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Pabaltijys JAV-ių leidinyje apie 
žmogaus teises pasaulyje

Šiandien Lietuva esanti tautiniu 
atžvilgiu daug homogeniškesnė

Oficialiame JAV-ių vyriausy
bės leidinyje apie žmogaus tei
sių padėtį įvairiose šąlyse pra- 
ėjusia s metais (/‘Country Re
ports on Human Rights Prac
tices for 1982”). 13 puslapių 
skiriama Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai. Aprašomas pabaltieėlų 
atsišaukimas, pas m e rk’antis 
Hillerio-Stalino paktą. Tvirtina
ma/ kad Pabaltijo tautoms, 
ypač latviams ir estams, gresia 
tautinė asimiliacija. Lietuvoje 
padėtis esanti geresnė, bet ma
žėjantis ■ prieauglis ir didėjanti 
imigracija gali ir Lietuvą grei
tai’pastatyti į'jos kaimynų -pa
dėtį. Sovietų politika- esanti asi
miliacinio pobūdžio; sovietinė 
konstituciją kąlba apie “homo- 
gej^ską” valstybę, kaip ateities 
tikffe ■

‘T*

leidinyje- rašoma,' kad nepri
klausomybės. " laikais Pabaltijo 
valstybėse gyvėnimo lygis buvo 
auitštęsnis . negu Sovietų Sąjun
goje, ,ir~ net šiandien, lyginant

aukštas prieauglis keletas de-; 
šimtmečių stabilizavo lietuvių ’ 
nuošimtį (apie 30 proc.) bend- '■ 
rame gyventojų skaičiuje. Ta
čiau lietuvių prieauglis mažėja, 
o slavų imigracija padidėjo DU į 
proc. nuo 1900 metų. Tarp 1970 j 
ir 1980 m.'kasmetinis imigraci-j 
jos vidurkis buvo 7,300. Ap
žvelgiami pokario įvykiai, par- 
t:zaninis karas, rezistencija • 
prieš Sovietų okupaciją, “sąži- j 
nės kaliniai”, ir pogrindžio j 
spauda. 1

Leidinys užsimena apie Lie- ! 
tuvos ūkio problemas. 1982 nu-1 
tų pirmo ketvirčio statistika to-] 
do, kad jau ketvirti metai-kaip 
mažėja neprivali mėsos garny- ' 
ba. Pieno gamyba nebesugeba 
patenkinti poreikių, o javų der
lius irgi ribotas. Pasak leidinio, 
padėlį dar pasunkino Lietuvai 
užkrautas uždavinys- ‘padidinti

Antano lietuvių parapijos choras Detroite. Vidury stovi parapijos klebonas kuh. 
Alfonsas Babonss vargonininkas Stasys S’ižys. Iš šio clioro yra sudarytas kvartetas: 
Birulė Janušienė, Natalija Sližienė, Aldona Tanmlionienė ir (xslova Pliurienė. Kvar
tetas kovo mėn. 13 d. Lietuvių Namuose, a.a. J. Gaižučio mirties metinių psmin'ėjime, 
atliko meninę dali. Pagiedojo tris liūdėsi.) giesmes. (K. Sragausko nuotrauka)

SOVIETŲ SĄJUNGOS PREMJERAS 
JAU TURI 16 PAVADUOTOJU

su.’sovietiniu vidurkiu, ši sritis' ^sporlą ^neramią Lėn- 
yrą. labiau pasĮiurinti. . Tąčiąh 
pastarųjų metų .bėgyje padėtis 
ėmė. blogėti. 1982-ais metais 
Livijoje, bei Estijoje —ir, ma- 
že|niu jnashų Lietuvoje— jau
tėsi maisto produktu, ypač mė
sos Tr' pieno, /trūkjnijaš, ’Daugelį 
mėtų' .gyveiYimo į?gis£Pabaltijo ( 
vaĮsiybęšė.buvo' aukštesnis kaip, 
Soyiėtų'.Sąjungoje, bet tas skir- 
tuntaš' unažėja pabaltieeių , ne- 
naijdai.ę / ..■-’ • 'L-

KaimyTiiriėje Lenkijoje įsikū
rus’nepriklausom am darbininki- 
jos'sąjūdžiui, saugumo organai 
dar labiau paaštrino cenzūrą - 
Pabaltijo valstybėse, .— infor-

■ niuoja. leidinys. Tokie kelionių 
ir komunikacijos suvaržymai 
ypač lyškūs Lietuvoje, kur pra
dėta propagandos kampanija 
prieš kontaktus su lankytojais 
iš Vakarų. .

Skyrelyje apie Lietuvą pri
menama didinga jos praeitis.

kiją. Pasėkoje, eilinė dieta Lie
tuvoje pablogėjo. Susisiekimo, 
su Ltnkija suvaržymas sumažl- 
no ir aukštesnė kokybės prekių 
-įvežimą.

“Lię£uj^.->jjyventojų. Reliaty
vus hbmogė^Įj&mas, ji^s^tąs. 
tautinės tapat-yB^šv jausmašY-ir 
lietuvių bažnyčios -Vienijanti jė
ga padėjo išsaugoti daugelį ša
lies visuomeninių’ ir. kultūrinių 
tradicijų”, rašoma . leidinyje.

ŠIAURĖS ANGLIJOS DARBIEČIAI 
. GAVO DAUGIAUSIA BALSU -
PRALAIMĖJĘ ANKSTYVESNIUS RINKIMUS IR PERSI

ORGANIZAVĘ. VĖL PRADĖJO ATSIGAUTI

Tkuffn-lais i..
I darbiečiai pralaimėjo kelis rip- 
k;mus, bet praeitą ketvirtadienį'

> jie atsigavo ir šiaurės Anglijoj 
j laimėjo papildomus rinkimus. :■

“Nepaisant to, įbrukta ateistinė’ 
ideologija, prievartinė .k^lėkty-j lingtono srityje, teko pravesti 

■ vizacija ir industrializacija tu-j papildomus rinkimus. E_.LL
rėjo didelio ardančio poveikio

(Elta)

MARINŲ DALINYS SUSI
TARĖ SV IZRAELITAIS

• ’ BElR’^rAS. Libanas. JAVS 
ambasada ketvirtadienį pranešė, 
kad Beirute veikiantis marinų

i dalinys susitarė su
j k’ančiai.s izraelitais išvengti ne- 
i susipratimų, kurie galėtų pri-: 
įvesti abi puses prie kruvinų su-, 
įsiminimų. t
J

Abi

L^XS33J->NAS, Anglija.— Pas- biečiams atstovavo Ted Flet-į 
mėnesiais Anglijos, cher. Jis buvo geras kalbėtojas, j 

pajėgė ginti ne tiktai darbieėių’ 
reikalus, bet ir visos apylinkės^ 
gyventojus. Daugumoje čia gy
vena darbo žmonės, priklausan-i 
tieji darlrninkų profesinėms są- keisti informacijom s. 
jungoms.siaurės rytų Anglijoje,

rinkimus. Darbie- 
1 čiai parinki geresnę vadovybę, 
Į priešakin pastatė Osvaldą, ()’- 

orientuojasi 
lasvai savo

Beirute vei

MASKVA, Rusija. — Sovieti
nė "Tass” ketvirtad’enio vakare 
pranešė, kad Sovietų Sujungus 
užsienio reikalų ministeris And
rei Gromyka paskirtas Sovietų 
Sąjungos premjero N. Tichono
vo pavaduotojo pareigoms.

Daugelis nesupratę, ar polit- 
’ biuras paaukštino Andrejų Gro
myką. ar iš ve klios minisleri- 

įjoš pareigūno Andropovas pa
darė Gromvka neveikliu žmo
gumi. “Tass” n: nurodė, ar 
Gromyka paaukštintas, ar jis 
jau stumiamas į sovietinių sta
tytinių eilę. Gromyka buvo pir
mas Sovietų užsienio reikalų m*- 
nisleris, kuris leido KGB agen
tams kišti, nosį į Sovieiit užsie
nio politiką, tuo tarpu Sovietų 

. kariuomenės vadai dar ir šian
dien neleidžia Andropovui kištis 
į Sovietų kariuomenės vadovy
bę/ypač į atominių ginklų sritį. 
' A. Gromvka valdo užsienio 
reikalų .ministeriją nuo 1957-ną. 
^Toje ministerijoje jis ėjo įyai- 
Tias. pareigas. Jas. , pajėgė išlijčt 
^to/ iferilSterijos priešakyj^ 'iki 
.šrbs d’enos. Jis dabar pakeltas 
■premjero pavaduotoju, bet jis i. ! 

AĮoliaų paliktas užsienio reikaR: 
įiirništėriu. friU'
’y. .Brežnevas -Groi n y ką sk a i fejąT 

ištikimu savo patarkit.. 
JČ-ą-Į, rę’kędavp- spręsti bet k$rj 
4'iįąri^shį klausimą, Brežnevai 
yįkada pasikviesdavo .G re myką 
B^tžilevūi jpąUko ir tai, kad-jis 
|Jf^ėimęi<\*.giįlėdavo įkibti į, A 
^r^tnĄuros^aikūnę. Gromyka pa- 

-Brežnevui nuo kėdjis 
'atsisėsU. Ir svarbiausia, ifekuo 
nięt neprasitardavo apie Brežne 
yb‘negailavimus. Be to. Gromy
ką. visuomet jam pakišdavo ge
nis patarimus užsienio politikos 
klausimais.
L!'Reikia turėti galvoje dar vie- 

.'Ą < *

nį ' dalyką, būtent: Gromyką 
lei.db Andropovui užsienio mi: 
nisterijoje sauvaliauti. Visi gy? 
vesni^užsienio min sterijos tari 
paųtojai turėjo būti KGB na
riai.. Jie privalėjo klausyti And- 
roptMpb. o ne u siemo nvn:->tb-_ 
Apdropovas žinojo apie užsjerii<.

reikalus daugiau negu Gron 
ka. Prieš Gromyką buvus: 
užsienio minister’a i neleido n 
kam sauvaliauti, tuo tarpu G 
myka ž’nojo, kad užsienio r 
nisterijoje Andropovas daryt 
vo, ką jis norėdavo©. Kitas bi 
išvijęs Andropovą iš- užsiei 
ministerijos, 
ka žinojo, ką 
bet jis į visa 
pirštus.

Andropovas 
novas buvo Brežnevo patikt 
n is. Jam aišku, kad Tichinm 
tokiu ir pasiliko. Be to. N. 
ehonovas jau yra 77 metų. B 
kia dairytis kito žmogaus 
pare:goms. Gromyka pro pi 
tus žiūrėjo į Andropovo šie 
mus valdyti užsienio reikal 
yra pagrindo manyti, kad 
panašiai gali žiūrėti į visos v 

. džios reikalus. K:tas premje.
.gali pasipriešinti Andropc 
sauvalei, bet Gromyka nieko 
sakvs.

i _______ «... ..i... 1

Andropov
tuo tarpu (iron 
Andropovas ds 
lai žiūrėdavo j

tojų. Visi turi vienodas teis;- 
vienodas pareigas. Jie priv 
perduoti ministerijų pareij 
lams Andropovo planus ir i 
rodymus. Vienas pavaduoto 
paskirtas ir užsienio reikalų i 
nisterijai. Gromyka yra 17-1 
Tichonovo pavaduotojas. Iki 
melo pals T’ehonovas turėda 
priž urėti, kad Andropovo nu 
dymai būtų 
ateityje š:s 
mvkai.

pusės pasižadėjo pasi- 
Marinų- 

tikslai lieka tie patys.. Marinai' 
Socialdemokratai buvo isdiki-- atvyko i Libaną padėti Libano? 

nę, kad jie galės pravesti savo j vyriausybei atstatyti tvarką 
atstovą į parlamentą. T. Cook| krašte, kad Libano .vyriausybė: 
yra geras kalbėtojas. Jis gali la-! galėtų atstatyti suverenines teL* 

! bai lengvai sukritikuoti disku- sės visame krašte.
tuotį nepajėgiančių žmonių, tar
čiau Osvald O’Brien labai leng- mų su Izraelio ar kilų valstybių 
vai ji padėjo į savo vietą ir pa-’kariais, bet stengsis padėti L’ba- 
tarė nesikišti j darbininkų reiu • no vyriausybei atstatyti suvere- 
kalus. j nines teises.

O’Brien skatio kelis laikraš- Į Gcn. Iioberl Barrop pasiskan
čių s, 

| jas įvairiais 
gerai pažįsta 
čius paveržti 
parlamente.

buvę pildomi, Į 
darbas leks G

turės progos ST 
visomis minister; 
bus reikalo palei 
alsargon, tai t: 
paruošia; Gromy

] Brien, kuris gerai
— Amerikiečiai laserį gali- politikoje ir gali 

valdyti nuo Žemės ir iš satelitų,! pozicijas apginti. Jis laimėjo pa- 
kaip dabar jį naudoja iš ęrdvė- pildomus rinkimus. Visi pripa- 
laivių, skriejančių j Mėnulį. -žįsta, kad darbiečiai buvo su

tvarkę propagandos reikalą.
Osvald O'Brien gavo 20,54-1 

balsus, o konservatorius Michael 
Fallan gavo 18,230, kai’social
demokratų atstivas Tony Cook! 
surinko tik 12,735 balsus. So
cialdemokratų "partija buvo pa
skyrusį gera kalbėtoja, bet dar- 
bietis O'Brien laimėjo žymiai 

au.

