretas man tiekė 
naujos drąsos žvalia sutikti gy
venimą, buvo tiesa, gėris ir gro
žis. Nejaučiant bendravimo su 
pąitašiais nusiteikusiais žmonė
mis,’nesidomint amžinos nebai
giamoms dailės ir mokslo tyri
nėjimų pastangomis, gyvenimas 
naan atrodytų tuščias. Nes žmo
nių įprasti gyvenimo tikslai — 
nuosavybė, prabanga, pasiseki
mas visuomenėj — man visuo
met atrodė niekingi. Kilniau
sias dalykas, kur. mes galime.pa- 
tirti, yra paslapties kupinas. ’Tai 
yra gilus susijaudinimas, kuris 
žmogų pagauna, kai jis artėja 
prie tikrojo meno ir tikrojo 
mokslo paslapčių. Kas nėra pa
tyręs to jausmo ir kas nepajėgia 
domėtis ir stebėtis, tas yra kaip 
miręs, kaip užgesusi žvakė. Pa
slapties pojūtis, kad ir baimės ly
dimas, pagimdė religiją. Kažku-: 
rios būtybės jutimas, kurios ne- 
-gali patirti; giliausio proto ir 
skaisčiausio grožio reiškinių nuo
voka ir jos žadinamas jausmas 
yra tas, kas žmoguje sudaro jo 
tikrąją religinę būti. Bet aš ne
galiu įsivaizduoti Dievo, kuris 
baudžia ar atlygina savo sutvė
rimus arba turi tokio pat pobū
džio norus, kokius ir mes savyje 
jaučiame. Asmuo, kuris nori

Pagaliau, kas galėtų įsivaizduoti 
Mozę, Jėzų, ar Gndhi apsigink- 
lavusius su Carnegie pinigų mai
šais. Auklėjimui, svarbiausia ge
ras pavyzdys. Talentingų ir la- 
baųgabių žmonių yra gana daug... 
Bet tenka piktintis kai paren
kami tik keli ir jie be galo gar
binami, ' priskiriant jiems ant
žmogiškų proto ir būdo savybių. 
Kaip tiktai toks yra ir mano li
kimas, o iš tikro ir pas mane nie
ko nepaprasto.

Mokslas tarnauja ir karui, su
teikiant mums galimybę vienas 
kitą nuodinti ir žaloti, o taikos 
metu jis mūsų gyvenimą sku- 
oina h- padaro netikrą. Vietoj 
išlaisvinai nuo dvasinio išt>emian- 
čio darbo, padaro žmones ma
šinos vergais, pasišoksiančiais 
vienodu ir ilgu dienos darbu, ir

Minėji- 
šauhus 
Suran
Pagal-

Moterų postas AT. 5149
rdo veteranu

♦

lietuviams. Vėliavą pri-

Visi dalyviai sugie- 
Amerikos jr Lietuvos him- 
k’un. J. Borevičius sukal- 

invokaciją. Minėjime daly- 
du savanoriai kūrėjai bu-

N e priklausomybėm 
metų minėjimas j 
2i) disną. Pakėlus ! 
Lietuvos vėliavas 
klubo, prasidėjo

tas. Rock!’ 
binis

i Įteikė Amerikos vėliavą Rock- 
foi do
ėmė S. Salantas ir perdavė ją 

; klubo pirm. E. Tomkui.
Vėliavai priesaiką sukalbėjo] 

jaunimo atstovai — S. Banytė ir • 
J. Grigola.
do jo 
nūs.

I bėjo
i vavę
t vo pagerbti, prisegant po gėlę. 
Išnešus vėliavas, pagrindinę 
kalbą pasakė inž. A. Rudis. Po 
trumpos pertraukos prasidėjo 
meninė programos dabs.

Vikriai sukosi šaulių jauninu 
poros, grojant Ą. Stelmokui 
Blykčiojo laikraščio reporterio 
foto aparatas. Po šokių gražiai 
nuskambėjo B. Pakšto ragelių 
trio melodijos.

Programai pasibaigus, vyko 
vaišės, grojant plokštelių mu
zikai.

Sekančią dieną Rockford Reg
ister Star įdėjo aprašymą1 — 
‘Group Marks Lithuanian In
dependente’’. Prie straipsnio 
šokėjų paveikslas su užrašu:

dingo ir mažo atlyginimo.
Geriausiu įrodymu kaip moks

las tarnauja karo ir taikos metu 
kaip tiktai ir yra pačio Einštei
no darbas, pagelbėję sugalvoti 
atominę bombą ir'televiiją, foto 
patobulinimus ir kita ką, kas 
inspiruoja ir duoda pradžią di
dingos atominės pramonės, o be 
to ir taikingo gyvenimo reika
lams.

(Bus daugiau)

PARINKO I. GURA lima atigrai individo teises ir 
tuo buduxpžtiknnU demokrati
nę persvarą prieš biurokratijos

Aštuntasis poezijos 
metinis kontestas

Lietuvos 
atkūrimo 65 
Įvyko vasario 
Amerikos ir 
prie Lietuvių
paruošiamieji darbai. Prie salės 
Įėjimo durų pakilo užrašas — 
"AVeteome to Lithuania’s Inde- 
pandence Day T’ :

Stilvarkoina saiė. verdama 
kava, ruošiami -šalti .užkan
džiai šlvykstartiiems svečiam5 
atsigaivinti. Pirmieji Ihivo Čhi- 
eagos. šauliai — pilnas autobu
sas vvru ir moterų. Netrukus 
atvyko ir B. Pakšto ragelių trio 
Paskutinieji buvo šaulių šokė-

Rockford Lithuani-
. ■ . įS^-

form for 
ans”.

Gražiai 
ištvermės 
revičiaus 
^atmintyje . . 
įtik sau^dšėĮYijai daufa davė'- 
riijij, jkurią jin eą tufime

praėjusi šventė’ duos 
ateityje. Kun. J. Be

pasakyti žodžiai liks: 
: "Mes gyvename-ne;

Einstgin. Albert. 187S—1955, 
gimęs Dime, Vokietijoj, “Pasąu-Ž 
lis kaip aš jį matau.” _pareiškė:‘ 
“Keista knygoj yra mūsų padė
tis šioje žemėje. Kiekvienas mū
sų ateina čia trumpai apsilanky
ti, nežinodamas, kodėl, nors 
kartais, atrodytų, lyg ir nujaus
damas savo tikslą.

i-ijų,'kurią jifjeą turime vykdyti4-džiWis palydime svečius, ir kvie- 
tpl, kol 'Lietuva -bus laisva. Gy- j čiaųm' juos ir vėl atsilankyti pas 
vendami’Alaisržme krašte, jei! mus.
m s .gyventume tiktai sau, ne [ liudija ir surinktos aukos. Lie- 
verti mes būtume šio krašto,I tuvos laisvinimui buvo surink

tai su vadove V. Atkinson. Atsi- laisvės”'. ^’’05 '
gaivinę karšta kava, 12 vai. -iš- “Namo’ broliukai' dainos žo

Šios šventės pasisekimą Į

2,115 dolerių.
Rockfordietis

tiie woman 
whofc at the heart of

Yoa can’t aSord to be 
Becauwe if you’re in chance <

erica-
Joia U» i\> nil Ila*

future, too.
And that’# where U-S. 

Savings Bonds come in. Buy 
them through your bank. (V 
encourage your husband t» 
sign up lor the payroll Sar- 
ings Plan where he works.

That way, while you’re 
meeting the dav-to-day ex- 

yo'i’H <nT. bė 
a more secure E-utre ibr yosir 
fan div.

I'A Sa vingK Bonds. For 
the w-'Dian who really kn<’** 
a g'xvl bargain.

požiūriu mes žinome vieną da-' 
lyką: žmogus čia yrą kitų Žmo
nių gerovei, visų pirma tų, nuo 
kuiįų\ šypsenos ir gerovės pri
klauso mūsų pačių laimė, o taip 
pat tos daugybės nepažįstamų 
žmonių, su kurių likimu esame 
susieti simpatijos saitais”.

“Daug kartų dienos bėgyje aš 
pastebiu, kaip-* labai mano išori
nis ir vidinis gyvenimas remia
si darbais kitų žmonių, gyvų ir 
mirusių, ir kaip rimtai man rei
kia stengtis, idant galėčiau savo 
ruožtu duoti kitiems tiek daug, 
kiek esu pats gavęs”.

Jis yra pasisakęs ir apie so- 
■ cializmą šitaip:

“Aš esu įsitikinęs, kad yra tik- 
į tai vienas būdas toms rimtoms] 
| blogybėms pašalinti, te tai įma- 
! iioma sukuriant socialistini ūki I - - -
; kartu su auklėjimo sistema, ku

ri būtų orientuojama į socialinį 
tikslą. Tokiame ūkyje gamybom 
priemonės būtų bendruomenės 
nuosavybė ir ■planingai naudo
jamos. Planuojamasis ūkis, ku 
riaitee gamyba būtų pritaikoma 
bendruomenės reikalavimams, 
paskirstytų reikalingą atlikti 
darbą tarp- visų galinčių dirbti 
ir garantuotų pragyvenimą kiek
vienam vyrui, • moteriai ir vai
kui./ Individo auklėjimas, iškel
damas jo įgimtus gabumus 
stenglųsi -taip pat jame išvystyti 

i a sakingumo jausmą kito žino- 
1 * 1 • .. . . , . ’

gaus atžvilgiu vietoj jėgos ir lat-i 
mėjid.ų gaibiuimo dabartinėje 
benlruomenėje. Tačiau reikia at-| 
minti, kad planingas ūkis dar 
nereiškia socializmo. Planingą 
ūki gali įvelėti visiškas individo

i
i

i
1 i

i

rinf p-< eki sceial zmo, reika-’ 
Jinga išspręsti labai sunkias so-1 
ciai'šk’i politinės ' problemas.

galima -p idarytl. kac
:dy a toti siekianti po

litinės ir ūk-nės jėgoš centrąlii 
žarija, bet biurokratija nepasi
darytų visagalė? Kaip būtu £<i

j būrų jvy

principų ir minčių.. Tas, sako,

Wrold of Poetry prezidentas 
Joseph Mellon .praneš^kad ir 
šiais metais, ka^rir?' septynis 
metus iš ęilė^Į^js' pravedamas 
poezijos rašiHhį konkursas. Iš

ko nors is kitų laukia. .Aš nėvęr- 
vmu prhigų, ordinų ar titulų, 
garbės. Tik kad mano darbą 
pripažįsta bendradarbiai. 4 

Dirbti man reiškia galvoti. Aš O
galvoju ir galvoju mėnesiais, me
tais. Devyniasdešimt devynis 
kartus galiu klysti, bet šimtąjį 
Kaną surandu tiesą.

