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Europos Parlamento atstovai pasisako 
apie religijos persekiojimą Lietuvoje

I A, Venskįis, VLIKo atstovas,’ mente iškėlė krikščionių demo- 
telefonų iš ‘.Paryžiaus pranešė 
VLIKo pirmininkui, kad dvide-’ 
šiml vienas Europos.Parlamento’
narys (19 Krikščionių Deniokra- Parlamento vicepirmininkas, ar 
tų, vienas. Konservatorių parti

kratų atstovas Rudolf Wede
kind. šiuo reikalu taip pal pssi- 
sakė dr. Egon Klepsch, Europps

atstovai: dr. Otto Habsburg,
jos ir vienas nepriklausomųjų i Olivįėr d’Ormesson, dr. Wil- 
griipėšį '.š'.m/-vasario 12 d. Eu
ropos. Parlamente iškėlė didė
jančio religinio persekiojimo 
Lietuvoje klausimą. Kaip vė-' 
liausią pavyzdį parlamentarai 
pamihėjo kun. Alfonso Svarins
ko suėmimą.

šį klausimą Europos Parlą-

beini' Ošhn, Pietro Adonnino, 
1 Marlene’Lenz, ir kiti.
> Minėtoji Europos Parlamento 
atstovų grupė parė'škė basi- 
stengšianti’ išlaisvinti kun. A. 
Svarinską ir kitus, už religiją 
persekiojamus lietuvius.

(Elta),.

Okupuotoje Lietuvoje naujagimių 
mirtingumas: 14.5 iš tūkstančio

Lidija Druzinina, Kūdikių pe- .. • a------ -
no departanwto viršininkė šii kariais, jeigu’jie nesikiš į 
Maskvoje, sako,ikad okupuotoje, krašto vidaus reikalus'. Gonza-; 
Lietuvoje naujagimių mirįtngUr. lež pasakė, kad jis kasdien pa
in ąs yra nukritęs iki 14.5 iš j simato su karaliumi, informuo- 
tūkštąnčio. Ji nurodo, kad Lapi ja apie svarbesnius įvykins ir 
vijoje nuošimtis yra kiek aukš-? gerai sugyvena su Ispanijos ka
lesnis— 15.4 įSitSkėiančio.'nAriųoniėnės vadais.
Gudijoje sfekia nęt 4J6Į3 iŠMūks-

___________ ....... ,

UDružin^ia'’sis® skaitlines "pa- bių - Sąjungą, o jis pats-įsikibo 
tiekė ĄVall Street' ūburnaŲtiŲ 
laiške,' kuris kritiškai atmeta;

: .Gonzalez pasakė, kad Ispanija 
įstojo šiaurės Atlanto Valsty-

į pietų-Amerikos-reikalus, šie-.
______ , kiant f taikose Jis priminė, kad 

Amerikos dėpąąjjrą^ paskelbtus |- kabin^r^^Ų yra j au^žmo- 
režūltahis-f t^^ėj^^'-kūdikių| yjjė^^ta •• kra^^Į^' 
mirtingumą ‘Įifejigš.^Gelėžinės | probUmas. ir ^oti^ai ,siWi<:^š-: 
Uždangbs.ŲXm.ė?i£v^i^rado3 nųgaŠetŲ -/įį^ą;iĮ<d!^erus santj- 
kąąiSftviętų___________________ '
kūdikm mirtingurttas yY'a vienas 
iŠ: ąukščiausįų „pąši&t^įė. ‘ ptužį- j 
nina nepasako’k’cflis -Yni rfingb-t 
mo nuošimtis pkadj Rusijoj, beti 
ji tvirtina, kad Ą’ėĮt labai 'žemas?
v Amerikos demografai taip pati 
sako, kad dabartinėje.-Kremliausi
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RUMANIA

T Šeštadienį. kiekviename didesniame Lenkijos mieste 'darbininkai reika- 
' lavo leisti’ Solidarumo unijoms veikti.

BRAZILIJOS VYRIAUSYBĖ PERDAVĖ
CIVILIAMS DEŠBIT PROVINCIJŲ;

su-pri? paminklo. Policija jį 
stabdė, apklausinėjo, kur 
eina. Valensa pasakė, kad 
rengiasi eiti prie paminklo. Po-

j's

Policija neleidžia darbininkams 
susirinkti prie paminklo

VALENSA RENGĖSI BŪTI PRIE PAMINKLO. BET 
NEPASIRODĖ; POLICIJA JI SUSTABDĖ

DANCIGAS. — Lenkijos lai
vų statybos darbininkai pareiš
kė protestą lenkų vyriausybei 
dėl Solidarumo unijos uždary
mo. Darbininkai reikalauja, kad Į licija. uždraudė jam žingsniuoti 
parlamentas pakeistų vyriausy
bės nutarimą panaikinti Solida
rumo unijas. Protesto raštas 
buvo pasiųstas lenkų parlamen
to vadovybei ir vyriausybei.

Sekmadienį Dancigo dirbtu
vių darbininkai nedirbo, bet jie. 
nutarė susirinkti prie darbinin
kų pastatyto didelio paminklo, 
esančio prieš laivų statybos 

’dirbtuves. Susirinko ap;e .2,01)0 
•laivų statybos darbininkų. Dar
bininkai norėjo pagerbti 107Ų 
metais toje vietoje lenkų komu
nistų įsakymu sušaudytus dar
bininkus. ■ .

Nuo 1970- mėtų susirėmimo,^ 
darbininkų streikai persimetė.^į. 
kitus Lenkijos miestelius, sie
tine buvo. sudeginti naujai |>a- 
statyli komunistų partijos na
mai. <.4 J : -.. i- • ••..

ta kryptimi. Matomai, Valensa 
dar bandė artėti prie paminklo, 
tada jis buvo paimtas į polici
jos mašiną >r išvežtas.

Policija, apklausinėjusi Va
lensą. paleido jį namo. Jau buvo 
apie 3-čią valandą, darbininkai 
pradėjo skirstytis. Dalis darbi
ninkų nuėjo į miesto centrą.

Dabartinė lenkti vvriausvbė 
yra pasiryžusi palaužti darbi
ninkų užsispyrimą. Vyriausybė 
bijo, kad neužsiliepsnotų darbi
ninkų neapykanta, kaip tai vy
ko 1070 metais.-Užėję tankai 
nužudė Ibydūrbininkus, bet vė
liau’ nįekaš-nepajė^ė sustabdyti.

Valdžia nori privsrsti darbi-
jninkus daugiau pagaminti, negi 

jie dabar pagamina, bet ta 
nėra taip lengva.“Be laisvų uni- 
.jų .darbininkai .nenori- bendra 
darbiauti.

pastabos .silkelė tięk 
ddug įcrąiišiinų/ kąd premjeras 
galėjo tiktai trumpai paaiškinti.

.Redaktoriai . labai patenkinti;
• imperijoje žmogaus galimo .gvUP*^Wk^onzalez

' ~ ■" ’mišf.Nei generolas Franko, nei
kįfį valdžios pareigūnai neinfor- 
mtrodavo .spaudos atstovų apie 
krašto yeikalus ir planus. Laik
raštininkai įsitikino; kad prem
jeras yra susipažinęs su proble
momis ir moka jas glaustai aiš
kinti.

GYVENTOJAI PASITIKI PREZIDENTU JOAO BAPTISTA 
FIGUEIREDO, JIS VYKDO KARIŲ PAŽADUS

RIO DE ŽANEIRO, Brazilija.
- Antradienį prez. Joao Baptis-

■ • ■ ■

ventojų yra analfabetai. Jie ne
žino, ką reiškia savivaldybės ir

veninio amžius irgi yra. drama
tiškai su trumpėjęs. Prie to daug 
prisideda plačiai paplitęs alko
holizmas.

(Gaila, bet reikia pasakyti, 
kad pavergtoj Lietuvoj alkoho
lizmas irgi yra plačiai paplitęs.

—Izraelis skelbė, kad Samiras 
turi-plač’as teises, bet tikrovė 
yra kitokia. Jik turi atsiklausti 
kiekvieno svarbesnio klausimo.

ŠIMTAS DIENŲ SOCIA
LISTINEI VALDŽIAI

MADRIDAS:—Ispanijos prem
jeras Felipe Gonzalez, 41 metų
advokatas socialistas demokra-? — Antradienį aukso uncija 

‘ tas, pravaldęs kraštą 100 dienų. Į kainavo $132.
sukvietė Madrido laikraščių re
daktorius bei reporterius, papa
sakojo apie socialistinį 100 die
nų valdymą, apie per tą šimtą

• dienų atliktus darbus ir alsaki- 
. nėjo į vigus redaktorių klausi 

rrius. , ,, T.-
Premjeras Gonzalęz papasa

kojo laikraštininkams, kad šim
tas dienų’socialistinės valdžios 
įtikino Ispanijos karius, kad so-

- cialistai gali sugyventi taikoje’
~ - -------- :

- KALENDORĖLIS

— Mėsai dedami, chemikalai 
kenkia amerikiečių sveikatai. 

: Nutarta šį klausimą nuodugniai 
Stirti, , j,

Kovo 16: Juozapas iš Ari, 
Ginvilaš. Austrą, Vaidotas, šiur
pa, Galminas.

Saulė teka 6:02, leidžiasi-3:58.

Prez. Reaganas pasakė mi~ 
nisterini šamirui, kad Izrae
lis galimai greičiau turi at
šaukti iAvo kariui iš Libano,

ta Figueiredo padarė pirmą kaip pravesti teisėtus rinkimus, 
svarbų žingsnį, kuri Brazilijos 

; kariuomenės vadovybė įpareigo
jo jį padaryti. Jis perdavė civi
lių žiniai dešimties Brazilijos 
provincijų vadovybę. Jis pirma, 
aišku, tose provincijose pravedė 
rinkimus ir paruošė dirvą nuo
latinei šių provincijų administ
racijai.

Visi pripažįsta, kad preziden
tas Figueiredo padarė, vieną la
bai svarbų žingsnį. Jis gavo iš 
Tarptautinio banko bilijonines, 
paskolas, apsaugojo didžiausius1 
bankus nuo bankroto. įvedė pa
tvarkymus skoloms mokėti ir 
ėmėsi žingsnio dešimt provinci
jų perduoti civiliams valdyti.

Reikia turėti galvoje, kad 
Braziliją kariai pravaldė 17 me
tų. Jie buvo pasiryžę įvesti ge
resnę tvarką, ‘ bet jiems nepa
vyko. Jie visai nugyveno krašto 
finansus.

Ten krašto perleidimas užtruks, 
ilgiau. '.

Brazilijoj yra 23 didelės pro 
vincijos. Visos turėjo būti pa
ruoštos teisėtam perleidimui 
civiliams. Bet iki šiol pasiruošė 
tiktai 10 provincijų, o kitos dar 
turi baigti paruošiamuosius dar
bus.

Prezidentas galėjo palaukti, 
kol bus pasiruošusios ir kitos 
provincijos, bet specialistai ap
skaičiavo, kad nereikia laukli 
Gal valstybei ir geriau, kad bus 
perduota 10 provincijų, o kai 
bus paruoštos kitos, tai ir jas 
perleis, o vėliau paruoš ir liku
sias.

Žmonėms rūpi finansinis 
saugumas

Brazilijos kariuomenės vadai 
parinko krašto prezidentu gene
rolą Joao Baptista Figueiredo,

Įniui perimti krašto tvarką. Vy?. 
Tesni generolai atleisti atsargon^ 
Visos žmogaus teisės privalo, 
būti respektuojamos. Nusikaltu-, 

■sjeji baudžiami pagal įslatymįišj 
j .'Pirmadienio vakare preziden
tas Figueiredo televizijos ban-. 
gomis'visam kraštui papasakojo; 
apie pirmą svarbų žingsnį. Jis 
išdėstė, kad antradienį perleis 
civiliams pirmas 10 provincijų.: 
Kai darbas bus baigtas, tai pa-, 
darys kitą pranešimą.

BEREIKALINGAI ŠMEIŽIA 
IŠSIGELBĖJUSIUS 

LIETUVIUS
CHICAGO, Ill. — Pirmadienio 

vakarą viena Chicagos televizi
jos stotis, besivadovaudama ne
tiksliomis informacijomis, pra
nešė

Prie paminklo susir::ikusįų& 
darbininkus policija . prad^ų 
supti. Specialiąja apmokyti ^sino< 
^ikąi mokėjo prieiti prie>;Aubfeii 
liau stovėjusių grupių ir ppadėjoj 
juos stufeti šalin. Kada didesni. 
-policijos būriąŲ. pvądėjo artėti; 
>.prie tirštesnėšėd.arb’ninkų .nįit 
njos, tuojau prasidėj'o m uštjii^,.į 
Darbininkai •. apdaužė kelis. - 
.riininku^ PpŲcija neturėjo gtnk< 
Jų ir heat^šaa'dė; Apmušti4ji‘ 
‘policiniędcgi. kuriam laikui-pa
rtraukė bęl' netrukus .jie ir vėl; 
pradėjo silpti darbininkus.’ •t-

Policija rrikąlavo leidimo <ie-; 
monstracijai prįe paminklo, : o 
darbininkai jokio leidimo netin 
rėjo ir nesirengė jo ieškoti. Dar
bininkai tvirtino, kad sekmadie
niais jie nedirba ir j:ems nerei
kalingas leidimas.