Marinai neves jokių pasitari-

laivių, skriejančių į Mėnulį.

— Penktadienį aukso-, uncijos
vertė buvo $400...

KALENDOReLIS

Orikas, (relė, Doru lis, Tyklė.
Kovo 27: Verbų sekmadienis,

Darlingtono rinkimai 
svarbūs darbiečiams 

i
Darlingtono apylinkė darbie- 

čiams visa laika buvo labai 
svarb:. Paskutinius 19 metu dar-

Būsimas Chicagos meras Bernard Epton. jeigu dauguma 
jį išrinks, ir lietuvių respublikonų pirmininkas Kazys Oksas 

šeštadienį Marquette Parke.

Gcn. Iioberl Barrop pasis.kun- 
ž:no konservatorių* pozici-į (kis Izraelio karininkų užs-imo 

valdyti visas aerodromo 
marinai pssipriešmo. At- 
kad susirėmimų su izrae-

klausimais ir labai .jimu 
socialistus, norin- ’ sritis I
iš darb’ečių vėlas, lindo 

Hitais nebus.

Gromyka 
oažinti su 
L 

mis. Je’gu 
Tichonovą 
darbui bus

Andropovas į politinį biurą 
vedė turkiškai kalbantį Alije 
kuriam pavedė išvalyti Sovi< 
Busi jos v’daus 
riją. J;s jau 

aukštus 
ėmimą.

reikalų Vninis 
išo į kalėjimą I

S‘U

GENEROLAS i 
i

REAGANAS PASISKUBINO, 
SAKO MOKSLININKAI

MITERANDAS PERTVARK
SAVO KABINETĄLIUDIJO

LEOPOLDO GALTIERI
BUENOS AIRES, Argentina.!

— Buvęs Argentinos preziden
tas gcn. Leopoldo Galtieri kol-i hninkams 
virtadienį 
apie Arg 
vadovybės 
Ealklando _ .
tieri tuo laiku buvo Argentines; ketas, bet jie tap pat žino, kad! 
prezidentas ir jis įsakė karš- laserio spindulių taip skubiai! 
kiams 
las.
ka>p buvo prieita prie to nuta-i 
rimo, ir 
nori sužinoti 
priežastis.

Liudijimas 
durų ir net

WASHINGTON. D.C. Pre- 
'zident.'.s Rcaganas i-akė moks-' 

paruošti Amerikos' 
liud jo prokuratūrai ’ apsaugą nuo atom’nių raki tų.
n l inos kariuomenės Mokslin nkai žino, kad laserio • 
nutarimą įsibrauti į‘spinduliai gali sustabdyti Ame-, 
sa’as. Generolas Gal- ’rikon siunčiamas atomines rą-i

PARYŽIUS. — Prancūzi. 
plez dentas Er. Miterandas p 
tvarkė savo kabinetą. Jis pr 

27 imnisteriu ravadaornko
jus ir s.krctorius. Ka p luP
daMr? k :b nc^e. ta’p ir šia,
vra tiktai 1 1 m misterių. Jis ]
:<ky~ė du kcmunis'us, kad i
i)dit:rJann’ kabinę ir Kfomun s
turėtų 1, kaip buvo pačioje p
dzieje. l iktai šį k mini-
rų skačius mažesnis, nes
era viccmin stonaų Iv mani"
turi nr.žemės reikšmės mi.
cr j\s, nieko negalėtų sav’r.

kiškai pa ^vl*, rer.% -.r nore
bn

ir jis įsakė kar š-
įsivc/.li į Ealklando sa- dar nega’ ma valdyti, kaip pre-1 

Prokuratūra nori žinoti, zidentąs norėtų. *į

, : . , . ’ Moksl’ninkai g. Ii paleisti la-1is buvusio prezidento , ,. ............. seno sp’ndulius page-aauiama to pralaimei mo ,kryptimi, b t jie dar nenustatė 
ir nežmo kaip la-.erio spindu
liais pasitikti atskrendančią ato-, 
minę raketą.

Mokslininkai naudoja chemi- 
niuš laserio spindulius Jie priva
lo būti tiek įkaitinti, kad neap- 
skaičiuojamu greičiu perkirstų 
erdvę. -

ėjo prįe uždarų 
laikrašt’ninkams 

nebuvo apie tai paruoštas pra-
I Jonas Damask , Būta. Aušrelėj nešimas, l iek aišku, kad proku-
• Švėnas, Borėją, Jovaras. | ratiira nori nustatyt; ir pralak

Kovo 28: Jenas Kap., Vygan
tas, Vasaris? Krivūlė, Algamas, 
Bradona, Maldutis.

Saulė teka 5:15, leidžiasi
Snyguriavimas taps lietumi.

niėjimo kaltininkus. Argentinos 
laivyno vadovybė nepritarė ka-' 
rui. Laivyno admirolams atrodė, 
kad rėkia geriau pasiruošti. Bri
tai turėjo geriau paruoštus ka- gentinieėius, juos nuginklavo ir 
rius, sumušė į salas iškeltus ar- grąžino į Argentiną.

Andrejus Gromyka paskirtas 
Sovietų Sąjungos premjero 

pavaduotoju,

tento minislerij 
jie galės padan 
ūsleris yra a'šl 
ešes. Anksčiau

mun sta> gal 
pavojų -sus:si: 
Bet mažai ką 
jeigu vic<m.; 
komunKtų pr 
muistai buvo
komunistams rusams, bet < 
bar. kada j e grasina visam k 
vajam pasauliui atominiu k.i 
tai prancūzą* atšalo.



in^OIS ANDRIUŠIS

PERBĖGĖLIO VARGAI
bukos kapseli ir pypk?. ANej, Įkuri’. ***

sineša užklerusią pypkę, viešai 
ją visiems parodo, O paskui rū- 
ko svetimas cigaretes. Žiūrėk,

(Tęsinys)

— Kaip šiandien tavo pypkė 
traukia? pro šalį eidamas 
mėlį žodį, bet jame nematai , 
jvk'o “altinio nuoširdumo. Tai Į 
g-e'iiru panieka, u ne v.enmin-. 
č'o so idarumas.

-- Iš kokio tsarlo mėšlą čia I*■ l
dabar rŪKai? — klausia kitas; . . ,. . .... .... . , mmktsinamieji,los pačios p.usau!<Litres bendra-1 . , ., r ’ uzsi pleški nud rbjs. r- •

OETROIIO naujienos
Aušros 100 mėty sukakti^ paminėjimas

Aušros sukakties minėjimas 
Detroite įvyks balandžio mėn. 
lū d. Prasidės sų pamaldomis 
Sv. Antano šventozeje nųšiomis 
10:30 vat už Aušros laikotarpio 
mu,usius ir žuvusius. Akademi
ja Į2:J0 vai. parapijos saleje, ku
rią atidarys Kultūros Klubo i mu. Girdėjau, kad gauta gra- 
pirm, A. Musteikis. Programą! žaus peino — net 1,000 dol. De- 
pi avės Vilniau^ Krašto S-gos 
pirm. Albertas Misiūnas, luvo- 
mciją sukalbės Sv. Antano para
pijos klebonas kun. Alionsas 
na Ponas, Paskaitą apie Aušros

. laikotarpį skaityą oų'- Algirdas 
i riuoiacKis, iš Bostono. Meninę 
į u ai į atliks šv. Antano parapijos. 
[ Moterų choras ir Vokalinis Mo- 
i teių kvartetas, vadovaujant mu- 
‘ zikui Stasiui Sližiui. Vytautas 
Į Dgilvts deklamuos tąm'momeu- 

tui pritaikintą eilėraštį.

Ta proga bus suruoštos dvi pa- 
iouos. Aušros laikotarpio paro
dą organizuos AĮgirdąs Vąįue- 
kaitis, o tautodailės parodą—Vik
toras Veselka ir Juozas Jasiūnas.

Aušros minėjimui salę papuos.
■ Į My Kolas Abarius.

Minėjimą rengia šios organi
zacijos; Detroito Kultūros klų-

nusišėrė tęei-ią sklypą, ne be 
kąlo pas prašė pilietybės...

— Ir dar kitiems nervus 
d/nu, aiškindamas apie vėžį, 
šasi gudresniu už kilus, prisi- 
kląiųšėių lųkių Vokietijos lage
riuose!

Susikompromitavęs b. ndru<> 
menėje, nerandu paguodos ir 

puodinaitę. uuosdvų namų pastogėje. Nuola- 
sukliurksi, stalo tinėse kautynėse dėl visur išinė-

lyčių veidai tuojau nusmilkstą 
įtartina šypseną, v šeimininką^, 
užbėgdamas nemalonumams už : 
akių, pakiša cigaretę: j

r Na, jau čia dabar, iųik ge- 
Į-riau gatavą!
, Tvirtai laikydamas charakterį, t

— kol dar jo nespėjo paveikti ■ 
aš vis dėlto

i savo
Kartkartėmis
kaimynė, nebaigusi pasakojimo, tytų šluostiklių, apveltų baldų, 
nusisuka užimti kilo svečio, bet Į pradegintų drabužiu, pats sun- 
užtat mano chaiakteris lieką 
nenukentėjęs.

Priėjus prie karštos paukštie
nos su sKvouus,. kalboms apie 
namus ir mašinas pasiekus pa
čią viršūnę, staiga, jaučiu, mano

— pąp(, — sausai 
aUąsakot vėįkd drauge su ma- i

Nepriėmė manęs naui.ji par- tnim! J
t ja išskėstomis rąnkviį-is, kaip 
to laukiau!

O, kita vertus, cigareldunkė. 
partija dabar į mane žiūri per
dėm priešiškai, nes iš pypko- 
riaus, kaip ir iš ožio, nieko gera 
negalima tikėtis, ypač nęlajinės 
melu. Kaip žmonos, taip ir pyp
kės niekas tau nepasiūlys!

Štai, .pavyzdžiui, svečiuojiesį 
pasaulinės lietuvių bendruofne- 
nės krašto apylinkės nario na
muose, džiaugiasi' taip gražiai., 
išlaikyta lietuvybe, kurion įsi
maišęs tiktai kas trečias ketvir
tas angliškas žodis. Iš visų sa
lono kampų skleidžiasi jauki., 
nuolaika. Atėjus laikui, gražioji 
lytis paprašoma leidimo užsirū
kyti. visi vyriškosios lyties at
stovai ima traukti iškaštingąs

♦ -■ Kada mesi tą kailių rau
gyklą? — subamba trečias, už- 
$ ėmęs sau nosį, o patsai pleš
kindamas dąi didesnį šlamštą.

h’ tatai vyksta pačiais geriau
siais atvejąis, vadinasi, kai ma
no pypkė išvysto didžiausią dar
bo našumą, be užsipuolimo lei
džia sausutėlį dūmą, kaminėlyje 
neišgirsi j o k i o išsįdrįui^į 
garso!

• B: lieka trauktis krapštiklius, 
išmontuoti įreng mus, visa ta- 
cai išdėlioti ant švarutėlės stab 

; besės, rakinėti cibuką, gramdy
ti puodeų inteligentų akivaiz
doje! Susvyruoja-subraška visi

- .avo'pasaulėžiūriniai pamatai.
— Nesikrapštyk, prieteliaų, 

še cigaretę! — tuo dvasinio nuo
smukio metu įsikiša šeiminin
kas, tiesdamas

■ vas vaišingai atlapą dėžutę.'

£a-
ue-

rys ^aąiįs pyragai, užsigeriant 
kavute, o kas norėjo — galėjo 
gaųo ir stipresnė^,

BaJiavojimą uųtei^me su dai

Gegužinė praėjo su pasiseki-

kai vakare, 
užjafyis per dieną pypkės kvė- 
paviuui organams, imu kėsintis 
į k^dięnės apyvokos daiktus. 
Patamsyje po šiukšlynus nesu- 
sigiaibydamas dratgalio, pavyz-. 
d/aui, išsitvaui-u iš žmones m- 

j baigto luezgin.p virbalą, su prie- 
i saikomis prižadu rytoj nupirkti 

visą tuziną naujų, prisieki, kad. 
ir to paties nesugadinsi, po var
tojimo ji švariai su muilu nu
valysi. B t moterys į tai žiūri 
metafiziškai, jų nuomone, po to 
yirbąlas pasidaro ne košer. Ne 
be,to, a«u ne >ntų ir f žinių nuos
tolių, kartais per neatsargumą 
nusmaugi vienam kitam gaivu-:

eisi į universalinį magaziną? įukyiūui, atneša man plastikini 
. kaspiną su stipriais klijais ir, 

je 'dar pridėk me nepastebimai sujungęs abidvi dalis, sako: 
perbėgėlis vėl. aiver- j dingstančius įvairius plaukų1 ~ sprok, bet man darbas 

‘ turi būti padarytas!
Pliūpterėjo dūmas net su 

sargį sJjįeteiviEbiųs,~s(aįbesnio Apstojo mus keliolika
kąlįbru. adąįąs,’į ęįlę ’ Wdrądarhiųį visi teikia pata-

-..t< c- trknus, bet ųŽųojautęs nėbą^te-.
į bėki jų vęūįį^ę. Kid tyčia užsh 

?pleškina savo gerai užlaikytas 
[brangias pypkes, pučia dūmus 

cigaretes, o aš dedu ant stalo ta- maskuotai pradėjo lautfyffuM-T*j- i .-i > I man stačiai į,akis.
’ i r T T-ią dieną buvau tik ką nupir-f

“T į kęs penktą iš eilės pypkę. Pigią. ri 
Kad netektų gailėtis ją sulau-i ‘ 

f LINKSMU ŠVrVELYKU ŠVENČIŲ 'Mmslus- “ba.gęs'

’. v . 51 • du jų ;
| mūšy klientams, drąųgains ir- pažįstamiems j girdžiu
5 .' ' • “N/ J -, grindų.