Kiekvienas žmogus, kuris per
daug skaito ir savo smegeius per 
mažai naudoja, pasidaro tingaus' 
gaivu, įmo, panašiai kaip žmogus, 
kuris perdaug lanko teatrus, pra
sėda linkti pasitenkinti savo 
svajonių, pasauliu, užuot savo 
vikiąjį gyvenimą gyvenęs.

Jokiai tikybai jis nepriklau
sė. Į klausimus, ar Dievas su
tvėrė pasaulį, jis atsakydavo: 
‘Nežinau ’. Už tai jį vadindavo 
aguostiku. Prieš mirdamas Įsa- 
x.e, kad jo kūnas būtų sudegin
ąs be laidotuvių apeigų.

Į klausimą,-kokie ginklai bus. 
panaudoti III pasaulinio karo 
melu, atsakė: “Aš nežinau... Bet 
žinau, kad IV pasaulinis karas 
bus vedamas akmenimis ir bas
liais“.

nritų filosofas ir matematikas 
Bertranu Russell jau 1924 m. ra
šė. kad Einšteino reliatyvumo 
teorijos išreiškė tai, ko žmogaus 
protas sugebėjo pasiekti 2000 
metų darbu matematikos ir fi
zikos moksluose. Jo-naujoji te
orija teikia viltį, kad apsišar-’ 
rojusiam mokslu žmogaus pro-Į 
tui nebus tokių paslapčių visalo-T 

. kūnų jis negalėtų suprasti ir 
uškinti.
Kai jis gavo Notbelio premi

ją, Berlyne spaudos atstovų pa
klaustas, ką maną> apie savo 
ateitį, pas-ikė: “Jei mano teori
jos bus 
mane 
mokslininku' 
jos bus

dievis

aukščiausia — SLJlQQ^Viso pre
mijoms yra‘; p^ikįr^i $10,000. 
Dalyvauti gali visi, kas tik turi 
poetinių pašaukimų.

Smulkesnių informacijų rei-

nugalėti fiįiręč-mirtį, ” yra virš: 
mano supratimo. Man užtenka 
amžinosios gyvybės paslapties 
jutimo, nuostabaus tikrovės su- i 
rėdymo mažai prieinamo pažini-' 
mo, užtenka nuoširdžių pastan
gų suprasti tą išminties dalelę, kalu, norint sužinoti šio kon- 
— tebūnie ji nevisuomet ma- kurso taisykles ir reikalavimus, 
žytė — kuri pasireiškia visatoj”.Į reik kreiptis sekančiu antrašu: 
Ir dar — “Tikybines (bažnjrti- 2431 Stockton -Blvd., Depart. B, 
nes) tradicijas aš galiu vertinti Sacramento, CA, 95817. 
tiktai istoriškai ir psichologiš- • --------------------
kai; jos man neturi jokios kito- — Sekr. Weinberger patarė 
kios reikšmės. Moksliniai tyri- Kongreso komitetui nekarpyti 
nėjimai gali sumažinti prieta- krašto apsaugos išlaidų, o pa- 
nngumą, skatindami žmones skirti visą prezidento prašomą 
galvoti ir žiūrėti į dalykus, kaip sumą.
saistomus priežasties ir išdavos 
dėsnio“. Ir kitas atvejis. — Pri-' 
mityviam, pradiniam žmogui su.! 
kėlė religinių minčių — įvairi 
baimė — alkio, laukinių žvėrių, Į 
ligų, mirties. *■

Mokykla visuomet privalo tu- ' 
rėti tikslą, kad jauni žmonės ją 
baigę būtų harmoningos asme
nybės. ne tik specialistai, ši ma. i 
no nuomonė taikoma neišski
riant net technikos mokyklos... 
Turi būti pirmoj eilėj ne įgiji
mas specialių žinių, bet lavini
mas bendro' sugebėjimo nepri
klausomai galvoti ir spręsti. 
Svarbu iš esmės, kad studentas 
būtų pilnas gyvybės ir įsigytų 
tikrą visikių vertybių suprati
mą. Jis turi įsigyti ryškų grožio 
ir gėrio jausmą. Kitaip jis tik 
:u savo siauro specialisto žinio- 

i.™’
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WISE

Organize car pods W 
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labiau būtų panašus į gerai
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rūokslo pripažintos, tai 
vadins “garsiu vokiečių 

o jei mano teori- 
sukrltikuotos, tai 
autorius “žydas’’. 
Einšteinas buvo 
ir žydas, tačiau

šaky

te be-’
Nevvl



Slidinėtojai pradėjo Il-ąsias PLSŽ-nes
II-jų Pasaulio Lietuvių Spur- 1:14.64 min., 3) Vytenis Čiur 

to Žaidynių Slidinėjimo varžy- lionis (Žaibas) 1:17.23 min. 
bes jau praeity. Jos vyko vasario 
5 u., Holiday Valley Eki Resort,1 
Ellicottville, New York.

Dėl nepalankių sniego sąlygų, 
buvo atšauktos kroso (cross
country) ‘ varžybos, turžjusios, 
įvykti vasario 6 d., ten pat.

Alpinistinės varžybos sutraukė 
31 slidinėtojų. Du varžovai — A. j 
V’itiekūnas ir D. Krįaucevičius; 
atvyko net iš t^l'mosos jAustra-I 
'.jas. Buvo atstovaujami šie š. • 
A. ...lietuvių sporto klubai: Bcs- 
tenę Grandis, New York lūeįu-r 
v." į Atletų klubas, Toronto Vy
tas, Hamiltono Kovas ir Cleve-' 
L .idc Žaibas. Du varžovai ,bu-} 
\;j nepriklausomi.
_ Slalomo varžybų erasa buvo

Abiejose rungtynėse buvo 
vykdomi du nuvažiavimai, ku
rių laikais sudedami.

šios varžybos kartu skaitėsi 
ir 1983 m. ŠALFASS-gos pirme
nybės. Pagal tradiciją, iškiliau
sio slidinėtojo specialią dovaną, 
skirtą JAV LB-nės krašto v-bos 
laimėjo Raimundas Dičius (Altą, 
Utah), o iškiliausiai slidinėtojai 
— JAV LB-ųės Ohio apygardos 
skirta dovana atiteko Vidai Ki- 
jauskaitei (Cl. Žaibas). Klubi
niu ŠALFASSlgos pirmenybių 
laimėtoju išėjo Clevelando žai-, 
bas, perimdami nuolatinėn nuo
savybėn 3-čią kartą iš eilės lai
mėtą Toronto slidinėtojų vetera
nų įsteigtą' pereinamąją trofė- 
ją-

Lygiagrečiai buvo pravestos 
ir 1983 m. š. A. Pabaltiečių pir
menybės, kuriose lietuviai ryš
kiai dominavo. Šiose varžybose,
iškiliausių slidinėtojų dovanas,! 
skirtas Lietuvių Amerikos Pilie-j 
čių klubo ir LB Clevelando apy-Į 
linkės laimėjo tie patys — Vida j 
Kijauskaitė ir Raimondas Di-š 
čius.

II-jų PLSŽ-nių K-to pavedi
mų, varžybas vykdė Clevelando 
Žaibas. Pravedimas buvo sklan
dus ir punktualus. Startavimą 
ir elektronų, automatinių laikų 
ėmimą atliko profesionalinis] 
Holiday Valley personalas. Tv?.r 

! kingumu ir tikslumu pasižymė- 
jušis varžybų vadovo Vytenio 
Čiurlionio vadovaujamas, komi
tetas atliko savo pareigas be 
priekaištų. ■' Varžybų k-tą suda
rė: Vytenis Čiurlionis — vado-j ti atominių ginklų sumažinimo, 
vas, Algis Mainelis — pavaduc-; balistinių raketų dislokavimo

-..dinėtojams;, kb pasėkoje, di
ede dalis varžovu neįstengė už.- 
iaigti arba buvo diskvalifikuoti O
dėl techniškų klaidų.

Slalomo varžybų techniškos 
pasekmės: -. ■

Vyrų klasėje: 1) Darius Ste
ponavičius (Žaibas) 1:23.44 miri.,
2) Raimundas Dičius (nepr. — 
Alta, Utah) 1:27.55 min., 3) Den
nis Vaina (Žaibas) 1:30.63 min.

Moterų: , 1) Vida. Kijauskaitė
(Žaibas) 1:38.81: min., 2) Lina
Žiedonytė (Žaibas) 2:09.32 min.,
3) Daiva Vėitąitė;(Bpstono Grali 
dis) 2:09.37 min.

Jaunių (žemiau .17 ’ m.): D.
Steponavičius -(Žaibas) 1:23.44. 
min. . . - r . ..

Senjorų (virš 44 m.): Vytenis
Čiurlionis-(žaibas) 1:50.23 min.-

Didžiojp slaloiho i varžybose- 
vartų sustatymas buvo lengves
nis ir čia pagrindinę rolę vai
dino greitis.

Didžioje slalomo techniškos'
pasekmės:

Vyrų klasėje: 1) Raimundas 
Dičius (nepr. — Alta, Utah) 
1:00.52 min., 2) Dennis Vaina- 
(Žaibas) 1:04.23 min., 3) Darius- apygarda,. L. Bi Clevelando ap. 
Steponavičius (Žaibas) 1:05.96 
min. ' •-

Moterų: 1) Vida Kijauskaitė 
(Žaibas) 1:14.43 min., 2) Lina 
Žiedonytė (aibas) 1:20.10 min., 
3) Audra Veitaitė (B. Grandas) 
1:27.72 min.

Jaunių (žemiau 17 m.) : 1) D.
Steponavičius’ (aibas) 1:05.96 
min., 2) Aras Vebeliūnas (New. 
Yorko ' LAk)' 1I13.7O- min: 3) 
Tauras Vebeliūnas (New Yorko 
LAK) 1:22.42 min.

Vyrų-senjorų ;(virš 44 m.) : 1)
Renius Dičius (nepr. —• Chica
go, Ill.) 1:13.86 min., 2) bimitri- 
jus Kriėucevičius (A.ustra4iją) ko pirmininko pareigų.

M. ŠILEIKIS

* ATOMNIAI GINKLAI IR JU SUMAŽINIMAS
Maskvos propagandos strate

gai, silpnėjant L. Brežnevo svei
katai, turėdami gydytojų nuo-^ 
monę, kad diktatoriui kiekvienu 
momentu gali susikomplikuoti 
ligos stovis ir priartinti mirtį,1 
gavo naujas instrukcijas slum-!

ap ibojlmc sovietai neatsiliks 
nuo Vakarų. Kremliaus galva 
paminėjo, kad bus išvystyta nau-i 
ja raketų karta, pan.iši į JAV 
planuojamas MX raketas. Nau-1 
jcs kartos raketos bus strategi
nės. tarpkonti nentinės, ilgų nuo
tolių sk. iejančios raketos. Baig
damas savo kalbą Andropovas 
priminė, kad čia nėra grasini
mas, bet pasakyti žodžiai taiko
mi tiems Amerikos politikams, 
kad jie suprastų kur reikalai sto
vi. Mes tik raginame kitą pusę 
priimta mūsų pasiūlymus, ir pa
sinaudoti gera proga, kol ji dar 
egžistua a. Būtų geriausia, kad 
nė vienas savęs neapgaudinėtų. 
Mes niekam ir niekad neleisime 
į pavojų išstatyti savo saugumo 
ir savo sąjungininkų saugumo, 
— baigė kalbą Andropovas.