Į aikštę turėjo ateiti ir Lešek 
Valensa. Solidarumo unijes pir
mininkas. Valensa nepajėgė pa-' tai skubios taikos s. 
siekti pam’nklo. Jis ėjo pėsčias išvengti, didesnės 1 

• • * t >

WASHINGTON, DX1— Prez 
Reaganas. besikalbėdamas si 
Izfžįęiid. užsienio reikalų minis 
bėriui patarė jam pirmon eilė*, 
ąlšgukti . visas ginkluotas pajė 

■ -iš- Libano. Juo greičiau ja. 
'atšauks^ tuo greičiau Libana; 
.taps f neprikiš usomas.

.«;-.MrnTęieris Šamir dar barni 
'prezidentui aiškinti, kad di 
\dti<Įusįa • kliūtimi yra Sirijos i 
■pąJistinos ginkluotos pajėgė- 
Kada sirijiečiai ir pa'estinicčia 
pasitrauks, tada iš Libano iše; 
ir visi Izraelio kariai.

Sekmadienį George Shull 
kalbėjo su užsienio reikalų m 
nisteriū šamu, o pirmadienį m 
nisteris turėjo progos pas maty 
su prezidentu. Sekretorius - ( 

i Sbultz aiškiai išdėstė, kad Iii

Laikui bėgant perleis 
ir kitas provincijas

Prezidentas Figueiredo būtų 
norėjęs perleisti didesnį provin
cijų skaičių civiliams, bet jis 
nesuspėjo. Tos provincijos, ku
rios sudarė balsuotojų sąrašus 
ir buvo pasiruošusios pravesti 
tvarkingus rinkimus, tai jos 
buvo perduotos civiliams, bet 
yra sričių, kurios dar nepajėgė 
padaryti rinkiminių sąrašų, tad 
negali būti kalbos apie tų pro
vincijų perleidimą civiliams. 
Labai sunkiai viskas eina Ama
zonės srityje. Ten dauguma gy-

šorius ir pažino krašto ekono
mijos reikalus. Jis iš anksto 
įspėjo generolus, kad jie visai 
nugyvens krašto ūkį ir užtrauks 
pasipiktinimą Brazilijos kariai 
atsisakė nuo turėtos galios ir 
įpareigojo prezidentą Figueire
do įvesti krašte demokratinę 
tvarką, sutvarkyti ūkio reika
lus ir sudaryt’ pastovia vyriau-

Gen. Figueiredo pirmiausia 
paruošė planus kariuomenei per
tvarkyti. Jis parinko jaunesnius 
kariuomenės vadus tvarkai pa
laikyti ir leisti žmonėms palaips-

Austrijos teisininkas West-, 
heimer s, priėjęs prie JAV ka
riuomenės paimlų nacių slaptų 
dokumentu, ten surado visa eile 
Vokietijos nacių nusikalstamų 
darbų jrodymų. Jam pavyko iš
aiškinti ir suimti visą eilę nusi- 
kaltelių ir patraukli juos teis-' 
man.

Bet kai tas pals Wcstheimeris* 
susitarė su Sovietų vaidžios 
agentais ir pradėjo operuoti jų 
pakištais dokumentais, tai be 
pagrindo apšmeižė visą eilę do
rų žmonių.

Klastoti Sovietų dokumentai 
sako, kad du lietuviai Šiauliuose 
tarnavo naciams ir prižiūrėjo 
nacių stovyklą, kurioje buvo 
badu marinami ir kankinami 
žmonės. Tikrumoje, apšmeiž
tieji lietuviai jokiems naciams 
netarnavo, bet buvo Lietuvos 
teisingumo ministerijos tarnau
tojai. Lietuviai privalo gintis 
Amerikos teismuose, iškelti vie
šumon okupanto šmeižtus.

0 Air tom

ja^oo
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South
Korea

šiaurės Korėjoj traukiamos jėgos j pietų zoną, 
o pietuose dalyvavo manevruose visi Amerikos 

kanai ir lakūnai, i. 4. 1; . •
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Taip dainuoja Maskvos garbintojai
Kreivos mintys kai įsėda, 
žmogui smegenis suėda. 
Im tada jis kreivai galvoti 
Ir ant galo durnavoti.

Kas tik sąžinę tur juodą, 
Tąs ąeiabui parsiduoda.
0 nelabasis to tik laukia. 
Savo kilpon tokį traukia.

Plėšia žalią ir geltoną, 
0 palieka tik raudoną.

- Jis raudoną. švyturiuoja, 
Pragaran smagiai važiuoja.

Kai dar kūjį prikabina, 
“Vilnies’’ žmones primasina.
Kai tas kūjis tabaluoja.
Tad vilniečiai taip dainuoja:

— Sveikas Kremliau, mūs tvirtove, 
Gint tave mes pasišovę.
Girt tave mes nenustosim,
Tau per. amžius mes giedosim.

Nors mes matom, kad mes klystam,, 
Bet sugrįžti nebedrįstam.
Tik maršalo verkiam, verk si m, 
Dėdę Šamą dergsim, smerksim.

Mūsų protas jau atbukęs, 
Supratimas susisukęs.
Laisvės Lietuvai nenorim.
Jai vergiją mes užkorėm.

0 ta lietuvių gerovė, 
Tai jų laižąs ir-vergove/ 
Į kolchozus jią sugrūsti, 
Net negali pasiskųsti.

Mus įspėja Kremliaus Pravda: 
Jūs neverkit, kai ten rauda.
Pas Dėdytę sau sėdėkit, 
Mūsų labui šnipinėkit.*

— Mes riebiai jums užmokėsim, 
Magaryčioms dar pridėsim, 
Kviesim Vilniuj paviešėti, 
Ir už tai nereiks mokėti.

TINKAMAS ĮRODYMAS

Pas vieną jauną dentistž 
ėjo p lė Aldona užplcmbuo'.i 
danti. Dantistas ta atliko ir ui 
mezgė artimesnę pažintį su ta 
mergina. L

Aldt na, po pjįedąnga toJesnjp, JtoA'Vjų, įkųomet .veik kiek- 
dant es taisymo, dažrtąi ji ap-, tarautuvėje gali
lar.kvdavo, i’.i mc.tirta nepradėję j mttfceijų?

•\^e --jos įtarti. i
— Zinai Ką. penas Edv.-'Te < 

’’.ar i, jog us at . 
ic v en

i iskė gydytojui 
savo vizito.

mama praeik a 
einu pas i - ve: 
ti dantį, - : 
laike vėliau; io

jo gydytojas.
-- Patai k man. ni 

aš galėė’au jtįk,'L’ į 
na, jog danais, ir kad

el.usi.--. kaipj
■ąvw mc’bl

Perkūnas

ji nieko kito nepamanytų.
— Hm, hm, — pradėjo gydy

tojas vaikščiodamas po kabine
tą. Po kiek laiko jis sudavė del
nu į kaktą ir sako:

— Jau žinau! Rytoj pasiųsiu 
motinai sąskaitą.

*
NE VISAD TURI PROGOS I,

vyras tau meluo-
ju?

— Ne. Dažnai jis neturi pro
gos prabilti...

KAS JAI NESUPRANTAMA
Turistė, atvykusi iš miesto i 

ūki ir ji a'idžiai apžiūrėjusi, 
paklausia savininko.

— Ar apsimoka jums laikyti

gauti

. /NEIKIM

Federal <>n" 
pa’^eks l>aUų Įą&į. 
i'ž dul iĮ ’,
O gal tik už špygą.

<ųi biurokratai,
FJO centrinės, 
fcrtitriUW VClKo r. tai.

grand s < ės.

PATENKINTAS LIKIMU ;eliooa, raudo. PARNASO LANDYNĖSE

siskundi ęayo žmoua? .
— Aną dieną perskaičiau Ibi k' 

ramčiuose, kad Arabijoj didžiūnai 
bari po kelias žmonas ir ūda su
pratau, ęog mano padėtis nėra 
taip jau bloga.

* *
ATSIRANDA KLIŪČIŲ '

Jauna mergaitė savo draugai
— Aš labai mėgrtu vaikus.
— Taip, — atsako susimąs

čiusi drauge.—Gaila, bet mum.-' 
Į būtų negarbė jų susilaukti.

JIS GALI PALAUKTI

— Kaip? Tamsta prašai, kad 
už tamstos tekėčiau? Juk mano 

, vargšas vyras ką tik neseniai mi- 
i rė ir aš dar neatsigavau nuo to 

smūgio.
—- Tai gal galima man išeiti 

į kitą kambarį ir truputį pa
laukti, kol tamsta atsigausi.

# # *

’ PAVYDO REIŠKINIAI
Ji: — Ar girdėjai, tas seny

vas turtuolis Prunkšnaitis jau 
mirė.

Jis: — Tai tur būt gailiesi, kad 
dabar neesi jo našlė? = - .

Ji. —- Ach. tu-visgi pilnas pa- 
; vydo! Žinai, jog man sihagiau 
būtu likti tavo našle.:.

i s i

F

f,. ■*. . * * - * '

MOTERIŠKI RŪPESČIAI
' ■ '<• ■ V - ' * . ’ ' z .

—;• Žįiiote, prie šiaurinio po
liaus ’yra taip šalta,, jog jeigu kas 
atidengtų savo imagą -kaklą, npz 
si, pirštą arba au^i. tai' jie. kaip 
hiatai nušaltų. ,

. — Ach, Viešpatie.' Ką gi tuo
met daro moterys važiuodamos 
į. balių.?

. TUšv.IAS FORMALUMAS'

1;U ceremonijas, visai ąplėidžįa- 
vas pažadas “klausyk”.’ Ar ma- 
n.v. kad tai geutš dąlj’kaf?

—-. Žinoma.* j:ik molio žmona 
iiickad to pažado nesilaiko.,.

IJetjųjvm giėuvkim
. Vcjcsni ips if veikėja is, 
lt vė. s ii u,iw.kųu : 
Doiejių f lųiėjąnjs.

Kristina Vabal&ilė

Pasikalbėjimas 
Maiklo 
su Tėvu

j
1 i

"Naujienų"
oajikeias, -Tėve?

— žinai, Malki, labai, patiko 
ne tik- banketas, bei ir aaug uau- 

1 jų pažinčių įsigijau. ‘Vienas sve- 
! eras (neatsimenu va.rao) net is 
1 Australijos buvo atvykęs į "biau- 
I 'jienų” by metų sukakties banke

tą.
— Kai atvyko kandidatas Į 

Chicagos merus Bernardas hp- 
ronas su gražia žmona, mane pa- 
sveikuio, prie garbės stalo pa
sveikino visus politikus, kurie 
jau laukė pono neplono atvyks
tant. Žinoma, tokį, svečią pa- 
sitiko lietuvaites tautiniuose dra- 

Į bužiuose ir atlydėjo prie tnbu- 
I nos. Busimasis meras pasveiki

no lietuvius, pasakė kalbą, pa
brėždamas, kad mokesčių kelti 
jis nezaaąs, jau ir taip su kaupu 

1 I I mokesčiais apkrauti Chicagos 
gyventojai. Buvo ir televizijos 

kanalo reporteriai atvykę su 
aparatais, o kitą meną paioae 
televizijoje "Naujienų banketą' 
su svečiais.

— O aš, Maiki, plojau daugiau 
už visus, ir kaip nepiosi, kau va
karo programa vyko sklanaziai; 
ir su pakirtu ūpu, o kiek gražių I 
kalbų ir sveikirtimų buvo pa**-j 
kyta "Naujienų” dienraščiui. su_> 
laukusiam tiek daug metų- jeigu! 

į kiek laikraščio Japų per tą iaiKą 
buvo prirašyta, ir atspausumta, 
Dinų gauma apkloti beveik vi-1 I •
sas J/\V. Vienas vąiijotas An-j 
driejaus bare man sako, kad 
■‘Naujienas’’ mažai kas skaito, o 
aš jam pasakiau: -— Ar tu žinai 
Kies kainuoja dienraštį leisti? 
Jeigu, kaip tu sakei, mažai kas 
skaito, tai jeigu, taip būtų, Lok-j 
rastis negalėtų nė vienos dienos 
išeiti, 'naujienų’ priešai prasi-, 
mano visokių piktų ir neteisin
gų paskalų.

— As žinau, kad 1 lentiniitkam.-' 
Naujienos kaltais kaičios tei

sybes pasako. Draugas, nors ir 
kunigų laikraštis, bet, jeigu po
piežius Jouas Paulius žinotų, uu 
pipnų tiknu gautų, pav. kai n Uz 
icchoko Mero romanus, kuriuos 
"Draugo" recenzentai “labai" 
vertina...