\ STANLEY SAKINIS

į'Argi dėl vieno virbalo po lo ' iųstrumenią..nors vienam pasi-: dėl visa pikta, kartą per kelis bas, St Butkaus šaulių kp.,. Šyy
v. r L U.11X V ei oaiu.ll ILLdUCtZhLld. 1i per svečių gaS- k-;r :. -ir.. ; . 1 Prie siu nepriteklių seiinos ukv-

llnrvj ilt.'zurx* •» * «- *

gia atgal savo pardavik’iską [ kabliukus, siuvamosios mašinos 
kailį! , 'KUdėtuKadalis, smeigtukus, -

G bendruomenės -nariai, pą- 
Liiaadm.lam.i laikinu mano cha- ’ 
i-akterio sunvnkštėjimū^ parėjępadaigų. 
iš sv=yių, daro toli siekiančias 
išvadas: .1; ■ /

—- Matai, Pupindriėkas ■ ūž->J nyboje.

mėnesius, ar dar rečiau... tūrio Jūrų šaulių kp., Detroito 
Dar ir dabar jaučiu šiurpi,, 1 skyriua, Savanų-

kai tą dienrį, žmonas išvarytas iš ! uutiecių ^0'
vta, syvenamąją patalpų į se-i ’a' VUtl‘aus Lwtuvru Są_ 

i \r -7- j i ■ •• Amerikos Lietuvių Tau-no laazo sandelį, nudulkinau is-j y * *
mestą stalą, susiradau gumines 

^pirštines, apsisiaučiąu nuvalkio
tu chalatų, ėrų^u nąrsjyti ine-

tinės S-gos sk., Detrojto Zūrną- 
-bstų S-gos sk. ir kitos organiza- 
cijos bei klubai, kurie sudaro

v. . Organizacijų Centrą,
chąmzmą, pųes. tai išdėstęs eile- ... . „ . -- Y . ■ Visi Detroito ir aiprecizįmus valomuosius

t*'.in1

LIETUVIS DAŽYTOJAS
Dažo namus iš lauko ir iš vidaus. Darbas g«rantuotas

Tel. Y Arils . 7-9197

W I • -

a į išrūkyti cheminių dežų, paside- 
4. du -iš Snt stalo atvėsti. Paskui, 

i, kažkas klankterėjo. ant 
^-(grin,dų. Žiūriu, begulinti mano 

■ 4 f naujoji, puodukas atskirai, kan- 
diklis taip pat atskirai. Įvijinis 
kandrkk) kimštukas buvo kaip 

. 1 piūklu nupjautas, vadinasi, da- 
rf.lyą yra, o ansambTo sudaryti 
J nebegalima.
f Bosas, stebėjęs mano nelaimę 

ir,r kaip aš, pasisėmęs etiketinių 
^-popieriukų, bandau sulipdyt

visiems kostumeriams ir prieteliams linki

8929 S H ari e m Ave BnOoevtew. ifeoois. 60455 •Phone 598->sZ0
4040 Archer Ave'. Chicago. Illinois 6063$ < Phene 254-4470

26’5.7 Y*. Lithuanian pią^a'U'L, Chicago. Ill. 6«)G29 1‘houe 925-7400

Sftt9NE9?S9E

— Atiduok savąją vyriausiam 
įstaigos šiukšlininkui! .

-r- Mesk nuo tilto į Torenso 
upę, kur ji ir priklauso!

Po lo' krautuvėse - ėmiau 
stvarslytis brangiųjų pypkių, 
kur reikalingaslam tikras nusi
manymas apie-technikos moks
lu s. nes pradžioje/ išardžius su
dėtingus, įrengimus, . nebežinai, t 
kaip vėl kožną sra'gtelį tinka
mai Įvietinti, o ypač tramvajuj 
ar kitoj vietoj nelaimei įvykus.

i Nespėjęs dar tinkamai tech
niška; įgusti, saVo brangiąją tu
rėjau išmest-i sąšlavynan. Ir tai 
Įvyko tą d eną, kai re kėjo attik
ti jai pagrindinį valymą. Tiesa 
krautuvininkas draugė su pyp
ke man padavė maiš lį, pri 
kirnšm su kaupu visokių šepe

‘ tnkū, p unksnų, • grandiklių 
kauptavėliu. žnyplelių, girdi

ja, įam darbui ątįįįęti reikėjų virš 
30 talkinmkiiį-kų, kupuos su
būrė energingas Radijo Klubo 
pirmininkas Kazys Gogelis. Daug 
pastangų parode ir virtuvės vy
riausioji še.mjiimnkė Sofija Dri- 
žiene bei jos paaėjėjos, todėl 
gegužinė Lf pasisekė.

Detroito visuomenės žiniai

| - Jungtinis Pabaltiečių Komi
tetas nusprenae sustiprinti ak
ciją pries tuos neleistinus ant 
netuviiį. estų, ir latvių užsipul
dinėjimus, b ŪK tai jie buvę ben
dradarbiai su Vokietijos naciais 
D. L». Organizacių Centro valdy-

- ba sureaagavo daug laiškams 
pavyzdžių, kurie buvo siunčia
mi paskirų asmenų JAV Prezi
dentui, kad - sustabdytų specia
lios investigacijų įsstaigos ben
dradarbiavimą su sovietinėmis 
įstaigomis.

į. ■ ; " i ; . ■ .. • '■:*

DLOC prašo Detroito visuo- 
■ menės pasirašyti ant minėtų laiš-

Visi Detroito ir apylinkių. bci; 
Windsoro Įįeiųyiai kviečiami 
skaitlingai atsilankyti.

inisi 
instrumentus, kurie po keleto 
operacijų jau nebetiko jokiam 
vartojimui. Bebaigiant monta- j A. L. B. Radijo Klubo gegužinė 
vimo dai-bus, atbėga žmona ir, R po stogu jau praeityje 
paėmus šluotą, susėmė į šlapelįI ,
rtsus opei'aeinius instrumentus J kovo. 20
ir užkasė darže duobta. I ta i ?,eV° parapw sa’
duobę Įmečiau if saVo brangią-, 
ją, nes aiškiai supratau, kad. to
sios sudėtingos operacijos, busi 
nepriimtinos nei mūsų bendruo-

1 menei, nei. australų .visuomenei.-

GERESNĖJE PADĖTYJE
— Na. pagaliau apsivedei, tu 

užkie.ėvęs viengungi! — taria 
oemau susituokęs vyriškis savo 
draugui.

— JL’aip. ir šį tą laimėjau. Bū
damas viengungiu, nesijaučiau 
gerai nėi namuose, nei. už ju 
sienos. Dabar bent esu pąten- 

Į kintas. kuomet išeinu iš namų.

įėję, kuri prasidėjo po pamaldų. 
Nors ir po stogu, bet buvo lau- 1 

; kiama gražaus oro. Oras pasitai- 
I kė gražus. Publikos atsilankė .

apie tris šjpihis. Visi valgė,-gė; ' 
re, baliavoo. Valgių buvo, vi-

I šokiu rūšių: šiltos dešros su kc-

čiami JAV Prezidentui. Tų laiš
kų pavyzdžius galima gauti pas 
DLOC valdybos sekančius na
rius: Ą. Sukąuską, 5? ;šadeiką 
ir R . Macięnį;, f n fe

. - i.4 • * . /
.. Dabai mažas Detroite LB i 

svėinRkipia&^ • 

Metinis LB visuotinis susirrn- 
kimas įvyko kovo ęL Dievo 

.Apvaizdos, parapijps mokyklos 
klasėje.. Nekaip atrodą kai jau 
keikti metai metinis, visatinis 

..sųsiriųkimaš Įabąi neskaitlingas. 
Pradėjo su šešiais nariais; vėliau 
šiaip, taip priprašė dar dęvynitis 

į nąrius. Valdybą išrinko papld- 
/jimo būdu- Tokio mąžo skai
čiaus susirinkjima? negali yadįn-

Atsarga, gėdos nedaro.

LINKSMU-ŠV. VELYKŲ ŠVENČIU 
linkiu visiems sava klientams, draugams 

ir pažįstamiems

COMPLETE ALTO SERVICE
' STASYS DAPKUS, Savin.

AUTOMOBILIU TAISYMO DIRBTUVĖ

4542 So. Western Ave. CLiffsįde 4-2241

LINKSMU ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
■ VISIKAIS LIETUVIAMS

t line Hour Dry Cleaning ServiceĮ One Day Shirt Sendee

Y THE ‘MARQUETTE LAUNDRY ! 
k ■ • > and •
L . ONE;HOUR DRY CLEANERS ' b • ' r I
f 2416 Lithuanian Plaza Ct, Chgo., Ill. 60629
‘ (on 69th U,block west of Western}

f Phone PR 8-9155 |

linkiu visiems giminėms, draugams 
ir artimiesiems

UNKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVĘ^CIŲ 
linkime visiems musų klientams 

ir draugams

4750 So. California Ąve., Chicago, IL 60632 >
------------re*---?T«tt.i ■ -——r 

------1 n ■ . »į į i ■ a »■ i n
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R. LIET. BENDRUOMENĖ ATLIKO 
IR ATLIEKA SVARBŲ UŽDAVINĮ

(Tęsinys) LB nę Ill-no‘s valstijos įstaigoje
Opoz^c’jos žmonės, įsitikinę, 

kad jau negalima surasti bend- 
»os kalbos ir bendro darbo su 
f ontininkąis, įsistiprinusiais L. 
L-nės vadovybėje, nutarė apy
gardos suvažiavimą tęsti atski- 
* i. 1 elefonu susirišę ir gavę 
‘ yėiu salę, esančia . netoliose

’Uijuj (ienlro, nuvyko 03 as-
(daugumą ju sudarė tel-
’ nk'u delegatai) turin-

' : rno te.se. Sjši_inku- 
r i ’ ’-?nt sudarė suvažh 
prez'diumą, pirmininkauti 

ki A. Juškevičių, sekreto-
M. Pėteraibenę (s¥raiir

'. v-išmo dokumentinė nūo-
—i:a)% Suvažiavimas nutarė
.“tai laikvtis/Lietuviu chartos " Į } - *-

-jostatų LB-nės veikloje. Išrįn- 
.. apygardos valdybą iš sepfy- 
n ■’ -"smenų ir pirmininku A. 
•.-s'keviėių. kuriam paved*’- su-

visas. LB-nės ihstitiiėi- 
ką jis ir padarė. Pirmiau- 
nsdelsiant užregislhavo R.

Netrukus la|>o suformuota 
Taryba ir Centro valdyba. Šian
dieną L. LB-nė jau turi vei
kiančias net septynias apylin
kes, o kai kurias jų net ir pasi
gėrėtinai ve’kiančias. Atsime
nant, kad į frontą savanoriais 
eina tik patys drąsieji, tai tenka, 
pasakyti, kad R. LB-nė turi to
kių drąsių ir sąmoningų lietuvių 
pakankamai daug, nariai skai
čiuojami jau šimtais. Kas svar
bu, ideologiniu požiūriu jie visi 
tvirti, ka:p ąžuolai. • w w t

Palietus amžiaus rJkalą; gali
ma drąsiai pasakyti, kad LB-nės; 
narių amžius yra nedaug ir la-- 
bai nedaug ką jaunesnis, vidur
kį paėmus. Tad nėra ko LB-nej 
taip jau ir didžiuotis savo narių ( 
amžiumi ir niekinti savo opo-j 
nentus... O- jaunimas, jis turį] 
savo organizacijas ir savo įsipa- į 
reigojinius, — nėra ko juos sa-j 
viht's LB-nei. J

Reorganizuotieji iškėlė tautinės ištiki
mybės ir demokratinių principų vėliavą Iš gėlių ciklo — aliejus 1974Magdalena 3. Stankūnienė

Galima drąsiai tarti, jog jei 
ne R. LB-nės veikla, jos suda
rytas stiprus avangardas prieš 
okupanto agentų ir savųjų poli
tinių pasimetėlių siekį suniekin

ėti, sugriauti VLIKą, ALTą, tai 
šiandien šios dvi išeivijos poli
tinės institucijos taip tvirtai ir 
nestovėtų, kaip jos šiandieną, 
kad stovi, veikia, ir pasigėrėti
nai veikia. ,

RLB-nės veikėjai, nariai gali 
drąsiai, eU pasididžiavimu tarti, 
kad jei tai ne jų pastangomis su
dalytas stiprus avangardas prieš 
bendradarbiavimą ir bentdradar- 
biautojus, tai neabejotina, kad 
bendradarbiautojai visai laisvai, 
viešai vykdytų turimą' progra
mą: lituanistinės mokyklos mo
kiniai. būtu buvę mokomi iš oku- 
panto atsiųstųjų vadovėlių, pro
komunistine propaganda sutep
tų, žinotų -apie kolūkius, kiau
lių šėrimo naujoves... ir būtų 
mokomi iš sužalotu faktu Lietu
vos istorijos, nieko t nežinotų 
apie savo tautos herojinius žy
gius ir kt. ' O patys mokyklų 
mokiniai būtų masiniai: vežami, 
į okupuotos .Lietuvos pionierių 
stovyklą ir ten rikiuojami ko
munistų vėliavai' kelti, jų him
nui giedoti... Gi jaunimas --

organizuojamas, . siunčiamas 
Vilniaus universitetą neva lie
tuvių kalbos pasimokyti, o fak-j 
tinai tik Markso, Engelso teori- j 
jų studijuoti.. Negana to, ant iš-j 
ei vijos scenų būtų šokamas ka-j 
zokas ir dainuojamos rusiškos j 
dainos. Tokia pradžia jau ir pa-1 
daryta. Visa veikla būtų vysto-į

VLIKui, ALTai pasaulio foru
muose kalbėti Lietuvos laisvės 
reikalu, siekiant laisvės Lietu
vai. Kad tai yra tiesa, kas čia 
rašoma, liudija ir ALTos pirmi
ninkas, dr. K. Šidlauskas. Pa
teikiama jo kalbos ištrauka, jo 
pasakytos kalbos, Lietuvos ne- 

ma pagal tautų draugystės šūkį,! priklausomybės minėjime, 1983, 
o tikrumoje, tai pagal Rusijos] vasario mėn.

j komunistų tautų lydymo planą... 
“didžiojo brolio” naudai.