Vakaru atsakymas — 
Maskvos planas nepriimtinas
JAV Valstybės departamento 

kalbėtojas John Hughes spau
dos atstovams pasakė, kad An
dropovo pasiūlymas mažinti so
vietu vidutinio nuotolio raketų 
skaičių Europoje yra nepriimti
nas, nes sovietai vis vien turė
tų žymiai daugiau tų raketų, nu
kreiptų prieš Europą, kai Ame
rika jų neturėtų nė vienos. Tap
čiau Andropovas nutylėjo, ką 
jis mano daryti su senomis ra
ketomis, kurias siūlo atitraukti 
iš Europos. Kremliaus vadas 
nesako nieko ir apie 90 raketų, 
kurios yra dislokuotos Azijoje 
prieš Kiniją. Pastarosios yra kil
nojamos ir gali būti perkeltos į 
Europos frontą.

Prancūzijos užsienio reikalų 
ministeris Claude.-Cheysson pa
stebėjo, kad Andropovas.nukrei
pia vedamas Genevoje’ derybas 
su Amerika kita kryptimi, kai? 
kalbėjo apie pranzūzų-ir- anglų 
raketų skaičių. Prancūzijos ra
ketos yra jos nuosavybė, nėpri- 
klauso NATO organizacijai.. Mas
kvos partijos sekretorius .tūri 
žinoti, kad Prancūziją. yrą ne
priklausoma valstybė, j— primi
nė užsienio reikalu minisferis.-

Atsakydama Kremliaus vadui 
I Britanijos ministerė pirminin
kė Thatcher pastebėjo, kad An
dropovo siūlymas paliktų sovie
tams šimtus raketų, gi Ameri
kai tik nulį. Bet ar Vakaru Eu- 

. ropos “taikos mylėtojai ir’ Ame.

Nepageidaujami kultūros paminklai 
pavergtoj Lietuvoj 

k.

Kultūr? nėra keleriu metų 
padarinys, bot tūkstančių metų, 
susijusi su tautos praeitimi. Tau
tos kultūra yra visa tai, kas jos 
amžių eigoje yra sukurta ir to
ji kūryba liudija apie tautos 
kūrybines jėgas. ■ .

Kiekviena tauta savo kultūri
nes vertybes brangina, jas sau
goja, nes tai yra tautos turtas, Į 
kuris parodo kuo tauta gyveno, 
kokį istorini kel-ą nuėjo.

Didelė ar maža tauta gerbia 
savo kūrėjus — stalo jiems pa
minklus, įamžina jų vardus, kad 
skatintų jaunąją kartą eiti jų 
keliais, tęsti ir tobulinti jų pra-j 
dėtus daibus, kurti’ gražesnę 
ateitį.

Lietuvos’ kultūros < paminklai 
mums yra brangūs. Apie mūsų 
kultūrinių paminklų reikšmę šį 
kartą nekalbėsiu, o tik paminė
siu tuos kultūrinius pamirkius, 
kurie Lietuvos pavergėjo pasta
tyti Lietuvoj prieš lietuvių va
lią.

Rusai, pavergę Lietuvą, lietu
vių pinigais prisistatė daugybę 
paminklų Lietuvos pagrobėjams 
pagerbti. Tokie, paminklai lie
tuvių nemėgiami ir tik žadina 
lietuvių neapykantą Lietuvos 
pavergėjui. Jei tai būtų leidžia
ma, lietuviai per vieną dieną 
tuos jų paminklus-sutvarkytų — 
nugriautų. O tokių paminklų, 
keliančių lietuvių nėapykantą 
pavergėjai, ;Lietuvoj yra dau
gybė. '■ 'V’’"!;

Kada Rusija pavergė Lietuvą, 
komunistai 'turėjo du dievus: 
vieną mirusį -L Leniną ir antrą
jį dar gyvą — Staliną, kuris''rū- 
.pinosi tautų “išlaisvinimui”: — 
užgrobimu ir abu .dievai-gurėjo- 
būti' lygiaigerbiami,' Tai buvo, 
ne kad nori,' bet privaįonia ne
tik rusaims, bet j r pavergtos- tauk
ios privalėjo tuos dievus .gerbti 
— būti dėkiįngos ųžt .pąvėtgimą 

komunistų ?.terminu’ 'tariant, 
už “išlaisvinimą”. > U o“ s y.-, 'y

Ir... v<iš. tik' pavergėjas užėmė 
Li etuyą — visur ant pastatų sie
nų, stulpų dr kit. buvo iškabinė
ti. Lenino,- Stalino, N^drošiloyo ir 
kitų .paveikslai.. Mokyklos ir ki
tos įstaigos =iųrėjo?; sienas, pa

puošti tirono — Stalino, Lenino 
ir kitų paveikslais bei raudono
mis vėliavomis (sužydo visas 
kraštas raudonai). Mat, lietuviai 
turėjo parodyti su kokia meiles 
sutiko Lietuvos pavergėją — “iš-, 
laisvintoją”. »

Bet tokie paveikslai buvo tik 
taikini: juk reikėjo komuųistų 
dievus už tikros daugybės žmo
nių išžudymą iškilmingiau at
žymėti. Na ir pradėjo po visus; 
Lietuvos miestus statyti Stali
no ir Lenino garbei įamžinti pa-' 
minkius. Žinoma, paminklas ne 
lygus paminklui; tai priklauso 
nuo nuopelnų, kam jie statomi. 
Be abejo, paminklai turėjo būtį 
impozantiški, visų atkreipiantys 
dėmesį, juk tai abu dievai (Le
ninas ir Stalinas) didžiai “nusi
pelnę” žmonijai: milijonus iš*, 
žudę, ar badu išmarinę liaudies’ 
priešų, o gyviesiems atnešę ver
giją, kalėjimus, priverčiamųjų 
darbų stovyklas, nemokamą gy
dymą psichiatrinėse ligoninėse 
ir kitas velniavas. Tai yra tokie 
jų nuopelnai žmonėms. Ir kur 
tik buvo miestuose gražesnės 
aikštės ar parkai, ten dygo, kaip 
grybai po lietaus, Stalino, Le. 
nino ir kitu paminklai ir ne ei- 
liniai paminklai, bet didžiuliai, 
masyvūs paminklai. Ant aukštų 
postamentų užrioglintos Stali
no ar Lenino bronzinės skulptū
ros.

Aikštės parkai ir-didesnės gat
vės. iš lietuviškų pavirto į Leni
no, Stalino prospektus, gatves.

Kol Stalinas buvo gyvas — 
“laisvino” tautas, pirmasis ko
munistų dievas — Leninas ra
miai, "sau ilsėjosi. Kremliaus 
Mauzoliejuj. Kada mirė antras 
komunistų, dievas— Stalinas, tai 
jam vargšui buvo blogiau, mat, 
dviejų dievų komunistai negalė
jo garbinti, tai jį, dar kaip rei

škiant. ųėpailsėjusį nuo žmonių 
žudymo, išvilko iš Kremliaus 
mauzoliejaus j Kremliaus patvo-

ginklus, jų sumažinimą, dislo
kavimą. Laisvame pasaulyje su
kėlė dar didesnį erzelį,, ko gero, 
pajudino dar didesnius Vakarų 
pasaulio miestų gatvių triukš
mus, kurių dauguma yra suor
ganizuojami Maskvos agentų, 
“taikos mylėtojų”, per ružavus 
akinius padėtį ir tikrovę matan
čius dvasininkus įvairių tikybos

i . I 
Andropovas pasiūlė Europoje’1

dislokuotu raketų C

’ ‘“o-" —------- r- .
.toįas; nariai — y. Z-edoniene, tikslus išnaudoti savo naudai. Į 

Vakarų Europoje miestuose kultų, 
pradėjo rodytis demonstracijos 
prieš atominius ginklus, kalti- sumažinti 
nant beveik, tik;JAV, kad jos skaičių, sulyginant su Prancūzi. 
veda pasaulį prie atominio karo.; jos ir Britanijos turimomis vi- 
Katalikų ir kitų tikybos kultų' dutinių nuotolių raketomis. Vi- 
aukštieji- dvasininkai savo kon- 
ferencijose pasmerkė atominius 
ginklus ir apkaltino tik Ameri- 
ką, kad jie derybose nenusilei- J 
džia, bet siekia daugiau' pinigų 
gaminti naujus atominius gink
lus, balistines raketas.

M. Empakeris (Toronto). Vitas 
Čyvaš, Algis Nagevičius, xAlgir- 
das.Bielskus ir Marius Juodišius.]

Varžybas parėmė: JAV LB 
krašto valdyba, JAV LB Ohio

v.ba, Lietuvių Amerikos' Pilie
čių klubas ir ŠALFASS-gos Vid. 
Vakarų Sporto apygarda. Jiems 

, priklauso rengėjų padėka.
Netikras,.1 pavasariškas šios žie

mos oras labai neigiamai atsi
liepė į slidinėtųjų pasiruošimą, 
ypač krose. Paskutinėmis die-j Maskvos strategų sumanymas vietai irgi padidins savo 
nomis prieš varžybas, virš 50° F j ir daromos pastangos jos naudai raketų .skaičių, -f’ 
pakilusi temperatūra ir lietus su j pilnai patarnavo. 7 
perkūnijomis atgrasino dalį da
lyvių, kurių buvo numatoma 
virš 40.

— Arkivyskupas Povilas Mar- 
sinkus atleistas iš Vatikano ban

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
t UTeKATGRA, lietuvių literatūros, meno Ir motsl 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrtą, Vine< 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankof 
L Raukčlo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K Matusevičiaus Ir 1 
'leilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis i 
M. K. Čiurlionio. M. Lileikio, V. Kašubos, A. R ūkite! ės Ir JL Varo 
kūrybos yoveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik 13.

e DAINŲ SVENTCS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir Uv 
i niij šoklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalm 
žventes bd^jų Istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
Hems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenimt 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja >2.