— Man labai patiko studentės 
Jūratės laulvilaitės dainavimas, 
gitara pritariant. Ji turi gražų 
□alsą, gan koncertuoti, todėl plo
jimams nesustcį:ąnl, padainavo 
ketvertą gražių daruų. Progra
mos paįvairinimui buvo kalbų bei 
sveiKinnnų Vakarienės metu 
Xan. V, 4ikaiauskas sukalbėjo 
gražią nivGkac.ją, Piogramą pra.! 
veae "Naujieną" adrajuišlratcrii 
Clųisl n.i Au-tih. Kalbą pisakė 
rev.ikto.ius M. Gudelis. Taip: 

,0c..•'oanas Brady, Russo ir kiti.
— O man labai patiko tau

tiniai šokiai. Matytum, kaip jie 
šoko, tai ųpt salės grindys lin-, 
gavo, “o ant stųjLų stiklinėse vy- 
rt-'is vilms kdo. Lietuviukai tik 
nu grąžai suka visokius lietuvis 
ku> šokius. O kaip tau. Tėve.

i nė ncsakvk. Kr .iš

būdu: Sumaišome lygiomis da
limis geltoną su raudona, — gau
name oranžinę. Sumaišome gel
toną su mėlyna — gauname ža
lią spalvą. Sumaišome (lyg- d.) 
mėlyną su raudona — gauname 
violetinę spalvą. Dabar turime 
jau šešias spalvas, tokias, kaip 
kartais parodo ir "Laumės juos
ta . Tai yra spalvų prizme, ki
taip tariant, spalvų atspindi^ 
viena nuo kitos. Geriausia tai 
parodo trikampis stiklas, per jį 
vyksta spalvų kolizija, atšoki
mas, atspintdis. Juodas ir baltas 
nėra spalva, tik neuetraius ele
mentas. Kai nėra šviesos, nėra 
ir spalvos. Priešingos giųrųnęs 
spalvos "nužudo” viena kitą, 
įieutralizuoją. Vėsioji ir šaltaji 
spalva "atstumia" viepa kitą ir 
t. L /i

• 1982 metais Amerikoje žmo
nės pridėjo mažiau rūkyti, kai 
gydytojai nurodo, jog rūkymas 
cigarečių sukelia vėžio ligą ir 
kraujagyslių kalkėjimą. Po 1982 
metų bilijonai cigarečių par. 
duota mažiau, negu buvo anks
čiu. Apskaičiuota, kad 34 mi
lijonai žmonių metė rūkymą. Ki
ta vertus, kas sekundė surūko- 
dUi 200,000 ccigarečių.' Toks rū- 
šymas kainuoja daugiau negu 
$100 per metus. Tabako biznis 
kasmet atneša 20 bilijonų dbie-

nuostolio, atseit, mažiau,"ne-” 
gu būdavo 'anksčiau. • 

< ♦
• Italai, bijodami kriminale, 

priveisti palikti savo gražiausias 
Ąlas ir begtį į saugesnes vietas. 
Tuzinai puikiausių, namų prie 
garsiojoj Roi^ąs jjmpervcs lai- 
kaisAišvėsid,' Appia piėiįto, jau 
stovi tušti, buvusių savininkų 
palikti..-.

• Garsusis evangelistas Billy, 
Graham, kuris lankydamasis So
vietų Sąjungoje sakė pamoks: 
lūs cerkvėse bei bažnyčiose 
tvirtindamas, kad Sovietų Są-' 
jungoje religija laisva, užsitrau? 
ke hucercnų nemalonės, ypač kai 
jis Rylų Vokietijoje važinėjo su 
savo pamokslais. Vakai’ų Vo
kietijos spauda Grahamą aštriai 
pakritikavo už tai, kad jis ne
sąs ištikimas kaip Dievo žodžio 
sklaidėjas, bet daugiau ar ma

; žiau politinis asmuo.
• Japonijoje vestuvės labai 

brangiai kainuoja. Paprastam 
japonui vestuvės gali kainuoti 
>22,000, kai garsiajam sumo rus- 
tikui vestuvės (vedybos) kai
navo S580.000! Japonai papras-

Į tai tuokiasi rudens metu, kai jų 
r tikybinis kalendoms sutampa 

lygiomis dienomis. Tai, 
neša vedusiems laimę.

i Don

buvau jaunas pats šokau, o da
bar sėdęjau ir koja trepsėjau šo
kėjams pritardamas.

— Viskas atrodo gražu -ir kil
nu, tiktai visa bėda, kad mums 
trūksta vienybės, Tėve.

— Kaip tai trūksta vienybės. 
Kai mes -sueiname Andriejaus 
pastogėje, pasišnekam, maslion- 
kų išgeriam, net pasibučiuojame. Į 
Kokios kitos vienybės bereikia?

— Aš, Tėve, ne apie jūsų vie
nybę kalbu, bet visų lietuvių 
vienybę, kovoje už Lietuvos 
laisvę, už visos žmonijos laisvę, 
kurios šiandien labiausia reikia, 
visos sovietų Rusijos pavergtos 
tautos taip pat trokšta laisvės 
taip, kaip ir mes.

. — Tave, 
klausti, koks tu manai bus Chi
cagos meras, juodas ar baltas?

— Po rinkimų, balandžio 
d. pamatysime.

— Už ką tu balsuosi?
— Paslapties nesakysiu...
— Aš ir -taip žinau, už ką 

balsuoti, Maiki. Lik sveikas. 
. — Ir tu.

Maikuti, noriu oa-

12

tu

esą ai- V

Pilotus

našliu

• Tūkstantis metų praėjo tarp 
Romos imperijas pabaigos ir Ita
lijon Renesanso pradžios.

• P.ero Della Francesca buvo 
Italijos dailininkas, Euklido ma
tematikos - geometrijos apie ob
jektus moksliriinkas. Jis tapy
davo i-yškiomits spalvomis ir su. 
geometrine precizija. Spėjama, 
kad jis darė įtakos I>eonardo 
da Vinčiui.

• Vandenynuose taip, kaip ir j 
ant žemės paviršiaus, milijonai! 
įvairiausios gyvūnijos. Didgiau- 
sias yra" banginis. Plėšriausias1 
— ry klys. Yra tokių žuvų, ku
rios turi tiek elektros, kad gal: 
pritrenkti žmogų, yra kitokių, 

pavojingų gyvių, gyvačių ir pan.| 
Dabar moderniomis priemonė
mis tyrinėjafni vandenynai, pvz. 
Jacques Causteau (Kosto), Na-, 
čionai Geographic Societv ir kt.i 

. • ,yąuden4rai žciįu-, 
temperatūrą. Vandenų musų 
planetoje \ra daugiai negu sau
sumos, Jeigu nebūtu van deny. 
nų. tai mes negalėtume pakelti 
didelio saules karščio.

• Mūsų planetoje yra lik pir-

Ir vėdina vėjas.

Skraido Cinco “Alūną” 
Iš Mackaus leidyklos 
Ir Icchoko “Šarav 
Iš sekso mokyklos.

“Saulės šermenyse" 
Poeto Gustaičio 
Angelai jai prašo 
Palaimos Aukščiausio.

Eilėdarą švaisto

Cenzūruoja, skaito 
Vilniškė leidykla.

“Lyrikos Rinktinė” 
Santvąro sutverta, 
“Vagos” tarybinės, 
Vilniui bus išleista.

Įvadų parašė’ 
Kritikas Kubilius, 
Kad nenukentėtų 
Tarybinis stilius.

Iliustruos Jonynas 
Autografu — kūju, 
Grąžins per Atlantą 
Platint tarp “savųjų”.

Prisius ten tapytus : ' 
Andropov, portretus, 
“ Počerku” ^Jonyno 
Į mus (iedikųotus.

O peklos šėtone-. ^ A
Apšviesk jų pro.fėlį
Kol Kr-ėn^a&sAi einonas ■ 

. Supitejiętįis kapelį. . j 
•. " "x . JJ

Kazė.Ki^tnėLąfte“''
1 * ■;

TRUMPOS' PASTABOS

Daugiui kvepia cigaretės 
Puikiai juos nuteikia, 
Bet nuo jųjų nerūkoriams 
Nusisukti reikia.

Avi kirpsi daugel sykių, 
Jąją lupsi tiktai sykį.
Jautį pagausi už rago, 
Kvailą už liežuvio. .
Ar tas tėr geras,
Ką giria visi?
Ne, atsako išminčius.

Ar tas tėr geras, 
Ką peikia visi?

. Ne, atsako išminčius.
* ? *

— Medini puodą tik vieną kai

— Kuomet jaunesnė
kė. su kuria jis flirtuoja, pasa- 

j°g jai nepatinka pienbur
niai. i tą gab’ma dėti ant ugnies.

«> — Nsuų.uiv*, k. HL Wednesday, March 16. 1983
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VINCĄ ŽEMAITĮ PRISIMINUS
Pirmininko V. Žemaičio kalba pasakyta, atidarant 

miskininky suvažiavimą Čikagoje, 1954.IV.25 
’ * f

tų yra pasirodęs viso 10 nume- 
Į rių. “Girios Aidas” stengiasi pri- 
' minti, kad kiekvienas sąjungos 
‘ narys yra tik laikinai iš tėviš-

BbO

Vincas Žemaitis

relkalinga pagalba. '
Antroji minėtina sukakus y:ą~ 

1915 metų kovo ll>-17 mik ii. 3- 
Wurzburg© b o m bardavijnas, 
kuriame gyveno daug lietuvių. 
Stebėtina, kad abejų įvykių 
menuos ir dienos sutampa. To
kio pragariško gaisro n buvau 
inatęs. Nuo kalno matėsi kaip 
Kėpsnose ir dūmuose buvo* p i- 
skendęs daugiau negu 100.003 
‘gyventojų miestas.

J. Girdžiūna.<

mums atnešti, didelių politinių 
staigmenų. O dabar’seka nė po
litinio, bet meninio pobūdžio 
staigmena, kurią išpildys gerb. 
solistė ponia Izabelė Motekai- 
tienė. Tai bus p. J. Aūgustaity- 
tės-Vaičiūnienės parašyta ir spe
cialiai šiam suvažiavimui prof. 
J. Žilevičiaus naujai sukompo
nuota: “Girinintko daina”.

didesne ištverme privalome 
dirb i ir eiti pirmyn pakilia dva
sia ir ryžtingumu. Valdyba pa- 

Į tiekia ši;.m suvažiavitaui dieno
tvarkės projektą ir valdybos 
vardu nuoširdžiai linkiu, kad ji 
būtų atlikta rimtai, visų darnu
mu. kad šis suvažiavimas nusta
tytų darbo gaires, sekančių dvie
jų metų laikotarpiui, kuris gali

4

■:

S
A

»

WO
WSI

• kės lizdo nelemtų aplinkybių 
išblokštas paukštis — keleivis, 
turįs progos plačiam pasaulyje 
pasisemti praktiško patyrimo ir J 
įgyti naujų mokslo žinių, kurios 
laip bus reikalingos, laisvos Lie- 
tu vos miškai ūkį atkuriant. Trurn ’ 
pai tariant, Lietuvos Miškin. Są
jungos .Išeivijoj darbas yra pa- į 
grįstas tikėjimu, viltimi ir mei-. 
le į skaistesnį, tobulesnį lietuvių ’ 
tautos rytojų, būtent: kad pra-, 
garo jęgų nusiaub'.on mūsų tė-. 
vų žemėn ateis ir vėl viską gai- ■ 
vinąs pavasaris, su skaidriąją ’ 
saule, akis veriančia žąluma, su 
ramybės pilnu miškų ošimu ir į 
laisvės kupina daina...