Taip, kad visiems tylint, ne 
protestuojant, išeivija ir būtų] Lietuvai kokį nors satelitini sta- 
buvusi paversta tik paklusniai tušą, kaip prieš daugelį metų, 
okupanto: koloni j a, kontrol iuoj a- 

: ma, diriguojama visokio žanro 
kultūrininku; vokalistu? " gitą- 
ristu...

O kas svarbiausia ir kas vi
siems reikėtų tikrai gerai žino
ti, tai, kad R.LB-rlė avangardu 
veikdama prieš bendradarbiauto 
jus ir jų vedamą, bendradarbia- j 
vimo politiką, ne tik prilaikė. 

: bendradarbiavimą, parodė, pa
liudijo, kad ne visa išeivija po
litiškai pasimetė, kad pasikly
do tik-išeivijos mažuma. Tad 
netenka nė abejoti, kad R. LB-j 
nes pastangos, veikla prieš ben-. - - -
dradarbiavima, bendradarbiau-> valstybėms, Lietuvai. Tad kaip

. _ ____ _____ , Marijos Aųkštes-
I nėję mokykloje. Dr. K. šidlaus- 
| kas pasakė: “Jei ALTa būtų 
1 bandęs propoguoti pavergtai

ga sudrausti...
Na ir ištikrųjų, jei ne R. L. 

B-nės pastangos prieš tai, tai atei 
ties kartos būtų turėjusios rim
to pagrindo mesti politinį kalti
nimą visai išeivijai, kad ji po
litiškai pasimetė ir gėdingai pra
dėjo bendrauti. su savo tau
tos okupantu, kada reikėjo su
daryti vieningą stiprų frontą 
prieš okupantą.

Kas be to, RLB-nė intensyviai 
vysto ir kultūrinę veiklą, kurią 
vysto kultūros taryba ir apylinl 
kė:

t_j buvo melstas šūkis, arba kokį paskaityti R.B-nės “Vagų” pu 
_ * rl o t’Vyi nirimo on lor>i KFoiiiiann cfxri obendradarbiavimą su lietuviš- lapį Naujienų dienraštyje, 

.kals bolševikais, kurie neva tik’
apsimetę išlaisvintojais valdo ( sipažįšta. pasiklydę besą.— jie! 
pavergtą Lietuvą, tai mes jau 
seniai būtume praradę pasitikė
jimą mūsų JAV kongresinių 
draugų. Galima drąsiai tarti, 
kad jei visa išeivija taip jau ir 
būtų pritarusi frontininkų, ben- 
dradarbiautojų vedamai Rytų 
politikai, nes apie satelito statu
są kalbėjo, jo norėjo tik jie, tai 
vargu ar ir Europos Parlamen
tas būtų išnešęs' rezojiucįją rei
kalaujančią laisvės Pabaltijo

tojus nepaprastai daug padėjo matoma, politika ir politikavi
mas yra ne vaikų žaidimas... Ne
atsakingai, pavojingai žaidžian
čius vaikus, ar suaugusius parei-

LITERATŪRA, lietuvių literatūros,’ meno Ir mokai* 
’ Li m. metraštis. Jame.yra vertingi, niekuomet nesenstų, Vine< 
. čvės Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
r Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir T 

ei]aus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis t 
'i. K. čiurlipnlo. M. iilėikio, V. Kaiubos, A. Rūkitelės Ir JL Vara* 

’• -.rybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik

® DAINŲ SVENTftS LAUKUOSE, poetės, ralytojof Ir tat 
finių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalm 
Šventes bei jų istoriją ir-eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 

gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenimk 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja |2.

* VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožų apvalymas, bet tiksli to laikotarpio buities Mte 
"'’tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyfr 
narduodama tik už H ■ < ■
M

e LTETUVHKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamagatak 
Romiai paražyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės > 
l-abguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienai 
lietuviui Leidinys muštruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
ritovardžių pavadlnimaW Jų vertiniai f vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 535 pu*L knygoje yra Rytprūsių lemėlapla. Kaina M.

d K4 LAUMJS L1M1, valytojo* Petronėlės OrintaltM att 
mfnėnal ir mintys apie asmenis ir vietas neprfk. Lietuvoje Ir pli 
Diaisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu* 
bet kainuoja tik W. r‘ •’

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras 
l»s Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik b« 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe 
r ją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teises 
Knyga yra didelio fManato, 265 puslapių, kainuoja M.

■» lATTMNfS NOVELtS, SL Koečenko kūryba, 7. ValafJk 
Tcrtlmas. »• p< knygoje yr« 40 sąmojingų novelių. Kaina H

Cnygof ganiame* Naujienos*, 17W So. HabM St, Chfcagą 
g* rę<ą<. Ųlaakaif friMS WaMomt į

( ir tėvynei. Deja, gražūs suma- 
idėjos, kaip n 
buvo sužalote ■ 
rytų kaimym

I nymai, k;lnios 
' daugelio mūsų,Vieneri metai be inž. Jono Gaižučio

n.-ericus Jono Gaižučio vie~ 
neriu metu miitū’į minėjime

Gyvenimas kaip vandenynų 
bango.- pakyla ir sudūžta, supla
snodamas džiaugsmo ar liūdesio 
sparnais.

Šiandieną ne karštų delnų plo
jimu, bet giliu susikaupimu pri
simename diplomuotą inžinie-l 
lių, kultūrininką ir visuome
nininką, organizatorių ir veikė
ją, žurnalistą ir fotografą Joną 
Gaižu!
mėtos mirčiai širdies smūgiu nu-i 
galėju- jo gyvybę, paliko mus ir! 
mylimą šeimą: žmoną, dukrą! 
gydytoją ir sūnų architektą.

Jonas blandžių ir sultingų 
šaknų aukštaitis, ūkininkų sū
nūs, augo ir bręndo gražios 

.kštaitijos gamtos globeje. Įta- 
a.'iais tėvų ir apylinkių kai
mu susidarė malonu, švelnu! 
tvirta būda. Tautinė ideolo

gija Jono bųVo gyvenimo kelro
dis. . .

Baigęs Utenos gimnaziją, Kau
ne Vytauto Didžiojo universite
te studijuoja inžinerijos moks
lus. Kaip ir daugelis studentų, 
duoną pelnėsi pats.
Pirmą kartą Joną sutikau prieš 

daugelį metų Gorp! Neo-Lithua- 
nia korporac? studentų sueigoje. 
Malonus ir širdingas, vidutinio 
augumo, gražaus sudėjimo jau
nuolis. Mažai reiškėsi studentų 
veikloje, daugiau studijavo ir 
mokėsi. Baigęs universitetą, 
dirbo Įvairiose statybos bendro
vėse. Buvo vienas pagrindinių 
statytojų, darbų vadovu Vytau
to Didžiojo universiteto klini
kų, Kaune. Padarė keletą pro-| 
■jektų. kurie buvo Įgyvendinti. 
Klinikos buvo vienos' didžiausių 
ir moderniausių Lietuvoje. Pas
kui bendrovė “Linas” statybos 
skyriuje, kur padarė nemažą pa
tobulinimų. . ' ;

Jonas, sėkmingai dirbdamas i 
savo specialybėje, drąsiai žent- 
gia kūrybiniu keliū'tikšlu -“kuo ■ 
daugiau patarnauti savo kraštui

Prieš vienerius metus sunkios f n 
širdies ligos kankinamas vasa
rio mėn. 28 d, mirė inžinierius 
Jonas Gaižutis. Visuomeninin
kas ir kultūrininkas organizato
rius ir žurnalistas. Kilnus ir tau
rus lietuvis patriotas, kovojan
tis dėl pavergtos tėvynėj Lietu
ves laisvės. Daugelio patrioti
nių organizacijų narys, pirmi
ninkas. Didelis jaunosios kartos 
bičiul'S ir globėjas. Kuklus ir ga
bus. sumanus ir sugyvenamas 
organizacLų veikloje. j

Žurnalistu skvrius, ivertin- 
damas-j’o ve klos ir darbo vaisius, 
talkininkaujant tautininkams. 
Dariaus-Gnėno klubui ir Lietu
vių Namų draugijai, kovo mėn. 
13 d. Lietuviu Namuose suruo
šė vieneriu metu mirties minė- 
j imą — akademiją. Glaudžiu žo
džiu atidarė Dariaus-Girėno klu
bo ir Lietuvių Namų draugijos 
pirmininkas Edvardas Milkaus-

kuris, prieš vienerius ta nesul
Hlcsr.

ir sunaikintos 
raudonojo siaubo, kuris Lietu
vą uždarė ir užrakino mirties ku 
Įėjime. Tauta kovojo ir kentėjo

Jonas buvo vienas laisvės ko
votojų, pogrindžio erganizatų. 
rius ir veikėjas, slaptosios spau
dos platintojas. Rudoji okupaci
ja pakeitusi raudonąją neatne ė 
Lietuvai šviesesnio pragiedrulio. 
Visame krašte sodžiuose ir m i e- 
stuose klaidžiojo liūdesys ir bai
mė, tardymai ir suėmimai. Tau 

ma T: isvės riedi

kams sunki 
žemės veid 
kant ir aša 
Jonas nusr

negu Ii

; -nųjų ton- 
-t-Iojant Lietui O: 
kovos kraujui te. 
uueiiams riedant.

.ii naudingesnių 
i sunaikintam Si- 
įc vyk lose.
daugiau)

das Pauža vaizdžiai ir jautriai, 
turiningai ir glaudžiai apibūdino 
asmenybę ir jo padarytus dar
bus. Vlado Paužos žodžiais: “Jo
nui Lietuva buvo gyvybės šal
tinis, širdies žemė, dėl kurios pa
aukojo brandžiausius veiklos ir 
darbo vaisius, kuriuose glūdi di- 
Vlado Paužos kalba diplomuoto

Koccs
Raiba :
Kad ga
Tėviškė

Skrisčiau
Skubinėk

Vien tik

į .tenai

Ir nėra junginių 
Dailiai žydinčiu.

aut

sakomybę, kaip ir galima būtų 
siekti nutildyti stiprų organi
zuotą opozicijos' balsą prieš sa
vus politinius pasimetėlius ir 
okupanto agentų pastangas iš
eiviją pasitelkti, nulenkti savo? 
Kaip ir galima būtų net mintį 
laleisti, kad reikėtų visos išei
vijos centrines organizacijas — 
VLIKą, ALTą, BALFą įjungti į i 
LB-nę, kontroliuojamą vienos 
politinės partijos žmonių. Parti- 

Reikia tik pasekti spaudą,1 jos, kurios politinė programa yra 
is-. Rytų politikos krypties ir visiš

kai nesuderinama su išeivijos 
Politiniai pasimetėliai nepri-' daugumos politiniu įsitikinimu, į

i Taika turėtų būti ne šiaudinė, 
bet principinė

Rimtai kalbant ir rimtai svars
tant Bendruomenių taikos rei
kalą, tai pirmiausia Fronto bi
čiuliai privalėtų^ ant visados at-

veikia, kiša galvas į okupanto 
spąstus. Ką ir liudija okupan
to pagaminto — atsiųsto filmo, 
“Velnio nuotaka” rodymas, š. m. 
sausio mėn. 30 d., Jaunimo cen
tre.

Tad kaip matoma, Bendruo- sisakyti bendradarbiavimo po- 
menių susitaikymas reikštų ne1 litikos. L. B-nę grąžinti Į Lietu
ką kitą, kaip tik bendradarbia-* vių chartos prar^ątytą jai veik- 
vimo užtvaroš paleidimą. R. L. los kelią. L. B-nė privalėtų bū- 
B. ištikimybės demokratiniams ti patriotinė ir demokratinė. Pri- 
principams aukštai iškeltos vėlia Į pažinti veiksnių darbo padalą, 
vos nuleidimą. Kaip taip ir ga
lėtų atsitikti.

Realiai esamą išeivijos padė
tį vertinant ir jaučiant tautinio 
išlikimo, Lietuvos laisvinimo at-

SIUNTINIAI Į LIETUVA į
MAISTAS Iž EUROPOS SANDĖLIŲ I

ŽW8 West 69th St.. Chicago. IE 60629 * TeL 925-278--
' i

' Dldelii na.«.JnnIrimas sero* rūšie* įvairiu orekta į
2DARIJA M'U.’FVKIEX’S 2

I

siuntiniai [ lietuvi I

Cosmos Parcels Express Corp. |
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE į

7101 W. 49th St, Chicago, HL 60329 ♦ TeL 925-27JI | 

L Y. KXESNTINAB Į

atsisakyti niekinti VLIKą, ALTą 
— dublikuoti jų veiklą.