♦ / i

» VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apralj 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų apvalymas, bet tiksli to laikotarpio buities Hte 
ra turinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knygr 
parduodam* tik už 82. • *'1

> L1K1UVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Timašamk 
įdomiai paražyt* studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės F 
l,abguvo« apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienai? 
lietuviui. Leidinys muštruota* nuotraukomis, pabaigoje duodami

siems žinoma, kad'sovietai šiuo 
metu turi Į vakarus nuo Uralo 
600 raketų. Jei būtų sumažin-1 
ta, jiems dar liktų 162 balistinės 
raketos. Andropovas net pagra-' 
si no, kad, nei NATO valstybės!.į dislokuos naujas raketas, tai so-

> turimu 1
- Žinoma, kad 

Laisvajame NATO valstybės nutarė Įsigyti 
pasaulyje, kurio mirtinu priešu 572 “Pershing 2” ir skrajojan- 
yra komunizmas, Maskvos pro
paganda ir protingiems žmonėms 
suminkštino protą, kalbos, kon
ferencijų nutarimai pastarnavo, 
kad pats Maskvos diktatorius 
Juri Andropovas, švenčiant dik
tatūros įvedimo 60 metų sukak
ties šventę, pasakė ilgesnę kal
bą, kurioje palietė atominius

nikos dvasininkai” Kremliaus 
pasiūlymus ir Vakarų atsakymus 
realiai supras ir demonstracijose 

£1 bei konferencijų, nutarimuose 
--v-, . ! x I kaltins ir reikalaus ne tik vienos..25vc ir savo strateginiu-raketų . . ,. .-.....................  . ‘ JAV nusiginklavimo ir balistiniu

čias (cuise) ’raketas. Savo kal
boje Andropovas pasakė, kad 
Sovietai pasirengę sumažinti

skaičių, jei tik Amerika suma
žintų savo. Pirmą kartą savo 
kalboje Kremliaus vadas ati
dengė, kad, jei nepavyks susi
tarti dėl branduolinių ginklų

nos nusiginklavimo ir balistinių 
raketų sumažinimo ar ir uždrau
dimo gaminti, o apie Kremliaus 
atominių ginklų ir raketų apsi-

gihkiayirrią-^taė^’iyią. iri
: rėįkš jjdkįų^tfusjgirikiavuiro. rei
kalavimų. Vienašališkas;‘nusi
ginklavimas-, .yra- paskatinimas 
pradėti “karą,' gundymas su- £k- 
ginklių priešu susitvarkyti. Ko
munizmas. yra demokrati nio - pa
saulio laisvės bei - civilizacijos 
mirtinas priešas. . s: < ;<

(Bus daugia)

— Senato komitetas paskyrė 
3.9 bilijono dolerių viešiems 
darbams. Daugiau pinigų eis 
keliams taisyti...j

? —- Sovietų spauda kritikuoja 
Vakarų Vokietijos kanclerį- H. 
Kohl, nes jis netiksliai suprato 
Sovietų poziciją.

— Seną atominį nariaivį pla
nuoja skandinti Mendocino gi
liausioj vietoj 200 mylių nuo

C. S. ‘ Velbutas Kalifornijos pakrančių.

SIUNTINIAI Į LIETUVA į
: KAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ |

Z608 West 69th St., Chicago. I1L 60629 * Tel. 125-2787 . |

I Dldelli paslri n Girnas gero* jvairiu prefrin

1 MARIJA NOKEIKIENi, h |

■ ■ ■ . M ■ ——l l. ■ M 1— , ■ - — - - S»_-- - ■ i
Kv

j r SIUNTINIAI Į LIErUVA !

Cosmos Parcels Express Corp. ' ;
MARQUETTK GIFT PARCELS SERVICE 

PIOl W. <9th St, Chicago, n 60629 ♦ Tel 525-27JĮ

V. IXEINTINAI

r : jį- Inž. LIŪBAS MIKŠYS, 
J-’ K' ■ 50 metjj studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,
vitovardžiu pavadlnimaUIr Jų vertiniai f vokiečių kalbą. Labai 
Dsodlngoje 335 pust knygoje yra Rytjrtsftj temėlapis. Kaina M

V KJ LAUM1S Ę1M1. rašytojos Petronėlės Orintaftės attf 
m!n/inal ir mlntyi apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje Ir pfr 
n-atelals bolševiką okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tfk < . ' ’' 1**7^

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesuptai 
tat Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik B» 
Jrtrgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe 
siją. Dabar būtų J| galima pavadinti kovotoju už žmogaus tel*« 
knyga yra didelio f**inato, 265 puslapių, kainuoja W.

> IATYRIN1S NOVELES, SL tosčenko kfryba, J. VaJafči 
W ritmas lot >< knygoje yra 40 tąmojlngų Dorelių. Kaina JI

Knygoi gatnamo* NauJIeao**, 1TCT So. HafoM 8L, Chicago, į 
ft W*W1L UlKakail Mtn. lotefl wftxEvto BzMoma

parašė 700 puslapių knygą, kurion su3ėjo viską, kafe bet kada ir 
bet kur, bet kuria-kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą- Jis meknei kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

ir patarė mums toliau studijuoti

I r £*to* K25. Kieti rirMIxL P*it** KL

1739 S. Halstea St., Chicago, IE 50C08

— Naujienos, Cidra at. 8. TH. thtirsdsy, March’ 10. 19&8
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Galės traukti teisman teroristus
Praeitą pirmadienį, kovo 7 d., vyriausias prokuroras 

William French Smith paskelbė naujas taisykles FBI 
agentams-. Jos yra tokios svarbios, kad Naujienos, ati- 
dėjusios visą eilę aktualių, galima sakyti — degančių 
kasdieninio gyvenimo klausimų, nutarė supažindinti lie
tuvius su labai svarbiomis tasyklėmis, liečiančiomis visų 
amerikiečių gyvenimą. Dar svarbiau yra praktiškos tai
syklės, kurias paruošė čikagiečiams pažįstamas profėso- 
pų§.;,ir .^praktiškas visuomeninio gyvenimo. tvarkytojas 
Edward* H. Lėwi. Kaip žinomą,;- FBJ?igentai -buvo su
pančioti. Jie netų^p tei^ kištis/į "kiąštd; vidaus rei 
ka’ūs. Amerikos pįįiėciąi 'turėjo tokią didelę laisvę, kad 
federaliniai tyrinėjimo agentai neturėjo tfeisės' kištis į 
teroro veiksmus-, vykstančius šiame krašte, jie net ne
turėjo teisės sudaryti įtariamųjų ir visokių agigatorių 
sąrašą. Terorizmas ir agitacija buvo vidaus reikalas, 
į kurį federaliniai agentai neturėjo teisės kištis.

Vietomis reikalai taip toli nuėjo, kad teroristai ir 
agitatoriai Chicagcje išardė Demokratų partijos metinį 
suvažiavimą. Apie susisiekimo trukdymą, gaisrus ir 
krašto piliečių užpuldinėjimus ir kalbos negalėjo būti. 
Laimė, kad Richard J. Daley, tuo metu buvęs didmiesčio 
meras, galutinai išaiškino teisinę padėtį su centrine vy 
riausybe, įsakė policijai “šauti į pilvą”, jeigu Chicagos 
padegėjai neklauso policijos įsakymų, nemeta turimų 
ginklų ir neiškelia rankų. Taisyklės buvo tokios svarbios, 
kad dabartinis Cook County šerifas pačiame miesto centre 
davinėjęs patarimus miesto policijos vadams, ką jie turi 
teisę daryti ir ko neturi, buvo teroristų užpultas ir su
žalotas visam gyvenimui. Jis tūrėjo teisę kreiptis į teis
mus, bet patyrę Chicagos advokatai, gavę stambias pi-, 
nigų sumas, sudarė tokias sąlygas, kad sužeistas legalios 
policijos patarėjas nepajėgė pasiekti teismo ir apsvars
tyti, kas jį visiems laikams sužalojo, noris jis turėjo labai 
rimtų įrodymų.

Kad federaliniai agentai nebūtų visiškai supančioti 
ir neturėtų teisės net būti liudininkais, paruoštos pakai-

tbs veikiančiame įstatyme. Tos taisyklės su valdys prie^ 
vartą vartojančius komunistuojančius elementus. /

Ne tik vyriausias prokuroras W. French Smith, bet 
ir FBI viršininkas William h. Webster, prisidėjo prie 
šiū įj®kliitų. Jis jau paruošė instrukciją visiems JAV i 
fedėr^lihiams agentams, kad nuo šio mėnesio 21 dienos 
gfen. prokuroro ir jo paties paruoštos praktiškos taisyk
lės įsigaliotų;

Pačios svarbiausios pakaitos yrš šios: Pirmon ėiiėh 
federaliniai agentai galės tyrinėti visus teroro veikš- 
mūs, vykstančius šiame kf&Šte. Žifibma, ir šita problema 
yra ger§i apribota. FBI tuPės turėti duomenų; kad tuos 
tr?r . veikimus organizavo mažiausiai trys žmbriėš arba 
langiau. Jeigu teroro veiksmą atliko vienas žmoinie, tfti 
galios tes pačios, iki šio mėto veikusios taisyklės. Bet jei
gu -3 žmonės arba daugiau susitarė W kokiam prievartos 
veiksmui, tai FBI agentai bus įpareigoti ištirti visą rei
kalą, paruošti kaltinimą ir įteikti prokuratūrai; kad būtų 
paruošta teismui byla. Teismas — federaliftiš teisėja?; 
teisėjų frupė ar teisėjo vadovaujamas prisiekūšiųj'ų toifr- 
mas — bylą nagrinės, išklausys kaltinimus, liudiftihkuS; 
o vėl iru spręs.

Tekia yra šio klausimo legalioji pusė. Iki šio meto 
visas reikalas pastūmėtas visam kraštui naudinga kryp
timi. Jeigu krašto poliečiai tylės ir Kongreso atstovai 
nieko nesakys, tai nuo kovo 21 dienos šie patvarkymai 
įsigalios ir teroro veiksmai bus šiek tiek sutramdyti. Pas
kutinį sakinį pradėjome jungtuku “jeigu”. O tas “jeigu” 
yra g&ha svarbūs.

Tai jau h’ė “jeigd”, bet tikrasis dalykas. Nespėjo/ 
prokuroras savo mintis paskelbti, o FBI viršininkas pa-' 
ruošti nuostatus federaliniams agentams, kai Kongreso 
komitetai tuojau sujudo. Pirmiausia ausis pastatė Kali
fornijos atstovas Don Edwards-. Jis yra Kongreso teisių 
komiteto pakomitečio pirminihkaš. O tas pakomitetis 
taria savo žodį pilietinių ir konstitucinių teisių klausi-; 
mais. Pirm. Edwards yra Kąllforhijos demokratas. Jis 
gali tnieko nesakyti; bet jis gali ir pakeisti kelis žodžius 
pūrūCštose instrukcijose ir duoti visai kitokią prasmę 
šiam klausimui. Pakomitečio pirmininkui nepatinką, įcad 
FBI agentai nori turėti-teisę-spręsti apie pasakytas kai-- 
bas. Šitas klausimas, aišku, .jau lies pagrindines konsti
tucines teises, duodamas kiekvienam' piliečiui. P&k'omitė-" 
čio pirmininkas labai saugo šias teises. Jis gali niekais 
paversti visą reikalą.