Šie metai mūsų tautos istori-; 
joje žymūs savo, sukaktuvėmis; > 
tai 50 metų nuo spaudos atgavi- Į 
mo... Būtų tai, po didelių kovų. 
ir pąsi-ryžimo, pilno džiaugsmo' 
sukaktis. Bet prisimenant, kad, i 
lygiai kaip ir prieš 50 metų, tas 
pats mūsų tautos žiaurusis oku
pantas t— rusas, net 60 metų 
draudęs ir persekiojęs lietuviš
ką raštą, ir šiandieną dar biau- 
resni'u būdu prievartauja ne tik 
lietuvišką laisvą žodį, bet sten-1 
giasi iš viso sunaikinti lietuvis-j 

' ką prigimtį, mūsų šventa pa- i 
reiga, gyvenant laisvame pašau-1 
Iv, daryti viską ka tik galime, • 

; kad rusiškoji meška (labiau la- į kole?; M J;tmeikis 
f pė) greičiau' galą gautų. 1

' Mums', miškininkams, šie me-1 
tai ypač yra atmintini, nes mes j 
turime prč'gos nukilti nors min-l 
tįmr. į praeiti, kaip prieš 25 me- • 
tus buvo įsteigta Lietuvos Miš-» 
kininkų Sąjunga. Jos 25 metų' 
sukaktį mes tegalime šiandieną' 
paminėti , kukliai, būdami toli^^ p Matulioni; su širdgėla 
nuo savo miškų. Mes gerai žino- Į turim'ė prisimibti^ di‘deli Lietū- 
mę, kad likusieji tėvynėje, ne’ vos mi§ku mylėtojaj ;iena iš 

■ tik negali tai minėti, bet net su- - --
pavojumi- apie tai mąstyti.-,

Lietuvos. Miškininkų.^Sąjunga! 
yra nuveikusi didelius darbus. *

GIRININKO DAINA

Didžiai gerbiami svečiai,Ynie 
1: kclegos-bičiuliai miškininkai. 
Atidarant-’šį trečiąjįaš eilės Lie
tuvos Miškininkų Sąjungos Iš
eivijos suyaj^ąvimą, man tenka 
garbė šios sąjungos valdybos 
vardu sveikinti: risus čia susirin
kusius. Nelemtų /aplinkybių 
verčianti, sąjungos nariai išsi
blaškė po visus penkiuš 'pasau
lio kraštus, bet, nežiūrint to jie 
risi- gyvena gražiųjų Lietuvos 
miškų dvasia, jų meile ir tom 
šventom- tradicijom, kuriose jie 
slaugo, subrendo; besirūpinda
mi, . bepuoselėdami brangiausiąjį 
Lietuvos'vąlštybės turtą ir pui
kiausią jos gamtos puošmeną — 
žaliąsias alkas, girias ir miškus.

Esu tikras, jei ne šie didžiuliai 
atstumai, didelė dauguma sąjun
gos narių čia dalyvautų, kaip tai 
yra buvę dar nepersenais lais
vos Lietuvos ' laikais. Iš susira
šinėjimo, linkėjimų, sveikinimų, 
galiu padaryti išvadą, kąd veik- 
visi tremtyje gyvenantieji są
jungos nariai šiandieną čia da
lyvauja, jei ne fiziniai, tai bent 
dvasia.' Todėl mes, kolegos miš-' 
kininkai, .čia susirinkusieji, tu
rime didelius uždavinius ir įga
liojimus. Mes atstovaujame ne 
tik * asmeniškai kiekviena^ pats 
save, bet ’r tuos, šimtus miški- 
n i nkų, inegalėjusiųr>aa atvykti. 
Jų akys, ausys ir širdys ntukreip.- 
tos į mus-su pilna' viltimi, kad 
mes ištesėsimepinūsų užsibrėž
tus tikslus. Tie. tikslai mums vi
siems gerai žinomi’: tai bendras,
sutartinas darbas laisvos Lietu-! Nors trumpai tai prisiminti, pa- 
vos atstatymui ir mūsų sąjun
gos narių miškininkų tradicijų 
puoselėjimas, jungiant, cemen
tuojant į vieną-kietą miškininkų

Beržas Lietuvos pajūryje 
(Laurinavičiaus drožinys)

stumo atvykti negalėjo. Šį refera 
tą maloniai sutiko. perskaityti ir 
papildyti savo, pastabomis gerb.

šiandieną, besidžiaugiant 25 
metų laikotarpyje sąjungos nu
veiktais darbais, mūsų didžioji 
prievolė yra prisiminti šiai są
jungai' pasidarbavusius ašmenis, 
jai brangius narius. Pirmoje ei
lėje sąjungos garbės narį, Lietu
vos miškininkystės tėvą — a. a.

; pirmųjų šios sąjungos - steigėjų, 
j-ilgalaikį jos pirmininką, nuoj- 
I širdų kolegą a. :a. Joną Vilčins- 
i ką. Jį tragiškai, apie šešeri me- 
; tai atgal, išrovusi mirtis pada

rė mūsų sąjungai, jaunam Lie
tuvos miškų mokslui, neįkaino. 
jamą žalą. Iš sąjungos narių 
tarpo dar tik mėnuo atgal mirtis 
atskyrė veiklų sąjungos narį, 
karštą lietuvį patriotą — Joną 

| Žadeiki; ketvertą mėnesių atgal 
I— Anicetą Adaškevičių, Joną 

_ vi- 
šuomet geros nuotaikos a. a. 
Bladą Augustaiti. Mūsų tremties 
10 metų ir okupacijų laikų ke
liai nusėti kryželiais mums bran-

(žodžiai J. Augustaitytės, muzika J. Žilevičiaus)

Ramybės svajose nugrimzdęs 
Aš sėdžiu miško pakrašty, 
I\ur amžių dainą vingių vingiais 
Liūliuoja ąžuolai šventi.

O paukščiai saldžiai psalmes groja,- 
Lyg jaunų metų aušroje...
Ir toj palaimintoj tyloje
Šnibžduosi meiliai vien su ja.

Miško gaivingų rankų mosto 
Jaučiu švelnumą sieloje.. .
-žaisdas skaudžiausias Jos užglosto 
Šildo akių liepsna žalia?: .

Taip gaivalingai žingsniai grįžta 
Jaukion pastogėn tų namų, 
Kame saulėtąją jaunystę 
Gyventi miela ir ramu.

Akyse ašara sužydi
Tokia lengva, tyli, vėsi...
Kas išdainuos to džiaugsmo dydį;
Kurį, giruže, man neši ?

Kas išdainuos'to ilgesio gilybę 
Ir grožį pasakos .tavos...
Kurį nuauksina sužydę 
Miškai tėvynes Lietuvos!

i
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— Filipinų Romos katalikų 
paskelbė 

kritikuojama 
nilitarizocj’a, 
žmogaus t J-

■ bažnyčios vysk ūps i 
‘laišką,, kuriuo 
krašto korupcija 
spaudos č.nzffra 
s ų paišinas.

— Irano vyriausybe nesti! ko 
mažimi nartus kąincr, nes jiems 
labai reikalmgj doleriai. Karas 
su Iraku dar labiau pablogino 
Irano ekonominę būklę.

VITAMINO C REIKŠME
Vitaminas C yra vadinamas 

. “pamirštu, vitaminu", nes mili
jonai žmonių negd'una -jo kiek 
rėikalinga. ;

Labai mažai maisto produktų 
turi jjafcalrkrimą kiekį to vitami
no, o virimas aukštoje tempera- 

' tūroję visai jį sunaikiną. .
Vitamino C privalome gauti 

kasdien. Jis užtinkamas grape- 
fruite, o daugiausia tai apelsi- 

• nuošė. Jei nesuvartesi jo pa
kankamai kasdien, tai jausies 
suvargęs, prislėgtas ir anksčiau 
pasensi.- Todėl tų vaisių sunkos 

' reikia būtinai "gerti.

gių narių: Bichneyičiaus, V. Jon- 
kaičio, Kareivos, už geležinės už
dangos— A.'Čerkeliūno ir dau
gelio kitų, kuriuos, kaip žuvu
sius partizanus ūž Lietuvos lais
vę. gali minėti tik nukryžiuotos 
tėvynės sesučių rauda, graudūs ^ 
gegutės kukavimai ir berželis 
svyruonėlis... Gi tuos išvežtuo-.
sius šalti Sibiro tyrai ir aL ju p^ir^ome, kai kuriū-.neno- 
kanų vilkų staugimas... Senovės rim£. prisimtatii , k,ta dįis įra, 
graikai ant kapinių vartų r^y- Umjut g
davo: Kilnieji nem,re, kflnie-K 5ešMis; ¥ra, auKa]ffiį, ku.

V
gražų pavyzdi, ka.p.re,taa d.rbt,/ skaičiift' užštfeį feit
mylėti, aukotis Tebūnie jiems paMirSfi ,
per amžius garbe ir mūsų nuo-' . ...t. ,. T . (pro įas praeiti.širdį padėka. Jų visų mums 
brangią atmintį prašysiu pagerb
ti, atsistojus, vienos minutės su- malonią ir tamsią 40 metų su

kaktį. 1943 metais kovo 16-17 
naktį buvo uždarytas. Vytauto 
Didžiojo universitetas"- ir.-JcHos 
aukštosios mokyklos.' į.Įtūžęs 
okupantas šėlo ir griebėsi pačių-

Nemalonios.
sukaktys -j

į Laiko bėgyje daug skaudžių 
į pergyvenimų patyrėme. • Daug

Okupanto įgeidžiai suprantami, 
nes jie kraštą valdė okupacinė
mis priemonėmis.. Deja;' nesu
prantama, kaip prieokupanto 
prisidėjo lietuvis, 'kurŠ^ padėję 
sunaikinti mokslo Ištaigą.-^Jis 
SS uniformoj-, žvilgančiomis, 
antpečių žyaigŽdųtėhiis,- švaistė
si po universitetą ir-savo stropu
mu didžiavosi, /

.? Nė vien'r.męrginok; Ši r'dgėlbs 
pagautoSr,velkėj yė&ė .ir anūsų. 
širdis, jausdama .Tokią’ niekšy
bę. Būtų dar nieko, kad'vaidina 
“patriotą”,^-bet.' slĮaųdžiąu^iaį 
kad su pągelbininkų ’svetimbfftis 
pavardėmis, ? ar - be jų, _ savo 
štraip^Įais;jQ£ękĮĮiąjįčtųs, 
asiheni§.p ^įękbia^ėioąsjneps 
krąųjaC jau^ b’uye ne tik;

iržejųčĮ/ibuyp'Ttdljū^ 
yuši, kąda yykp? kniykioa ;škęr- 
dynės. .TpFjb^ti-: pagal jpa.tąėlę^ 
“Ieškomas ožy^Įkad ląpėjsy^la 
ir nesutepta-• įliptų -Į§Tšūžftirp’-’.

Nej'aūgr?;j)siCi^jauSą,<kad 
pridėjo' .save.' jnrštus <prie • Uetu- 

iš kaceto paliegę, be- sveikatos vių - taiitosynub^audęso ir’, dar 
ir nedaug jų liko gyvųjų tarpe, tada, kaMa'^m?JabiatKiai\buvo

TAIP MALŠINA TROŠKULĮ
— P- ką jūs, gerbiamieji, ge

riat© namuose?
. —: Tiktai arbatą su romu. Ma

no žmona geria arbatą, o aš ro
mą. : -?

ENERGY 
WISE

i

šįmet minime lietuviams ne-

L

Dideli* p&strinkin,.ss''gero* rūšies įvairių prekių

MARIJA NOREIKIEN1

veninio audrpš nepajėgtų stinai: 
kinti. Tą cemento .ryšį atlieką, 
nors ir sunkiomis finansinėmis 
aplinkybėmis, leidžiamas “Gi- ir išvežė į Štuthofo, ka-.

1 ceta. Vieni buvo žiauriai nukan- 
kinti, o kiti, karo sūkury, išėjo

50 metų studijavęs, kaip

Irina 123. Kieti riHelitL

> f • ."W

r 1739 S. HalsteS St, Chicago, IE BO0O8

_ — NauJIeno*, CMcago 8. IB. Mareli 16. 1983

!K

sisemti naujų jėgų iš praeities,1 
valdyba nutarė šiame suvažia-1 
vhne tai paminėti atskiru prof.1 
J. Kuprionio referatu^ kuris šiai 
sąjungai daug yra pasidarbavęs,' 
patingai kaip buvęs “Mūsų Gi
rių” ir dabar esąs “Girios Aido' 
redaktorius. Gaila, kad jis asme

- niškai dėl daugybės profesūros Kiešylių; prieš porą metų —. 
rios Aidas”, kurio, nuo 1950 meb Į darbų ir didelio, irs 1000 myl. at-'

9 LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir mokai 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vlne< 
Krėvės, Igno šlapeHo, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
7. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir T 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis t 
SI. K. Čiurlionio. M. Lileikio, V. Kašubo*, A. Rūkitelės ir JL Vare- 
kūrybos poveikiais. 365 pusk knyga kainuoja tik 83.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* Ir 
tinių šoktų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daim 
šventes be^ jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim^ 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja IX

e VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraij 
tas luoto Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sarus*' 
gyvenimo bruožų apvalymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyjT

> LIETUVISKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-T*m*S*sriu 
Įdomiai parttiyU įtudij* apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė* l 
Labguvos apskričių duomenimis. Apraiymai Įdomūs Hekvienan 
lietuviui Leidinys muštruota* nuotraukom!*, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinima't,Tr Jų rertfailaj Į vokiečių kalbą. E&bsJ 
naudingoje 335 puri, knygoje yra Rytprūsių Umėlapla. Kaina W.

įį KA LAUK 18 L1MM. palytojo* Petronėlė* Orintaltė* it* 
mtnAnal Ir mintys apie asmenis Ir rietas neprik. Lietuvoje ir pb* 
maišiai* bolševikų okupacijo* metais. Knyg* turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik W. . 1

JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupta* 
tM Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje'; tik r t 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe> 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teis**. 
Knyga yra didelio fi^rmato, 265 puslapių, kainuoja K5.