Betgi tai kur ir kokia garan
tija, kad Fronto bičiuliai ir lai
kytųsi susitarimo?...

Želiančiu plačių...

Gal rūpintojėlis
Jau palūžo ten,
Kai keliavo žmonės...
Dldelin vargan...
Ir jau vient tik kapas

Man parodys' taką
Į tuščius namus.

P. Orentaitė

ŽINO KĄ J()\ DARO

— O kodėl karvės taip Ilgai 
stovį vandenyje?

— Kad joms pienas nesurūgtų.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkime visiems savo klientams, 

ir draugams

: A. IR J. MĖSINĖ
NAMŲ GAMYBOS LIETUVIŠKOS DEŠROS 

ANTANAS ir VIOLA PLIENIS, Sav.

2433 Lithuanian Plaza Ct, Chicago, lit 60629
Tel.: 436-6888

Inž. UODAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

Iš PRAEITIK
iNli

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuviu kalbą. Jas mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimu* 

Ir patarė mums toliau studijuoti.
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sakoma, esąs neįsivaizduojamas. Būtų buvę labai-gerai, •basčiusius lietuvių tautos rusintojus ir jos gyventojų 
jei Pasaulio Lietuvių Bendruomenės strategai būtų patys engėjus.
pirmieji pradėję tokį karą propaguoti Bet tokį norą tei
kia aiškiai ir pareikšti, kitaip padėtis paliekama be tokio lemtingo pasisakymo yra išjungiama ne tik Vyr. 
išeities. ‘ ‘ ~ •

Straipsnis sako, kad negalime pasitikėti net ir de
mokratiškai išrinktomis pasaulio kraštų vyriausybėmis, 
nes jos vienaip sako, o kitaip daro, net Įskaitant ir Vati
kaną, kuris paskyrė iš protestantiškos, mažai katalikų 
turinčios, Latvijos kai-dinolą, o aplenkė katalikiškąją ties”, jei apie jų buvimą visai neužsimenama? 
Lietuvą. ’ v I j

Vedamasis straipsnis baigiamas, iškeliant’pavergtos ParenKluiai dainų šventės, šokių šventės, s.e!m.^

Pirmoj eilėj kyla tik vienas klausimas, kodėl iš šio

Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, bet ir Lietuvos Diplo
matinė Tarnyba, nes tos Tarhybos žmonės yra vištik LiL 
tuvos suverenumo atstovais, nors; ir ne to tautos suvere
numo vykdytojais? Ar jie jau nieko nereiškia, formuluo
jant PLB pasisakymą dėl mūsų “politinės veiklos kryp-

.16-

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, pirmadienius ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-6100.

Orderiu kartu su užsakymu.

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

“Vienybėje su kovojančia tauta”
Šitoks gražus šūkis yra parinktas ateinančią vasarą 

Chicsgoid įvykstančioms Pasaulio lietuvių dienoms.
•Šį šūkį paskelbia Vytautas Kamantas savo straips 

nvje “Turėsim pasisakyti”, š.m. vasario mėn. “Pasaulio 
Lietuvyje”, Nr. 2 (160).

Prieš šitą pirmame puslapyje prasidedantį Vytaute 
Kamanto straipsnį, yra patalpintas vienos skilties anx 
kiek tamsesnio popieriaus, turbūt, “Pasaulio Lietuvio” 
redakcijos pasisakymas. „

! Šiame į redakcijos vedamajame strąipspyje-'sakoma, 
kad mūsų buvo daug,.dirbama praėjusiais metais, rašant 
įvairius memorandumus mūsų draugiškų kraštų valdžios 
ištaigoms. Visi’irius užjautė, pritarė mūsų tikslams, lin
kėjo mums sėkmės. Pagal JAV-bių rezoliuciją, JAV-bir 
prezidentas paskelbė net Pabaltijo Valstybių Laisvė^ 
Diena (Pagal kitą JAV-bių Kongreso rezoliuciją JAV-bių 
prezidentas paskelbė 1983 m. vasario 16 d. Lietuvos Ne
priklausomybės. Laisvės Diena). Daug tarptautinių orga
nizacijų konferencijų svarstė mūsų reikalus, bet taip 
viskas ir pasibaigė.

Taip ir kyla noras tą “Pasaulio Lietuvio” redakciją 
oaklaucti, jei tiek daug akcijos dėl lietuviu tautos laisvės 
bylos buvo padaryta praėjusiais metais laisvuose Vaka
ruose. tai ar mes tą Lietuvos laisvės bylą esame apleidę? 
Straipsnyje sakoma, kad kaip per keturiasdešimt metų 
- --- jr či-is metais, mes galime pasiguosti tik pažadais

Kvla vėl noras paklausti “Pasaulio Lietuvio” redak 
riją, ką fos Vakaru valstybės dėl beturiu tautos laisvės 
gale ’ o daugiau padaryti, šalia visų Lietuvos okupacijos 
pasmerkimų ir išsilaisvinimo viltingų pažadų?

Atrodo, kad be karo su Sovietų Sąjunga tos Vakarų 
valstybės nieko daugiau negalėjo pasiekti dėl Lietuvos 
:r k‘tų Pabąltiio tautų laisvės. O tas karas su Sovietų 
Sąjungą galėjo būti, ir kada nors turės būti, tik ato
minis karas.

Apie atominio karo galimybę tik neseniai pradėjo 
kalbėti Amerikos strategai, o anksčiau toks karas, buvo

Lietuvos laisvės kovotoją, tautos didvyrį, nebijantį nei 
kalėjimo, nei ištrėmimo, nei, pagaliau, mirties.

♦ ♦ t

Galima mums tik pasidžiaugti dėl iškėlimo šios kil
nios lietuvių tautos daugumos kovos už jos išlaisvinimą. 
Iš tiesų, jei tos kovos nebūtų, tai mums tektų, galbūt, ir 
visą veiklą išeivijoje dėl lietuvių tautos laisvės sustabdyti.

Vieną tik momentą mums kelia abejonę, kad tuose 
PLB stvarstymuose visai nutylėtas faktas, kas tą pa
vergtą Lietuvą šiuo metu ir jau per eilę dešimtmečių 
valdo? 0 jos valdžią sudaro lietuviai, o ne rusai, kuriuos 
vienus tik Pasaulio Lietuvių Bendruomenė yra linkusi 
laikyti okupantais ir lietuvių tautos teisių laužytojais.

Galbūt, gerai, kad Vilniuje, vietoj rusų arbą kokių 
' kalmukų, sėdi lietuviai, kurie sako, kad jie valdo 6da- 
bartinę” (pavergtą) Lietuvą. Bet apie jų burižhą už- 

. ' <r -į -
miršti, švaistant Lietuvos laisvinimo klausimų^.yrą ^ęįi 
delis nesusipratimas. Dėl šio, neva • nekalto, nūt^|ęįįmo 
"r kyla visos bėdos išeivijos lietuvių politikoje. šiais 
“dabartinės” Lietuvos valdovais jau nederėtų1 turėti'.jo 
':ių ryšių bent -iškilių Lietuvių Bendruomenės vadų 
dukroms.

Kuomet sen. Charles Percy prieš keloliką met^-(1966) 
lankė Pabaltijo valstybes ir, jam nuvykus į Ma’sk.vą, So
vietiški bolševikai paklausė jo, ar jis aplankėr‘<musų'val- 
ižias”’Pabaltijo valstybėse, senatorius Percy atsakė. kad 
lis jų neaplankė, nes JAV-bės tų valdžių hępripažjS 
'ančios.

Sovietų satrapai nevadintų pavergtų Pabaltijo valą
'■ybių valdžių “savomis”, jei jos sovietiniam, rūsiškam'1 
okupantui nebūtų patikimos. .-

Jei mes padarytume skirtumą tarp kovojančios tau-1 
ns ir tą tautą smaugiančiųjų savų lietuviškų bolševikų, 

mūsų išeivijos visuomenėje nebūtų tokių didelių nesuta
rimų dėl priemonių, kurias mes turėtum^ naudoti kovoje. 
už lietuvių tautos laisvę, ypačiai tarp abiejų. JAV Liet 
Bendruomenių. : /L; ’

Mums reikalinga išeivijoje didingi laisvųjų lietuvį
_ . _ . . i,

pasaulio lietuvių jaunimo kongresai, mūsų dvasiai laiks 
nuo laiko pakelti, bet visa bėda, kad tie didingieji išei
vijos lietuvių susibūrimai kažkaip apsuka Lietuvių Bend
ruomenės vadams galvas, kad “visa tauta” yra su jais 
ir jie gali bet kokius nutarimus pravesti, visai neatsi
žvelgiant į kitų lietuvių išeivijos veiksnių nuomonės.

Susidaro kažkoks ‘apgailėtinas nesusipratimas, kuo
met tuose didinguose lietuvių išeivijos pasirodymuose, 
lygiai nuoširdžiai dalyvauja VLIKo, ALTo rėmėjai ir 
net tų LB nekenčiamų “reorgų” žmonės, bet jiems ne
leidžiama dalyvauti tuose lemtinguose pasisąkymuose 
dėl išeivijps liėtuyįų- politinės veiklos kryptie^-, nes jie 
hera demqkfįr^š)tų bų^ų išrinkti. kuom^A^kdA'ios 
lietuvių ir'.kįtų ^sisvųy^bąįtiėčĮų: de-
monstraaj^įš^j^tergtų"Tautų' Savaitėj arba 
kitos paniipė<^S>žnątrącijos.,-^^|^silau-
kiame iš;įieĮuvĮj|^^^>nięifės lėmė
jams tose gar
sios ir įspūdingo^;:.-:11’B"A . ■.

Esu mįnėjės. 'kad iš viso planuojamo PLB įeimo “pa
sisakymo” yrarišjungti ne tik Laisvosios Lietuvos /diplo
matai, bet Ir ^yriaurias Lietu-yįs Išląišrinimp'.’Kbp^'- 
tas, nekalbąritjąų apie 4Aet§bs LietuVįų" /

Baigiant, noriu tik pamL 
neri, kad toji ‘‘bendruomeni
nė” demokratija su keliais 
tūkstančiais balsuotojų yra 
taip sumaišiusi PLB vado
vams galvas, kad jų pasisa
kymai paskatino ^Dirvos” 
bėridradarb) Vytautą Meš
kauską pasišaipyti iš tų jų., 
visų svaičiojimų. Jis rašo, 
kad jei į tą PLB seimą at
vyktų iš Lietuvos Nainio iš
keltas pogrindžio kovotojas, 
tai ir jis veikiausiai nebūtų 
įsileistas, nes jis nedemo
kratiškai rinktas.

Dr. Kazys Šidlauskas

SINKEVIČIUS . w .

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

— Norėtumei? Su Zaviša nesikaučiau, ir su 
Paška, taip pat ir su Povala, bet nesigiriant, to
kius kaip jis — du paguldyčiau. Pamatys tas kry- 
riuotpala:kis! Argi nestipresnis buvo tas fryzų 

o kri kirtau jam iš viršaus į galvą be 
r ■Im'' tai kur mano kirvis sustojo? Tik jo dantys 
maro kirvį sulaikė. Gal ne?

Zbyška atsiduso potenkintas ir tarė:
— Lengviau bus man žūti.
Ir abu pradėjo dūsauti, o paskui vyresnysis 

riteris pradėjo suiaudintu balsu kalbėti:
— Tu nesirūpink. Tavo kaulams neteks vie

niems kitų ieškoti paskutiniojo teismo dieną. Už
sakiau tau ąžuolinį karstą tokį, kad geresnio ir 
Mergelės Marijos vienuolės nebeturi. Nežūsi tu 
kaip koks bernas ar net neseniai iškeptas bajo
ras. Neleisiu, kad tavo galva būtų nukirsta ant 
to paties patiesalo, ant kurio miescionims galvas 
kerta. Susitariau su Amilėjumi, kad tau duotų 
visai naują medžiagą, iš kurios ir pats karalius 
gaiėtų sau apsiaustą pasisiūdinti. Ir mišių tau 
nep?gailesiu — nebijok!

/ ’ ;-*kos širdis džiaugei tai girdėdama, ir jis. 
pasi'tnkę.- p ie Gi-les rankos, pakartojo:

— Tegu li’evas jums atlygina.
Taman k??, is, nepaisant visų paguodos žo

GENSCHER LIKO UŽSIENIO 
REIKALŲ M1NISTERIU

EONĄ, Vak. Vokietija. — 
Kancleris Helmut Kohl dvi sa
kaites tarėsi su koalicinę vyriau- 
ybę sudarančiomis partijomis 

ir> paskelbė naujo kabineto są- 
stątą.
, Tlans D. Genscher naujoje vy
riausybėje pasiliko Vakaru Vo
kietijos užsienio reikalų minis- 
berm. Jis buvo užsienio reikalų 
rainisteriu prie H. Schmidro, o 
dabar pasiliko - ir prie Helmut 

•- ■ •.
y'jĮte to, Genscher paskirtas ir 
Vy Vokietijos vicekanclerio pa- 

- 'rigopis. Kancleris Kohl pareiš- 
•Jjiejr.-ktKi “laisvų demokratų par- 

. J^Vdaug rizikavo, suskaldė 
užtat reikia pareikšti 

dš^ęhriąui pasjtikąjinią,- kad 
.austų, reikalingą paramą.

yy^"^^0Tiausybė,niitarė ap- 
eilę smulkių išlaidų 

I^bilijpnįf markųjį jumai. š's 
J^^ymasįjįuęėsiūh padarytas 
p^S -fiietusĮ Kanrlerns Kori la- 
'bįaž^iąi Bijo Šių apkarpymų, bet 
ifitbš išeities neberado.