Be Atstovų Rūmų pakomitečio, yra dar ir Senato 
komitetas, kuriam vadovauja sėn. Charles Mathias, Jr. 
Tuo tarpu jis dar nepadarė jokio pareiškimo. Jis yra 
respublikonas, tai yra pagrindo manyti, kad šiū’O reikalu 
jis gali nieko ir nesakyti. Bet sen. Mathias praeitą sa
vaitę jau pasigyrė, kad jis rengiasi pasiūlyti įstatymo 
projektą, tvarkantį tyrinėjamas 'interpretacijas. Galimas 
daiktas, kad ir jam rūpi tie patys klausimai, kurie rūpi 
demokratui Edwards. Jeigu taip būtų, tai jiė gali pra
vesti tokį įstatymo projektą, kuris gali liiėkais paversti 
visą prokuroro užsimojimą-. Būtų liūdna, jeigu taip at
sitiktų.

Bet reikia turėti vilti; kad taip neatsitiks. Jeigu 
komiteto nariai, gindami veikiančius Įstatymus, nepajėgs 
suvaldyti teroro veiksmų, padedančių mažumai valdyti 
kraštą ir primesti savo vali^, tai tada dauguma imsis 
apsaugos priemonių. Daug naudingiau ir sveikiau, -kai 
dauguma iV mažuma prisilaiko veikiančių papročių ir 
įstatymų. Tada visi gali rasti sugyvenimo būdą ir dirbti 
kūrybinį ir naudingą darbą.

Vienos grupės teroro veiksmai jau gerokai pakenkė

Mykolas Biržiška

j. KLAC^KlS

Y
UZ

Pasisakė V. Trumpa, jčg Bir
žiškos biografijos nepasakosiąs, 
ji yra-Liet, enciklopedijoje. Esą, 
jei Simanas' Daukantas btivo 
vargo pelė, tai Mykolas Biržiška 
buvo ^niždėlė; nežinojusi, kas 
yra tingėjimas. Priminėj, kad 
jau nepriklausomybės laikais, bi
bliografas Kisinas suregistravo 
daugiau ’ pusantro tūkstančio 
straip^giji^ :6r^kiek; biržišką' da:r' 
jų prirašė' iki niirtieš! Pažymėjo 
tuos1' du .-Los.' Angeles mieste 
"Li^Undų išteistus to
mus “į»ietųVGŠ;-keIias”. Myk. 
Biržiškas ypatybė: nerašė, jei 
nematė; . jog gali ką naujo pa
sakyti. Dabar esą apie nieką ir 
p iekų. rašymo laikai.

Kilęs, iš bajorų. bet nenuėjo 
dvarininkų keliu ir apie “Auš
rą” tašydamas taręs, jog dabar 
mes mužikai ponai. Susikirto 
spaudojė įu dva.ritiihku Klevins- 
ku. kai tas lietuvius kunigus iit- 
vomąnais išvadino. Į socialde
mokratus’Įstojęs ne dėl Markso 
mokslo, bęt kad buvo reikalas

demija. U$t. mokslp akademija 
jšteigta tik Il-jb karo metu, o 
pjrnias'jos harių susirinkimas 
laivo 1946 iri., žyfrlus tuo, kad iš 
idtŠdelnijos narių pašalino Vin
cą KFevę ir Mykolą Biržišką- 
Gal kas gailisi dėl tokio nutarj- 
rnb, hėš dabar -jau okupuotoje 
Lietuvoje Vificžš Krėvė 'grąžin
tai į klašikuš, nėfetai ten mini- 
ffiaš Kt. Biržiška ir jo darbais pa- 
sinaudojama.

Baigė V. 'tTnimpa, sakydamas, 
jog Mikolas Biržiška nebus už
mirštas kaip nepriklausomybės 
akto signataras, nebus užmirštas 
ir nėpriklabsdmybės aktas.
Melodeklamacija: E. Tumienė 

ir A. Jurgutis

Profesorė tf poetė Elena Tu- 
mifenž sėenon pakviesta sakėsi 
p r? Oš 23 fjiiėtiis ilgoką pasikaL 
bėimą su Mykolu Biržiška tu- 
tėjUsi: klausinėjusi, kas per die- 
fta btivo 1D18 metų vasario še
šioliktoji? Turėjusi minty pa
tašyti eilėraštį ar baladę. Para
šiusi jau po M. Biržiškos’ mir
ties. Ir pradėjo deklamuoti iš
trauką is to kūrinio, fragmentus 
Mykolui Biržiškai skirtus. Pia- 
ftiiiu prltaJė Aloyzas Jurgutis.

Mokol’o Biržiškos duktė Mari
ja Žymantienė yra surašiusi į 
dienoraštį savo, tėvo paskutinės 
'diėnds darbo, sirgimo, gydymo, 
ligoninėn vežimo detalės ir gau
tąjį mirties pranešimą. Visa tai 
pfef^aitė Enta Dovydaitienė. 
Anūkė Daliutė BaraUškaitė, per
nai .ištekėjusi suž 1A. B..Mažeikos, 

.j įpasakojo savo vaikystės atsimi- 
fiiifftfe, kaip sti seneliu žaidusi. 
Skaitė iš M. Biržiškos knygos 
“Antro iffėtū” ištraukas, kaip^Ii 
Biržiška. perėjo Ketuvyberi*kaip 

■hų^sprėadė studijtioti teisę.
•" NepąrŽsiaū- pradžioje; jog vos

, CALIFORNIA ’
Prisimintas Mykolas Biržiška

gifrti liaudį. Biržiška stojo
. liėttiVių teisęs, už jų ktdiūr^. 
Su Broliu prof. Vaclovu atkasė 
daug nežinomų rašto žmonių, 
kūne aprašyti Vaclovo “Alėk- 
sandrytro” tomuose.

Šakota ašmėnybė M. Biržiška/ 
kaip Jakštžs, .Ba&ahėviciuš — 
tai enteikiopedistai. M, Biržiška,: 
dar tik 28. Aętų. ahižiaus, iStėlė' 
Irefuviškos enciklopedijas, ‘TJė-

■ tUyių žinynu”, pavadihtos, reikž'- 
tą, o panašiai Aineilkdre gyve
ną lietuviai Olševskis ir Jurge
lionis apie ėritęiklppedijčs rėikai. 

L Hngumą . rašė. . .Viši. ąhųj ;laikiĮ( 
suminytnai. nęį^kdyti, Bet nė-Į kė, jog čiš .p^rV^išiirii. tautai 
priklėušbmaję Lietuvėje vėl Bit- * 
žiškų daibū buvo išleisti 9 tranai, 
pagaliau Lret-. ęncĮlopėdijbš 
darbas baigtas Bostone.

Ir Mokslo akafleirlijuš reikalą^ 
kėlė M.'Bfrziškeų 1939 fn. bUvb. gg^os parišas, pašibifiais' stalai 
sudarytas.-projektas; bet “Lietu-? su profesoriaus .raštaTs, knygo- 
Vos Aidas” štpjp prieš tą suma- . mis Tr kt - 
nymą, rašydarnaS, jog dar 25 me. 
tafnš .ak^ępitjdš lįėrėikia.

ritisip^iirtĮsid, vyro prisiminimais 
ir juos EšinfešiiB mintyse iš sa- 
l'ėš išeidami. Scejaoje pręifeso- 

. rišus* BfifšUs, 1882,- 1962. 1982 
^metų skaičiai, padidintas M. Bir-

Minėjimo kalbomis pasibaigus, 
Paulius Jasiųkoifiš parodė fil- 

1938 m. buvo įsteigtas Litui- j irio vaizdūs iš ptofėsOnaus gyve- 
nistikOs in^iiMitaš,' steigėsi ff’ftįfho. ’&tfėtumę -^irstytis,-'kaip 
veikė Liėt. katalikų .mokslo aka- LietilvOjė niirusiOjb atminimą 
***' -■ ? j padarę, VadihankfOŠįus “kalnus”

lietuviams. Vienus užpuolė, sužalojo ir be laiko i kapus
nuvarė. Kiti pajėgė atsispirti, gyvybę išgelbėjo, bet ne-; pe^lbėdami Kaimiečiu 
teko savo hamų, santaupų ir daug įdėto darbo-. Lietuvis sveika nuovoka: diena bu- 
mėgsta savo namą, sodą arba daržą, švafą^ gėlės if dar- vo iftirusia;o paget-bimui’. ta-: ;-.e- 
žoves, j’eigu gali užauginti. Teroro veiksmus vartojanti tfeflaa blaškytis, nereikia apie 
mažuma paskiras šeimas sumušė, sužalojo, namus suga
dino, išvogė visus vertingesnius įrengimus, o pagaliau 
išnešiojo duris, pečius, radiatorius, o vėliau ir pačius 
namus nugriovė. Tokiems teroro veiksmams turi būti bernatorius ^įteikė 
padarytas galas. < ■ puiku gėlių vainiką^

kitus reikalus kalbėti.
(Dus daugiau)

— Washingtono valstijos g’.i-
; karalienei

i
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J L OZAS S VAISTAS

ELDORADO

Staiga visa jėga įsivelia mihtisj kurios iš tolo 
krrt?ri: “O ^al ir nebebus? (Jfti ktfr-fiers sutriuš
kintas guli? O gal tik aplaužytas >r ligoninėn nu
gabentas? Reikia {^skambinti nn>litijai;.. Rėt hp. 
Parinksiu dar... Galiu įsišokti ir gėdą apturė
ti tiktai..

Suburzgė automobilis. Iš garso pažino-, kad 
savasai. Pribėgo prie lango. Sunkumas neatslūgo. 
Niekad nebuvo dar mačibsi tokio sAvo vyro. Iš
lipo iš mašinos suvargęs, be žvilgsnio, susmukusiu 
pavaizdu. Įėjo į kambarį tai*ytūm rfe Savomis ko
jomis. Tuojau atsidūrė krėsle.

— Na? Kas gi čia dabai'?
Paklausė ji ir petrigandho savo balso. Keistas, 

nejaukus toks pasirodė jai tasai kaišas.
Tvirbutas sugrįždamas buvo sugalvojęs, kaip 

pasiteisinti dėl tos nakties dingimo. Taip pat buvo 
pasirengęs, kaip pravesti visą tą nelemtą pasi
aiškinimą del Olivijcs. Turėjo būti 'parengiamoji 
iž> ga, psichologinis palaipsniškas priartėjimas 
su pateisinamais aplinkybių sušvdTunimais. Bet 
n '1 ;r vi* kas sumišo. Kitcių vaizdavosi jis susiti- 

.viną. Kaikorlėl af’ kfė jam, kad ras žmoną ra
miausiai tebrniegaiicią. Tuo tarpu išvydo ją lau
kiančią If su aiškiais to laukimo pergyve-

Pats nebešūsivokdamas, kaip ir kodėl, stačiai 
pasakė-: ’ •

— Helen, aš baisiai prieš tave nusikaltęs... 
Nežinau net...