■s IAmtTNt!< NDYELfS. M. K<*Senko kfrvha. J. Valai

sikaupimu.
Mūsų .tautos himnas sako: “ 

praeities tavo sūnūs testiprvbei*',T??'JY .-** :*"*■r „ _ . . x v • -ankstosios mokyklos.' .Įtūžęssemia... Taip, musu tauta vien , v., . j <, . žv-1'.. z.. ■ okupantas selo ir gnebesi pačiųryžtinga kova nugalėjo didžiau- . . . . . . - . - -.tžĮz-z •. . v. j- . . niekingiausiu priemonių. Uždaręsias kliūtis ir šiandiena, jeigu . .... T?: ..- . universitetą ir mokyklas/ ,.pe musu viena kita sąjungos narį ,, , v 'j ‘ i -• i ■ ■ areštavo daug profesorių*ir m£>- gyvemmo audros palaužė, kaip , , . . » r . .. A,
? ■ ■ j ? .. vJmkvtoju, itą supamą vėjo nendrę..., bet sis 
mūsų gyvenamas momentas 
mums visu griežtumu nepermal
daujamai diktuoja, jei norime iš
likti kaip tauta gyvi, mes dar su

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

£608 West 69th St, Chicago, UL 60629 * Tel. >25-2787

- Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

flOl W. «Mh St, Chicago, IH. 50628 ♦ Tel >25-2781

JAY DRUGS VAISTINE
1759 W. 71st St, Chicago, HL **'

« KSTXSTEVGAI MPILDGXI RXCKFTAI • FANNDt MAT BAS- 
DUMYNAI • KOSMETIKOS ftmTMKNYB

Atdara šiokiadieniais nuo
I tkL ryto iki 10 v«L rakarn.

nno F ral

"Si

Oi - s • 
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* 9 T '»

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA.

parašė 700 puslapių kny^ą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
Bet kur, bet Stnįa‘kalba Buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėki kartu su kuri. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalWbkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

(r patarė, mums toliau studijuoti!
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Visiems aiškus dalykas
Pirminiai rinkimai Chicagoje tiek supynė visus vi

suomeninius reikalus, kad paprastiems žmonėms netoli
mos ateities reikalai darosi visai nesuprantami ir ne
aiškūs.

Nekopkime į aukštesnę pakopą, bet paimkime patį 
žemiausią pąręįgūną — ąldermaną. Pirminių rinkimų 
metų buvo didelis susirūpinimas 15-tos apylinkės lietu
viams. Be keturis- mekfe ištarnavusio Frank Brady, buvo 
dąrijrtRie^aĮ'd M. Daley šalininkas Hp^ąn.\ Bę ;t°’ 
pačioje apylinkėje buvo ir penki jųbd^^dzi^i 'kandidatai 
aldermano paręigoij^..^ ' ■ 1

Frank Brady įmininių rinkimų sąraše buvo, berods, 
pąts paskutinis. Kiti kandidatai skubėjo patekti i sąrašą 
anksčiau, kad galėtų gauti' daugiau balsų. Dideliupsę 
sąrašuose pirmieji kandidatai gauna daugiau balsų. Daž
nai toliau sąrašuose stovintieji negauna balsų, nes turimi 
balsai iau atiduoti anksčiau stovėjusiems.

Aldėrmąng^Frąųk Brądy sąraše buvo paskutinis, bet 
jis gavo daugiau, balsų, negu bet jnįgįg kitas kandidatas. 
Rinkėjai aldermaną Brądy gerai pažino ii’ žinojo, kurioje 
vietcje jiems reikia pradurti skylutę. Marquette Parko 
lietuviai. dąųgurgei§ demokratai, balsuodami už Frank 
Brady, žinojo, ko jiems reikia.

Tada tek p. stebėtis, kaip Koganas galėjo gauti tokį 
didelį balsų skaičių. Marquette Parke jis negyveno, žmo
nių ten nepažino, o vis dėlto jis gavo žymiai daugiau 
balsų, negu buvo galima tikėtis.

Pats Richard M. Daley kojos neįkėlė į Marquette 
Parką, bet jojo brolis buvo atvykęs, Į Marquette Paiką 
savo energiją būvą atkreipę žmonės, kurie Mąrąųettę 
Parke negyvena ir šios apylinkės gyventojų rūpesčių ne
pažįsta. Būtų buvę geriausia, jeigu jie būtų besirūpinę 
savo asmeniškų biznių ir palikę mąrketpąrk.iečius ramy
bėje. Marketparkiečiai iki šio meto mokėjo savo reikalus 
ginti, jie būtų panašiai pasielgę ir pirminių rinkimų metu. 
Kogano šalininkai, matyt, išleido stambias sumas pinigų

ir dieną prieš rinkimus įvairiose Mąrųųętte Pąrko vietpsą 
iškėlė Richard M. Daley paveik^lųą.

Aldermano pareigoms daųgiąusįa balsų gavo Friant 
Brady. Juodaodžiai turėjo daugiausia balsuotojų 15-tąme 
warje, bet daugiausia balsų, po Brądy* surinko ne juodą? 
ofhs kaųdidątas, bet Hcgąnas. Tikrintojų komisija pa
skelbė, kąd bąĮąndžio 12 dieną ąJdęrmanas Bradys ir 
Koganas turės persiimti. Aldermąųų bus tas kandidatas, 
kųrįs gaus daugiausia balsų.

Aldermanas Frank Brady kąj|4į.dątųos balandžių. 
1? dr*ns. Ką Koganas darys — sunku atspėti. Iki šio 
■ųrto ;ią nepadarė jokio pareiškįiųą. Bet’ labui smąrkįaį 

'■ū'ikęitė porinkiminė padėtis. Richąrd M. Dąley buvo 
'.ikras, kad jis rinkimus laimės, bęt Įąbai anksti prakišo, 
lis p'.rrnas pareiškė, kad balsąvįjnąi peišėjo jo nąudąį. 
Jis padėkojo pritarėjams ir nuęjo miegoti.

Richard M. Daley parodė, k&d jis yra geras (į^ba- 
tuotoja.s. kad jis moka surinkti faktus ir pajėgią juos 
tinkama forma, įtikinančiai papą§akpįį. Savo įsitikįnimą 
jis dėstė televizijoj ir mitinguose ijsį paskutinės kampą- 
niios valandos. Jis buvo tikras čĮkągięČiams dirbąs nau
dingą darbą. Jis nustebo, kad pats pralaimėjo, tą§ 
nustebimas buvo ne toks jau didelis.

Dąlęy turėjo kiek daugiau nųgt^ti,. kąi §ę^ąnčips 
ųįępos ryte hu.yp paskelbta, kad ir Jąnę Byrųę pįjnaįpįųs 
riokįpaųs pralaimėjo. Tik tada Richąrd M- W 
pratę, kuriais sumetimais Chicągą ^bųųę rę^ąktoriųs 
pąpa|ė. šiltą įžanginį ir ragino skąitytojųs balsuoti 
Ęi^hard M. Daley. Daley, būdąmąs d&ciplinuotas denser 
kratas- pranešė, kad demokratai, rėmę jo kandidatūrą^ 
ęjajįar lųrėįų atiduoti savo balsus už demokratų-partijos 
pirminiuose rinkimuose išrinktąjį kandidatą Harold

Richard M. Daley erzina juodaodžių pa
stangas integraoti Bridgeportą, bet jis galės panaudoti 
legalias priemones integracijai primesti. ■ Bridgeport^ 
senas,..nąmaj statyti prieš šimtmetį,’tai juodaodžiai taip 
jau- smai-kĮaĮ į Bridgeportą nesivęržįą: Daley motina, jp 
šeiina k tplįaų toje apylinkėje- gyventi, ,

. Dabar lieka klausimas, ką Koganas darys? Jis galį 
.suprasti,.■ kad Washingtonui jis visai, nebereikalingas.: 
Jeigu Daley būtų laimėjęs, tai ją.m bjįtų b.ųyę. švąrbų 
turėtį ištikimą ąldęrmaną ^ląrųųęttę Pąrkę. Dabar jam 
gąįi būti, vis tiek, kąs ten bus aldermanas. Tuo tarpu 
Wą^Įįngtpn.ųi labąį; rūpi gauti baltuosius įvairioms mies- 

. to; a^ninįstęapįjgs pareigoms. Jis užmiršo ankstesnę rin
kiminę kampaniją ir- jo paties, mestus obąlsįus. Jis at
kreipė dėmesį į esamus admįpįstrąpijos pąręįgūnųs, į. ma
jore Jane Byrne, net į Chicagos žydus, eidamas pasimelsti 
į jų maldyklas.

Pats Wa.shingtqnas dabar supranta, kad jam geriau, 
jeigu Marquette Parke bus išrinktas baltas aldermanas. 
Kitaip* la-tame warde prasidės bereikalinga kova. Šis did
miestis jau turi pakankamai integruptų.'apylinkių. Jam 
syąrbu rhieste turėti kelias sveikas,, šyągiąs, mokesčius 
mckąnčĮas apylinkes. Jąm užtenka dviejų ar trijų mal
dyklų IdęįrvĮęnąmę jųpc|^odžių bloke. Jos mokesčių ne
bemoką. Jam ręikia mokesčius mokančių įstaigų, dirbtu
vių, ligoninių ir pavyzdingų mokyklų. Jam svarbiau ad
ministruoti nemokančių valktis baltaodžių miestą, negu 
juodaodžių lūšnynus. Eptbnąs pąreiškė, kad jis neįeis nė 
vieno mokesčių cento, o Wasliipgtpnąs žadėjo būtinai pa- :

Ant Kursiu marių
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PADARBa JOTUOS JONUI:
Gįąį |rąsau kovo; -- Kai Jurgis Jasinskis man sky-

■ cė-įo prasimanytą manp -‘nūsi- 
-bastynfą”i';ėsą ąs ąpsųnkfiįm 
Jąnpnip^ jjūrybą kito' I>Q^to -eiĮė- 
Fasėlų Jr‘,dar .padariau )Utą nų<|- 
.demę --<< įspėtas apįe '.Įį klalj^ 

paabejojau, ‘ varįu 
kada ųiąrs man rūpėjo ką appė. 
prėyetaria to dainių Jahonį rą- 
įyti. -Taikiu suabejojau ątmitttiį 
nai.ir prašiau, jei-tikrai tai|>, 

'buvo, kaip J. J. rasoj: jauiiąs bų- 
. vati, .gal paikas buvau. • 

’“Atšviežindamas” mano atmin
ti Jurgio Jašinskas dabar, kovo 
2d. Naujienose pridėjo, jog 
Jotuos;. Jonu pasirašydamas rie 

.<iĮiėiąs,įO. jau 46 metų buvau.- 
Jįiek.0 :kito negalių pasakyti, ą 
tik: vėl’ parafrazuoti ggg.ro^ ai^-j 
ją>p<muįi brangi^.^mst^ '|0ki: 
Eąštų^ -meįlinimašis prfe manę| 
kąip, prie Ją^os Jono,: tikrąį 
jau tamstai-l^»i' .ir labai. pecT

lįgfį^ pabęrdamas ^anpIUiientu 
Naujienoms, sprąstis' at 4 
ėjęs ‘su keliais vertffigĮią straps. 
jRąis. Paminėjo Ji^^o ja^feko 
.^biras ap.įę kou^Į^>pU JuBų 
’ gaidelį (tada tos TšbąĮitįsš jįa- 

U aįros nebuvo baigtos)-.ir Br-. Pfa^ 
balčio Birutės Kemęžaitęs; pbė-' 
zijos recenziją —/’Ž^bąivir Vėt-.

: ros’’... Pridėjau pabtabą,'jog ra- 
.'ėįDyns apie poeziją yargu yra ari-' 
gipalas, nes labai panašus strąips 

’ rtįs, bet kita autoriaus slapyvar
de, buvo Laisvosios Lietuvos 
laikraštyje. J . ,

: . Vakar paštininkas atnešė Nau- 
' ^e^as su? «J.V>J.. į pajinį- pąbaiga, 
nors antrinė antraštė mini kom-

; pozitorių Gaidelį, bet rašomą 
apie visai kitokį gaidelį, gi senis 
gaidys, atsistojęs ant Railos su
krauto melo ir inkriminacijos 
mėšlyno, užtraukė, jam gerai"ži
nomą giesmelę: J. Klauseikis-

• K. Januta yra tas pats asmuo 
Jotijos Jono slapyvardį varto
jęs! ‘ -

j \

nau ir jo. pavardę, .bet čia n epą-.

r ’ - . , . - .> •
Ęsamę tikri, kad Washingtpnas pirmiausia, paskąin- 

bintų Frankui Brady ir paprašytų su juo bėndįądąrbįąuti.
Lietuviai nėra rasistai, kaip, vienas pvą^pętėlįs tvir

tino. Marquette Parko lietuviai ąldermanpšpaFėigoms ne
stato liętųyip. Lietuviai aldermano pareigoms siūlo rinkti 
Marquette -Parke gyvenantį. Frank Brady.' '■

Kiękyienas lietuyis privalo turėti galvoje, kad balan
džių 12 dieną balsuotų už dabartinį .aldermaną į^ank 
Brady. Tiktai gausus balsavimas už Brądy gali Apsau
goti Mąrgųette Parką tokį, koks jis dabar yrą. Mes ži- 
ppjųę, kad Braiįy ^uvo naudingas Marquette Parko gy- 
yeųtojąms. Mums aišku, kad jis gali būti naudingas. 
Jeigu reikia, tai jis gali ir rizikuoti, kad tiktai pavyz- 

kelti. didesniais mokesčiais užkrovimas yra lygus bėgimui dingai atliktų savo pareigas. Visi renkimės bajsuoti už 
iš miesto. I Brady ir kitiems patarkime! < f C . . A

nelyti j a jam taip 
patiko, jog savo rašinė- 

liajas ir kofespondencijpms pa- 
■ sninko. Jotijos Jono slapyvardi. 
Neyūsada jis taip pasirašinėda- 

. vp, nes kartais toreępondępcijas

nimu.
' -S žengus. Nę nemė-
gjnau Erašytįą -į zanavykų drąu- 

. Šjjjį-. n.esu buvęs čika-
gigkių z^yykųAusjriKkimę ar 
kokiame jų pobūvyje ir niekada 
nesu rašęs apre juos korespon- 
dęiicįjų. Ir apie Janonį man 

’ niekada nebuvo reikalo rašyti.