* * ■ - -

— Vakarų Vokietijos parla- 
.nerto pirmininku nuniatytąs 

, mkščionis 4 demokratas Rainer 
Bsrczel. _

r — Kanclerio Kphl vy riausybė 
d'Utarė pakelti mokesčius 5% 
jaugiau uždirbantiems vokie- 
uains. • .

nusprendė; kadįtĮAV LB.tŪri' eiti Į politinę veiklą." Jr kmtįĮ 
Tėžultatą ixseš.jiurimė iš
/eilę1' metų dublilcayinias JAVrbių.. į>oli-

'd&'Oėtiryos J^išves su_ Ai^rįkbsT^tųyi^T^ry^
Ses" buvo ^;^s^rbų<^asi&iĮihnp

X ' 'v f --'*’**• * - ‘ - ' ’t j

ta” ir dėl JAV LB darbų pasidalinimo principo atmetimo
- _ Mąlonų bent pastebėti, .kad po eilės mębų‘nutilo prię-;

-į4ettivoš.JaiiB^>imo. veiksnių Vadovų asineniš- 
kų'ambicijų; kurios būk tai trukdžiųsioąjšeįrijps-lietuvių 
viėpnigar poKtiner yeiklki. Is tięsų, reikalas /eina apie 
pnnęiptofs klkųsimįfe,'- b ne' apie, asmeniškas ambicijas, 
ar JAV LB arba PLĖ'.pripažįstąjtą .pijęs1 trėjėta dešimt- 
mėeių^sutarlą. darbų pasidalinimą ir ar jie tuos lietuvis 
ktfs boišerikųs. kurie valdo pavergtą Lietuvą, -skaito to
kiais; su kūrinis mums derėtų bendradarbiauti?

Savo straipsnio pabaigoje, Vytautas Kamantas sako, 
kad jei įneš kalbėtume “apie Lietuvą, kaip-apie Lietuvos 
kunigaikščių arba karalių valdomą karalystę”, tai gal 
kokius išeivijos politinių veiksnių mandatus galima būtų 
naudoti; Jis žinoma, kalba apie VLIKo ir ALTo politinius 
mandatus, bet jis vėl atsiduria bėdoj, jei jis užmirštą 
net apie Lietuvos Diplomatinės Tarnybos mandatą.

Nekyla abejonės, kad tas VI-sis PLB seimas gali la-_

4 &

-• ' ' * * * - - -P'' ,-Ar -

Grįžtant prie PLB pirmininko Vytauto Kamanto 
straipsnio “Turėsim pasisakyti”, kyla visa eilė klausimų;, 
kuomet p. Kamantas sako, kad “VI-sis PLB .seimas tars* 
visus lietuvių reikalus” ir jis turės “aiškiai pasisakyti 
dėl tolimesnės mūsų laisvės kovos bei politinės veiklos: 
krypties” ir kad tas PLB seimas “tik vienas reiškia lie
tuvių tautos ryžtą būti laisvai bei nepriklausomai.. .”

Autorius sako, kad demokratišku būdu išrinktieji 
pasaulio lietuvių atstovai (gal geriau mos tiktų vadinti 
tik PLB atstovais. — K.Š ) gali kalbėti visos lietuvių 
išeivijos vardu, kol Lietuvo' valstybės suverenumo vyk
dymas yra sustabdytas, “PLB seimas yra vienintelė pa
saulio lietuvių institucija, atstovaujanti visiems lietu
viams”, taigi ir pavergtosios Lietuvos gyventojams, at
metant gal tik į Lietuvą iš kitų tarybinių respublikų atsL

džių, ji kankindavo begalinis liūdesys. Kitą kar
tą, vos spėjęs pasisveikinti su jį aplankiusiu 
Macka, žiūrėdamas per geležinius sienos virbus, 
paklausė:

— O kas vyksta ten, pilyje?
— Auksinė giedra, saulutė šildo — visas pa

saulis džiaugiasi.
Tai išgirdęs, Zbyška apkabino savo kaklą 

abiem rankom ir, atmetęs galvą, tarė:
— O, galingasis Dieve! Kad taip užsėdus 

arklį pasijodinėti po laukus, po plačiuosius. Sunku 
jaunam mirti! Baisiai sunku!

— žūsta žmonės ir su arkliais! — atkirto 
Macka.

— Taip, bet kiek prieš tai jie lavonų pakloja!
Ir pradėjo klausinėti apie karaliaus pilyje 

matytus riterius: Zavišą, Farurėjų, Povalą, Lisą 
ir visus kitus ką veikia, kaip laisvalaikį leidžia, 
kokiose rungtynėse dalyvauja? Ir klausėsi ati
džiai Mackos atsakinėjimų: kaip anksti rytą šar
vuoti per arklius šoka, kaip virves traukia ir kaip 
kaunasi kardais ir Švino ašmenimis kirviais, kaip 
linksminasi ir kokias. dainas dainuoja. Zbyška 
visa savo Širdimi geidė būti kartu su jais, o iš
girdęs, kad tuojau po krikštynų Zaviša rengiasi 
išvykti kažkur Į Vengriją prieš turkus, negalėjo 
susilaikyti nesušukęs:

— O kad ir mane leistų su juo! Geriau nuo 
pagonio rankos žūčiau! : --------

Bet taip negalėjo būti, o tuo tarpu Įvyko kas

A -r. A ustralijon atvyko gi-u;. ė 
turkų, kurie mano, kad ten bus 
lengviau įsikurti negu psčieje 
Purkijojė.

.r— Trečdalis Melbourne gy
ventojų yra imigrantai Austa- 
iųojė.

bai lerigvai, jo vadovų parengtas, priimti visokius, labai. . 
kontroversiškus nutarimus dėl pasaulio lietuvių tolimes
nės politinės veiklos, bet tik . norisi jiems pasakyti, kad 
jie nesužlugdys nei VLlKo, nei ALTo, ir jięms nepavyks 
nurašyti į nuostolius ir Lietuvos Diplomatinė^Tarnybos. draudžia.

kita. Abi kunigaikštienės nepaliovė. galvojusios 
apie Zbyšką, kuris buvo, jas sužavėjęs savo jau
nyste. ir grožiu. Pagaliau- kunigaikštienė. Alek
sandra sugalvojo parašyti laišką magistrui. Ma
gistras iš tikrųjų, negąlėjo.-pakeisti, kašteliono 
sprendimo, bet galėjo jaunuolį užtarti-pas kara
lių. Karaliui Jogailai nepritiko Zbyškos pasigai
lėti, nes buvo nusikalta prieš pasiuntihį. Tačiau 
atrodė tikras dalykas, kad jis Zbyškos pasigai
lėtų, jei pats Didysis magistras įsikištų. Tokiu 
būdu abiejų damų širdyse vėl atgimė tiltiš. Ku
nigaikštienė Aleksandra, pati jausdama silpny
bę vienuoliškiems riteriams, buvo nemAžai verti
nama ir pačių riterių. Ne kartą ją pasiekdavo 
iš Malburgo turtingos dovanos ir laiškai; kuriuose 
magistras ją vadino garbinga Ir dievobaiminga 
geradare ir ypatinga ordino globėja Žodžiai 
galėti daug ką paveikti ir todėl atrtįdė bekeik 
tikra, Wd jos prašymas būtų išklaiisjrtį^ Reikėjo 
tik susirasti pasiuntihį, kuris šitgetėtif tnifriplati- 
siu laiku laišką nugabenti ii- ^įjžti’sujitSakyrriil. ■ 
Išgirdęs apie tai, sėnAsfe Sfącka ėmęši Šio uždgvi- 
Aiū nėgaistoiaš/-♦ - ‘ j *

įprašytai kaštėiibnas sutiko iki tani tikro lai- ’ 
ko palaukti su sprendimo vykdymu. Pilnas pasi
tikėjimo, Macka negaišdamas dar tą pačią dieną 
pradėjo rengtis Į kelidttę, p paskui patraukė dar 
pas Zbyšką kad paskelbtų jam šitą laimingą Iinfą.

Pačiu pirmuoju momentu - Zbyška pražydo 
džiaugsmu, lyg tarytum bokšto durys ’bptų jam

— Rusai tvirtina," kad 1972 m. 
sutartis draudžia gaminti naują 
1‘stuną erdvei kontroliuoti. Še. - 
retorius Caspar Weinbe. ger •$ 
tvirtina, kad sutartis to nc-

atidarytos. Takiau paskui susimąstė, greitai atsi
gavo in tarė : 4>-

Kas.ten iš vokiečių ko nors gera sulauks! 
Lichtenšteinas taip pat galėjo prašyti karaliaus 
malonės ir, taip darydamas, būtų dar laimėjęs, 
nes apsisaugotų nuo keršto, — bet vis dėlto nie
ko nenorėjo daryti...

— Jis Įsižeidė, kad jo Tyneco kelyje neatsi
prašėme. Apie magistrų Konradą .žmonės blogai 
nekalba. Pagaliau pralaiftiėti šitame dalyke nie
ko nepralaimesi.

— Teisybė, — tarė- Zbyška, bet tenai žemai 
jam nesilapkštykite. *

— Kam aš turiu lankstytis? Kunigaikštienės 
Aleksandros laišką vęžu — ii’ tiek...
, Taip, jei toks geras esate, tegu Dievas' 

junis padeda....«. .. .< •
Staiga pažvelgė Į dėdę ir,|ąrė:

L - — Jei karalius man Ui Lichtenšteiną s 
bus mahe,' he jūąų./Absiminkife...

— Dar galva netikra, todėl jokių pasižadėji
mų nedaryk* Ir taip per daug kvailų pasižadė
jimų davei, — pykdamas atsakė senasis.

(Bus dAncfiui

PATS SKAltYK IR KlTUJ PARAGINK

SKAITYTI MĖNRAŠTI ’'NAUJIENOS**
* " - -- - ' '
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Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

EUDEIKJ:T#L: 562-2727 arba 562-2728
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Lietuviy Žagarės klubo metinis na- 
riy susirinKimas įvyks sekmadienį, 
kovo 27 cL, 1 vai. pop.et, Aneles Ko- 
jax saieje, 4oOu b. i aiman Ave. Nanai 
kviečiami aaiyvauu, nes yra svarbių 
reikalų aptarti. Bus ir vaisęs.

Rože OidzgatvxS, rast.

DR. PAUL V. DARG1S 
gydytojas ir chirurgas 

Aastchester Community Klimka* 
v Medicinos direktorius

1934 S. Manheim Rd, Westchester, 111.
VAlAIsDuS: 3 3 darbo dienomis

s
U

VAKAKV vėjai
xX2 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. M in kati 
viršeliai Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus

tolau adresu:
Nsujitmus, 1739 s. Hals tea SL, Chicago, IL

8US1K1NK1ML

J. VENCLOVA

Vincą Žemaitį amžinybėn palydėjus

!

I
I
i
Ii
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1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

TEL. 233-1553
Wrvic* B55-4504, Pa«e 06054

DR. A. B. GLEVEUKAS
GYDltOJAS IK CHIRURGAI.

S^EClALYSk: AKIŲ LIGOS 

1907 Wen 103rd Straw

VkUutaOb pagal ėjįsitaring

DR. t rank pleckas 
op i OME TRIS IAS

KALBA ŪKTU VIEKAI 
26U W.7]«t St TaL 737-5149 

CLkrmg afcut Pritaiko ukinin* 

ir contact

Detroito naujienos
(Atkelta iš antro puslapio) 

tis Lietuvių Bendruomenės apy- 
bnke. Kas gi prie to privedė?

Pavasarėjant, kove mėn. 21 d. 
Michigane iškrito apie 7, inęai 
sniego ir pradėjo šalti, tad nuta
riau dviem savaitėm iš DetroL

■V j ■ T- I

iŠ £ 
-M?

Vincas Žemaitis

bendradarbiausiu spaudoje.
: - Ant-. Sukauskas

Pradžiai

į viskai susipiavusių ievų ukixuu-
į h.Q. 1OU4-XU ixx. lxiUr»-Cox x»x<x*sj«axax- 

pOies gxlixlXcxZAjUj, AoxJ.xo iii. XVI.

X Uu £XXXxXXC*x^UJ Y KlXxia

KOVO V CLtrx ilxcLx xj US xllbvAvatu, xu_Z«

Iii. ±>ėxxv ixo xtUxCb LuxiO nisui-

LULbtj o po LU XOXv-dU 111. XXXGU.dlXU_ ’ 

L O Ąpne X>x CovlCcIIVJ X"XUfk2> L V J !X*aS“ » 

klį UxuK.ykJ.uj> K.UX pdiai>ę^ uipxo-į 

uuiiį uaiuiį x/je ^yuiquu^uh uCx į 

rvępuouK lAtauen", gavo iiuskuI 

iHzmieiiaus uipioiuų. iyxi m.| 
veae moKy-oją Br. rtuseuKaiię,! 
su KUiia susuauKe au suuos — i 

įkęsvuą ir zugiraą. Nuo 1V2O'
h uWNAtt SEIBUTIS 

NKSTv. ruSLCS it 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

Mki* WEST k3rd STREET 
<lauoob. miraa. x—4 popiak

— Dolerio vertė pabrango, 
kai prezidentas paprašė pritai- 

: kyti laserio spinduliius Ameri- 
■kos gynybai. ..