Tvirbt^tonė šiurkščiai, nekantriai nutraukė:
— Lsttravai visą naktį? Laužeisi? Kaip gi! 

Būrird&J, nrat. geri prieteliai.. .
— Na -.. Nfe prieteliai... — iškankintu halsu 

ternne žodžius.
— O kas gi?

— Moteris...
— Kaip tai moteris'? — staiga užsidegi VIs.* 

ir sustangrėjo, lyg kovon šokdama.
— Ir ne šiąnakt, ne dabar... Jau seniai...
— Seniai... — supliuškusiu aidu pakartojo ji.
— Taip, seniai. Per aną karį dar...
— O dabar kame ji?
t— Čia. Atvyko su vaiku, praš^rri.ma paremi-
— Su vaiku...? Kieno tas vaikas? Tavo?
-Taip... \ \
Tvirbūtienė giliai atsiduso, tarjtum išleisda

ma paskutinį kvapą. Triukšmingai pradėjo kilno
tis jos krūtinė ir gaudyti daugiai! Oro. Atsiuvusi 
piktai žaibuojančiomis akimis tėškė jam:

— Niekše, tu niekše! Per katą, kada aš dau
giausia sielojausi, sirgau del tavęs, tu išdrįsai 
smaguriauti su kita moterimi. Tū pikčiausias 
žmogus. Tu. .. tu bjauresnis už vagį, nes apvogei 
mano sielą, jausmus... Tiek metų apgavystėmis 
mane glamonėjai...

Drebančiomis rankomis susigriebė ji sau už 

galvos.
— Baisu, baisu... Stačiai siaubas. Nieko dau

giau nebesakyk tu man. Nieko nebenoriu nei gir
dėti. nei matyti tavęs. Oi; koks tu dabar šlykštus 
man! Viskas. .. tavo žodžiai, glamonėjimai pur
vinais nagais drasko man sielą ir kūną Eik, tuo
jau eik pas aną ir...

Didieji audros susigrūdimai tarytum išsikro
vė. Žymiai lėtesniu-, beveik įprastu balsu parei
kalavo :i:

— šiandie ir tučtuojau pasiiūpink, kad aš bū
čiau išgabenta pas motiną. Nė šitų namų nebe
noriu matyti. ' ' ~

Staigiu judesiu pasišalino iš Tvirbūto akių it 
inišhiibėjo į savo miegamąjį. Čia Šūkhiūbti ittt 

ji ktikčtafa lyg nu
skriausta mergytė. Gailios ašaros pasiūlė iš pat 
širdies. Gausios nesuvaldomos jos sruVlK

| Kai aprimusi pasižiūrėjo į veidrodį hūt savo 
tualetinio stalelio, pasibaisėjimas apėmė. Skubiai 
strtyarkė veidą įvairiomis kosmetikos priemonė
mis. Net ir po to neliko patenkinta. wdas dau
giau buvo panašus į kaukę, negu į gytbs žydin
čios motel's išraišką.
; Paskum priėjo, prie telefono ir paskambino 
motinai, kūd viską pametusi atskubėtų pas ją.

- 7' <
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Slavikai, jd apylinkės — visas mano pasaulis. Iš 
vienos pusės jis platus ir nežinau, kur pasibaigia. 
Tik tiek man aišku, kad ten savas kraštas ir savi 
žmonės. Iš antros pusės, tas mūūo pasaulis labai 
siauras. Žvilganti, išlankstyta Šešupės vaga ir 
tankūs, išsikerėbloję krūmai siaubingu mūru at
skiria viską-. Ten Prūsai. Ten uždrausta įžengti, 
ten kažkas baisu ir svetima. Visada ginkluoti ka
reiviai slankinėja pakrantėmis ir gaudo nepa
klusniuosius. Nei vienas mano noras ar mintis, 
kaip kokia nuodėmė, nepralėkdavti ten. Pagaliau 
nė nerūpėjo.

Taip įdomu ir tiek daug viskd būvo vietoje, 
-jog aš nei savo galva, nei jausmais nespėdavau 
aprėpti. Nusilakstęs per dienę, įspūdžių apkrau- 
♦ūšj vMcartis sunkiu akmeniu krisdavau į ]Ovą. 
Kietai, saldžiai, SU nutįsusia seilė po degančiu 
Vęidū Užmigdavau. Kartais, ligi neužmigęs dar, 
tfttetĮubdftvaus: čia, kar mano galva, kalniukas; 
Žfttto kablelio bažnyčia, špitolė Ir Smulkio kar- 
Čiania; ten. kojūgalyje pakalnėlė Ir mada miela, 
gyvi, viliojanti Šešupė. Guliu; lUsnnerkiu ir iau- 
čftt: taftas, skaidrus vanduo telkšena tarp kojtj; 
MrflF ir riijūs grfiiai baksnoja savb snukučiais 
į htiogūš blaųždas. Dsrtig tų gružų Šešupėj. Visi 
tokie riebūs, apvalučiai if labai Skanūs, pasuir- 
glnti sVięstė. 4 > %

(Bus daūgian).

Huirsdav. March 10.



SUSIRINKIMU

TeL: 562-2727 arba 562-2728

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

S’fiCIALYBt: AKIŲ LIGOS 

yWl West 103rd Strict

Bridgeport Lietuviy Namy Savi- 
ninky draugijos susirinkimas įvyks 
kovo 12 d. 1 vai. popiet 38o8 S. Union 
Avė. Nariai maionekite atsilankyti, 
nes yra svarbių dalykų, reikalingų 
nutarimo. Po susirinkimo — vaišes. 
Kviečia valdyba.

Sreila Kaulakis, rast.

Chicagos Lietuviy Našliu, Našliu- 
kiy ir Pavieni# kiūto susirinkimas 

’ įvyKs ptnktadienį, kovo 11* d., 6 vąĮ 
I vak., Vyčių salėje. Yra daug svarbių 

reikalų aptarti. t
gstelle McNamee, pirm.

Amerikos Lietuviy Piliečiy Pašal
pos klubo metinis narių susirinkimas 
įvyks sekmaaieni, kovo 13 d., 1 vaL 
popiet, Aneies i^ojaK saleje, 4500 S. 
launan Avė. Nariai prašomi atsilan- 
kyu, nes yra svainių reikalų aptarti.

Rožė Didzgalvis, rast.

DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wastchaster Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd., Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—8 darbo dięnnmiM

TEL. 233-8553 
Sarvica 855-4504, Pase 06054
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OPTOMETR1STAS
KALBA LIETUVIŠKA į

2618 W. 71«t St TaL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akini-qa 

ir “contact lense«\

'«ir. 
imu *aii«gf|l>M

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

tokiu adresu:
■Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, DL 60608

........ ....

&

gienes).
Sumaišytos su duonos džiū

vėsiais tarkuotos morkos leidžia 
pagaminti skanius “kotletėlius”, 
kuriuos reikia kepti, naudojant 
tik sviestą.

PATARIMAI KAIP IŠKEPTI 
SKANŲ RAGAIŠĮ SU RUM 

PRIEMAIŠŲ Funeral Home and Cremation Service

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLtS II 

PROSTATOS CHIRURGU A 
2454 WEST 43rd STREET

Ofiso telefonas: 776-28K.
Besidoaciioe ftltL 441-5545

FLORIDA
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija. 
5025 CENTRAL AVE. 

St. Petersburg, Fla. 33718 
TeL (813) 321-4208

‘^KRAUSTYMAI

Laidiniai — Pilna apdraug? 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chaika 
ir VISA kortele*.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-W41

Apdraustas ptfkraustymac 
Li hrairly Mstumy.

ANTANAS VILIMAS
Tat 374-1U2 arta 37449M

SOPHIE BARČUS
radijo ieimos valandos

Seitadiemaia ir setanalianiaii

Žemaičiu Kultūros klubo eilinis na
rį y susirinkimas įvyks trečiadienį, 
kovo 16 d., 1 val^ popiet, Anelės Ko- 
jak salėje, 4500 S. Talman Avenue. 
Nariai prašomi/atsilankyti, nes yra 
svarbiu reikalų aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Oidžgalvrs, rast.

Pavergtoj Lietuvoj
GARGŽDŲ CEPELINAI

Pakeliui Į pajūrį dąbar lietu
viai gali sustoti keliose vietose 
ir pasivaišinti lietuviškais vai-, 
giais. Viduklėje gauna koldūnų, 
o Gargžduose — cepelinų.

Gargžduose prieš 7 metus ati
darytoje valgykloje, kuri pava
dinta paprastu Bulvės vardu, 
galima gauti vėdarų, bulvių 
plokštainių, paplotėlių su troš
kintais kopūstais ir kitų žemai
tiškų valgių. Bet pagrindinė val
gyklos specialybė -— lietuviški 
cepelinai.

Vasarą šioje nedidelėje val
gykloje kasdien apsilanko apiej 
1,600 lankytojų, kurie suvalgo; 
apie du tūkstančius cepelinų. 
Papietauti į Gargždus dažnai 
atvažiuoja' klaipėdiečiai, o ku
rortinio sezono metu “Bulvę” 
užplūsta pajūrio poilsiautojai. 
Kaip valgyklos vyr. virėja aiš
kina, valgyklos patiekalus ga
mina žmonės, 
nių žemaičių 
tradicijoms”.

Gargžduose 
kompozitoriui 
taip patiko cepelinai, kad jis jų 
.garbei net dainą sukūrė.

(Iš Europos Lietuvio)

‘ištikimi senovi- 
valgių ruošimo

a p s i lankiusiam
B. Gorbulskiui

• Jei vištos gaidžiais pragys
ta, tai kiaušiniai pranyksta.

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
KAIP. DAŽYTI IR. POLIRUOTI kaikurių liaukų. (glauds) taipgi 

’ ' 7 ■'WARI

Krautuvėse dažnai matome 
varinius padėklus ir. kitokius 
dailius darbelius, kurie turi tam
siai kavinę spalvą ir dailiai nu
poliruoti. Tas padaroma šitokiu 
būdu: imama smulkios pumikos 
(pumice, stone) ir minkštu vai
loku su vandeniu varis nušvei
čiamas. Paskui į kvortą karšto 
vandenis įdedama riešuto didu
mo gabalėlį taip vadinamojo 
‘‘liver of sulphor” ir į tą mišinį 
dedamas nušveistas varos. Nuo 
to mišinio varis gaus tamsią 
spalvą, bus kaip nudažytas. Tuo
met jį galima nupoliruoti pa
prasta vario politūra, kurios ga
lima gauti [kiekvienoje geležų 
krautuvėje. Gi “liver of sul
phur” galima gauti visose vaisti
nėse. Jį reikia laikyti gerai už
kimštą
Antras būdas gauti variui tam

sią spalvą, tai nušveitus jį ištep
ti paprastu mašininiu aliejum, 
arba sėmenų aliejum, arba kad 
ir terpentinu, ir kaitinti pečiu
je prieš ugnį, pakol gausis pa- 
geidajama spalva. Paskui rei
kia nupoliruoti aukčšiau nuro
dytu būdu. 