I tes.sl ir baigtis, 
ųeg-sų spprtįninkut kurs §ayano.

■ ęįškaū ant Įn^nčių' atsįgują, jąu 
: Pel^?ąi<^iąjną. Bef.. ręikia pa- 
;dė^ti Jurgiui Jąšiųskuį. ma

i£S£§LWĮF padėtį •
nepąti^^s ię.žiopįas drau-

; gas- įstatys.i'y - . ' >? * '
?š Jtjrgi5 Jąšipskas, jei 

. ŠįfašĮti žipomų ma- 
ūp.prięšiįsara^, deį-tp njąn, kaip

■ Sakoma, ųei šitą nei -ąąjta. Bet ir 
v°hauįsibaiminsiu ajįesti, jei 
tik užtiksią apie manę prasįma- 
S3®H§» Pl£i*į Bet inkrimina
cijas. išspausdintas,. nežiūrint ar

į tai bus parašęs Railą ar jam ad
vokatauti pasišovęs Jurgis Ja-

- šinskas.

‘:En bloc” vertinimas ir 
analfabetas sapne

1 *■ -

Naujienų kovo 1 d. numeryje 
yra J. Jašinsko toks posmelis: 
‘Nuomonę apie Br. Railos iš pri
gimties turimą rašymo talentą 

(Nukelta j šeštą puriapį,

• ./ švaistas

ELDORADO
Tėvas pargrįžo įįk vakarop.. Būvą, labai links

mas ir juokdamasis viską pąpą§ąkqjo- Aš uigko 
nesupratau. Dėl tą kų¥au §usiki;uųtę£ ir nė ma
žiausio noro netiųėjąu juoktis. Tąsąį p^ląptip- 
gumas tolydžio kaupėsi, tirštėjo ir kvaršino man 
galvą. Pasidarė nebepakenčiama. Nusistačiau 
praskleisti jį.

il' nudžiugdavau susitikęs. Visada pasirodydavo 
ji man gera, ųiąlpni. Būtinai ką nors atnešdavo 
ąteidąmą: vąsąrą — gražiausių gėlių; rudenį ar 
žiemą skanių obuolių iš didžiulio savo sodo. 
Velykoms padovanodavo puikiausią margutį.

Su ją būdavau daug drąsesnis, negu su kitais 
šųaųgusiąįs, Ji niekad nepajuokdąvo manęs. Vi- 
są$ą ųųp|ię4.žįąį, atvirai pasikalbėdąvom, kol par-' 
lydėdavau ją namo.

Kartą belydėdamas ir paklausiau:
— Ar tu nežinai. Agočiukė, ko tie žmonėą

eina ten į Prūsus ir kodėl maskoliai taip gaųęįp, . 
juos? .

— Žinau. Joneli. Visus naudingus daiktus kad baisūs. Smarkiai parėkaudavo, viskų išvarty-
neša. Ten viskas pigiau ir geriau Parnešę daug J ' t r A*
ųždįrba — apsimoka. Ir knygas nę§ą.

III
Po žlugto velėjimo beveik visada atbėgdavo 

Agočiukė. Jai grįžus namo,, nę(rųkvs ųąsp'odyda- 
vo ios brolis Jonas Dobrovolskį pasi
sveikindavo su namiškiais ir tuojau abudu su ma
no tėvu išeidavo.

Dobrpvolskiai gyveiiq netoli nųqSį£,yikiį

pat rimtų, paslaptingu veidu ir balsu aiškino:’
— Jeigu gautum iš tėvo knygų kur nors nu

nešti ir tąsyk pamatytum aukštus ponus, sū raū- 
‘donais šniūrais ir mente prie šono, —-tai bėk, 
kur įmanydamas. Kad ir sustoti lieptų, neklau
syk. Tie ponai labai baisūs. Su jais niekad nesi
kalbėk ir, jų klausiamas, nieką nepasakok. Į viską 
trumpai atsakyk: nežinau.

Aš pradėjau kai ką atsiminti. Tacį paklau
siau ją: •

— Tų kalbi apie žąųdąrus?
— Tąip, apie j ims...
— Taigi jie $ąžnai ųžeidąyo pas mus. Tikrai

davo ir, nieko neradę, pikti išeidavo.

>

nubėgdavau. Visi mąne inęįlįai šalindavo ir pa
vaišindavo. Dikta, nųįųku^į |^rnvpl^ipnė ld- 

žentelis”.taip nė nevadindavo, kaip fiį;
Aš rimtai bu\au nusistatęs, kai užaugsiu, būtinai 
vesti zigočiunę. Visi vyresnieji pritarė. Agočiukė | 
irgi nesipi i lsino, tik meiliai nusišypsodavo, kal
bant ?pie mudviejų vedybas.

J' y;”o daug vyresnė ir aųkšt^spė už mąne. 
tžabai meili, i.’nksn / i. daili mergaitė. Aš ją tik
rai mylėjau. Srvo seserų neturėjau. Agočiukė 
iur.o pirmoji me.ęzaitK kurios labai pasiilgdavau

— Tąip,. Visos knygos* gurias turim, 
tjk ij pvp^'Hąąįąliąi mums drąįdžia, knygąe-

gąųdp if ląbąi sunkiai baudžiu.
Agočiukė ąpsiĮžyąlgė ir pašnibždom, paslap

tingai, bęy^įk į ausį man tarė:
— Ir tavo tėvas knygnešys... Tik tu tylėk ir 

niekam nei žodelio!
Mane šiurpuliai nupurtė. Ir ne todėl, kad aš 

būčiau supratęs, kas tai knygnešys, bet dėl |o
! ypatingo būdo ir jos veido išraįŠkos. kada šitą 
žodį ištarė. Kažkas baisu ir labai pavojinga pasi
vaideno man.
nusikaltėlis būtų mano tėvas
mintys ir jausmai apsiaubė mane. Agočiukė tuo malkinės. Į vidų nebėjau duonos su sviestu už

kąsti. bet paliepiau - už. špitolė^ kampo. Matau.

I ąt- 
jis

— O tu žinai, kodėl >
— Ne. . ’ • ;
— Užtat, kad tavo tėvas labai gudrus ip 

sargus: “Strąmiliaus*be dešimt nepaiptsi — 
ir velnią apmautų!” Taip pašneka žmonės.

Nuo šio sykio vėl kitaip pradėjau’ žiūrėti į 
savo tėvą. Keista: visai nesąmoningai pasidariau 
seklys. Dabąr jąu žinojau, kas čia per paslaptys. 
Didelė pagunda apėmė mape įsibrauti gilyn.

Nuvestas meškerioti, ne tiek gružua^gąudžiąu, 
kiek sekiau tėvų veiksmus. Atvažiavę motina. 

Lyg koks plėšikaą ąr didžiausias žiūriu. Paskalavo porą skudurų ir jau pilnas, 
Aš tylėjau. Keistos sunkus vežimėlis. Kumeliuką būdu nulydėjau ligi

Motina apsižvalgė, greit numetė tuos šląpįųs. sku
durus ir pradėjo temti iš ratukų maišus. Sudėjo 
už malkų irjvėl gražiai užkrovė.

Po pietų tėvas nuvirto pogulio, motina ruo
šėsi; Man pasirodė pats patogiausias laikas.. Vog- 
Čiom\iįiČiU'pąu malkinės raktelį nuo lentynos ir 
patylom nuėjau. Atkrąusčįau rietuvę ir ątsirtšau 
maišus.’ Tikrai knygos! Naujos, gražios, spaustu
vėj dažais tebeln'epianęįos. Visokiauąios — ir mąĮ- 
dąįnygės, irir l^ikr^sęiai, ir kito
kios. Varčiau, žiūripėjau. Taip, man įdpmu ię pau- 
ja buvo, kad visą kitą gyvenimą papftięšau.

Kiek užtrukau, tikrai nežinau. -Turbūt, ilgo
kai. Tik staiga išgirdau i “A ką tu Čia dirbi da- 
bar’?"- Žvjlgtęrėįąų — nagi tgvąs. Rūstus, šįur- 
pulipgas prasiveržė jo paisąs. Aštrių, giliai po 
antakiais pasislėpusių akių žvilgsniai Kaip bota
gais kapojo manę. Ąs bąįsię| persigan^ąu ir su- 
stjngaų JŠ bęįmęs. VWi, sučiuptas
nusikaltimo vietoje. Is tjki’Uju įąątįųtąų tąks esą?; 
Vieną akimirką atsiyėrė man aKvs^ir ąįškiai su- 
prątati, kad didelį nųsįkalfnųą pądąręs, iš- 
vogdamąš tą paslaptį. Laukiau kįįžko taisaus, 
skaudąiaųsios ba.uąg^ą ęįa lietoj^ paty
rimo žinąjau: tokiaia Majais tik nūiša ir pik
čiausiais žodžiais išplūsta, t * ’ / ;

(Bus daugiau) ■

i C h’ Ilertflv. March 16, 19&'
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus

tokiu adresu;
Naajienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W*otch«ster Community klinika* 

Medicinos direktorių*
1V38 S. Menheim'RcL, Westchester, 111.

VALANDOS: 3—8 darbo dienomis 
ir k&s antrą šeštadienį 8—3 vaL 

TaL: 562-2727 arba 562-2728 M0

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

TEL. 233-8553 
Service 855-4505, Pase 06058

Žemaičiu Kultūros klubo eilinis na- 
riy susirinkimas įvyks trečiadieni, 
kovo 16 d., 1 vai. popiet, Anelės Ko- 
jak salėje, 4500 S. Talman Avenue. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra. 
svarbių reikalų aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didigalvis, rast.

įjasdulį. pienus yra aukštos, sie
nos yra ^Ėdžios. Tačiau tas 
skystis vis mėgina, nors po dau
gelio bandymų suprato, kad vie
nintelis kelias iš indo yra per 
viršų: tik dvasios sparnais te
galima pakilti į laisvą padangę.

Tačiau gal vieną dieną pakils 
didelis vėjas, • stiprį didžiulė 
banga * ir susiūbuos kristalinis 

-indas. Siūbuos ir kris, ir suduš 
į milijonus gabalėlių. Neliks 
varžančio indo nė gabaliuko, 
bet nuostabusis skystis pasiliks 
-— susijungs į. vieną galingą 
upę ir bėgs, tekės į laisvą pa
saulį. ..

Lisa Karaitytė, VII kl.
$ ♦ ♦

MOŠŲ LIETUVA

Mūsų ten upės: 
Nemunas, Dubysa. 
Mūsų ten Baltija, — 
Mūsų ten viskas.

G ORDONį
Funeral Home and Cremation Service g
Charles Stasukaitjs 1729 S. Halsted St |
FD. LE. Chicago, IL 60608 |
(312) 226-1344 24 Hour Service

EUDEIKI t
I 
i 
aI

DRe A. Be GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

£?BC1ALYB1; AKIŲ LIGOS 

W West 103rd Street

Valandos pagal ausiuruaą. /

Marquette Parko Lietuvi ų Narny 
Savininkę organizacijos susirinkimas 
įvyks kovo 18 d. 7;30 vaL vak.. para
pijos svetainėje, 6820 S. Washtenaw 
Ave. Susirinkime dalyvauti svarbu 
visiems lietuviams. Numatoma, kad 
susirinkime bus ir svečių.

Juozas Skeivys

JULIAUS ŠIRKOS VADOVAUJAMOS
MOKYKLOS MOKINIŲ DARBAI

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI likome lietuviais, kadangi mūsų 
Vasario 16-oji yra Lietuvos širdyse dega Lietuves ugnis. Ji 

nepriklausomybės šventė. 1918. yra karšta, didelė ir graži. Visi

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W; 71»t SL Tel. 737-5149

Tikrina akis- Pritaiko aVinn^
u conucį

— D. Britanijos dirbančių 
pragyvenimo lygis vis kyla. At
lyginimai praeitais metais vidu
tiniškai pakilo 8.25 proc., o kai
nos— tik 5.4%.