Jtuo xeustauax 775-28M, 
«*sid**cųd» 444-554X

— Andropovas planuoja su
šaudyti visus Sovietų policinin
kus, imančius kyšius.

-oU25• LEN4-K AI * A*VE' * 
SL Petersburg, Fla. 337 h 

l’el (813) 321-420*

•M.KAUSTYMAI
M U V 1 N G

- dimii — PHiu tpdrau* 
IEHA KAINA

-HtiMtn Maxtpr Chxrw 
u VUA corteiei- 

AKINAS T*L 925-WA;
l ■

so more win Hva

SOPHIE BARČUS

<»ih.v4 .lkmų u tlapmn<

MOVING 

4odr«uit«» perkraustyto* 
Iš įvairi. atstumu 

ANTANAS VILIMĄ i 
r»L 274-1M2 arta 37M994

AADIJQ ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmalianiali 
nuo 8:30 iki ? :3d vai. ryta 
Stotie* W0PA - 1490 AM 

transliuojamo* ii mūšy srtdŲer 
Marguotu Parko.

“Lietuvos Aidai”
KAZE BRAZDZIONYTt 

Programos vedi į t

7159 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, IL 60C29 <

Vedėja — Aldona Daukw 
Telefu 77B-1542

Viso* laidos ii WCEV rtotiaa,

St Petenborg, FU, 12:30 vai. p p. 
iš WHS atotie*. 1110 AM banga

2645 W. 71st Street

Chicago, niinoa 60621
T«K 778-5374

HEAkT
FUND

i

Velionis - miškų inžinierius
a. a. Vincas Žemaitis, būdomus iki IsM, m. su maža. peaiiauKa 
taurus lietuvis, per ilgą savo gy
venimą plačiai reiškėsi ivairiosę 
lietuviško gyvenimo srityse. Tad 
šiam rašinyje neįmanoma taį 
plačiai išnagrinėti. Aš su jup 
asmeniškai susipažinau tik prieš 
kelioliką metų, todėl čia .man.9 
pareikšti samprotavimai apie ve
lionį bus tik fragmentinio po
būdžio ir kiek palikių plačiau 
jo suredaguotas ir parašytas: kny 
gas, kurias jis man asmeniškai 
padovanojo. ’

’ Šįek tiek iš jo. biograjij^s

Vincas Žemaitis-' gimė5189ę ‘.tn. 
lapkričio 21 dien." AndriškiuOse^ 
Žaliosios valse.,' Vilkaviškio* ap
skrity} iš pasitūrinčių., ir ;lfetu-

geidaujant sūnums, buvo tik re
iklius a^isveJcmimas. su velio
niu, Kuq piaveue Kun. Nueilis ir 
n. rveg.s, kuiIs laoai p^asiiangai j 
Vitų lietuvių vaiiiiu at-sisvęiKmp 
su vti-uuiu, įsKeiuamas jo uiae- 
uus nuopelnus xaecuvai bei lie- . 
.uv.ų uuiai. racios laiuutuvęs 
tvyKu ScitauieUį, vasario ly cL 
.us Kupryc.os n vai. vyro Duvo at- 
iyuccas į S v. Mexg. Marijos Ne? 
x>.au.o r.asiuėjHuo parapijos baž_

; uyc.ą, kuIioj įvyKO LsKiimm- 
į gos pamatuos uz velionio sielą, o 
į po. pamainų, dalyvaujant gaų- 
‘ šiam palydovų skaičiui, buvo

nuiyaems į Šy. Kazimiero lie
tuvių kapines ir len palaidotas 
šana savo žmonos Bronės, miru
sios prieš keletą metų.

Tvirtos lietuviškos asmenybės 
susidarymas

Kaip jau pradžioj buvo minė
ta, V. Žemaitis plačiai reiškėsi 
visose lietuviško gyvenimo sri- 
-yse. Šiai tvirtai lietuvisKai as- 
xueiiybei p^auzią aave jo teviš-

GAIDAS -DA1M1D

He Invented, Now
The American Dream

Walt Disney’s Goofy, Burger King, *Tht ImaBean Dtmm? 
creator Joe Kelly and CeL Sanders play Uu popular MS. 
American Dream game* .

ATLANTA, GA—Joe Kelly 
must have remembered hii 
childhood trip to the nation’s 
capitol where he learned thers 
was an American dream avail
able to anyone willing to 
accept a challenge.

But to be credited with 
inventing, and now literally 
owning The American Dream? 
That’s exactly what happened 
t«5 unemployed Joe Kelly o£ 
Attalla, Alabama.

In the process of achieving 
his dream he wax able to 
acquire rights to the closely 
guarded trademarks of 20 
major U.S. corporations. He 
then acquired the registered 
trademark on the phrase *Th« 
American Dream?

But to Joe Kelly it has aH 
been just one great big garnet.

Game? That’s exactly ^hat 
The American Dream is — 
a new* board game about 
the American free enterprise 
system.

“America k ready for the 
•80s, the country is together 
now for the first time m years, 
the fulfillment of my dream 
— all this is taking place at 
the same time!99 said Kelly, 
now an Atlanta resident.

One man from Atlanta 
purchased 150 games, wiping 
out an entire store’s supply. 
A savings and loan company 
purchased 5,000 games to 
use as a promotion to lure 
customers.

Milton Bradley, Spring- 
field, Mass., world*s largest toy 
and game company, jumped KeUoggstockl

at yettfcf.&• rijfahi-to-® 
tribute the came.

Even that waa «!
esn dream eome trj«^ Teį , 
^ame. makm rarely back id«g 
for new product* from iiWl . 
Trduah. tc H vm 1 
one ahot Out Kehy'a fam 
would eren be 
Milton Bradley. • *

Why did American ExpreW 
Burger King, Coca-Colx. D«l^ 
Airline*. WaJt
F ord, G oodyHerahey' I 
Herta, Holiday KeHeg<*| 
Kentucky Fried \ Ghicken 
LeriX ’Life 8rr«n. Nation* 
Football League, 
RCA, Slinky and UniM 
States Steel aH epoperata? i 

In the early days eCooi 
oC these rianU, them 
Joe Ghariea Geody 
Henry Feri and giliau Me 
riiey aH struggled to »chi« 
their dreams. Colonel HarhuK 
Sanders, at a^e S6 and <h 
Social Security, had < draa< 
and starte^ a ąucce^sM fa<^ 
eham, and was Kelly’e mata' 
iqsniration. Lev^Strąuaa, WJ( 
Kefto«g,' Walt Disney. 
stonesgepnan^on. z

Eaeh gante tnefodes a bool 
with twenty chaptra on hm 
the American ^dream.1 w< ; 
attained ,by/these^AeMcįa 
innovators.K 1

Just as In real Kf<. phyaa 
of The American Drėam g&nh 
can l>wy a piece of the ** Rock* 
er Coca-Cola.
or Life Savers, or ^ tafcay 
flyer’* on Burger King

ouyo Kazių tvuuos meau, kaitų
m. uiu>Kų uepax včui.emo 

tarybos narys, Įsr±-± m. pasiįrau
dę į V.oKieują ir m. atvyKo 
į Cnicagą, /uneiiKoj. Čia visais 
iiOntais uaug uirou metu vos oei 
nęittvių tautes gėrovei. Šiuo 
xeiKaiu daug rase spaudoj ir is- ^es gamtos aplinka ir jo tėvai, 
iemo keieią studijų, Kitas — ie- ypač tėvas, kuris buvo ilgą lai- 
u.agavo.

Tenka pastebėti, kad V. Že
maitis, suredagavo oęi tecnniškai 
paruošė a. Xenxsonio išverstą 
xusų ąkauerniko pioi. ar. 
iv-asnexio "Fieciycių Pabaltijo 
etninė praeitis te-tkmioj ooku- 

, mehtųo.tai įrųpytaj Mažą, 
Laėteęypj. nuo seniausių iamų 
vietiniai gyventojai buvo lietu
viai (šią knygą isieiuo .Lietuvių 

; iviiskiniixku >m£.ungaj. Kaip jau 
uuvo spaudoj rašyta, si ADygc 
nepatiko ęąngermanistui P. jack- 
laiCTui, o taip pat nepatiKO mus u 
talkaūskiiiinkams vienuoliams, 
jie leido “Alau“ žurnale P. Rėk
laičiui ne tik suniekinti pačio 
pi of. ar. Kusnerib knygą, bet ir 
patį techninį redaktorių V. Že-

■ manį. Kas liūdniausia, kad mu
sų vienuoliai net neleido jam 
pasiteisinti “Aiduose”, Dėl to 
jis labai skaudžiai pergyveno šį 
juniekimrną ir toael pa±ašė bei

• išleido atskirą knygutę “Mažoji 
sietuva ir Mes”, kurioj pama
tuotai apgynė savo garbę. Be. 
vėl mūsų Šalkauskį lunkas bei šių 
.aikų lietuvių bajoras kun. P. 
Gaidamavič.u.b “Tėviškės Žibu
riuose’- leido piafasięjaidiam pro- 
pagamįistui bei svetimųjų moks- 

į lines propągando> skleidėjui lie
tuvių tarpe J. Jakštui (kaip jis 
apie jį yia išsireiškęs) suniėkin-

i iį ir šią knygutę. Tai dar la
biau įo sielyarta pag’l’110' e0 

j.ipSQ įiąkų-to jo tvirtą įš pęigįm- 
ties sveikatą. Gydytojų pataria
mas iįųvyko į ligoninę, kur se- 
kąuėią ^ęilą buv;o ętpęįųptas, 
6# ęj^ęęącįa jam nepą^ęt® ’ h 
1983 m. yęsarįo Į?, 4-: 3j3(), yat 
ryte iškeliavo amžinybėn.

įĄ kūnus bpvo pąčai'votas IX 
Gaįdds ir (į Paimiį&-įįęę|yčio^ 
kyrįoj v^rię 1& i V^arę,-SUT 
sirinįfus ga.U'dai įvąirįų Įį.ętu-

Ką renkamas vaitu. Tačiau le- 
| miamą vaidmenį suvaidino Ma- 

. įjampoles gimnazijos mokyto-^ 
jas retras- Kiiaučiūnas, kuris 

. per lietuvių pamokas ne tik su 
į meile mokė lietuvių kalbos, bei 
1 ir stengėsi visais būdais supąžin- 

■ainti su lietuvių kultūros ap
raiškomis ir lietuvių taurinio at
gimimo idėjomis, o taip pat lie
tuviams moksleiviams didelės 
įtakos darė gimnazijos kapelio
nas, Letuvis patriotas, dr. M. 
Justams. Jį nepapxascai žavėją 
^r. J. Basanavičiaus ir dr. V- 
.Kudirkos lietuviška veikla.
javo spec.a.ybės proįesionaias

V. Žemaitis buvo iš pašauki
mo miškininkas. Jis didžiavosi 
sietuvos miškais, gražiai apie 
juos spaudoj rašė. Jau studijuo
damas užsieuyj, jis buvo lietu
vių stuoentų misKiiunkų kuopę-: 
es ‘Silva’’ pirm.ninku. 1929 m. ' 

juvo vienas iš s.eigėjų Lietuvos J

<n. jos pirmininku, o uuo 1952 
.n. šios oi ganizacijos, atsteigtos 
.šeivijoj, nuolat.niu valdybos 
pirmininku.

(Bus daugiau)

A

I

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

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

1

. TĖVAS IE SŪNUS; į 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, Ill 60650 
TeL: 652.5245

iRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

Aiks tęs automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS

1

f
į
3
i
1ži
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MODERNINIS SUPRATIMAS 
APIE TAUPYMĄ

Vyras aiškina savo žmonai:
—Bene nori, kad aš tau nupirk 

čiau naują paltą? Ar tau gal
voj negerai. Juk žinai, kad mes 
vos tik tik galą su galu suve- 
dam.

— Ta galėsim padaryti, jei tik 
pradėsime taupyti.

— Iš tikro? O kokių būdų tą 
atliksime?

— Labai paprastai, nupirkti 
Įęlevizijos apąratm kad nereiktų 
ęiti į kiną. Nupirksi automobilį, 
kad nereiktu važinėtis busais. 

viškų organizacijų atstovams ię Tuo būdu iš sutaupytų pinigų 
^ai^ pąvjenjęrųs IjeįųyĮ^ms, pą- nupirksi man paltą.

For constipation relief tomorrow 
react) for EX-LAX tonight.

7 Fx-Lax helps restore ygur systenus own natural 
rhythm fmfcifcht'Ckntiy. ttepentfebly. Try it tonight? 
toū’H hkZtne relief, io- the momiRg. _
Chocolated or pills'.'Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder'"

Read hbd and follow 
directions.

LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

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

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

■5
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VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTQRIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 6 52-1003 ■B

— Naujienos/Chicago, Ill. — Sat-Monday, March 26-28. 1983



LAIŠKAS NAUJIENOMS
rutė Jasaitienė Drauge, ko- 
■nėn. 22 dienos laidoje, imi 
oė ruošiamus Jaunimo-Cen- 
velykinius pusryčius. Juos 
ia kažkoks bevardis mote- 
omitetas.
is būtų prieš tokį jo užmojį, 
ai nebūtų rišama su Vely- 
is ir dar kada, ogi Palmių 
ristaus Kanė'os sekmadienį, 
lykinius” pusryčius atsilan- 
kvieč-iama su vaikais v sa 
agos visuomenė: maži, jau- 
?ni ir ne taip seni. Tų “ve- 
ių” pusryčių melu pasi- 
i nariais vienos didelės lie
kos šeimos.
į pusryčių programoje da- 
s, sal a vaikučių margučių 
jjimo, ir velykinis zuikelis, 
malonės apdovanoti gerus 

čius, lyg juose dalyvaus ir 
vaikučių, kurie bus nu- 

i Kristaus Kanč’os s'ekma- 
Kaip jie bus nubausti — 

3. Greičiausiai, jie bus iš- 
nuo “margučių” ridinė- 
Matyt, komitetas nežino, 

atalikai tą savaitę pašven- 
asiniam susikaupimui, pa
ti Didžiajai šventei, tuo 
moterų komitetas jėzuitų

nerašytų.
Gražus, sėklinas minėtam ke- 

paslcgčje kviečia visuomenę ste- mitetui pavyzdys, kai “Tėviš
kės” ev. liut. lietuvių bažnyčioje 
ruošiamas tą sekmadienį tradi
cinis giesmių vakaras. Tai yra 
religinis koncertas. Kodėl toks 
komitetas negalėtų suruiKš'.i 
susikaupimo valandą su kokiu 
religiniu koncertu? Tada paro
dytų, kad Jaunimo Centras yra 
naudojamas ne tik bolševikinių 
f Imu rodymui, bet ir religiniam 
— tautiniam susikaupimui.

Ateitininkas

bėfi, kaip v •Ivkl ’.is zuikelis vio 
nūs vaikučius I uksinius kitu 
nubaus.

to komiteto nroterys 
taulm’ų nei religiniu 
'Liesa, Birulė Jasai

tienė aiškina kad tuo bus piio- 
s ei ė j a m os tau ti nes tradici j os. 
Na, sakykite, kada buvo Lietu 
voje lokius tautinės tradicijos, 
kad kažkoks komitetas kviestu 
Palmių sekmadienį visuomene 
su vaikais paminėti tautinę tra 
diciji,
nebuvo, lokių tradic:jų neturi ir 
kiti krikšėion’ški kraštai.

Sakysim, kas girdėjo, kad 
Kaune, jėzuitų pastogėje, būtų 
minimi 
Kristaus 
J J jau 
tautinių 
galėtų p 
jėzuitus,

nez.no n j

lokiu “dyvų” Lietuvoje

velyk inai papročiai 
Kančios sekmadienį?

las komitetas nežino 
religinių tradicijų, tai 
įsiteirauti pas tėvelius 
kuo !

Kančios sekmadienis nuo Kris
taus iš mirties prisikėlimo. Su
žinotų, kad Kristaus Kančios 
sekmadienį nedera kviesti vi
suomenės švc>’: velykines tratli- 
c:jas. Gal tada ir Birutė Jasai
tienė lokių nesąmonių Drauge

7 M 
‘ —ti

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentf

2212 W. Cermak Road Chicago, HL I

Namai, —
RIAL fSTATi

;; c-

■V

UAL ISTAT1 FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS 
IH ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOI 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

— Paskaita apie gintarą su 
skaidrėmis ir gintaro pavyz
džiais. Kviečiame-visus atsilan
kyti į šį renginį su vaišėmis, šį 
sekmad’enį, kovo 27 d., 2 vai.

skinasi Kristaus j Ashburn Baptist haž- •
nyčios salę, 3<vl7 W. 83rd St. — 
83-čia ir Southwest Highway. 
Rengia Lietuvių Koplyčia. (Pr.)

— (R) LB Brighton Parko 
apylinkės visuotinis-metinis su
sirinkimas šaukiamas 1983 m. j

kovo 27 d. (sekmadienį) 2 vai. 
po pietų, Vyčių salėje, 2455 W. 
17th St., Chicago, Ill. Nariai ir 
prijaučiantieji maloniai kviečia
mi atsilankyti. Po sus rinkimo 
draugiškas pasikalbėjimas prie

Kviečia Apylinkės valdyba

IŠĖJO Iš SPAUDOS PREZ. 
TRUMANO LAIŠKAI

NEW YORK. N.Y. — Vakar 
išėjo iš spaudos prezidento Har
ry Trumano 1,300 laiškų, rašytų 
jo žmonai B-ss. Trumanui mi
rus, visi jj liečiamieji dokumen-

BUTŲ NUOMAVIMA
9 tUMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALD 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪR

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2!

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas 
Jei ruošiatės; keliauti — kreipkitės | Lietuviu įstaigai

American Travel Service Bureau
5727 & Avu., Chicago, fll. 60643

TtltL 312 238-5787
ptur na rimas nžzakcnt lėktuvų, traukinių, tairų teuo 

mses), vienbučių u KUiomobitių nuomavimo rezervaenas; Parduoda 
omų draudimus; Organizuojame keliones į mtetuvą ir kitus mastus 
ne iškvietimus giminiu apaiiank^nui Amerikoje ir teikinrae Urfor 

visaiA leuoniu rei>4b'als
Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik .elios reservuon rietą* 
o — pnes 45-80 dienų.

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

ir iš. vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Laks)

i 
i

Mike Šiieikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

kymai, 18-1 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
luterių: 6729 So. Campbell 

Ave. Chicago. IL 60629.

’I tai buvo surinkti į prez. Trumą- ------  -  - -
no įrengta dokumentų centrą kam mokėti NUOMĄ? 
gimtin ame jo mieste. i -J j GERIAU SKOLĄ.

Prezidentas Trumanas rasinė- 5^4 medinis Brighton Parke, arti 
io laiškus ir britų premjerui mokyklų. Mažas įmokėjimas. Savinin- 

ko paskola.

Skambinti Y A 7-9107

Kovo 26 dieną, šeštadienį, Jaunimo Centre šauktas mitingas 
. dėl techniškų kliūčių neįvyks, bet užtat prašome visus šių metu

BALANDŽIO MĖN. 12 DIENĄ balsuoti už

MAYOR OF CHICAGO
pareigoms, nes Chicagos gerovei reikalinga

4 MIESTE TVARKA
PATYRĘS ADMINISTRATORIUS

4 AUKŠTA- NUOSAVYBIŲ VERTĖ
♦ ŽMONIŲ >SAUGUMAS ~
❖ SUSTABDYTI APYLINKIŲ GRIOVIMĄ.

Nepartizaninis komitetas Bernard Eptonui išrinkti Chicagos 
miesto mero pareigoms:

ALPHONSE WELLS 
ALDONA DAUKUS 
STASĖ SEMENAS 
ALGERD BRAZIS 
FRANK W0IDAT 
ALBERT J. AUKERS 
ROY, BELLAVIA 
WENDELL BARCLAY

ANTHONY J. RUDIS 
JONAS TALANDIS 
ZIGMAS MIKUŽIS 
JOSEPH SKEIVYS 
GROŽVYDAS LAZAUSKAS 
JONAS STONKUS 
KAROLIS MILKOVAITIS 
STASYS VANAGYNAS

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

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

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gall dam 

padėti teisininko Prano ŠULT 
paruošta^ — teisėjo Alphons. 

j WELLS peržiūrėta, “Sūduvos 
išleista knyga su iegališkomi:- 
formomii.

I

Knyga su formomis gaunt 
ma Naujienų adaūnisiracijo)'

MU PHI EPSILON 
SCHOOL OF MUSIC 
1919 W. Cullerton

Low cost mušie instruction 
with professional musicians 

in Piano, Voice, Theory, 
Flute, Violin.

Financial aid available.

Registrą lion,, hrs.: Thursday
6 to 8 & Saturday 4 to 7. 

Inf. 743-7234

Churchiliųi, užsienio reikalų 
ministeriui Anthony Eden ir k t. 
Kai prezidentas norėdavo, kad 
laiškas neišeitų viešumon, tai 
jis to laiško nediktuodavo sek
retorėms, nedėdavo kopijų j ar
chyvą ir niekam nerodydavo, iš
skyrus tą. asmenį, kuriam tie J 
laiškai buvo skiriami.

Visi laiškai, surinkti pagal da
tas, gražiai atspausdinti. Leidi
mu rūpinosi New York Times 
leidykla. Manoma, kad bus iš
leistos brangesnės ir pigesnės! 
laidos,'bet tuo .tarpu kaina dari 
nenustatyta.

______________ i

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

ELEKTROS JRI 
PATAI S Y. 

Turtu Chicagos mi 
Dirbu ir užmiesči 

garantuotai ir s 
KLAUDIJUS PI 

4514 S. Tali™ 
Tai. 927-3

t

INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

DĖMES 
62-30 METŲ AMI. V 
Tikti! $120 pušmežlt 
Liability apdnudim 

kam s. Erei

k
W45 So. ashla:

Tel. 523-8/

S3

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

BEN’S SHRIMP HOUSE

1049 W. North Ave.

® Superior ežeras yra giliau- .• Rūkyti karpiai (chubs), sturys 
sias ežeras visame Amerikos kori- ’ (sturgeon) ir upėtakiai (trout) 
tinente. bei RŪKYTI ŠVIEŽI UNGU-

• Kas turės aruode, tas turė: 
ir puode.

TitfrSNOTOiGTO J

1

REPAIRS — IN GENERAL 
Jvairūs Taisymai

© 1982 Dorscy Laboratories. Division of 
Sandoz. Inc.. Lincoln, Nebraska 68501

KNUOMOJAMAS 6 kambarių butas 
prie 70-tos ir Maplewood, suaugu
siems, be gyvuliuku.

Skambinti 778-8623

PABALTIEČIU ADVOKATU -

TEISININKŲ LYGA

Virš minėtų organizacijų vadai, turėjo nepapras
tą susirinkimą ir vienbalsiai priėmė šią rezoliuciją:

Kadangi demokratų neištikimi vadai, kaip 
1) Richard Daley, dabartinis jaunas prokuroras, su
laužė savo pažadą, žadėdamas baigti 4 metų terminą, 
ir suskaldė demokratų partiją; 2) Adlai Steyenson, 
buvęs senatorius, susijungė su jaunuoju R. Daley, 
tuo būdu paskatino juoduką “laimėti” pirminius 
Chicagos mero rinkimus;

kadangi tų dviejų buv. vadų išsišokimas ir poli
tinis savęs susinaikinimas smarkiai palietė lietuvius 
ir institucijas^ kurios buvo visų ne tik laimėjimas, 
bet ir pasididžiavimas;

kadangi š. m. balandžio 12 d. Įvyksta rinkimai 
Chicagos mero pareigoms; esant "baltųjų rinkikų 
susiskaldymui, dėl jauno prokuroro R. Daley, juodu
kas gali laimėti minėta postą.

Jeigu taip įvyktų, tai ypatingai paliestų lietu
vius, o labiausiai lietuvių centrą — Marquette Parką.

Kad išvengtume virš minėtos katastrofos, visi, 
seni ir jauni, š.m. balandžio 12 d. balsuokime už Ber
nard Epton Chicagos miesto mero pareigoms.

CHARLES P. KAL, pirmininkas
ALGIRDAS AGLINSKAS, vicepirmininkas
ANATOL ČEPULIS, sekretorius

f

bei rūkyti švieži ungu
riai. Tel. 337-0263

RENTING IN GENERAL
— Nucmos

TAISO ORO VĖSINTUVUS,- 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS ■ 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

TeL 585-6624

PERSONAL
Asmenų Ieško

NORĖČIAU SUSIPAŽINTI su 
27-38 metų lietuvaite, kad galė
tume sukurti lietuvišką židinį. 
Esu apyjaunis, pasiturintis pro
fesionalas. Prašau prisiųsti at
vaizdą, kuių pasižadu grąžinti. 
Parašysiu nuoširdų atsakymą. 
Rašyti: Juozas, Box 26^----

c/o Naujienos, 
1739 S. Halstėd St. 
Chicago, IL 60629

Dengiame ir taiso 
šią" stogus. Už d< 
tuojame ir esame

ARVYDAS
6557 S. Talmor 

z Chicago, II
434-9655 ar ]Vi

Pardavimu Ir Ta 
1*4* W««t f^th
TaL REpublIc 7

Siuntiniai į L

P. NEDAS, 4059 Arch

Chicago, III. 60632. Tel.

Notary Public
INCOME TAX SER

4259 S. Ma pitwood, Tel
Taip pat daromi vertimi 
iškvietimai, pildomi pilie 

šymai ir kitokie bla

F. f
W. J5«t-1L 

Sv«rg.. P»rk, I1L | 
$0642, - 424-3*56 v

Advokatas
GINTARAS P. ČEP

Darbo valandos: Kasdi 
9 vai- ryto iki 6 VaL v 

šeštai: nuo 9 vaL r. iki J 
Ir pagal susitarim

TeL 776-5162 
2649 West 63rd S1 

- Chicago, Hl. 606:
I

6 — Naujienos, Chicago, Hl. — Sat-Monday, Mirch 26-i

PATS SKAITYK IR D 
TUS PARAGINK SKA 
DIENRAŠTI "NAUJU

JOHN GIBAITIS
Advokatų jstaiga

6247 S. Kedzie Ave.
(312) 776-8700

ADVOKATU DRAUG 

V. BYLAITIS 
ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. p< 
Šeštadieniais pagal susit 

6606 S. Kedzle Avė 
Chicago, III. 60629 

TeL: 778-8000