* *
NUTUKIMO PRIEŽASTYS

Yra įprasta manyti, jog tie 
greičiau nutunka, kurie daugiau 
suvartoja maiste kalorijų, negu 
jiems reikalinga. Bet ne vien 
perdidelis apetitas būna nutu
kimo priežastimi. Pakrikimas

gali padidinti. svorį. Viena tų 
liaukų paskatina inkstus praša
linti iš kūno nereikalingą kiekį 
vandens. Bet kuomet toji liau
ka neveikia kaip reikiant, tai 
mūsų organizme pasilieka dau
giau vandens ir tas padidina kū
no svorį.

Vėliausių laiku gi surasta, jog 
nerviniai .sukrėtimai, rūpesčiai, 
persidirbimas gali irgi pridėti 
mums ekstra svarų.

♦ * *
MORKOS YRA NAUDINGAS 
IR STIPRINANTIS MAISTAS - <

Iš kitų sveikatai naudingų 
daržovių, morkos daugiausiai tu
ri vitamino A, dėka, kam su
teikia žmogaus organimui ištver
mingumą ir stiprumą. Be to, 
morkos yra labai naudingos 
akims ir padeda išalikyti regėji
mą.

Morkose yra ir vitaminų B ir 
C. Labai naudingos — vaikams, 
jaunimui ir moterims.

Kaip žinoma, šviežios morkos 
atitinkamose sąlygose gan gerai 
išlaikomos Hgesnį laiką. Džio
vintos morkos virimo metu greit 
atgauna savo šviežumą ir nau
dingas ypatybes.

Konservuoti morkas reikia la
bai atsargiai, nes natūralių rūgš
čių neturėdamos, nuo netinka
mo konservavimo šios daržovės 
gali pavirsti net nuodais.

Vaikams naudinga duoti yra 
dažniau tarkuotų morkų arba va. 
jų sulčių. Patartina tarkuotų 
morkų idėti į salotus ar net Į C w V

Imama: vieną stiklinę pieno, 
pusę tabletės mielių, du puodu
kai kvietinių miltų, pusę puo
duko cukraus, pusę puoduko 
sviesto, šešis kiaušinių trynius, - 
pusę šaukštelio druskos, vienos 
citrinos išdžiovintą ir sutrintą 
žievę, ketvirtadalį šaukštelio 
muskato žiedj (mace).

Ištirpinti mieles kiek pašildy
tame piene, pridėti vieną šaukš
tą cukraus ir pusę puoduko mil
tų. Mišinį gerai išplakti, kad 
tešloje nebūtų kietų dalelių, 
paskui pusvalandžiui pastatyti 
šiltesnėje vietoje, kad tešla pa
kiltų. Atskirai išmaišyti svies
tą su likusiu cukrum, kad pasi
darytų lyg. ir grietinė, pridėti 
su druska išplaktus kiaušinių 
trynius, sutrinta citrinos žievę 
ir muskato žiedus 4mace). Su- 

’,marš^ti sti pakilusia tešla ir su 
likusiais miltais ir visą tai gerai 
išminkyti (rankomis ištisą pus
valandį ar apie dešimt minučių 
elektrinio aparato pakalbą). 
Minkoma, kol tešla pasidarys 
tinkamai sulyginta.

Ištepti su iškilimu viduje ke
pimo formą (ube pan) sviestų, 
keptuvo dugną išbarstyti baltos 
duonos džiūvėsiais, įdėti išmin
kytą tešlą (ir pastatyta šiltoje
vietoje, kad dvigubai paugtų, -j 
(apie pusantros valandos!) Kep
ti vidutiniai karštoje krosnyje 
(300 laipsnių F.) apie 40 minu- 
ių. Iškepus,č išimti iš krosnies 
ir padėti vėsesnėje vietoje. Kaip 1 
“babka” atauš, išimti iš keptuvo 
ir užpilti romo padažų, kuris: 
gaminamas tokiu būdu:

Tris ketvirtadalius puoduko 
aprikosų sunkos (apricot juice), į 
pusę puoduko romo (rum), vie- I 
ną šaukšteli citrinos sunkos. |

Toji
jeinė, 

ną.

‘babka” bus dar skanes- 
valgysime rytojaus die-

Maodalena Dulaitienė

e Vienas škotas iškeliavo Ame
rikon ir prabuvęs dešimt metų 
grįžo tėvynėn. Stotyje jį pasi
tiko broliai ir tėvas — visi barz
doti. Parvykėlic. apsidairė ir ste
bėdamas paklausė:

— Tai turbūt čia pas jus to
kia mada visiems augint barz
das? O tie jam atsakė:

— Mada ne mada, bet kad 
Amerikon išvažiuodamas išsive- 
žei skustuvą, tai neturėdami 
kuo nusiskusti, ką turėjome da
ryti? Turėjome auginti barzdas 
kol grįždamas parsivesi skustu-

• Nebūk piktas — tuoj pasensi.

H

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

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

J

g

IEUDEIKI
GAIDAS -• DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IB SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI |

I

VANCE FUNERAL HOME
1424 Siuth 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

*
'5

£

i
4
1

i
Aikštes automobiliams pastatyti

■ — i . . . .............................. . 111 ■■ * EI

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ I

CAT CHAT
2424 West 69th Street Tel. RE 7-1213

4

7159 So. MAPLEWOOD AVI 

CHICAGO, IL «*29

EAadien nuo pirmadienio IM peak 
tedienio 8:30 vai vakaro.

Visoe laidos ii WCEV stotim
banga 1450 AM.

St Petersburg. Fla., 12:30 vai. p.fr 
ii WTIS stoties. ULO AM baili*

Stotiec WOPA - 1W AM 
transliuojamo* la mūšy »tvdijor 

Marquotto Parle*.

Vedaja — Aldona Doukm

-

a
-

CAT Į5j CHAT

5 — Naujienos. S, TO- Thursday, March 10, 1983

Read label and follow 
directions.
e t»-< Inc.. MS2

Laidotuvių DirektoriaiG

^Lietuvos Aidai
KAZĮ BRAZD1IONYTI 

Program** vedė|a

Chicago, niinw 60621 
T«1*L 778-5374

TDBJCOUe«Cg 
RJSSTJU5E m3 

■ffCRAffCHIMS P3SC 
TRY PŪTONG A 
tmiE catnip jnscg 
THEKST.

CALICOS
CALBO eitis ACE ^£>15 ; 
ALWAYS 3E FEMALE, 3UT , 
A 5SARE MALE DOES 
APPEAR OCCASCMAUX 
THE RATIO OF MALES 
TOf=EMALS AMONG 
CALCOS S JTOSCCQ,

F AIDING TIPS
SOME RAW R3H CONTAINS 
THAMMAS&, AM BOYME. TW^T 
DC5TROVS SOME OF THE 
B VITAMINS. COOKED OA 
CAX’^B FISH IS SAFER.

' UCTRASOWD
CATS' EARS ARE 30 SENOTYt 
Wtf THE SOUND EMITTED BY 
RE MCTE-COUTROC TV DEVICES 
RASED CN ULTRASOUND, 
INAUDIBLE TO HUMANS, IS 
PAINFULLY AUCH3L2

I A MORGAN ANGORA CAT , 
MAMED CHAMPAGNE OA.LT1 
KAS H5 CM/N TREE MOUSE 
COMPLETE VATU CARPETED 
WALLS, INFRARED HEAT
ING, MID AN OUTDOOR 
LEDGE THAT SELVES 
AS A PORCH.

WCLUDE SOME PREPARE? 
DRY FOODS IN YOU® CAT’S D«T. 
"THESE CRUNCHY FOODS 
PROVIDE GOOO EXEROSE 
TOR TEETH ANO GUMS, AND 
HELP FIEVENT TAKTAS.

J1028 Southwest Hwy., jPalos Hills, Illinois
Tel. 974-4410

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight

Ex-Lax helps restore your system's own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight 
You U like the relief ml the morning 
ChtKolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder:'

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

p.fr


Naujienų 69 ni. jubiliejaus minėjimas
198.3 m. kovo 6 d. 5 vai. pu-| 

piet Martinique salėje, 2500 W. 
filth SI., Evergreen Parke, lai
vo surengtas Naujienų jul/li - 
jinis banketas.

Po kokteilių vaišių. 5:15 vai. 
Kristina Austin, sveikindama 
gausiai susirinkusius svečius,' 
pradėjo minėjimą. !

P-lė .1. Tautvilaitė sugiedojo 
Amerikos ir Lietuvos himnus.

Jnvokaciję labai jautriai su
kalbėjo kan. V. Zakarauskas.

Sveikino sen. Fr. Savickas ir 
ahlermanas Fr. Brady. A-budu 
minėjo besiartinančius burmist
ro rinkimus. Be to, sveikino 

‘ kongresmanas M. Russo.
• Tautinių šokių grupės dvi pa-' tojams. Dėkojo
‘ neles ir du berniukai su būriu 

filmo fotografų atlydėjo kandi
datą į burmistrus Bernard Ep- 
ton su žmona. Publika jiems 
kėlė didcl-s ovacijas.

. B. F.pton pasisakęs, kad jo tė-
■Vai kilę iš Lietuvos, pristatė sa-! 
yo jauną žmoną ir kvietė visus 
aktyviai Įsijungti Į rinkiminę 
kovą ir balandžio 12 dieną ji iš
rinkti burmistru. Visi plojome 
Epton sveikinosi su dalyviais 
Po lo užėjo į k>tą salę.

' ; Sekmadienio vakare ir pirma-'retėjo.
Dalyviai dėkingi už rūpestin

gai parengtą minėjimą, puikią

kūtę padainuoti liaudies dainų. 
Pati sau akompaniuodama gita
ra sudainavo keturias dainas. Į 
P -ikulinė Raudona rožė. Pui
kų dainavimą publika palydėjo j

❖ 6 *

Ilgametis redaktorius M. Gu
delis dėkojo svečiams už atsi
lankymą į jubiliejaus iškilnus. 
Priminė sunkiai nueitą kelią ir 
alcities užmojus. Dėkojo spau
dos bendradarbiams: kan. Vac
lovui Zakarauskui, A. Pleškini, 
M. šiieikiui, inž. E. J<uūūnui, A. 
Tamulvnui, J. žemaičiui ir ki- J

Į tiems talkininkams bei auko- 
vieningą

Po (o. pakvietė p. V. BrazJns- 
kę, kuris sn sūnumi(per Tur
kiją atvyko j Ameriką. Brazins- 

; kas- sveikino dalyvius.