Or. LbUNAb SEliWTlS 
INKSTU, rusvas IR 

prostatos CHIRURGIJA 
M56 WRST 63rd STREET 

^■tamioe; aaiTAo. x—4 pop*.., 
xatvinao. s—i y*L ¥aM_ 
Ofiso telefonas; 776-2888, 

kesANSciioe tolou #4e-5S4>

Į L U& i D A
Uit. c. K. BOBELIS 

criostatos, mkstų ir ilapmno 
takųęhirurgijK u. ’ 

5025 CENTRAL AVK 
SL Petersburg, b'la. 33/1* 

Tet (8132 321-420#

6RKRAUSTYMA1
MOVING 

Leidimai — Pilna apdravW 
ŽEMA KAINA 

rniTpam Master Ch^rę* 
ir VISA korteles.

< SERENAS. TeL 925-8061

— JAV specialus pasiuntinys 
Vid. Rytuose Philip Habib Ve
lykas nustatė nauja data pra
dėti iš Libano atitraukimą Iz
raelio, Sirijos ir dar likusių pa
lestiniečių dalinių.

— Londone susirinkę naftą 
gaminančių valstybių atstovai 
nutarė parduoti naftos statinę 
po §29.

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

metais Vilniuje buvo paskelbta 
nepriklausomybė, ši šventė yra 
iškilmingai švenčiama, žmonės 
eina į bažnyčią, o salėse skaito 
paskaitas, dainuoja. Dabar Lie
tuvoje ši šventė, yra uždrausta 
švęsti,

, Jonas Valkiūnas, II sk.
* *

PAVARDĖS
Pavardės Lietuvoj e' prasidėjo 

nuo Vytauto laikų. Žmonėms 
reikėjo pavardžių, kad galėtų 
atskirti šeimas ir draugus. Atsi
rado daugiau žmonių; reikėjo 
rasti būdų, kad-galėtų, viena ■ > 
ną apskirti nuo kito.Jonė -.

Pavardės atsirado nuo apylin
kių, upių vardų, nuo žmogaus 
amato ir jo išvaizdos. Pvz., Jo
nas, kuris gyveno miške, vadi
nosi Jonas Miškinis; Jonas Avi
žienis augino avižas; Jonas 
Aukštuolis buvo aukštas; Jonas 
Plepys daug plepėjo. Mano pa
vardė rodo, kad mano protėviai 
gyveno prie didelių pelkių' ar 
vandenų.

Dana Didžbalytė, VIII kl.
*' * * '

LAISVĖ
I

Mūsų Lietuva, mūsų tėvynė ir 
teisė gyventi, gyvena mūsų šir
dyse i? visuomet gyvens. Nors 
esame kitame krašte, mes dar

kiti stebi ją ir galvoja, kokie 
stiprūs žmonės mes esame, ko
kie mūsų dideli tikslai ir kokią 
gražią šalį mes Turėjome.

Kadangi rusai Lietuvoje kan
kina žmones ir jiems tai sekasi, 
kadangi jie yra stiprūs, jie ma
no, kad mes čia Amerikoje tylė
sime ir nieko nedarysime Lietu
vai padėti,'Jeigu jie tikrai mano, 
kad mūsų tikslas numirs, iš
nyks, jie nepaprastai klysta! 
Lietuvoje žmonės turi gyventi 
kaip robotai, o mes esame lais
vi ir galime tenai gyventi tik. 
dvasia ir mintimi.

Teisybė?yra mūsų pusėje. Ji 
sustiprins mūsų kraštą ir su
griaus rusų galybę.- Žmonės nori 
gyventi laisvi. To mūsų tikslo 
negali niekas atimti. Mūsų lais
vės sižkiai yra lyg daigai po že
me. Ateis laikas ir jie užaugs. 
Mes išsprogsime iš žemės kaip 
naujas Jaisvas Rąstas ir Rusija 
turės kristi. Aš tikiu, kad yra 
pasaulyje teisybė. Ji visuomet 
buvo ir bus. Teisybės negali už
dengti viso pasatibo melas. Mū
sų kraštas vėl bus laisvas!

Romas Kirvaitis, VIII kl.
*

LAISVĖ

Kitoj pusėj pasaulio stovu kris
talinis indas. Jis stovi ant Rusi
jos žemės... Jis stovi tiesus,

Mūsų ten senoliai 
Kapuose guli.
Mūsų ten didvyriai, ~ 
Mindaugas, Gediminas.

Mūsų ten ašaros
Liejas dėl laisvės.
Mūsų ten Lietuva, — 
Mano ir tavo.

Mūsų ten žemė 
Vėl bus laisva. 
Mūsų ten plavėsuos 
Trispalvė vėliava.

Sigitas Gudis, VIII kl.
* * *

LIETUVOS VARDAS
Labai, labai seniai buvo tokia 

šalis — be vardo. Ten labai daž
nai lijo — beveik kas dieną. 
Žmonės; kurie ten gyveno, ne
galėjo sugalvoti tinkamo vardo 
savo žemei.

Toje šalyje buvo labai gra
žūs miškai, upės, o prie jūros 
buvo randama gintaro. Vienin
telė bėda — tas nuolatinis lie
tus! Kartą toks berniukas, var
du Algiukas, norėjo išbėgti lau
kan, bet mama neleido. “Kodėl 
ne?” klsusė Algiukas, “Lietus, 
va”, atsakė mama. Algis nuėjo 
į savo kambarį. J:§ galvojo apie 
mamos žodžius: “Lietus, va... 
lietusva...”

Tada jis išbėgo iš 'savo kam
bario ir sušuko: “Mama, ar ši
tam kraštui nebūtų geras var
das Lietusva?” “Būtų visai ge
ras”, sutiko mama. - Ji nubėgo

GAIDAS" DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
Tel. 927-1741 — 1742'

Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

II
I

f-

I
I

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS Į

MARQUETTE FUNERAL HOME į
2533 W. 71st Street ' I

«
 1410 So. 50th Avė., Cicero !

Telef. 476-2345 |

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS (
AIKŠTĖS AUTOMCBILLAA1S PASTATYTI

MOVING 
Apdrausta^ parkraustymag 

it Ivairiy atstven^ 

ANTANAS VILIMAS 
TaL VMM arba

b . _______

Sylvis X « Tfitmb^r of fh& National Homt FaMon 
Įį Floor Fathion GAF Corporation,

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

šeštadieniai* Ir s^malitniala ~ 
nuo &30 iki 9:30 rak ryta. 
StofiM W0PA - 1496 AM 

trajuliuojamoa ii mūšy ^udijoc" 
Marquette Parke,

Vedėja — Aldona Dauku* 

Telefa 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AYE.

CHICAGO, M. 60629
I

“Lietuvos Aidai”
KAZE BRAZDŽIONYT* 

Pro^raiTMM radėja

Kodieo nuo pirmadienio pml 
tadiemo 8:30 vaL valara 

Vboa laidoa ii WCEV stotie 
banga 1450 AM.

St PeUraburx, Fla-, 12:30 vaL p p. 
ii WITS atotiet, 1110 AM banxa.

2646 W. 71st Street

Ckicago, Ulinou 60621 
TeleL 778-6374

aukštas, ilgas ir plonas. Taip 
yra sukurtas tas nuostabus in
das. .. Jeigu kas jį paliestų, su
sižeistų ne Uk savo pirštus, bet 
ir visą savo kūną, ir savo gyvy
bę. Kai saulės spinduliai krinta 
ant to indo ir atsispindi nuo jo, 
jie pavirsta kalėjimo grotomis 
ir laiko krisalinį indą nelaisvėje.

Tame kristaliniame inde pri
pilta gyvo, raudono skysčio. Tai 
Lietuva. Tas skystis teka apl nk 
<r aplink indo sienas, suvaržy
tas, nelaisvas. Kristalinės sienos 
neleidžia raudonam ’ skysčiui 
prasiskverbti j laisvę, pamatyti

pas kaimynus j r jiems* pasakė. 
Tuoj visi žmonės pradėjo va
dinti savo kraštą ‘"Lietusva”, o 
per daugelį metų pasidarė var
das Lietuva.

Lina šliažaitė, VII kl.
(Iš Pirmųjų žingsnių)

— Irano kariai nepajėgė įsi
veržti į Irako teritoriją.

— Sovietų radijas pareiškė 
pasitenkinimą New Delhi mies
te vykusio ‘^Trečiojo pasaulio” 
valstybių suvažiavimo nutari
mais.

VANCE FUNERAL HOME į
1424 South 50th Avenue j

Cicero, III 60650 • |

TeL: 652-5245 j
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ I

Patarėjai ir laidojimo direktoriai: I
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI į

AiKstes automobiliams pastatyti 1
i■_ ■

Walls between rooms in 
the home began to disappear 
in the early 1950’s when the 
•o-caMed “opea floor plan” 
in interiors enjoyed great 
popularity. An acceleration 
of home building was caused 
by re turning veterans of W orld 
War IL •

The desire for something 
different from the two-5tory 
homes many servicemen had 
left when they went off to 
war turned the new “ranch
style” houses into a trend. 
Climbing stain became pwe 
as all-one-level living was 
embraced by new families 
coping with the post-war baby 
boom.

Now as we enter the 
energy-conscious 1980's, the 
open floor plan reappears, 
looking fresh and new. How
ever, this time it bears a 
different name. It is called 
*the great room” whicn in- 
^orpontes living, dining and

f<»od preparation activities In* 
to one huge space.

The spacious “great room1® 
shown here features an ecleo 
tie group of contemporary 
furnishings. The open-plan 
concept is further enhanced 
by joining the kitchen visually 
with the living and dining 
areas through the use of the 
same elegant trick -pattern 
floor covering. It is GAF’s 
handsome sheet vinyl in the 
“Newburgh Brick” pattern in 
White.

This GAFSTAR Softred 
floor has an easy-care novu 
surface. The deeply textured 
pattern has the, look, of 
real brick, yet retaktt its 
natural shine with little manto 
tenance. The Quie>Cor foam 
interlayer provides comfort* 
warmth and noise reduction. 
Available m 9’ and 12' widths 
at your nearest home improve* 
ment center or building supply 
dealer

KAZIMIERA JACIKAS
Gyv. Fort Wayne, Indiana. Anksčiau 55 metus 

gyveno Chkagoje, Bridgeport^ apylinkėje.
Mirė 1983 ni. kovo 4 d. Gimusi 1889 m. gruodžio 12 d., 

Lietuvoje, Ramygaloj.
_ Amerikoje išgyveno 73 metus.

J*aliko nulįūdę.: sūnus Arthur, gyv. Fort Wayne, Ind., 
anūkas Arthur, Jr., gyv. Kalifornijoje; anūkės — Catherine, 
gyv. Scottsburg, Ind., ir Donna, gyv. St. Louis, Missouri; 
proanūkė, gjqfe Kalifornijoje.

Mes Tavęs, mūsų Brangioji, niekuomet neužmirš.mc. 
pas mus jau nebcsugrfši, bet mes anksčiau ar vėliau 
Tave nueisime. Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka — sūnus ir giminės.

Tu 
pas

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
' LACKAWICZ

9

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
Tel. 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, IHinois 

Telefonas — 6 5 2-1003

5 — Naujienos, Chicago, 8, TO. Wednesday. March 16.
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Švento Vardo draugijos susirinkimas į

198.3 m. kovu 13 d. 8 vai sv^ Kvietė kreiptis Į kvalifikuotus 
M. Marijos Gimimo parnpijo 
bažnyčioje Marquette Parke bu- Kv‘ 
vo šv. Mišios, kurias užprašė F. I 
Šv. Vardo draugija.

Nariai, vėliavomis nešini, at 
vyo j šv. Mišias, kurias atnaš: 
vo kun. Z. Gelažius ir pasak' 
pamokslą, p a k omentuodanias * lonijos išlaikymo ir 
gavėnios prasmę. ' nuo negrų antpuolių.

šv. Mjšių auką nešė pirm. W.' B. Andriukaitis priminė, kai 
Kalvaitis ir valdybos narys J. respublikonų kandidato B. Ep- 
Evans. Nemažai ėjo prie šv. Ko-, tono ksndidatūra permažai re- 
munijos.

Lakciją skaitė D. Polikailis ir j 
savo gražiu balsu vadovavo gie ' 
dėjimui pamaldų metu.

Po šv. Mišių, priesaikos teks
tą pakartojo 1). Polikaitis abiem! jus narius ir prašė
kalbomis. I sergančiuosius.