Padavėjos išnešiojo maistą. 
Suprantama, ir priedo užsisa
kėm. Vaišėms pasibaigus, X vai. 
prasidėjo šokiai. Grojo muzi
kas Ą. Stelmokas. Reikia many-

1 ti, šokiai nusitęsė ligi vėlumos, 
■ nors !) vai. vakaro publika pra-

kurt joje jaukesnes, uždares- 
j nes erdves. Beje, ir .sodybinio 
I sklypo forma reikalauja dides
nio dėmesio. Ji turi būti patogi 
pagalbiniam asmeniniam ūkiui 
tvarkyti, ekonomiška gyvensi - 
tės si. .vmo požiūriu’’.

!
Arch. B. Barzdžiukas sako, 

kad dar netolimoje praeityje 
pagalbiniam atsmeniniam ūkiui 
didtsuio dėmesio nebuvo skiria
ma, o kaime buvo pradėta s'.a-i 
lyti ‘‘miestietiško” lipo gyvena
ntieji namai. “Pagausėjo daugia
bučių namų, buvo stengiamasi 
mažinti sodybinio sklypo plotą, 
riboti ūkinių pastatų statybą ir i 
jų dydį. Šiais principais vado-' 
vauj.inti-., ir buvo suprojektuota 
pirmoji “miestietiško” tipo eks
perimentinė parodomoji Leon’-j 
polio tarybinio ūkio Dainavos! 
gyvenvietė”. |

Nemažai yra pastatyta įvairių j 
gyvenviečių, Let dar 30. nuošim-1 
čių vaisiiebių tebegyvena senuo- | 
se vienkiemiuose. Dabar patirta, t 
kad pagalbinio asmeninio ūkm 
tvarkymo požiūriu, geriausios 
sąlygos yra vienkiemyje, o blo
giausios — stambioje c.nlrinė- 
je gyvenvietėje.

“Vienkiemyje vienoje vietoje!
: gausiai dalyvauti. Įėjimas lais
vas. Aukos nebus renkamos.

*

i

' C i

rScanal, žsmi — P«rdivinw|
3*41 ESTATX FOR SALS

BUTŲ NUOMAVIMAS
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS PERMINAMU 
ĮH ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAI3.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

r
N«(mI, Žwn4 FardarlMij f
RIAL BSTATl FOR 1ALS

iII*

<

rėš J. Kriauėebūnaitė ir A. Kara
lienė skaitys ištraukas iš “Auš
ros“ per rengiamą “Aušros” ICO 
indų paminėjimą, kuris įvyks 
š.m. kovo mėn. 20 d. 3 vai. po
piet Lietuvių Tautiniuose Na
muose. Visuomenė kviečiama

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

X BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
jūdisjunga, Mažosios Lietuvos 
Rezistencinis Sąjūdis ir R. Lie
tuvos Rez’stencinis Sąjūdis. . ,

Visas jaunimas ir plačioji vi
suomenė maloniai prašomi šioje 
vakaronėje dalyvauti, [ėjimas 
laisvas, jokios aukos nebus ren
kamos.

VLIKo Tarybos Komisija 
Jaunimo Reikalams

KAM MOKĖTI NUOMA?

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

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
, PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu Ir užmiesčiuose, groti, 

garantuotai ir sąžinln^L 
KLAUDIJOS PUMPUTJ1 

4514 S. Talman Ava. 
Tai. 927-3559

visas sodybinis sklypas, greta jo 
ganykla, pieva pasišienauti, ne
trukdo kaimynų gyvuliai, paukš i 
ciai. Patogu tokį sklypą įdirbti j 
mechanizuotai. V i e n kiemyje 
žemdirbys turi tik dvi darbo 
vietas: sodyba i

dienio ryte per radiją ir televi-! 
!žiją pranešė, kad B. Epton da-! 
lyvavo pas lietuvius ir lenkus, programą ir šaunias vaišes. 

-• S. Zapolio vadovaujamą Vy-1 
t-ių astuonių porų trupė sušoko j 
tautinius šokius — Jonkelį, Su-i 
batėlę, Aštuonnytį, Ketvirtainį 
iįr Malūną. S. Zapolio nebuvo.!
Pranešėjas — J. Pdrauskas.

Puikiai sušoko. Palydėjome' 
katutėmis. K. Austin dėkojo. J

Dr. V. Dargis šiūlė; sušukti Į; Architektas B. Barzdžiukas 
yalio 12-to vvardo aldermamii Valstiečių Laikraštyje (11.12 d.) 
už iškvietimą B. Eptono. Su- rašo apie Sodybų projektavimą 
prantama, svečiai sušaukė. •dabartiniame Lietuvos kaime.

K,- Austin pristatė* bankete Jis sako, kad pagal naujus įsta- 
dalyvaųjįąjįčiųs. svečius: dr. K,; tymus padidinus pagalbinio as- 
šidlauską su ALTo valdybos na-'meninio ūkio sklypą iki 0,25 ha, 
riais — T BUnslrubu ir M. dabar iškyla nauji sodybos,for- 
Pranevičium; J. Paukštį — jis mavimo.uždaviniai, 
dar sveikino Dariaus-Girėno pos-< “Padidėjo ne tik sodybinio 
io vardu; dr. V. Dargį; J. Mile- sklypo plotas, žymiai išaugo ir 
riūtę; Jūratę ir inž. E. Jašiūnus; gyvenamojo namo, ūkinio pa- 
Ig. Petrauską; V. , Samašką’; stato-tūriai. Atsirado galimybė 
Midland banko prez. F. Žiogą statyti kelis ūkinius pastatus — 
su talkininkais; J. Kuzą; W. tvartą, garažą, pirtį, šiltnami. 
Kalvaitį ir kt. įvairiau formuoti sodybą, su- — Korp. Neo-Lithuania filiste-

Bilieto kaina 820.
K. Paulius

PAVERGTOJE TĖVYNĖJE

VIENKIEMIAI
AR DANGORAIŽIAI?

METINIS SUSIRINKIMAS
Čikagos Lietuvių Tautinių Na

mų šešioliktasis metinis narių 
ą ir visuomeninį, susirinkimas šaukiamas 1983 m. 

ūki. 1 as labai svarbu ’. [kovo 12 d. (šeštadienį) 4:30 vai.
Arch. B. Barzdžiukas aptaria: 

kaimo 
nes, pagal jį, archilekto pareiga 
— sudaryti kuo geresnes saly-. 
gas žemdirbiams gvventi, dirbti I 
ir ilsėtis.

(Iš Europos Lietuvio)

po p’etų, nuosavuose namuose, 
, Ghica-sodybos išplanavimą, 6122 So. Kedzie Avė.,

į go, Illinois.
: Susirinkime sprendimo teisę 
] turi tik LTN nariai. Susirinki

me dalyvauti ir savo pasiūly
mus reikšti maloniai kviečiami 
visi didžiosios Čikagos lietuviai. ‘ 

Lietuviu Tautiniu Namu!
Valdyba (Pi.)

Pažinkime VLIKą

Aleksas Ambrose,

SENATORIUI MOYNIHAN
NEDUODA RAMYBĖS

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

ŠIMAITIS REALTYNEW YORK, X.Y. — Rinki
minės kampanijos metu senato
rius Daniel P. Moynihan pasisa
kė prieš atominių raketų gamy
bą. Jis patarė derėtis su rusais, 
kad nereikėtų gaminti daugiau 
atominiu bombų.- A. •

Dabar atominių bombų prie-i
šai piketuoja senatoriaus Moy-j BEN’S SHRIMP HOUSE

1049 W. North Ave.

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 6.3rd St.

Tel.: 4.36-7878

D t M E S I O
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas p«nsiEla- 

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

«45 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

Miscellaneous 
įvairūs dalykai

— SLA 134-tos Moterų kuo-j 
pos susirinkimas įvyks šeštadie
ni, kovo 12 d., 12 vai., Chicago 
Savings bendrovės patalpose, 
6201 S. Western Ave. Visos na
rės kviečiamos dalyvauti. Bus Į 
kavų lė. V aldybat

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausią

: ’ Chicagos lietuvių istoriją '1 ' " •
(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
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA — 517. (Persiuntimui pridėti 51) 
Siųsti čekį:

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

IK

i nihan butą ir net viešbuti, kii-1 
, riame jis apsistoja. Vieni prita-i 

r>a senatoriaus taikos politikai, | 
o kiti labai griežtai jai prieši-j 
naši’. Pirmųjų plakatai sako: 

yra patriotizmas!”, o 
skaitoma.:

Penkta vakaronė tikslu supa- ‘"Taika 
žindinti jaunimą ir visą visuome. antrųjų plakatuos 
ne su VLIKu ir jį sudarančio-1 “Paklausk afganistaniečių apt

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

Sovietų taika!mis organizacijomis įvyks š. m. 
kovo mėn. 11 d. 7 vai. 30 min. 
vakaro.Jaunimo Centro kavinė
je. šioje vakaronėje bus kalba
ma apie VLIKo seimus ir taipgi į ją Vak. Vokietijos vyr-ausybę.
bus pristatytos trys VLIKą su-' —---------
darančios grupės, būtent: Lie- —: Ireciadienį
tuvos Valstiečių Liaudininkų Są- kainavo $116.

— Kancleris Kahl nesutinka 
įleisti Franz Josef Strauss į nau- 11

aukso uncija

i

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA. '

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

Mr. K. Januta

2818 Avenal St, Los Angeles,. CA 90039

I

f

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(.312) 776-8700

"LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija'* jau atspausdinta.

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

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

TESTAMENTAI v 
Tuo reikalu jums gali daug 

>adėti teisininko Prano ŠULG 
išruošta, — teisėjo Alphonse 
VELLS peržiūrėta, “Sūduvos1; 
kleista knyga su legališkomif 
ormomijk

Knyga su formomis gauna, 
na Naujieną administracijoje

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 737-171T 
— . - • fl

•y 

fe

Laikrodžiai fr hranfenyMa 
Pardavimai f? Taisymas 
2446 West C«tk Stroot 
T1. R Epublic 7-1941 |

Siuntimai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YĄ 7:59B0

A

5

«vw Notiry Public ’r 
INCOME TAX SERVAI 

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7454 

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

' €

HOMEOWNERS POUCY

Ą0642, . 424-MM

F. A^etrf
ttMH W. Hth M

.Stele F arn» Ftfe Cc

82.00

84.00
83.00

PATS SKAITYK IR DaR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS",,

ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. BYLAITIS 
ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet
Šeštadieniais pagal susitarimą.

6406 S. Kedzie Ava. 
Chicago, I1L 60629 

TeL: 778-8000

Chicago, 8, Ill. Thur«day, Įlarclj 10,

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

tojo, vtajbmenė« veikėjo ii rašytojo atsiminimua.
A. GaaMn — MINTYS IR DARBAI, 259 pslM liečia 19(6 
metų Įvykina, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

88.00susirūpinimą -________ _________________

Dr. A. J. Gosaen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais _____ _________

Minki tais virbeliais, tik_____________
Dr. A. J. Guasen — AUKOTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

LMONES. Kelionės po Europą Įspūdžiai. Tik_
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ČekĮ arba 

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

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, BL 60629