. i
Po pamaldų nariai palydėjo' 

vėliavas Į parapijos salę. z i
č'a buvo eilinis susirinkimas 

ir kuklios vaišės — kavutė su. ’ 
pyragaičiais. 1

Susirinkimą pradėjo pirm. W.
Kalvaitis ir visus pasveikino..- 
Kleboną A. Zakarauską pakvie-, 
tė sukalbėti balda, t

pildytojus mokesčius sumokant, j 
už B. Eploną ir,

i
A. B. Petkus prausė narius bal- j 

šuoli už l.”> to distrikto aldeirna-1 
na J r. Brady, kuris čia gyvena 1 
ir daug prisidėjo prie mūsų ko- 

apsaugojo.

Rašydama> apie Br. Rados uu- 
sibastymus ribojausi kiek gali
ma mažiau rašyti, kaip “Bastū
no maišto” knygoje aptariami 
kiti asmens bei Įvykiai, nes pa- >• 
grindinis tikslas buvo atremti 
man metamą nepagrįstą inkri
minacija ir išryškinti melą. Jei 
Jurgis Jalinskas tą knygą skai
tė, tai jis turėjo rasti, jog te:f^ 
daug karių linksniuotos Naujie-, 
nos ii jų redaktorius, o ne vien 
J. Klauseikis. Talentingai ten 
aprašytas ir komentuotas nuoty-1 
kis losangeliškių protestantų pa
rengime. Dr. M. Devems tada 
viešai pareiškė protestą, kad sce
noje sudaintuota Salomėjos Ne-j 
ries žodžiais daina. Bastūnas ne-

i klamuojama.
Pil ių. W. Kalvaitis prašė atsi

stoti ir sveikino v’sns Juozus 
besiartinančių vardinių proga.

Pirmininkas paminėjo du naa- drįso to Vo/kutoj kankinto De- 
aplankvli veuio pavardę valkioti, o tik mi-«

..... .. ... tni jį kaip rengėjų sambūrio pir- 
Be to, prašė registruot's, ku- mininką. Ne tik pirmininkas ke- J 

j Ictą kartų palinksniuotas, bet ir į 
“pirmininkienė” — Alena De-, 
venienė.

Taip, Jurgis Jašinskas nesiėmė ’

t i; galės budėti bažnyčioje šven 
čių išvakarėse. Dar paminėjo 
eilę užmojų.

Susirinkime, be klebčno, su
kalbėjusio maldą, dalyvavo ir į rašyti detales, “Bastūno maišto” 
kun. A. Markus bėi kun. K. Kuz- x knygoje išspausdintas, bet už- 

’I minskas. Pastarasis po sus'rin- j gyrė Railos raštų visumą — “en 
Į kimo sukalbėjo maldą.
j Iš viso dalyvavo virš

Po vaiš'ų prasidėjo kalbos,' rių. Vaišes surengė šv. Vardo j eivių leidinys, 
daugiausia apie besiartinančius draugija iš savo kasos, 
balandžio 12 d. rinkimus. Pir-{ Priešas prie pat vartų! Būki- 
mininkas W. Kalvaitį; pakvietė;me aktyvūs, nes kitaip prarasi-1 
kalbėti aldermaną F r. Brady j mc savo koloniją ir neišeisiu! 
Jis sveikino dalyvius ir aiškino. vakare Į gatvę! Gelbėkime mili-1 
apie procentualiai sumenkintą' joninį turtą, kurį Įsigijo senoji 
mūsų distriktą, balsavimo davi • ksrta.
nius ir gresiantį mūsų kolonijai! K. P.
pavojų. Kvietė visus balsuoti už!-------------------
respublikoną B. Eptoną ir Fr.1 
Brady, kuris čia augęs, jo šeima j 
čia gyvena ir ligšiol kovojo už] 
mūsų kolonijos išlaikymą.

P. Vilkelis suminėj) mūsų i Klauseįkis parašys II-jį tomą 
kolonijai aiškų pavojų ir kvietė 
vjsus aktyviai Įsijungti į rinki
minę akciją ir balsuoti balandžio 
12 d. už Fr. Brady,. • j

J. Bacevičius paminėjo, kaip 
mūsų klebonas- kun/ A-. 'Zaka-! 
p.auskas buvo iškviestas Į Kon-: 
gresą Vasario 16-osios proga su-; raštingi, tad negi J. Jašinskas kiamas penktadienį, kovo 18 d., 
kalbėti maldą. Buvo televizijoje' mano, jog aš pakvaišiu ir imsiuos 7 vai. vak., Čiurlionio Galerijos, 
if spaudoje parodyta nuolrau-' katrą iš jų analfabetu paversti? Ine., patalpose, 1038 Archer 
kos. Turime didžiuotis ir dėkoti Tačiąu, jei Jurgiui Jasinskiu Avė. Bus aptariami paminklo 
klebonui už tą malonią pašiau-' analfabetas prisisapnavo, tai te-1 atidarymo reikalai, 
gą lietuviams.

Po to J. Bacevičius paminėjo lystėje. Niekada nei Br. Railos 
pajamų . mokesčių reformas, ar Jurgio Jašinsko analfabetu ne- 
kiek tai liečia pensininkus, su pavadinęs.

PAGARBA JOTUOS JONUI
(Atkelta iš 4 psl.)

! bloc”, pridėdamas, ęog gali di- 
ŪO na- j džiuotis kiekvienas lietuvių iš- 

, kuriame Railai 
teikiasi bendradarbiauti. Tačiau! 
ir po tokio savo nuomonės pa-J 
reiškimo, jis šaukia, esąs aš jį! 
apšmeižęs, melą parašęs. I 

Deja, pats Jurgis Jašinskas ap- 
sišmeižė, apsimelavo man Joti- 

jos Joną priskirdamas. Linkiu,}? , _ ,
kad jis ir toliau, kaip kad žada, | Pcnk' t"’’, ° T"' r, ’

j / vai. vak. Jaunimo Centre. Bus 
parodai išstatyti ir Velykų mar
gučiai, kuriuos dalyviai galės

j pasilaikysiu iki tol, pakol J. pasireikšti.

apie Br. Railos nusibastymus ir « 
jame įrodys, kad jo oponentas Į f 
yra analfabetas”. , ,

Neaiškus sakinys, nesuprantu 
apie katrą oponentą Jurgis Ja
šinskas kalba apie Br. Railą 
ar pats apie save? Abu šie vyrai1 minklui Komiteto posėdis šaų-

BUTŲ NUOMAVIMAS 
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAL

ELEKTROS ĮRENGIMAI ’ 
PATAISYMAI 

Turiu Chieagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose. troli, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avo. 
Tol. 927-3559

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
m 7KM A Tę NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKXJIMAI3.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

NkmaL Žwn4 — Pird*vlff*ul . )
UAL 8 STATI FOR SALI I UAL t ST ATI FOR IAL1

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

5 ir *4 medinis Brighton Parke, arti 
mokyklų. Mažas įmokė j imas. Savinin
ko paskola.

i

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

cagą. Jis dalyvaus savo vėliau
siai išleistos knygos “Lithuanian 
Easter Eggs’’' sutiktuvėse šj

tą melą pasilaikytų sau.
Jotijos Jonui, daug metų Nau- . 

jienose rašiusiam, linkėčiau vėl . _T ... .
savo korespondencijomis dažniau'P®8«>zeU. Visi <J»- 

jeagos lietuviai yra maloniai 
kviečiami ir laukiami.

Pranešėja

retorėms, nedėdavo kopijų Į ar
chyvą ir niekam nerodydavo, iš
skyrus ta asmenį, kuriam tie 
laiškai buvo skiriami.
• Vi>i laiškai, surinkti pagal da
tas, gražiai atspausdinti. Leidi-1 
mu rūpinosi New York Times 
leidykla. Manoma, kad bus iš
leistos brangesnės ir pigesnės 
laidos, bet tuo tarpu kaina dar 
nenustatvta.

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

ŠIMAITIS REALTY
1NSURANCE — INCOME TAX

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

DĖMESIO 
62-W METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui rutomebllio 
Liability apdraudimas pen tin la

kams. Kreiptis: 
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

| J IŠĖJO IŠ SPAUDOS PREZ
i ' .. ....TRUMANO LAIŠKAI

BEN’S SHRIMP HOUSE

1049 W. North Ave.

— Prof. Adomo Varno Pa-

— Du kardinolai, patikrinę]
Vatikano banko transakrijas. ■ 
patarė arkivyskupui Marcinkui Į Rūkyti karpiai (chubs), sturys 
trauktis iš banko vadovybės, o 
popiežius jam Įsakė pasitraukti.

— Graikai pareikalavo duoti

(sturgeon) ir upėtakiai (trout) 
bei RŪKYTI ŠVIEŽI UNGU
RIAI. Tel. 337-0263

tuojąme ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 15. Talman Avenue 
-- Chicago, IL 60629 

434-9655 ar 737-171..

gul ir gyvena savo sapnų kara- Domas Adomaitis, kom. pirm.

— Dailininkas Antanas Tamo
šaitis, iš Kanados, atvyksią Į Chi-

Aleksas Ambrose

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir ijfepausdino geriausią

, Chieagos lietuvių istoriją
(1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas.1
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

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

-------- —----------------------------------------------- - ---- .

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS , 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

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

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

NEW YORK. N.Y. — Vakar 
išėjo iš spaudos prezidento Har
ry Trumano 1,300 laiškų, rašytų 
jo žmonai B:ss. Trumanui mi
rus, visi j j liepiantieji dokumen
tai buvo surinkti į prez. Trumą- jiems ginklų už leidimą satrdo- 

■no Įrengtą lokumentų centrą Us aviacijos ir laivyno karinė
kiratiniame jo mieste.

Prezidentas Trumanas rašinė
jo laiškus ir 
Churchiliui, užsienio reikalų 
ministęriui Aąlhpny Eden ir kt. 
Kai prezidentas norėdavo, kad 
laiškas neišeitų viešumon, tai 
jis to laiško nediktuodavo sek-

‘ 1 
mis bažėmis. JAV ir Graikijos 
vyriausybių atstovai jau penkis, 

britų premjerui mėnesius tariasi dėl laivyno ba-

izių, bei nesusitaria.

— Apskaičiuojama, kad į vai-J 
rių rūšių degalų ir kuro kainos į 
pradės kristi.

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings 
$10

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer A v?.

Tel. 523-3685 (Pr.)

PERSONAL
Asmenv !esko

a; t v eras
Laikrodžiai Ir branrenyMi 

Pardavimai fr Tafsymaa 
W«tt FHh StaNi 

T»L REpuMIc 7-1941

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

102 pūsi. 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,

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius gydy
tojo, Hfuomenės veikėjo ir rašytojo ataiminimua.

Dr. A. Gnsaen — MINTYS IR DARBAI, 259 pel., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas fa 
susirūpinimą_____ '

Dr. A. J. Gusseu — DANTYS, jų priežiūra, sveika ta fr 
grožis. -Kietais viršeliais__

Minkštais viršeliais, tik _________
Dr, A- J. Guasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ĮMONES. Kelionė* po Europą įspūdžiaL Tik -___

Gaunu taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ėekj arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 pem'unthno išlaidoms.

84.00
83.00

82.06

( NORIU SUSIRASTI gyvenimo
I draugę, nesenesnę kaip 50-60 
U metų, brunetę, gero, linksmo
II būdo, bevaikę.

Turtas nesvarbu. Aš esu 65 
' metų, gero būdo, nerūkantis, 
i linksmas, mėgstu sportą. -Turiu 

automobilį ir gražiai įrengtą na- 
i mą — “drcam house”. Esu tvir- 
I toj finansinėj pozicijoj.

Rašant prašau pridėti trumpą 
• gyvenimo aprašymą ir fotogra- 
.fiją, kurią pageidaujant grąžin
siu. Į kiekviena Jaiška atsakysiu.

Rašyti: Naujienos, Box 265, 
1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60629.

“LIUCIJA”
Mike šileikio apsakymu knyga 

‘'Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuviu 
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

Avė.. Chicago. IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tao reikalu jums gali daug 
•>adėtl terrininko Prano ŠULO 
paruošta^ — teisėjo Alpbonae 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’į 
iSleists knyga su legališkomir 
*brmomj»:

Knyga su formomis gauna, 
ns Naujienų administracijoje.

PIRKITB jAV TAUPYMO BONUS

Siuntiniai j Lietuvą j 
ir kitus kraštus į 

P. MEDAS, 4059 ArčherAvenue, 

Chicago, 111. 60632. Tol. YA 7-59M

• M. ŠIMKUS .4

, „. , Notary Public . .
INCOME TAX SEJIVIČI J 

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, 'giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra* 
\ žymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Z***Hir A«e«tf

40642, , 424-M54
hre Casual’<

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street 

Chicago, DL 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vaL popiet 
šeštadieniais pagal susitarimą.

6606 S. K«dxl« Av>. 
Chicago, III. 60629

Tel: 778-8000

PATS SKAITYK LR DAR KJ- 
TVS PARAGINK SKAITYTI 

' DIENRAATĮ “NAUJIENOSE .

Q — Naujienos, Chicago, 8, BL WIdn^tday, Match 16,1M3


